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Høsterkøb den 11. april 2013

Vedr. høring om oprettelse af nationalt udvalg for forsøgsdyr og alternativer.
Som svar på henvendelse fra Fødevareministeriet dateret d. 22. marts 2013 vedr. høring om
oprettelse af nationalt udvalg for forsøgsdyr og alternativer (sagsnr.:17994). skal DOSO
komme med følgende bemærkninger:
Af høringsbrevet fremgår det, at det kun er bekendtgørelsen om en forretningsorden for
Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer, der er i høring, mens forretningsordenen for 3Rcenteret blot er udsendt til orientering. DOSO mener imidlertid, at de to forretningsordener og
opgaverne i udvalget og 3R-centeret i praksis er så tæt knyttet sammen, at bemærkningerne
må være rettet mod begge organer.
DOSO er enig i, at medlemmerne af de to organer skal besidde den fornødne faglige viden, og
at der blandt medlemmerne skal være en ligelig fordeling af viden om de 3R-principper. Men
vi ønsker, at en del af disse medlemmer udvælges af Ministeren efter indstilling fra
dyreværnsorganisationerne, ligesom det er tilfældet for medlemmer til Rådet for Dyreforsøg
og det nu nedlagte Dacopa. Vi er bekymrede for, at medicinindustriens folk – som ofte er
dygtige, og som har stor erfaring med dyreforsøg – vil kunne dominere arbejdet i de to
organer, og måske blokere for udviklingen inden for det efter vores mening vigtigste
R: Replacement. Den bekymring skal også ses i lyset af det faktum, at det nok bliver
industrien, som rent økonomisk kommer til at bidrage mest til aktiviteterne i 3R-centeret.
DOSO finder desuden, at det er uklart, hvordan udvalget/3R-centeret i praksis skal arbejde for
at fremme 3R-principperne og især, hvordan dette arbejde afgrænses i forhold til, koordineres
med og supplerer arbejdet i Rådet for Dyreforsøg.
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DOSO mener også, at der bør være større fokus på de forhold, der i praksis kan begrænse
brugen af alternative metoder. Det gælder fremme af valideringen af de alternative metoder,
som er en forudsætning for, at disse kan afløse de traditionelle metoder. Og det gælder et
internationalt samarbejde om at acceptere disse alternative metoder, da forsøg, der udføres i
Danmark, kan være underlagt udenlandske krav om særlige procedurer.
Det er også vigtigt, at man sikrer en høj grad af kommunikation mellem 3R-centeret og
sekretariatet i Rådet for Dyreforsøg og de nye lovpligtige ”dyrevelfærdsorganer”, som
oprettes på forsøgsdyrsstederne, således at alle kan trække på den viden om alternativer til
dyreforsøg, der genereres i 3R-centeret.

Med venlig hilsen
DOSO
Peter Mollerup
Formand
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