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Som svar på henvendelse af 2/12 2010 med anmodning om bemærkninger til Lov om
ændring af lov om dyreforsøg skal DOSO komme med følgende bemærkninger:
DOSO finder overordnet, at udkastet på en lang række områder lægger op til forbedringer for
forsøgsdyrene og hilser derfor udkastet velkomment. Der er dog nogle af forslagene, som vi
er skeptiske overfor, ligesom udkastet rummer nogle mangler.
§1. stk.2
DOSO finder det ikke acceptabelt, at veterinærmedicinske forsøg, som er krævet i
forbindelse med markedsføringstilladelse for et veterinærlægemiddel, nu ikke længere skal
godkendes og kontrolleres af Dyreforsøgstilsynet.
§1. stk.3 nr.5 og nr.6
DOSO mener ikke, at dyreforsøg skal benyttes i forbindelse med velfærd for dyr og
forbedring af produktionsforhold for dyr, der opdrættes til landbrugsformål. Ej heller bør der
benyttes dyreforsøg med henblik på artsbevarelse.
Forskning inden for dyrevelfærd og naturbevarelse bør principielt set ikke være afhængig af
lidelsesvoldende dyreforsøg. Her må der til enhver tid kunne findes alternative metoder.
§1. stk. 5
Hvordan et gavnkriterium skal fortolkes i praksis er ofte genstand for store diskussioner.
Derfor mener DOSO, at der skal udarbejdes nogle klare retningslinjer for anvendelsen af
dette begreb samt gives eksempler på, hvornår et dyreforsøgs nytteværdi og relevans ikke
står mål med den belastning, som dyret udsættes for.
§3. stk. 4
DOSO mener, at den interne kontrol på forsøgsstederne skal skærpes. Den dyrlæge eller
anden kompetente person, der er tilknyttet institutionen eller virksomheden med henblik på at
rådgive om forsøgsdyrenes velfærd og adfærd, skal have betydelige beføjelser. Således skal
personen kunne stoppe smertevoldende forsøg, der går ud over, hvad der er givet tilladelse
til. Personen skal endvidere være uafhængig af ledelsen på forsøgsstedet.
EU-direktivet fastsætter, at der på alle forsøgssteder oprettes et ”Dyrevelfærdsorgan”. Når
dette organs arbejde senere skal beskrives i en bekendtgørelse, skal de samme forhold om
beføjelser og uafhængighed gøre sig gældende.
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§5. stk. 2
Vedr. anlæg og udstyr bør der tilføjes, at de skal konstrueres på en måde, så dyrene får
størst mulig frihed til at udføre normal adfærd.
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§18. stk. 1
DOSO kan tilslutte sig ideen om nedsættelse af et rådgivende udvalg, som Rådet for
Dyreforsøg/Dyrefosøgstilsynet kan benytte. Det er dog vigtigt, at dette råd ikke bliver en tung
administrativ byrde, som skal mødes, refereres og honoreres mm. Det skal blot være en liste
med navne på særlige specialister, som kan rådspørges i særlige tilfælde.
Med venlig hilsen
DOSO
Peter Mollerup
Formand

	
  

Morten A. Larsen
DOSO’s forsøgsdyrsudvalg
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