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Bioetiker og rådgivende dyrevelfærdskonsulent
Under min uddannelse specialiserede jeg mig indenfor det tværfaglige overlap
mellem biovidenskab og filosofi, herunder bioetik og videnskabsteori. Jeg har bl.a.
fordybet mig i de etiske og sikkerhedsmæssige aspekter ved genetisk modificering
af dyr og begrebet ’sentience’ i relation til dyr.
Efter endt uddannelse har jeg været ansat som AC-fuldmægtig i Justitsministeriet
og Fødevareministeriet, hvor jeg bl.a. arbejdede med den nationale strategi for
udbredelsen af 3R (replacement, reduction, refinement) på forsøgsdyrsområdet.
Herefter har jeg i en årrække arbejdet på en række projekter for forskellige
dyreværnsforeninger, bl.a. som arrangør og koordinator af Forsøgsdyrenes Dag for
DOSO.
Siden 2018 har jeg været fast tilknyttet som rådgivende konsulent for Anima, hvor
jeg har rådgivet vedrørende forskningsgrundlaget for Animas kampagner og skrevet
baggrungsrapporter og har respræsenteret Anima i Open Wing Alliance’s kommitte
for slagtekyllingers velfærd. Arbejdet for Anima betyder, at jeg de seneste år har
haft fagligt fokus på forskellige typer produktionsdyr, men har sideløbende arbejdet
på en række projekter, der også omhandler forsøgsdyr og genredigering af dyr.
Herudover har jeg været medforfatter på en række videnskabelige artikler og
kronikker om dyrevelfærd og etik og arbejdet med videnskabsformidling på DRs
Hjernekassen.
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