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1. Indledning: 

Der er i Danmark stort fokus på dyrevelfærd, også forsøgsdyrs velfærd. Interessenterne på 
dyreforsøgsområdet har forskellige interesser og prioriteringer afhængig af, om det er en 
dyreværnsforening, en virksomhed som anvender forsøgsdyr eller et universitet, hvor der 
udføres forskning. Der er dog generelt et fælles fokus på at arbejde aktivt med de 3 R’er; 
erstatning af forsøgsdyr (Replacement), begrænsning af forsøgsdyr (Reduction) og 
forfinelse af forsøgsmetoderne (Refinement).  
 
Fødevarestyrelsen har et stærkt fokus på dyreforsøgsområdet herunder på arbejdet for 
fremme af de 3R´er, og der er fokus på områderne vedrørende forskning, udvikling og 
validering af alternative metoder til dyreforsøg samt formidling af oplysninger herom. 
Anvendelse af forsøgsdyr skal begrænses mest muligt, og hvor det er muligt erstattes med 
alternative metoder. På de områder hvor det ikke er muligt at erstatte forsøg med dyr, kan 
det være forsvarligt at anvende forsøgsdyr, når forsøget er til væsentlig gavn, og det 
foregår på en ansvarlig måde, hvor begrænsning af forsøgsdyr og forfinelse af 
forsøgsmetoderne hele tiden indgår.  
 
Fødevarestyrelsens dyreforsøgsstrategi indeholder i overordnede træk en kortlægning af de 
nuværende aktiviteter på området for alternativer til dyreforsøg samt fremtidige 
indsatsområder til styrkelse af alternativer til dyreforsøg. Strategien indeholder derudover 
en oversigt over de interessenter på området, som har givet input til strategien dels ved en 
høring forud for et interessentmøde med fødevareministeren i 2012 og dels ved en udvidet 
interessent- og erhvervsanalyse i 2014. Dyreforsøgsstrategien er en national strategi for 
fremme af forskning, udvikling og validering af alternative metoder på forsøgsdyrsområdet, 
som kortlægger aktiviteter og beskriver tiltag indenfor fremme af de 3R’er. 
 

2. Baggrund: 
Dyreforsøgsområdet er EU reguleret ved dyreforsøgsdirektivet1 og er implementeret i dansk 
ret ved lov om dyreforsøg2, lov om kloning og genmodificering af dyr m.v.3 samt i 
bekendtgørelse om dyreforsøg.4 
 
Den 19. december 2011 blev dyreforsøgsområdet overflyttet fra Justitsministeriet til 
Fødevareministeriets departement, og cirka et år herefter blev området overdraget til 
Fødevarestyrelsen. Mens dyreforsøgsområdet hørte til Justitsministeriets ressortområde, 

                                                      
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/63/EU af 22. september 2010 om beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige 
formål 
2 Lovbekendtgørelse nr. 474 af 15. maj 2014 om dyreforsøg 
3 Lovbekendtgørelse nr. 478 af 15. maj 2014 om kloning og genmodificering af dyr m.v. 
4 Bekendtgørelse nr. 88 af 30. januar 2013 om dyreforsøg 
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blev der holdt indledende møde med interessenter på dyreforsøgsområdet som optakt til 
arbejdet med udarbejdelse af en national strategi. Det blev i forbindelse med behandlingen 
af forslag til lov om ændring af lov om dyreforsøg og lov om kloning og genmodificering af 
dyr m.v.5, der primært havde til formål at gennemføre dyreforsøgsdirektivet, besluttet at 
iværksætte en kortlægning af aktiviteterne på området for alternativer til dyreforsøg.  
 
Efter Fødevareministeriet overtog området blev der afholdt et interessentmøde, hvor 
fødevareministeren deltog. Forud for interessentmødet var en gruppe interessenter blevet 
hørt om bidrag til kortlægning af området. Fødevarestyrelsen tog i januar 2014 initiativ til 
at foretaget en udvidet kortlægning af aktiviteterne på dyreforsøgsområdet i form af en 
udsendt erhvervs- og interessentanalyse til 70 interessenter for at få et mere omfattende 
billede af hele dyreforsøgsområdet, hvoraf i alt 36 interessenter indsendte detaljerede 
bidrag til brug for strategien.  
 
Baggrunden for udarbejdelse af denne strategi er således en følge af lovbehandlingen i 
forbindelse med fremsættelse af forslag til lov om ændring af lov om dyreforsøg og lov om 
kloning og genmodificering af dyr m.v., ligesom en strategi for området har været 
efterspurgt af interessenterne. 
 
Den tidligere høring samt erhvervs- og interessentanalysen danner baggrund for at 
kortlægge de nuværende aktiviteter samt for at klarlægge, hvilke initiativer der på kortere 
og længere sigt, bør lægges vægt på for at fremme brugen af alternativer til dyreforsøg, 
hvor alle 3R´er vægtes og prioriteres. Interessenterne har således sat deres aftryk i 
processen i forbindelse med udformningen af den nationale dyreforsøgsstrategi. 
Interessenterne er blevet inddraget, og mange interessenter er kommet med bidrag til 
strategien. 
 
På baggrund af kortlægningen i forbindelse med den udvidede interessentanalyse i januar 
2014, der omfattede såvel en erhvervs- og en interessentanalyse, har Fødevarestyrelsen 
udarbejdet nærværende nationale strategi på dyreforsøgsområdet. Strategien kortlægger 
de nuværende aktiviteter på dyreforsøgsområdet og beskriver tiltag inden for fremme af de 
3R’er herunder forskning, udvikling og validering af alternative metoder samt videndeling. 
 
Dyreforsøgsstrategien er udarbejdet i overensstemmelse med det udgangspunkt, som var 
lagt til grund for arbejdet, mens området hørte under Justitsministeriets ressortområde. 
 
Ud fra de oplysninger Fødevarestyrelsen har modtaget i forbindelse med erhvervs- og 
interessentanalysen sammenholdt med informationer fra Dyreforsøgstilsynets årsrapport fra 
2012 skitseres i det følgende oplysninger om antal forsøgsdyr, anvendelsesområde og antal 
beskæftigelse indenfor området. Antallet af forsøgsdyr er gradvist faldet over de sidste 10 

                                                      
5 Lovforslag nr. L138, Folketinget 2010-2011 
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år til ca. 250.000 dyr årligt. Den væsentligste del af forbruget af forsøgsdyr er centreret 
om store farmaceutiske virksomheder og de danske universiteter, særligt de sundheds- og 
naturvidenskabelige fakulteter. 
 
Kun ca. 5 % af alle forsøgsdyr bliver brugt i toksikologiske tests6, hvor man typisk afprøver 
lægemidler og kemikalier for bivirkninger. Det er ikke længere muligt at opnå tilladelser til 
at teste kosmetiske produkter på dyr. 
 
Der er mange personer beskæftiget med dyreforsøgsområdet herunder med arbejdet med 
alternativer til dyreforsøg, som omfatter arbejdspladser på såvel danske universiteter, 
myndigheder, private virksomheder, interesse organisationer samt dyreværnsforeninger. På 
side 7 i tabel 1 er en samlet opgørelse over antal ansatte, der arbejder med 
dyreforsøgsområdet samt oplysninger om den omsætning, som dyreforsøgsområdet 
bidrager med til Danmark. Oplysningerne er blandt andet baseret på de bidrag, der er 
kommet ind i forbindelse med erhvervs- og interessentanalysen. Tallene giver et indblik, 
men viser dog ikke det totale billede, i det ikke alle interessenter har indsendt bidrag. 
 
Med det store arbejde der lægges på området samt den forskning, der foregår, er der 
forsat potentiale for udvikling af området med dyreforsøg og alternativer til dyreforsøg i 
Danmark. 

                                                      
6 Tallet fremgår af Dyreforsøgstilsynets årsrapport fra 2012 
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2.1 Interessenter på dyreforsøgsområdet og deres samarbejde 
Interessenterne på dyreforsøgsområdet er relevante danske myndigheder, universiteter, 
interesse organisationer og foreninger samt virksomheder, der opdrætter dyr til forsøg eller 
som udfører dyreforsøg, og som arbejder med alternativer til dyreforsøg. Der er gennem de 
sidste årtier udviklet en række alternativer til dyreforsøg, og der har været aktiv deltagelse 
i både danske og internationale netværk af interessenter. 
 
På baggrund af de bidrag som interessenterne på dyreforsøgsområdet har meldt ind findes 
nedenfor en, ikke udtømmende, beskrivelse af interessenter og det arbejde, som i dag 
udføres med udvikling af alternativer til dyreforsøg. I bilag 1 findes en oversigt over alle de 
interessenter, som har sendt bidrag ind i forbindelse med høringen i 2012 og/eller 
erhvervs- og interessentanalysen i 2014. Interessenternes bidrag er gengivet direkte i 
teksten, og i tabel 1 opsummeres data fra erhvervs- og interessentanalysen om antal 
ansatte, der arbejder med dyreforsøgsområdet i Danmark, samt den samlede omsætning 
dyreforsøgsområdet bidrager til i Danmark.  
 

 

2.1.0 Beskæftigelse og omsætning på dyreforsøgsområdet 
I forbindelse med erhvervs- og interessentanalysen er interessenterne blevet spurgt om, 
hvor mange ansatte, de har, der arbejder med dyreforsøgsområdet. Dermed dækker det 
opgjorte samlede antal ansatte (jf. tabel 1) såvel dem som direkte har med dyrene og 
dyreforsøg at gøre, men ligeledes dem der mere indirekte har med området at gøre 
herunder f.eks. ved myndighedsarbejde samt arbejdet i en interesseorganisation. 
 
Tabel 1 Oversigt over antal ansatte i DK med relation til dyreforsøgsområdet samt den 
samlede omsætning dyreforsøgsområdet bidrager med til i DK. 
Antal ansatte personer som 
direkte eller indirekte 
arbejder med aktiviteter i 
relation til 
dyreforsøgsområdet 
 

Samlet opgørelse af den omsætning som 
dyreforsøgsområdet er med til at generere hos danske 
virksomheder (mia. DKK) 

 
Ca. 4150 

 
Ca. 85.972.259.0007 

Data er baseret på indkomne høringssvar i forbindelse med erhvervs- og interessentanalysen i januar 2014. Da ikke alle 
interessenter har indsendt bidrag til strategien, viser ovennævnte tal ikke det totale billede. 

                                                      
7 Det skal bemærkes, at der er væsentlige aktører inden for dyreforsøgsområdet, der ikke har oplyst hvor stor en 
omsætning dyreforsøgsområdet er med til at generere hos virksomheden, og det anførte tal for omsætningen viser 
således ikke det totale billede.  På baggrund af offentliggjorte tal for omsætningen (årsregnskaber for 2013) hos en 
væsentlig del af de interessenter, som ikke har indgivet omsætningstal til strategien, vurderer Fødevarestyrelsen, at den 
samlede omsætning på dyreforsøgsområdet vil kunne være omkring 20 % højere end angivet i tabel 1. 
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I 2012 var det samlede antal dyr på 252.8258. Heraf var de fleste dyr – ca. 80 % - mus og 
rotter. Lidt under halvdelen af alle forsøgsdyr anvendes til forskning i udvikling af nye 
lægemidler, og ca. 1/3 til grundforskning. 
 
I forbindelse med erhvervs- og interessentanalysen er erhvervet blevet spurgt om, hvorvidt 
de vurderer, at forskningsområder, hvor der i dag anvendes forsøgsdyr, i fremtiden vil 
vokse. Til dette spørgsmål har ca. en tredjedel af erhvervet svaret, at de ikke forventer, at 
de forskningsområder, hvor der i dag anvendes forsøgsdyr, vil vokse. To tredje dele 
forventer, at deres forskningsområder, hvor der anvendes forsøgsdyr, vil vokse, dog har 
enkelte virksomheder svaret, at dette dog ikke vil medføre anvendelse af flere forsøgsdyr.9 
 
 
2.1.1 Danske myndigheder og statsvirksomheder med relevans for 

dyreforsøgsområdet 
 
Nedenfor fremgår relevante aktører af danske myndigheder og statsvirksomheder, der har 
med dyreforsøgsområdet at gøre. (Aktørerne fremgår ikke i alfabetisk rækkefølge) 
 
Dyreforsøgstilsynet består dels af Rådet for Dyreforsøg, dels af et sekretariat. 
Dyreforsøgstilsynet ledes af Rådet for Dyreforsøg, men sekretariatet varetager tilsynets 
daglige opgaver.  
 

Hovedformål: Dyreforsøgstilsynet træffer afgørelse i sager om tilladelse til udførelse af 
dyreforsøg samt fører tilsyn med udøvelsen af dyreforsøg, med opstaldning af dyr i forsøg, 
herunder inspicerer forsøgslokaler og andre lokaler, hvor forsøgsdyr opstaldes.  
 
Dyreforsøgstilsynet sikrer, at alle tilladelser til brug af forsøgsdyr gives i henhold til loven, 
herunder at der ikke gives tilladelse til dyreforsøg, der kan erstattes af alternativer, samt at 
forsøg forløber i henhold til bedste praksis, således at det sikres, at dyrene udsættes for 
mindst mulig belastning, samt at der anvendes så få dyr som muligt for at opnå det 
ønskede resultat.  
 

Aktiviteter/initiativer indenfor de 3R´er: 
Dyreforsøgstilsynet arbejder for øget videndeling på dyreforsøgsområdet såvel indenfor 
lovgivningsområdet, hvor der bl.a. via nyhedsbreve formidles hjælp til tolkning af reglerne, 
og der afholdes seminarer om forskellige emner indenfor dyreforsøgsområdet, herunder om 
temaer hørende til de 3R’er. Alle 3R’er vægtes højt.  
 
                                                      
8 Tallet fremgår af Dyreforsøgstilsynets årsrapport fra 2012 
9 Det skal bemærkes, at der er nogle væsentlige aktører inden for dyreforsøgsområdet, der ikke har oplyst om de forventer at 
forskningsområder, hvor der anvendes forsøgsdyr, i fremtiden vil vokse.  
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Rådet for Dyreforsøg er et uafhængigt råd, som består af en formand, der skal være 
dommer, og 10 andre medlemmer. Fødevareministeren udpeger formanden for og 
medlemmerne af Rådet for Dyreforsøg. Rådet for Dyreforsøg udgør ledelsen i 
Dyreforsøgstilsynet, som består af et sekretariat og Rådet selv. Sekretariatet varetager 
tilsynets daglige opgaver.  
 
Hovedformål: at lede Dyreforsøgstilsynet samt at vurdere og afgøre ansøgninger om 
tilladelse til udførelse af dyreforsøg. 
 

Sammensætning og kompetencer: Rådet er bredt sammensat, og det er ved 
sammensætningen sikret, at rådet har medlemmer med indsigt i forskellige 
forskningsområder og har repræsentation fra såvel forskningsverdenen som 
dyreværnsforeninger og andre interesser. Rådets medlemmer udpeges efter udtalelse fra 
Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom, Forskningsrådet for Teknologi og Produktion, 
Sundhedsstyrelsen, Dansk Industri, de store sygdomsbekæmpende foreninger, Det 
Dyreetiske Råd og dyreværnsorganisationerne. 
 
Aktiviteter/initiativer indenfor de 3R´er:  
I forbindelse med Rådets vurdering og afgørelse af ansøgninger om tilladelse til udførelse 
af dyreforsøg vurderes de oplysninger, som er indsendt med ansøgningen herunder de 
oplysninger som relaterer sig til de 3R’er jf. § 6. stk. 3 i lov om dyreforsøg10.  
 
I henhold til § 6, stk. 3 i lov om dyreforsøg må ”dyr ikke anvendes til forsøg, hvortil 
anvendelse af celle-, vævs- eller organkulturer eller andre metoder må antages at være 
lige så velegnede. Ansøgeren skal godtgøre, at den viden, som kan opnås ved udførelse af 
forsøg, ikke helt eller delvis kan opnås uden anvendelse af dyreforsøg, og at der ikke er 
tale om allerede kendt viden.” 
Dyreforsøgstilsynet afgør inden for rammerne af loven om dyreforsøg og bestemmelser 
udstedt i medfør heraf, om en tilladelse til dyreforsøg skal gives i det aktuelle tilfælde. 

 
Det Dyreetiske Råd består af 12 medlemmer, hvoraf et af medlemmerne er udpeget 
til formand. Ministeren for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri udpeger formanden og de 
øvrige medlemmer. 
 
Hovedformål: Det er Rådets opgave, ifølge dyreværnslovens § 25, ud fra en etisk 
vurdering at følge udviklingen indenfor dyreværn. Rådet afgiver udtalelser vedrørende 
spørgsmål inden for dyreværn.  
 
Aktiviteter/initiativer indenfor de 3R´er: Rådet kan enten på eget initiativ eller på 
fødevareministerens begæring afgive udtalelser om emner med dyreværnsmæssige 

                                                      
10 Lovbekendtgørelse nr. 474 af 15. maj 2014 om dyreforsøg 
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aspekter, herunder på dyreforsøgsområdet. Det Dyreetiske Råd er kommet med flere 
udtalelser, der omhandler dyreforsøg og bioteknologi. Det Dyreetiske Råd afgiver endvidere 
høringssvar i forbindelse med lovmæssige tiltag på dyreforsøgsområdet. Det Dyreetiske 
Råd indstiller desuden et medlem til Rådet for Dyreforsøg. 
 

Miljøstyrelsen, som hører under Miljøministeriet, støtter udvikling og validering af 
specifikke metoder til bestemmelse af kemiske stoffers egenskaber og bidrager fagligt 
hertil i internationale fora (især OECD11). Miljøstyrelsen samarbejder derudover med andre 
myndigheder, industrien og relevante NGO12’er.  
 
Hovedformål: Miljøministeriet administrerer regler med det formål at beskytte mennesker 
og miljø. Kemikalielovgivningen/EU-lovgivning (bl.a. REACH, Biocid og pesticidlovgivning) 
stiller således informationskrav/testkrav, der har til formål at beskytte mennesker og miljø. 
Dette sker under hensyn til 3R principperne, og test på hvirveldyr er sidste udvej, men i 
nogle tilfælde er test på dyr uundgåeligt for at opfylde lovgivningens 
informationskrav/testkrav. Miljøstyrelsen er ligeledes det nationale kontaktpunkt i henhold 
til dyrevelfærdsdirektivets (2010/63/EU) art. 47(5) og deltager derigennem i EURL-ECVAMs 
PARERE netværk13, der skal vurdere den regulatoriske relevans af nye in vitro metoder, 
inden der anvendes EU midler til at videreudvikle dem. 
 
Aktiviteter/initiativer indenfor de 3R´er: Miljøstyrelsen er aktivt involveret og støtter 
udviklingen af metoder, der ikke involverer brug af forsøgsdyr så som anvendelse af 
computermodeller, herunder bl.a. QSAR modeller, Read-across (molekylær 
sammenligning/kemisk kategorisering) samt in-vitro-metoder, der enten ikke eller kun i 
meget begrænset omfang kræver anvendelse af forsøgsdyr. Miljøstyrelsen lægger i øvrigt 
med hensyn til metodearbejdet vægt på implementering af 3R-principperne, herunder 
Replacement men også Refinement og Reduction.  
Miljøstyrelsen bruger således en del ressourcer på arbejdet med at forbedre, reducere og 
erstatte dyreforsøg (3R). Dette foregår bl.a. gennem rollen som nationale koordinatorer 
(sammen med DTU Fødevareinstituttet) for OECD Test Guideline Programmet herunder ikke 
mindst ved støtte til dansk deltagelse i projekter vedr. forbedring af de standard 
testmetoder, der udvikles og valideres i OECDs test guidelineprogram og som anvendes i 
flg. kemikalielovgivningen. Miljøstyrelsen deltager også i OECD QSARs Toolbox program, i 
ECHA14s arbejde med anvendelse af read across vurderinger og støtter udvikling af 
computermodeller ((Q)SARs) og en brugervenlig QSAR forudsigelsesdatabase samt 
relevante reagensglasmetoder på DTU Fødevareinstituttet.  
 

                                                      
11 Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling) 
12 Non governmental organisation 
13 Parere Netværket (Preliminary Assessment of REgulatory RElevance) hostes af EU-referencelaboratoriet for alternativer til 
dyreforsøg - EURL-ECVAM   
14 Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) 
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Sundhedsstyrelsen, sektion for veterinærmedicin 

Hovedformål: Fremme af 3R tiltag på europæisk niveau i forbindelse med udvikling og 
godkendelse af lægemidler til mennesker og dyr. 
Danmark besætter vice-chair posten i den fælles humane/veterinære ekspertgruppe, som 
det Europæiske Medicinalagentur (EMA) nedsatte i 2011 med henblik på implementering af 
Direktiv 2010/63 indenfor lægemiddelområdet kaldet Joint CHMP/CVMP Expert Group on 
3Rs (JEG 3Rs). 
 
Aktiviteter/initiativer indenfor de 3R´er: JEG 3R (Joint CHMP/CVMP Expert Group on 3Rs) 
har arbejdet med følgende regulatoriske områder: 

• ”Guideline on Regulatory acceptance of 3R (Replacement, Reduction, Refinement) 
testing approaches”.  

• “Removal of Target Animal Batch Safety tests” (TABST) – EU har fjernet kravene til 
testing for både levende og inaktiverede vacciner til dyr 

• ”Development of guidance on product specific validation” – Concept paper er under 
udarbejdelse af EDQM15 og JEG 3R.   

Der arbejdes med at fjerne krav om 2. generations reprotox16. Safety test for farmaceutiske 
lægemidler foregår pt. i EU/VICH17 regi. 
De 3R’er bliver ligeværdigt vægtet i udarbejdelse af guidelines såvel som i håndtering af 
lægemiddelgodkendelsen. 
 
Interessent A er en statsvirksomhed, som siden grundlæggelsen i 1902 har anvendt dyr til 
produktion, kontrol, forskning og udvikling. Dyrene har bidraget med afgørende viden til forståelse 
af infektionssygdommes og medfødte lidelsers natur samt forebyggelse og diagnosticering heraf. 
Det er interessent A´s opfattelse, at dyreforsøg ikke helt kan undgås, men interessent A arbejder i 
dag aktivt med erstatning, begrænsning og forfinelse i forbindelse med brug og opstaldning af 
forsøgsdyr.  
 

Hovedformål: Interessent A sikrer forskningsbaseret sundhedsdokumentation, rationel udnyttelse 
af IT i sundhedsvæsenet og beredskab og forebyggelse i relation til smitsomme sygdomme, 
biologiske trusler og medfødte lidelser. I relation til dyreforsøgsområdet er det særligt opgaver 
omkring forsyningssikring af vacciner, biologiske produkter og diagnostika, bl.a. gennem 
egenproduktion, der er relevant. 
 

                                                      
15 European Directorate for the Quality of Medicines & Health Care (EDQM) 
16 De forlængede 1. generations reproduktions toksikologiske studier tilbyder et mere fleksibelt studie design end det 
traditionelle 2. generations studier. De forlængede 1. generations studier har vist at generere tilstrækkelig information. 
17 ICH/VICH er et tresidet (EU-Japan-USA) program med sigte på at harmonisere de tekniske krav til registrering 
veterinære produkter. Den fulde titel står for ”Det internationale samarbejde om harmonisering af tekniske krav til 
registrering af Veterinærlægemidler”. 
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Aktiviteter/Initiativer indenfor de 3R´er: Hovedvægten lægges på Refinement. Aktuelt gennemgås 
for øjeblikket alle forsøgstyper for at optimere dyrenes velfærd under forsøget, herunder en 
gennemgang af tilsynsfrekvens og smertebehandling. Endvidere arbejdes der pt. på at få ændret 
en af de myndighedspålagte dyreanalyser (PhEur), som vi i dag udfører. Metoden indebærer 
moderat belastning for dyrene, men vi ønsker at erstatte den med en mindre belastende metode. 
Idet analysen er pålagt af myndighederne, skal den ændrede metode valideres og underbygges 
grundigt, før en eventuel ændring kan gennemføres. 

 
 
2.1.2 Danske Universiteter og hospitaler med aktiviteter knyttet til 3R 

På alle danske universiteter, er der aktiviteter knyttet til de 3R’er. Det drejer sig primært 
om anvendelse af alternativer i forbindelse med forskning, men også i forbindelse med 
undervisning af studerende. (Interessenterne er oplistet i alfabetisk rækkefølge) 
 
Aarhus Universitet, Health 

Hovedformålet er i henhold til universitetets vedtægter, at bedrive forskning, 
forskningsbaseret uddannelse samt yde forskningsbaseret myndighedsbetjening på højeste 
internationale niveau, heri også at udbrede kendskabet til videnskabens metoder og 
resultater, samt udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund. Dyreforsøg 
er i forbindelse med ovenstående en integreret del af både forskning, udvikling og 
undervisning på Health.  
 
Aktiviteter/initiativer indenfor de 3R´er: 3R aktiviteter er til gavn for både dyr og forskning, 
og det er derfor et område, som fremadrettet vil blive prioriteret højt på Health. Aarhus 
Universitet, Health indarbejder 3R i Universitetets Animal Welfare Policy. Nedenfor er et 
par eksempler på nuværende 3R aktiviteter ved Health.  
Der er ved Aarhus Universitet et grundlæggende princip om, at meget in vivo arbejde skal 
understøttes af forudgående in vitro undersøgelse, hovedsagelig celledyrkning. Ud over 
dette arbejdes der indenfor felter med alternative metoder med brug af nematoder 
(Caenorhabditis elegans) og insekter (Galleria mellonella).  
Health laver eksperimenter med nye måder at inducere åreforkalkning i mus (med virus-
medieret genoverførsel), som omgår behovet for store avlsprogrammer. Det kan føre til en 
begrænsning af det samlede antal dyr, som anvendes indenfor dette felt.  
Der frembringes nye, mere effektive, modeller for åreforkalkning i grise, som kan bidrage 
med mere viden per dyr, fordi alle dyr vil have menneskelignende åreforkalkning.  
 
Hvert år uddeler Health, gennem Frøknerne Anna og Dagny Hjerrilds Fond til afskaffelse af 
dyreforsøg i den videnskabelige forskning, et eller flere legater til forskere, der arbejder for 
at finde alternativer til dyreforsøg.  
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Health har altid haft fokus på initiativer, der bidrager til 3R, men lovgrundlaget for 3R er 
mindre end et år gammelt, så implementering af de nye krav er endnu i proces. Der er 
således endnu ikke gennemført en overordnet vægtning, men der søges i øjeblikker midler 
til at gennemføre en tilbundsgående undersøgelse, som kan kortlægge den aktuelle 
situation på området, således at AU, Health målrettet kan styrke indsatsen på området. 
Pt. vægtes forfinelse af eksisterende metoder højt i in vivo arbejdet. Der ydes en stor 
indsats for at implementere non-invasive undersøgelsesmetoder. Disse vil desuden 
medføre, at flere data kan trækkes ud af hvert enkelt forsøgsdyr, der kan undersøges i 
flere undersøgelser og derved bidrage væsentligt til reduktion i antallet af forsøgsdyr.  
 
Aarhus Universitet, DCA (Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug) 

Hovedformålet er forskning for at øge produktivitet og husdyrvelfærden samt at reducere 
sygdomsrisikoen under hensyntagen til bæredygtighed i husdyrproduktionen.  
 
Aktiviteter/initiativer indenfor de 3R´er: I den udstrækning det er muligt anvendes 
cellekulturer frem for levende dyr. Dette er eksempelvis tilfældet inden for f.eks.  
mastitis- og enteritis forskningen. Mange af forsøgene skal dog belyse forholdene under 
produktionsforhold og kræver anvendelse af levende dyr.  
Der anvendes kun det antal dyr, der er nødvendigt for at opnå statistisk sikre resultater.  
Der prøves hele tiden at forfine forsøgsmetoderne under anvendelse af den nyeste 
teknologi. De 3R’er inddrages i alle forsøgene i den udstrækning det er muligt.  
 
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) er en selvejende uddannelses- og forsknings-
institution, der arbejder med en integreret tilgang til toksikologi, hvor man kombinerer 
viden fra computer- og cellebaserede metoder med viden fra dyreforsøg. Visionen er at 
designe mere intelligente dyreforsøg med det overordnede formål at begrænse og i enkelte 
tilfælde at erstatte dyreforsøg med humant-baserede celle- og computermodeller.  
DTU Fødevareinstituttet bruger cirka 70 forskellige QSAR-modeller til at forudsige 
kemikaliers generelle og specifikke toksiske egenskaber. Forskere på DTU’s 
Fødevareinstitut deltager i udarbejdelsen af OECD testguidelines, herunder en 
reproduktionstoksicitetstest, hvor man undersøger teststoffers påvirkning af 
forplantningsevnen, fosterudvikling m.v. over to generationer. Det er nu muligt med en 
opdateret metode at afslutte forsøgene allerede efter første generation. Dette vil resultere i 
en væsentlig begrænsning i antallet af anvendte forsøgsdyr. Denne test guideline har 
ydermere en højere følsomhed da den undersøger de dyr der allerede er i forsøget mere 
grundigt mht. effekter på hormonsystemet, den udviklende hjerne samt det udviklende 
immunsystem. DTU Fødevareinstituttet har siden 2013 set på muligheden for at erstatte 
den nuværende to generationstest med denne nyere metode.  
 
Veterinærinstituttet ved DTU fokuserer især på begrænsning og forfinelse, idet instituttet 
hovedsagligt udvikler vacciner. Anvendelsen af diverse in vitro-metoder kan både erstatte 
og begrænse anvendelse af levende dyr. Eksempelvis betød Veterinærinstituttets overgang 
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til cellekulturer i diagnostik og forskning for mere end fyrre år siden en reduktion i antallet 
af små forsøgsdyr fra cirka 100.000 mus og 50.000 marsvin om året til nogle få hundrede. 
Dog bruger Instituttet stadig levende dyr til infektions- og vaccinationsforsøg18 og det 
skønnes, at det på nuværende tidspunkt ikke er realistiske muligheder for at erstatte disse 
med alternativer. 
 
 
DTU Fødevareinstituttet, Afd. for Toksikologi og Risikovurdering 

Hovedformål: Forskning samt forskningsbaseret undervisning, rådgivning af myndigheder 
og innovation. 
 
Aktiviteter/Initiativer indenfor de 3R´er: Forskning, rådgivning af myndigheder, under-
visning og innovation inden for replacement og reduction med brugen af cellemodeller og 
computermodeller for toksicitet (QSARs).  
Der deltages med en ekspert i det nye nationale 3R center, hvor afdelingschefen er 
bestyrelsesformand.  
 
Afdelingen deltager også i OECD testguidelineprogrammet blandt andet ved at en af de 2 
nationale koordinatorer for OECD Test Guidelines (samt EU test metoder) sidder i 
afdelingen for Toksikologi og Risikovurdering. OECD Test guidelines er de internationalt 
anerkendte standard testmetoder, der benyttes ifølge kemikalielovgivningen. Her sidder 
også eksperter både mht. reproduktionsforsøg, hormonforstyrrende stoffer, in vitro, samt 
gentoksikologiområdet.  
Der arbejdes løbende på at forfine opstaldning og foretagelse af indgreb på dyrene, 
således at der kan minimeres smerte, stress og andet ubehag hos dyrene.  
DTU Fødevareinstituttet har størst forskningsaktivitet inden for replacement og reduction 
men bidrager meget væsentligt til også refinement i forhold til OECD Test Guideline 
programmet der udvikler de standard testmetoder der typisk benyttes i følge lovgivningen.  
  
 
DTU Veterinærinstituttet 

Hovedformål: Forskning, diagnostik og myndighedsrådgivning. Dyreforsøgene vedrører 
forskning. 
 
Aktiviteter/initiativer indenfor de 3R´er: Der forsøges altid at raffinere og optimere 
virksomhedens modeller. 
Eksempelvis etablering af laboratorium baserede korrelater for immunologisk aktivering og 
immunologisk beskyttelse efter vaccination. Med sikre korrelater kan en del challenge 
forsøg undgås, men der vil altid være behov for validering i dyreforsøg. 

                                                      
18 Vaccinationsforsøg undersøger f.eks. patogenese (sygdomsprocesser), immunologi (immunforsvarets mekanismer), vaccinologi og 
modelstudier for humane sygdomme. 
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Der arbejdes med udvikling af in vitro tests til detektion af anthelmintika-resistens19 som 
alternativ til eksperimentelle diagnostiske infektioner. 
Der søges i videst muligt omfang at begrænse brugen af forsøgsdyr, men indenfor det 
parasitologiske område er det i øjeblikket ikke muligt at afskaffe brugen af forsøgsdyr, idet 
langt de fleste parasitter ikke kan vokse i kultur. Studier af parasitter vil således indebære, 
at parasitterne skal opformeres og vedligeholdes i dyr. 
Refinement: Den eneste tilbageværende diagnostiske test på forsøgsdyr vedrører 
undersøgelse for botulinum-toksin20, hvor der ikke findes en in vitro test. Der er indført 
human-end points. Når dyrene podes bliver de observeret af uddannet personale hver time 
i de første 7 timer af testen. Ved tegn på sygdom tilkaldes dyrlæge til vurdering og  
aflivning. Alle 3R´er vægtes lige højt. 
 
 

Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) samt 

Region Hovedstadens hospitaler (herunder Rigshospitalet) 

Hovedformål: Forskning, uddannelse og patientbehandling. 
 

Aktiviteter/initiativer indenfor de 3R´er: Der er målrettet investering i at fremme 
implementeringen af de 3R i forskningen. Der afholdes 14-dages akkrediterede FELASA-C-
dyreforsøgskurser, obligatoriske for alle PhD-studenter, som beskæftiger sig med 
dyreforsøg, hvor 3R princippet er en grundpille i undervisningen, således at alle er 
informeret om vigtigheden af til stadighed at drive udviklingen i den ønskede retning. 
Afdeling for Eksperimentel Medicin (AEM), der er ansvarlig for driften af Campusstalden, 
der er de centraliserede forsøgsdyrfaciliteter, er akkrediteret af Association for Assessment 
and Accreditation of Laboratory Animal Care International (AAALAC), hvilket dokumenterer, 
at forsøgsdyrprogrammet lever op til danske krav, CoE ETS 123 Appendix A, samt 
amerikanske guidelines (ILAR Guide). AEM har ca. 100 ansatte, hvoraf 5 er kliniske 
veterinærer, der alle arbejder aktivt for implementering af de 3R´er i alle 
Forskningsprojekter, der udføres i Campusstalden. 
 
Forskningen på AEM, under ledelse af afdelingslederen, der er professor i komparativ 
medicin, er centreret omkring 3R, med fokus på erstatning (Replacement) af dyr til 
polyklonal antistofproduktion, samt forbedring (Refinement) af smertelindring og 
forsøgsdyrmodeller. 
Udenfor AEM, har SUND en professor i alternative toksikologiske metoder, samt en 
professor i forsøgsdyrvidenskab, der begge leder forskergrupper aktive indenfor 3R 
forskning. 
Forskerne på SUND og regionens hospitaler udfører kun dyreforsøg, når dette er 
nødvendigt for at løse forskningsopgaverne. Hvor der findes alternativer, kommer disse til 

                                                      
19 Resistens overfor midler mod parasitære infektioner 
20 Botulinum toxin, et enzym med nervegiftvirkning, som produceres af bakterien kaldet ”Clostridium botulinum”. 
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anvendelse. Størstedelen af forskningen er konkurrenceudsat og eksternt finansieret, 
hvilket betyder, at der i praksis er størst fokus på Reduction og Refinement, da 
mulighederne for at anvende alternative metoder (Replacement) er blevet undersøgt i 
forbindelse med planlægningen af forskningsprojekterne. Af både etiske og økonomiske 
grunde er forskerne meget fokuseret på at anvende det rigtige antal dyr i forskningen, så 
de kan teste deres hypoteser uden at anvende for mange dyr. 
Der er til stadighed en positiv udvikling i non-invasive metoder og en forfinelse 
(Refinement) af de teknikker, der anvendes og et aktivt engagement i AEMs 
forskningsprojekter, der sigter på at eliminere al unødig smerte og ulempe for de dyr, der 
anvendes i forskningen. Alle projektplaner skal godkendes af AEMs kliniske veterinærer, 
hvis fornemmeste opgave er at værne om de dyr, der anvendes i forskningen. 
 

På det sundhedsvidenskabelige fakultet er der i forbindelse med undervisning af 
veterinærstuderende erstattet levende dyr med attrapper i kurset ”kirurgisk teknik på 
mindre husdyr”. Det Sundhedsvidenskabelige fakultet har derudover en række projekter 
indenfor in vivo- og in vitro-farmakologi, hvor alternativer har været en integreret del. 
Fakultetet arbejder bl.a. også aktivt i netværket CALAR.  
Derudover deltager universitetet i forskellige projektsamarbejder såsom In vitro toksikologi 
netværket, der er støttet af Det Strategiske Forsknings Råd og blandt andet arrangerer 
workshops om 3R.  
 
Forskningen, der blandt andet finansieres af forskningsråd og Højteknologifonden, er 
beskrevet på hjemmesiden www.emed.ku.dk.  
 
Gruppen publicerer internationale lærebøger indenfor området og mange artikler, herunder 
ca. 10 om året i internationale videnskabelige tidsskrifter. 
 
 
Københavns Universitet, Sektion for Eksperimentelle Dyremodeller, Institut for 

Veterinær Sygdomsbiologi 

Hovedformål: At varetage forskning og undervisning inden for området eksperimentelle 
dyremodeller. 
 

Aktiviteter/Initiativer indenfor de 3R´er: Sektionen består af 7 forskergrupper. Den ene af 
disse ’Laboratory animal science and welfare’ fokuserer udelukkende på reduction og 
refinement i sin forskning og undervisning. Sektionen består pt. af 1 professor, 1 lektor, 1 
adjunkt, 2 dyreteknikere, 10 PhD-studerende og et varierende antal specialestuderende. 
Gruppen publicerede i 2013/2014 internationale artikler inden for reduction and 
refinement. 
 
Derudover har de øvrige forskergrupper i varierende grad aktiviteter, der inkluderer 
reduction and refinement. 
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Sektionen er en del af et veterinært institut og beskæftiger sig derfor primært med det 
hele dyr, og derfor primært med reduction og refinement og kun i mindre grad med 
replacement. 
 
Københavns Universitet, Sektion for Miljø og Sundhed, Institut for 

Folkesundhedsvidenskab 

Hovedformål: At varetage forskning og undervisning inden for området eksperimentel 
toksikologi og human biomonitering. 
 

Aktiviteter/initiativer indenfor de 3R´er: Sektionen består af 3 forskergrupper. Den ene af 
disse ’in vitro toksikologi’ fokuserer udelukkende på replacement i forskning og 
undervisning med udgangspunkt i placentatransport modeller og human biomonitering – 
dyrefri toksikologi. Sektionen består pt. af 1 professor, 1 adjunkt, 1 laboratorie VIP, 2 PhD-
studerende og et varierende antal speciale og bachelorstuderendestuderende. Gruppen 
publicerede i 2013/2014 internationale artikler inden for replacement og human 
biomonitering. 
Forskergruppen omkring partikler har 2 professorer, 2 adjunkter, 3 laboranter. 6 PhD 
studerende og arbejder med såvel replacemenet som reduction og refinement med stor 
internatonal publicering. 
Sektionen er en del af et folkesundhedsvidenskabeligt institut og beskæftiger sig derfor 
primært med risikovurdering af miljøudsættelser hos mennesker, hvor toksikologi med 
dyrefri metoder indgår. 
 
Roskilde Universitet har bl.a. aktiviteter knyttet til erstatningsteknologier og modellering 
på Institut for Natur, Systemer og Modeller. Interessent G og Interessent B finansierer p.t. 
en ph.d.-stilling på Roskilde Universitet om anvendelsen af matematiske modeller til 
afløsning af dyreforsøg. 
 
Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige fakultet, Institut for 

Molekylær Medicin, Biomedicinsk Laboratorium  

Hovedformål: Grundforskning og anvendt forskning inden for sundhedsvidenskab. 
Alle dyreforsøg på Det Sundhedsvidenskabelige fakultet og Odense Universitetshospital 
udføres på Biomedicinsk Laboratorium. Dyreforsøg for Det Naturvidenskabelige fakultet, 
Institut for Molekylær Biologi og Biokemi udføres ligeledes på Biomedicinsk Laboratorium, 
dog ikke for Biologisk Institut, som har selvstændigt dyrehold og forsøg.  
 
Aktiviteter/initiativer indenfor de 3R´er: Biomedicinsk Laboratorium modtager kun 
projekter, som er godkendt som dyreforsøg. Dette betyder, at der ikke arbejdes med 
erstatningsforsøg.  
Reduktion af antallet af dyr ligger fra den ene side hos forskeren, som beregner det antal 
nødvendige dyr. Fra den anden side er der pladsbegrænsninger på Biomedicinsk 
Laboratorium, hvorfor kun mindre projekter modtages. Personalet har tæt kontakt til 
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forskere og indsigt i de forskellige projekter, hvilket sikrer, at forskere holder sig inden for 
aftalte rammer og ikke anvender flere dyr end tilladt og mere plads end aftalt. Dette 
gælder især for forskningsprojekter, hvor der indgår avl af genmodificerede mus.  
Forfinelse af forsøg udføres primært gennem rådgivning om anæstesimetoder og kirurgiske 
indgreb. Dernæst fører personalet dagligt tilsyn og sikrer i dialog med forskeren, at 
humane endepunkter nøje efterleves. Hvis der forefindes forsøg med en strukturel høj 
belastningsgrad går ledelsen på Biomedicinsk Laboratorium i dialog med forskeren, for at 
undersøge om metoderne ikke kan forfines. 
Forfinelse og reduktion vægtes højst. Dog vægtes erstatning, med den bemærkning, at det 
foregår i andre forskningsmiljøer på Syddansk Universitet, ligeledes.  
 
Samarbejde mellem toksikologer fra universiteter og industri 

I Danmark finder der et projektsamarbejde sted mellem toksikologer fra universiteter og 
industrien. Dette samarbejde foregår i In Vitro Toksikologi Netværket. Netværket består af 
følgende institutioner: Københavns Universitet, Århus Universitet, Syddansk Universitet, 
DTU fødevareinstituttet samt 2 industrielle virksomheder. 
 
Formål og aktiviteter/initiativer indenfor de 3R´er: In Vitro Toksikologi Netværket i 
Danmark har samlet in vitro toksikologer fra universiteter og industri i Danmark omkring 
mulige EU ansøgninger, bidraget til afholdelse af to meget velbesøgte og populære møder 
inden for de 3R´er i dyreforsøg hvor interessenter indenfor de 3R fra universiteter, 
industri, myndigheder og dyrevelfærds foreninger var repræsenteret. Herudover, har In 
Vitro Toksikologi Netværket i samarbejde med andre interessenter organiseret en workshop 
om alternativer til føtal kalve serum i forskning og produktion.  
Netværkets aktiviteter blev finansieret af bevilling på 1.7 millioner DKK (inkl. 44 % 
overhead) fra Forskningsrådet for Programkomite for Sundhed, Fødevarer og Velfærd, 
2008-2011, og netværket holder stadig kontakt bl.a. omkring de mindre 
forskningsprojekter, der blev igangsat.  



 
 

19 

         

 

Fødevarestyrelsens Dyreforsøgsstrategi 2014 

 
2.1.3 Private virksomheder og organisationers arbejde med alternativer  

Flere danske virksomheder har oprettet etiske komitéer og bestræber sig på at arbejde 
aktivt med erstatning af dyreforsøg med alternative metoder. Nogle virksomheder anvender 
endvidere etiske tjeklister, som den enkelte forsker skal forholde sig til i planlægningsfasen 
af ethvert nyt dyreforsøg. Herudover forlanger nogle virksomheder, at deres udenlandske 
samarbejdspartnere overholder de samme standarder for opstaldning og forskningspraksis 
med levende dyr, som de selv gør. Mange steder i industrien er arbejdet med de 3R’er en 
integreret del af arbejdet med forsøgsdyr. (Aktørerne fremgår ikke i alfabetisk rækkefølge).  
 
Interessent B 

Hovedformål: Interessent B blev stiftet i 1980 med det formål at støtte udvikling og 
fremme af alternative metoder.  
 
Aktiviteter/initiativer indenfor de 3R´er: Interessent B støtter årligt med økonomiske bidrag til 
forskellige projekter, som omfatter forskning, bidrag til konferencer og distribution af 
informationsmateriale. Interessent B uddeler årligt bl.a. i samarbejde med en svensk og en finsk 
fond en Nordisk Forskningspris til Alternativer til Dyreforsøg. Det foregår på skift i de tre lande. 
Interessent B og Interessent G yder hvert år i fællesskab støtte til forskning i og udvikling af 
metoder, der kan erstatte forsøgsdyr. 
 
 

Interessent C 

Hovedformål: Interessent C er en ”Contract Research Organization” (CRO), der udfører 
kontaktforskning for biotek- og farmaceutiske virksomheder i ind- og udland.  
 
Aktiviteter/initiativer indenfor de 3R´er:  
Virksomheden vil gerne betragtes som seriøs samarbejdspartner i forhold til kunder og 
Dyreforsøgstilsynet, derfor:  
• laves der kun forsøg, der vurderes, at kunderne kan få gavn af.  
• forholder virksomheden sig kritisk til de studier, de bliver bedt om at udføre.  
• har virksomheden råderum til at rådgive, om det er det rigtige studie de udfører for kunden.  
• holder virksomheden sig løbende orienteret om nye tiltag, der kan reducere brugen af  
   forsøgsdyr.  
• har virksomheden besluttet at bestille færre ekstra dyr hjem, hvis det er muligt at flere studier  
   kan dele ekstra dyr. Her menes dyreart, stamme, vægtklasse og aldersgruppe.  
• sætter virksomheden stort ind på træning af personalet. Dette ”koster” øvedyr, men skal i sidste 
  ende gøre personalet dygtigere og dermed skåne de dyr, der skal indgå i forsøg.  
 
De 3R’er er en integreret del af virksomhedens daglige arbejdsgang. Fokus, som virksomheden har 
størst indflydelse på er ”Refinement” i form af uddannelse af personalet og vedligeholdelse af 
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træning. Virksomheden overvejer hver gang at fokus på begrænsning af antallet af dyr ikke må 
indebære et yderligere ubehag og belastning af det enkelte dyr.  
 
 
CALAR (Centre for Applied Laboratory Animal Research = Center for Anvendt 

Forsøgsdyrsforskning) 

Hovedformål: CALAR’s mission er at forbedre velfærden for dyr og mennesker i den 
moderne forsøgsdyrenhed gennem forskning på højeste videnskabelige niveau indenfor 
feltet. 
 
Aktiviteter/initiativer indenfor de 3R´er: Der kører i øjeblikket bl.a. følgende projekter:  
Et PhD-projekt, der skal reducere gruppestørrelser ved at inkorporere tarmfloraens 
påvirkning af dyremodellen - "Models for correlating the composition of the gut microbiota 
with disease parameters of animal models for inflammatory diseases".  
Et projekt med 2 adjunkter, der skal klarlægge inflammationsniveau og skader forårsaget 
af diverse eksperimentelle procedurer - "Patologisk-immunologiske konsekvenser af dyre-
eksperimentelle procedurer". Andre projekter beskæftiger sig med udvikling af nye, mere 
skånsomme måder at udtage blodprøver på. 
Smerte-projekter, som omfatter dels vurdering af en bløder-model og mulighederne for at 
optimere smerte-monitorering og dosering af smertestillende lægemidler; dels et projekt, 
som skal vurdere effekten af mild/svag smerte (som formodentlig ofte overses i praksis) på 
rotters motivation og præferencer for derigennem at afdække nye værktøjer til vurdering 
af lavgradig smerte hos dyrene. 
Kognition i neuroscience-modeller er en række delprojekter, som søger at udvikle 
avancerede, skånsomme kognitive tests baseret på dyrenes normale adfærdsrepertoire til 
at vurdere bl.a. lægemiddelinduceret kvalme og effekt af fedme og tidlig diabetes. 
Miljøberigelse (herunder tildeling af reb, forskellige typer skjul og rede-muligheder og 
kognitiv berigelse (hvor dyrene eksempelvis skal løse opgaver og arbejde for attraktive 
ressourcer)) og dennes betydning for eksempelvis dyrenes stress niveau, aggression og 
dyrenes indlæringsevner. Også effekten af forskellige former for fodertyper og 
fodersammensætningers effekt på dyrenes adfærd er typiske forskningsprojekter. 
 
Interessent D 

Hovedformål: Virksomheden er præklinisk kontraktforskningslaboratorium, der leverer 
farmakologiske og toksikologiske services til industrien.  
 
Aktiviteter/initiativer indenfor de 3R´er: Virksomheden har siden 1998 haft et 
Dyrevelfærdsudvalg, som kontinuerligt har arbejdet på at forbedre opstaldningsforhold og 
forsøgs procedurer. 
Der er et konstant fokus på anvendelse af et absolut minimum af dyr til de enkelte forsøg 
under hensyntagen til guidelinemæssige krav samt belastningsvurdering for det enkelte 
dyr. 
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Virksomheden holder skarpt øje med nye test der kunne erstatte forsøgsdyr, men er her 
afhængig af at godkendende myndigheder på globalt plan har accepteret en given ny test. 
Baseret på ovenstående er Refinement det område, som virksomheden har størst mulighed 
for at arbejde med. 
 
Den Danske Dyrlægeforening (DDD), Sektion for forsøgsdyr, lægemidler og 

toksikologi (FOLT) 

Hovedformål: FOLT arbejder for, at danske dyrlæger skal være fagligt højt kvalificeret på 
forsøgsdyrsområdet. Vi arbejder bl.a. for forsat at sikre at uddannelsen af 
dyrlægestuderende og videreuddannelse af dyrlæger med ansvar for forsøgsdyr er 
optimeret og dermed at dyrlægers kvalifikationer på forsøgsdyrsområdet er i top. Højt 
kvalificerede dyrlæger giver gevinst på alle 3R og bidrager til at sikre den videnskabelige 
standard for forskning som involverer forsøgsdyr. 

 
Aktiviteter/initiativer indenfor de 3R´er: Dyrlæger sidder centralt placeret i jobs der har 
relation til dyreeksperimentel forskning og påvirker aktivt måden, hvorpå forsøgene 
udføres. Der er etableret et DDD-netværk for alle dyrlæger, der arbejder med eller 
interesser sig for Life science (forsøgsdyr, 3R, biotek, farmaceutisk forskning mv.), her vil 
der foregå vidensdeling. Det første arrangement fandt sted onsdag den 20. februar 2014. 
Det vil nok særligt være refinement der er i fokus, men vi er opmærksomme på, at 
replacement vil få en større plads fremover, hvor dyrlæger har en vigtig rolle i 
”oversættelsen” af resultater. 
Refinement har på nuværende tidspunkt størst vægt. Dette medfører reduction og på sigt 
replacement, hvor eksempelvis ”in-vitro” og ”in-silico” modeller vil hjælpe til forståelse af, 
hvad der sker/kan ske i den intakte organisme. 

 
DOSO - Dyreværnsorganisationernes Samarbejdsorganisation 

Hovedformål: DOSO’s dyreforsøgspolitik: DOSO arbejder for afskaffelse af dyreforsøg. 
 
Aktiviteter/initiativer indenfor de 3R´er: DOSO arbejder med at udbrede kendskabet til 
alternativer til dyreforsøg, bl.a. ved i samarbejde med Dyrenes Beskyttelse, at arrangere et 
årligt seminar om dyreforsøgsproblematikken og herunder mulige alternativer – med fokus 
på ”replacement”.  
Derudover har DOSO været involveret i et projekt om ”miljø- og adfærdsberigelse” på 
Rørrendegaard (KU’s forsøgsgård). 
DOSO har ”replacement” som højeste prioritet. ”Reduction” og ”refinement” betragtes som 
prisværdige, men de må ikke komme til at optage så mange ressourcer, at de står i vejen 
for en udfasning af dyreforsøg gennem ”replacement-metoder”. 
 
Dyrenes Beskyttelse 

Hovedformål: Det er Dyrenes Beskyttelses mission at arbejde aktivt for at erstatte forsøg 
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på levende dyr med alternative metoder samt sikre højst mulig dyrevelfærd for de dyr, der 
anvendes i den mellemliggende periode. 
   
Aktiviteter/initiativer indenfor de 3R´er: Dyrenes Beskyttelse har de sidste år brugt den 
internationale ’Forsøgsdyrenes Dag’ den 24. april til at sætte fokus på dyreforsøgsområdet.  
Tidligere markeringer af Forsøgsdyrenes Dag har sat fokus på alternativer til dyreforsøg i 
undervisningen samt flaskehalse i udviklingen af alternativer til dyreforsøg.  
Også i år 2014 blev Forsøgsdyrenes Dag markeret med emnet ’Det skjulte forbrug af 
laboratoriedyr ’. Herudover støtter Dyrenes Beskyttelse ad hoc projekter og workshops m.v. 
til fremme af de 3 R’er.  
I 2013 sponsorerede Dyrenes Beskyttelse således en workshop - arrangeret af Københavns 
Universitet - med deltagelse af ca. 200 forskere i regi af Scandinavian Society for Cell 
Toxicology (SSCT). SSCT er en interesseorganisation for forskere, der arbejder for at 
erstatte forsøgsdyr med in vitro modeller. Dyrenes Beskyttelse giver støtte til konkrete 
projekter, herunder i relation til in vitro forsøg, cellekulturer, computersimulation, modeller 
m.v.  
 
Dyrenes Beskyttelse; 

• arbejder for at brug af forsøgsdyr til uddannelse og undervisning begrænses.  
• støtter derfor udvikling af alternativer til forsøgsdyr indenfor undervisning.  
• ønsker at synliggøre overflødig brug af forsøgsdyr på universiteter.  
• ser muligheder for på ad hoc basis selv at bidrage til særlige aktiviteter, som man 

kunne forestille sig ville finde sted i regi af et nationalt 3R-center. Her tænkes først 
og fremmest på bidrag til oplysning om forsøgsdyrsalternativer til studerende på 
danske undervisningsinstitutioner eller andre indsatsområder 

• ønsker generelt at synliggøre (i det offentlige rum) til hvilke formål og hvordan 
forsøgsdyr anvendes.  

• har en ambition om at foranledige ’forbrugerrettet oplysning’, der sætter mere 
fokus på borgerens mulighed for at gøre en forskel ved at vælge 
”forsøgsdyrsvenlige” produkter.  

• er repræsenteret i Rådet for Dyreforsøg, som behandler ansøgninger om tilladelse til 
dyreforsøg, 

• afgiver høringssvar i relation til national og international lovgivning. 
• arbejder sammen med andre dyreværnsforeninger i ’Eurogroup for Animals’. 
• et mål at få skabt bedre forhold for de mange forsøgsdyr, der hvert år bliver brugt i 

Danmark. 
 

Dyrenes Beskyttelse prioriterer alle 3R’er. Således må aktuel mangel på f.eks. alternative 
testmetoder (erstatning/Replacement) ikke stå i vejen for en parallel og samtidig indsats 
på områderne "begrænsning/Reduction" og "forfinelse/Refinement", idet den ultimative 
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succes-parameter må være, at den samlede belastning af forsøgsdyr begrænses mest 
muligt.  
 

Interessent E 

Hovedformål: Virksomhedens hovedformål er at opdrætte og sælge grise til biomedicinsk 
forskning.  
 
Aktiviteter/ initiativer indenfor de 3R’er: 
Mængden af producerede grise søges tilpasset til mængden af solgte for at undgå 
overproduktion. Der arbejdes løbende på at optimere opstaldningen af grisene med henblik 
på at tilgodese grisenes behov. Interessent E har en dyrevelfærdsgruppe bestående af 
både interne medlemmer og et eksternt uvildigt medlem, som regelmæssigt mødes og 
drøfter muligheder og initiativer for at forbedre dyrevelfærden blandt grisene. Der arbejdes 
også med træning af kunder i opstaldning, håndtering og arbejdsprocedurer, for at sikre 
bedst mulig dyrevelfærd i forbindelse med de forsøg grisene indgår i. 
 
Interessent F 

Hovedformål: Målsætningen for interessent F er at fremme og udbrede veterinær 
ekspertise inden for forsøgsdyrsvidenskab. 
 
Aktiviteter/initiativer indenfor de 3R´er: De enkelte medlemmer bidrager via deres daglige 
respektive arbejdspladser i vid udstrækning med til diverse 3R aktiviteter. Hovedvægten er 
inden for Reduction og Refinement.  
Der udveksles i vid udstrækning ”refinement initiativer” mellem dyrlægerne i de 
virksomheder og institutioner, der arbejdes i, og der er et årligt videnskabeligt møde, hvor 
erfaringsudveksling er hovedelementet. 
Interessent F arbejder næsten udelukkende med Reduction and Refinement, men qua de 
virksomheder og institutioner forsøgsdyrlægerne arbejder i, arbejdes der med alle 3R’er, og 
disse betragtes som ”lige vigtige” at fokusere på. 
 



 
 

24 

         

 

Fødevarestyrelsens Dyreforsøgsstrategi 2014 

 
Interessent G 

Hovedformål: Interessent G blev stiftet i 1963, og har til formål at virke for afskaffelse af 
alle lidelsesvoldende dyreforsøg.  
 
Aktiviteter/initiativer indenfor de 3R´er: Interessent G yder støtte til forskning i alternativer 
til dyreforsøg herunder ved afholdelse af konferencer og seminarer om emnet f.eks. 
dagsseminar med foredragsholdere fra flere lande. Desuden støttes konkrete projekter 
herunder bl.a. ph.d. projekt om matematiske modellers afløsning af dyreforsøg og 
fremtidige muligheder på området på Roskilde Universitet samt projekter om brug af 
computer-simulator til træning i bl.a. kikkertkirurgi. 
Interessent G og Interessent B har siden 2006 hvert år i fællesskab ydet økonomisk støtte 
til forskning i og udvikling af metoder, der kan erstatte forsøgsdyr. 
 
Interessent H 

Hovedformål: At udvikle nye lægemidler, primært til behandling af sygdomme i 
centralnervesystemet. 
 
Aktiviteter/initiativer indenfor de 3R´er: Virksomheden har mange forskellige tiltag, som 
f.eks.: 

• Dyreetisk komites årlige 3R prisuddeling 
• Nye modeller med bedre prædiktivitet, hvilket giver markant lavere dyreforbrug 
• Celle assays, som erstatter mange tidlige dyreforsøg 
• E-tox projekt (database til vidensdeling) 
• Løbende optimering af diverse metoder 
• Løbende optimering af berigelsesprodukter 
 

Virksomhedens holdning er, at aktiviteter indenfor alle 3R’er er vigtige, og har ingen 
speciel vægtning, men arbejder kontinuerligt på at implementere nye tiltag indenfor alle tre 
områder. 
 
Interessent I 

Hovedformål: Udvikling (produktion, salg og marketing) af lægemidler til human brug.  
 
Aktiviteter/ initiativer indenfor de 3R’er:  

• Erstatning af forsøgsdyr (Replacement): ved cellekulturer og computational 
chemistry. 

• Begrænsning af forsøgsdyr (Reduction): ved optimering af dyremodeller og 
optimering af statistisk styrke  

• Forfinelse (Refinement) af forsøgsmetoderne: ved optimering af dyremodeller  
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I aktiviteterne vægtes de 3R’er på følgende måde:  
Replacement: 35 %  
Reduction: 10 %  
Refinement: 55 %  
 
 
Interessent J: 

Hovedformål: Interessent J arbejder for, at lægemiddelindustrien har de bedst mulige 
betingelser for at forske, udvikle, markedsføre, distribuere og informere om lægemidler. 
 
Aktiviteter/initiativer indenfor de 3R´er: Interessent J henviser til svar fra Interessent K, 
Interessent I og Interessent H.  
Det er vigtigt, at der er ligeligt fokus på alle 3 R’er, men samtidig væsentligt at have for 
øje, at replacement aktiviteter ikke kan implementeres, før metoderne er validerede og 
godkendt af internationale lægemiddelmyndigheder, da der stilles krav om gennemførelse 
af bestemte dyreforsøg for at få en markedsføringstilladelse. Dyreforsøg er således en 
nødvendig forudsætning for lovligt at kunne få et nyt lægemiddel på markedet. 
 
 
Interessent K 

Hovedformål: Interessent Ks primære fokus er at forske i og udvikle innovative biologiske 
lægemidler og gøre dem tilgængelige for patienter overalt i verden. 
Interessent K er en global lægemiddelvirksomhed, som gennem 90 år har stået for 
innovation og lederskab inden for diabetesbehandling. Interessent K har også en førende 
position inden for hæmofilibehandling, væksthormonbehandling og hormonbehandling. 
Forskning og udvikling af lægemidler kan ikke i vore dage ske uden brug af forsøgsdyr. 
 
Aktiviteter/ initiativer indenfor de 3R’er; Interessent K har i mere end 10 år fokuseret på at 
initiere aktiviteter indenfor alle 3R’er. F.eks. uddeler Interessent K hvert år en intern ”3R 
pris” til forskere, der har bidraget væsentligt til området. Interessent K startede med at 
uddele 3R prisen (3R award’en) i 2009, og den har været uddelt hvert år lige siden.  
Forskere fra danske virksomheder er endvidere i vid udstrækning repræsenteret i 
internationale konsortier og organisationer. Alle de 3R’er betragtes som lige vigtige. 
 
 
Interessent L 

Hovedformål: Kontraktforskning for pharma og biotechvirksomheder (non-klinisk CRO) 
globalt, dog en majoritet af danske virksomheder. Der foretages dyreforsøg med discovery 
og early development lægemiddelkandidater, og en stor del af lægemiddelkandidaterne er 
’first time in animals’ stoffer. Der er multiple områder dog med en majoritet af PK21 forsøg 

                                                      
21 Forsøg med Pharma Dynamik 
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og cancer efficacy forsøg. Anvendte dyr i vægtet orden efter hvor mange der anvendes 
(antal i forsøg): mus, rotte, gris, kanin, marsvin. GMP QC analyser af ELISA assays (ikke 
dyreforsøg) 
 
Aktiviteter/initiativer indenfor de 3R’er: Som CRO (Contract Research Organization) kendes 
lægemiddelkandidaten sjældent i tilstrækkeligt omfang til at kunne tilbyde erstatning for 
forsøgsdyr eller vurdere om eksisterende forskning kunne anvendes i stedet for nye forsøg.  
Ved design af studier (ved kontraktudformning) er der fokus på at begrænse antallet af dyr 
således, at der stadig kan forventes anvendelige data og således, at belastningen af det 
enkelte dyr forbliver acceptabel. I dyrelaboratorierne arbejdes kontinuerligt med forfinelse 
af forsøgsmetoder, opstaldningsform, miljøberigelse samt træning og viden hos personale. 
Virksomheden har deltaget i forskningsprojekt med vurdering af almentilstand hos mus i 
cancer efficacy studier med henblik på at undersøge, om humane end points var 
hensigtsmæssige. 
 
Interessent M 

Hovedformål: Produktion af biologisk lægemiddel 
 
Aktiviteter/initiativer indenfor de 3R´er: Alle tre R’er vægtes højt, og følgende 
aktiviteter/initiativer foregår. 

• Replacement: Udvikling af in-vitro model til erstatning af test på dyr. 
• Reduction: Optimering af udbyttet af mikroorganismer produceret pr. dyr 
• Refinement: Udvikling og effektivisering af metoder og produktionsfaciliteter for at 

øge udbyttet af API pr. dyr 
 
 

Interessent N 

Hovedformål: Udvikling af lægemiddelkandidater. 

Aktiviteter/initiativer indenfor de 3R´er:  
• Replacement: Udvikling af in vitro celle forsøg til forudsigelse af stoffer med 

uheldige bivirkninger som erstatning for dyreforsøg.  
• Reduction: Der arbejdes på at udvikle in silico22 modeller, der kan hjælpe os med at 

forudse stoffer med uheldige bivirkninger så vi kan reducere antallet af stoffer der 
er nødvendigt at teste i dyr. 

• Refinement: Blandt andet løbende erfaringsudveksling i forum med interessent F og 
løbende evaluering i Interessent N’s Animal Welfare Committee.  
 

Alle 3R´er vægtes lige højt. 
 

                                                      
22 Computer modeller 
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Interessent O 

Hovedformål: At avle veldefinerede (genetik+sundhed) mus og rotter til brug for forskning 
der kan forbedre menneskers sundhed.  
Der udføres reelt ikke dyreforsøg, men der avles dyr, som sælges til forsøg. Virksomheden 
har en række såkaldte kommercielt tilgængelige modeller, lige som virksomheden også 
tilbyder at avle kundens dyr for kunden, dog kun mus og rotter. 
 
Virksomheden har et laboratorie, hvor der primært arbejdes med diagnostik 
(sundhedsmonitorering) og genetiske analyser, samt et embryologi-laboratorie, hvis 
primære opgave er at frembringe rene dyr (Egne og kunders stammer, der ikke har den 
ønskede sundhedsstatus), samt frembringe større antal af dyr med ensartet, veldefineret 
genetik og sundhedsstatus på kort tid. 
 
Aktiviteter/ initiativer indenfor de 3R’er: Der arbejdes hovedsagelig med aktiviteter indenfor 
Reduction således, at produktionen afspejler markedets efterspørgsel. Der arbejdes med 
Refinement i forbindelse med virksomhedens dyrefaciliteter, som kontinuerligt ændres og 
tilpasses, så dyrene trives bedst muligt. Virksomheden vurderer, at den kan gøre mest 
indenfor Reduction. 
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3. Fødevarestyrelsens vurdering af interessentønsker  
 
Et generelt ønske fra interessenterne er, at der i fremtiden skal være mere fokus på 
erstatning, begrænsning og forfinelse. En gengivelse af de enkelte interessenters ønsker 
kan findes i bilag 2 til dyreforsøgsstrategien. I det følgende oplistes et udpluk af 
interessenternes ønsker, som Fødevarestyrelsen efterfølgende vurderer: 
 

• Tilslutning til oprettelsen af et nationalt center, som kan arbejde målrettet med 3R 
aktiviteter og alternativer til dyreforsøg  

• Værktøj til vurdering af belastningsgrad  
• Nye retningslinjer med faglige begrundelser for procedurer der ikke direkte er 

bekrevet i lovgivningen.  
• Oprettelse af en overskuelig database, der samler ny viden om alternativer 
• Klarere og mere fleksible regler om brug af alternativer  
• Øget fokus på internationalt arbejde 
• Klare definitioner af de 3R´er. En 3R strategi, der skal bygge på 4 søjler (forskning, 

anvendelse, myndighedernes arbejde og kommunikation / undervisning) 
• Kortere sagsbehandlingstider for ansøgninger, dels opfordring til etablering af 

alternativ/supplerende beslutningstagere i forbindelse med sommerlukning af Rådet 
for dyreforsøg.  

• Opfordring og angivelse af områder med behov for udvikling: 
- udvikling af modeller, som i højere grad efterligner menneskets kompleksitet og 
dermed menneskets sygdomme, og som kan bidrage til udvikling af nye diagnostiske 
metoder og behandlinger 
- opfordring til støtte af projekter, som sigter mod at udvikle kortvarig bedøvelse 
eller langtidssvarende smertebehandling samt teknikker til monitorering af 
forsøgsdyr 

• Behov for bedre synliggørelse af de resultater, der opnås ved brug af dyreforsøg 
 
 
Et generelt ønske fra interessenterne er, at der i fremtiden skal være mere fokus på 
erstatning, begrænsning og forfinelse, hvilket ligeledes er et af Fødevarestyrelsens 
indsatsområder. Fødevareministeriet har imødekommet interessenternes ønske om 
oprettelsen af et nationalt center, som kan arbejde målrettet med 3R aktiviteter og 
alternativer til dyreforsøg, ved etablering af et dansk 3R center. 
 
Et ønske har også været oprettelsen af en overskuelig database, der samler ny viden om 
alternativer til dyreforsøg. Det danske 3R center har som indsatsområde at tage initiativer 
til viden indsamling og vidensdeling om generelle og konkrete aktiviteter på området for 
alternativer til dyreforsøg både nationalt og internationalt. 
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Interessenterne har ønsket klare og mere fleksible regler om brug af alternativer til 
dyreforsøg. Fødevarestyrelsen følger lovgivningen på området tæt og foretager eventuelle 
nødvendige ændringer indenfor direktivets rammer. 
 
Mange interessenter ytrer ønske om et øget fokus på internationalt arbejde, hvilket netop 
er et af 3R centrets fokusområder. 
 
Der ønskes klare definitioner af de 3R´er og der ønskes en 3R strategi, der skal bygge på 4 
søjler (forskning, anvendelse, myndighedernes arbejde og kommunikation / undervisning). 
Ved udarbejdelsen af denne strategi er såvel forskning, anvendelse, myndighedernes 
arbejde og kommunikation/undervisning indarbejdet som vigtige grundlæggende 
indsatsområder. 
 
Flere interessenter har ytret ønske om at få udarbejdet guidelines til hjælp til vurdering af 
belastningsgraden samt regningslinjer med faglige begrundelser. Dyreforsøgstilsynet og 
3R-centeret er allerede i gang med i samarbejde at udarbejde en række guidelines og 
bedste praksis vejledninger. 
 
Flere interessenter har ønsker omkring opdatering af skema til ansøgning om tilladelse til 
forsøg med dyr samt opdatering af indberetningssystemer til brug for indberetninger til 
Dyreforsøgstilsynet med henblik på indberetning til EU. Dyreforsøgstilsynet har et nyt 
system under udvikling til såvel ansøgning som indberetning. 
 
Nogle af interessenterne ønsker mulighed for, at Dyreforsøgstilsynet kan korte 
sagsbehandlingstiden ned især hen over sommeren. Fødevarestyrelsen kan henvise til, at 
der i henhold til artikel 41, stk. 1 i Rådets direktiv 2010/63/EU af 22. september 2010, som 
er implementeret ved § 62 i bekendtgørelse om dyreforsøg, er fastsat en specifik maksimal 
sagsbehandlingstid, hvor Dyreforsøgstilsynet skal træffe afgørelse senest 40 arbejdsdage 
efter, at ansøgningen og alle nødvendige oplysninger er modtaget med mulighed for 
forlængelse en enkelt gang. Dyreforsøgstilsynet skal henholde sig til den lovbestemte 
fastsatte krav sagsbehandlingstid. 
  
Flere interessenter angiver områder, hvor der henvises til at behov for udvikling og støtte 
herunder til: 

• udvikling af modeller, som i højere grad efterligner menneskets kompleksitet og 
dermed menneskets sygdomme, og som kan bidrage til udvikling af nye diagnostiske 
metoder og behandlinger 

• opfordring til støtte af projekter, som sigter mod at udvikle kortvarig bedøvelse eller 
langtidssvarende smertebehandling samt teknikker til monitorering af forsøgsdyr 
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Fødevarestyrelsen kan henvise til 3R-centerets årlige uddeling af midler til støtte af 
projekter, der vedrører de 3R’er, hvortil der kan indsendes ansøgning. Der kan henvises til, 
at 3R-centeret allerede har givet støtte til nogle projekter vedrørende smertebehandling og 
blodprøvetagning. 
 
Flere interessenter har støttet op om ønsket om klarlægning af en række spørgsmål på 
dyreforsøgsområdet, som så vidt muligt besvares i det følgende. 
 
Klarlægning af hvilke typer dyreforsøg, der gennemføres i Danmark: 
Af Dyreforsøgstilsynets årsrapport 2012 fremgår det, som nævnt tidligere i denne strategi, 
at lidt under halvdelen af alle forsøgsdyr anvendes til forskning i udvikling af nye 
lægemidler, og ca. 1/3 til grundforskning. Således er den væsentligste del af forbruget af 
forsøgsdyr centreret om store farmaceutiske virksomheder og de danske universiteter, 
særligt de sundheds- og naturvidenskabelige fakulteter. Der foregår allerede et samarbejde 
mellem universiteterne og industrien i det såkaldte In Vitro Toksikologi Netværk, så der 
samarbejdes på tværs. Fødevarestyrelsen vil generelt opfordre til øget samarbejde på 
tværs for at opnå bedst mulige resultater i forbindelse med indarbejdelse af de 3’er.  
 
På spørgsmålet om hvilke områder industrien har interesse i, kan overordnet ud fra 
bidragene fra erhvervs- og interessentanalysen svares, at for industrien er det især 
udvikling af lægemidler, forskning relateret til udvikling af lægemidler samt avl af mus, 
rotter og grise til forsøg. I denne gruppe har 12 interessenter meldt bidrag ind og for ca. 
halvdelen af interessenterne er meldt ind, at alle 3 R’er vægtes lige meget. Nogle har 
meldt ind, at de har størst mulighed for at gøre en indsats i forhold til at forfine 
forsøgsmetoderne (Refinement) og et par af interessenterne i gruppen nævner reduktion af 
antal dyr (Reduction), som der hvor de har størst mulighed for at bidrage. 
 
Der spørges ind til, hvor danske forskere har deres ekspertise. På baggrund af bidragene 
fra erhvervs- og interessentanalysen er det en bred vifte af forskningsområder omfattende; 
grundforskning og anvendt forskning indenfor sundhedsvidenskab, forskning relateret til 
produktion, produktivitet, sygdomsreduktion, parasitologi herunder anthelmintika resistens, 
vacciner samt forskning relateret til diagnostiske prøver. Der er ligeledes forskning i 
eksperimentel toksikologi og biomonitering, uddannelse, patientbehandling og 
husdyrvelfærd. For de forskningsrelaterede aktiviteter meldes ind at alle tre R’er vægtes, 
men flest melder ind at forfinelse af forsøgsmetoderne (Refinement) er der, hvor de kan 
lægge den største indsats herunder f.eks. i form af at optimere dyrenes velfærd, øget 
smertebehandling og tilsyn med dyrene. Der meldes ligeledes ind, at in vivo forsøg 
understøttes af forudgående in vitro undersøgelser. Under erstatning af dyreforsøg med 
alternative metoder meldes ind, at der i nogle tilfælde anvendes cellekulturer og at 
computermodeller (70 forskellige QSAR modeller) anvendes samt at levende dyr på 
veterinærstudiet erstattes med attrapper på kirurgiske kurser. 
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Der bliver spurgt til, hvilke aktive grupper, dels officielt nedsatte (råd og nævn), dels 
interessegrupper eksisterer der allerede, indeholdende en beskrivelse af deres 
kommissorium, sammensætning og kompetencer? 
Hertil kan svares ved at henvise til de indledende kapitler i denne strategi, hvor der på side 
8-10 er henvist til Det Dyreetiske Råd samt Rådet for Dyreforsøg, som har relevans for 
dyreforsøgsområdet. 

 
Der spørges til, hvad der sker i de øvrige EU lande. Strategien skal fremme aktiviteter i 
Danmark, men konkrete initiativer kan med fordel bygge videre på resultater opnået i 
andre lande eller eksempelvis i EURL-ECVAM. Det Danske 3R-center har fokus på 
internationalt samarbejde med andre landes 3R-centre og har allerede besøgt flere lande 
og 3R-centre og har mødtes og haft drøftelser med EURL-ECVAM 
  
Et spørgsmål går på, hvilke forsøg der i første omgang skal søges erstattet med alternative 
metoder. Det vurderes, at de toksikologiske og farmakologiske tests vil være de nemmeste 
at erstatte. 
 
Der spørges til, hvilke styrende organer vil være nødvendige for løsningen af de 
forestående opgaver. Hertil kan svares, at der er brug for et bred og konstruktivt 
samarbejde på tværs af virksomheder, myndigheder, universiteter og dyreværnsforeninger. 
 
Hvilke ressourcer, der vil være nødvendige for implementering af strategien? 
Inden for de sidste 2 år har Fødevarestyrelsen øget antallet af ressourcer for 3R og 
dyreforsøgsområdet fra 3 årsværk til 7 årsværk. Derudover er der anvendt ressourcer i 
forbindelse med oprettelse af Danmarks 3R-center og nedsættelse af bestyrelse for 3R-
centret, hvor Fødevareministeriet og en række interessenter, som fremgår af side 44, har 
bidraget økonomisk. 
 
Hvilken rolle vil staten spille i at fremme forskning og udvikling af 3R alternativer, herunder 
finansiering af forskningsaktiviteter? 

• Det Danske 3R-center uddeler årligt 1,5 mio. kr. til forskning på baggrund af 
bestyrelsen for 3R-centrets vurdering af indkomne ansøgninger 

• Styrkelse af international harmonisering for at sikre vilkår for virksomheder i DK. 
Danmark deltager i EU samarbejdet i forskellige fora på dyreforsøgsområdet, hvor 
der arbejdet på ensartethed i implementering og fælles tolkning af regler 

 
Der ytres ønske om, at der skabes bro mellem områder der arbejder med in vivo/in silico 
etc. Der kan henvises til, at Det Danske 3R-center vil arbejde for at skabe forum for   
diskussion på tværs af forskellige områder. 
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4. Fødevarestyrelsens fokus- og hovedindsatsområder 

Fødevarestyrelsen ønsker med denne strategi at sikre, at opdateret viden om brugen af de 
3R´er findes tilgængelig for alle, således at man ved alle dyreforsøg har optimal fokus på 
forfinelse og begrænsning, samtidigt med at man i så stort omfang som mulig erstatter 
brugen af dyr med alternative midler. Samtidigt ønsker Fødevarestyrelsen, at man via viden 
indsamling og formidling sikrer, at alle med interesse for brugen af forsøgsdyr og deres 
forhold vil kunne deltage i debatten på et kvalificeret grundlag. Fødevarestyrelsen vil holde 
et stadigt fokus på, at alle de 3R´er bliver accepterede og implementerede både hos 
forskere, myndigheder, interesseorganisationer og erhvervslivet.  
 
På baggrund af blandt andet interessenternes indsendte ønsker i forbindelse med høringen 
i januar 2012 samt den udvidede interessent- og erhvervsanalyse i 2014, har 
Fødevarestyrelsen defineret nogle hovedindsatsområder, som vurderes at være væsentlige 
for fremme af alternativer til dyreforsøg: 
 
Fødevarestyrelsen vil nationalt arbejde for at fremme brug af de 3 R’er i DK ved følgende 
initiativer: 
 

• Etablering af Danmarks 3R center. Danmarks 3R-center blev oprettet 4. juni 2013 af 
fødevareministeren. Her vil man i fællesskab fremover sætte fokus på alternativer til 
dyreforsøg og på at skabe bedre forhold for forsøgsdyr. 3R-Centeret arbejder med 
at finde alternativer til dyreforsøg (Replacement), udvikle metoder der bruger så få 
dyr som muligt (Reduction) og sikre, at man får mest muligt ud af de forsøgsdyr, 
det stadig er nødvendigt at bruge, og at de samtidig får de bedst mulige forhold 
(Refinement).  
 
3R-centret er oprettet af Fødevareministeriet i et unikt samarbejde med både 
medicinalindustrien og dyreværnsforeninger, og følgende interessenter har bidraget 
økonomisk til oprettelsen af 3R-centret: 
- Alternativfondet 
- Dyrenes Beskyttelse 
- Forsøgsdyrenes Værn 
- LEO Pharma 
- Lundbeck 
- Novo Nordisk 
 
3R Centeret har til opgave at: 
- Fremme udviklingen af alternativer til dyreforsøg 
- Begrænse brugen af forsøgsdyr 
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- Forbedre forholdene for forsøgsdyr 
- Indsamle og formidle viden om alternativer til dyreforsøg 
- Tage initiativ til samt støtte forskning i dyreforsøg og udvikling af alternativer 
- Samarbejde med lignende centre i udlandet 

 
• Fødevarestyrelsen vil arbejde for styrkelse af videndeling på området for dyreforsøg 

og alternativer til dyreforsøg. Udover øget vidensdeling og deling af data opfordrer 
styrelsen ligeledes til øget samarbejde mellem erhvervet, forskningsverden og 
relevante myndigheder. Både nationalt og internationalt. 
 
Arbejdet med dette indsatsområde indarbejdes i 3R-centerets arbejde med viden 
indsamles, systematisering af indsamlet viden og formidling heraf, så alle får adgang 
til den opdaterede viden – både forskere, virksomheder og myndigheder. 
 

• Kvalificeret og prioriteret forskningsindsats indenfor de 3R´er støttes ved at  
3R-centeret årligt vil støtte forskning i 3R med minimum 1,5 mio. kr. Fokus for 
tildelingen af midler vil være projekter, der vil kunne udmunde i umiddelbart 
anvendelige metoder til erstatning, reduktion eller forfinelse. 
 

• Indsatsområde vedrørende forankring af de 3R´er i dyreforsøgsverdenen. 
Formålet med den lovpligtige etablering af dyrevelfærdsorganer i alle 
forsøgsvirksomheder og den styring, som det nationale udvalg/bestyrelsen i 3R-
centeret vil foretage for at nå ud til alle, vil netop være at sætte de 3R’er på 
dagsordenen i alle sammenhænge. Det nationale udvalg vil invitere 
dyrevelfærdsorganerne til møde for at starte processen for kommunikation og 
samarbejde op.  
Det vurderes som et meget vigtigt fokusområde at sikre at dyrevelfærdsorganerne 
bliver funktionelle og effektive og dermed kan bidrage som et meget vigtigt led for 
kommunikationen ud i alle led. 
 

• Der vil blive arbejdet for at muligøre målretning af de mere alvorlige procedurer. Fra 
januar 2014 skal aktuel belastningsgrad af dyr i forsøg afrapporteres via registrering 
af den faktiske sværhedsgrad. Disse data vil hjælpe med til at skabe klarhed om 
belastningsbyrden, og over tid vil registreringerne eventuelt kunne bruges til at måle 
effekt af forfinelse af dyreforsøg (Refinement) 

• Et fokusområde vil også være forbedring af modeller ved anvendelse af indavlede 
stammer, således at samme resultater kan opnås ved anvendelsen af færre dyr.  

• Fødevarestyrelsen vil have som indsatsområde, at der skal ske en forbedring med 
hensyn til anvendelse af bedøvelse og smertebehandling i forbindelse med 
dyreforsøg 
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• Der vil være fokus på ansvarlig vækst indenfor de erhverv, der anvender forsøgsdyr. 
 

• Der er fokus på samarbejdet med det nationale kontaktpunkt (placeret i 
Miljøstyrelsen) jf. direktivets artikel 47, stk. 5, som skal rådgive om den 
forskriftsmæssige relevans og egnethed af alternative tilgange, der er foreslået til 
validering. På EU plan vægtes dette samarbejde ligeledes højt i form af orientering 
om status for samarbejdet på Kommissionsmøder. 3R-centret vil indkalde til møde 
med det nationale kontaktpunkt. 
 

• Det skal være et mål, at vi i Danmark vil kunne bruge virksomheder og institutioners 
organiserede og udbredte brug at den nyeste viden vedrørende 3R som en 
salgsparameter i hele verden og derved skabe yderligere vækst, på linje med f.eks. 
udviklingen indenfor vedvarende grøn energi. 

 
• Styrelsen vil ligeledes arbejde for at have fokus på de områder, hvor dyreforsøg ikke 

umiddelbart kan erstattes, herunder for at fremme en forståelse og bevidsthed i 
befolkningen om brugen af dyr, hvor der ikke findes alternativer. 

 
• Kommunikation og formidling er en vigtig del af fokusområdet vedrørende 

videndeling på dyreforsøgsområdet, og følgende indsatser prioriteres: 
o  det vurderes, at der kan være behov for bedre synliggørelse af de resultater, 

der opnås ved brug af dyreforsøg, og det vil indgå i 3R-centrets overvejelser, 
ligesom 

o  det forventes, at 3R-centret vil arbejde for at varetage fx undervisningsaktiviteter, 
udarbejdelse af undervisningsmateriale mv. og 

o  der vil løbende blive vurderet, om der er behov for afholdelse af 
interessentmøder på dyreforsøgsområdet, hvor der kan være mulighed for at 
interessenterne kan komme med feedback og input og fremadrettede 
indsatser kan blive drøftet i fællesskab  

 
• Der vil være stor opmærksomhed på at begrænse den samlede belastning af 

forsøgsdyrene mest muligt, herunder hvor det er muligt at; 
- erstatte dyreforsøg med alternative metoder (Replacement),  
- at reducere brugen af dyr i forsøg i hvert enkelt forsøg (Reduction) og  
- at forfine forsøgene og optimere forholdene i forsøg med dyr, som er nødvendige 

(Refinement) 
 

Fødevarestyrelsen vil internationalt arbejde for: 
• i samarbejde med relevante parter at vurdere, hvorledes Danmarks internationale 

forpligtelser på området bedst varetages herunder  
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• at engagere sig med andre lande for at fremme harmoniseringen af globale 

lovgivningsmæssige standarder, der anvender alternativer videst mulig. Danmarks 
3R center har allerede etableret god kontakt til mange 3R centre i andre lande og 
tager ud og holder oplæg.  

 
• Et fokusområde er ligeledes udvikling og validering af alternativer til dyreforsøg 

herunder identificering af nye områder, hvor in vitro test kan erstatte test på dyr – 
særligt i forbindelse med toksikologiske og farmakologiske test. Valideringen af de 
alternative metoder, er en forudsætning for, at disse kan afløse de traditionelle 
metoder. Forsøg, der udføres i Danmark, kan være underlagt udenlandske krav om 
særlige procedurer, og et internationalt samarbejde på området er derfor vigtigt. 

 

4.1 3R-centret 

Den 4. juni 2013 offentliggjorde Fødevareministeriet etableringen af Danmarks 3R-center til 
fremme af alternativer indenfor dyreforsøg. 3R-centret skal være omdrejningspunktet for et 
generelt løft af opmærksomheden omkring de 3R’er, vedrørende principperne omkring 
erstatning af forsøgsdyr (Replacement), begrænsning af forsøgsdyr (Reduction) og 
forfinelse (Refinement) af forsøgsmetoderne. Forretningsordnen for 3R-centret findes i 
bilag 3. 

 
Det er 3R-centrets bestyrelse, som varetager opgaven som nationalt udvalg for beskyttelse 
af dyr, der anvendes til videnskabelige formål (Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer) jf. 
artikel 49 i direktiv 2010/6323. Udvalget skal med fokus på de 3R’er rådgive de kompetente 
myndigheder og dyrevelfærdsorganer i anliggender vedrørende erhvervelse, opdræt, 
opstaldning, pasning og anvendelse af dyr til forsøg samt sikre udveksling af bedste 
praksis.  

Baggrunden for indstillingen om, at 3R-centrets bestyrelse samtidig udgør Det Nationale 
Udvalg for Forsøgsdyr og Alternativer er, at dette vil sikre, at både 3R-centret og det 
nationale udvalg vil have de stærkest mulige faglige kompetencer, og at viden er samlet ét 
sted.  

Bestyrelsen for 3R-centeret skal arbejde aktivt for at fremme udviklingen af alternativer til 
dyreforsøg i Danmark. Ligeledes skal der arbejdes for at sikre, at der i alle tilfælde, hvor 
det er muligt, i stedet for et forsøg at anvende en videnskabeligt tilfredsstillende metode 
eller forsøgsstrategi, som ikke involverer anvendelse af levende dyr. Desuden skal 
bestyrelsen arbejde for, at den samlede belastning af de anvendte forsøgsdyr begrænses 
mest muligt. 

                                                      
23 Bekendtgørelse nr. 556 af 30. maj 2013 om forretningsorden for Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer 
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Bestyrelsen skal bl.a. varetage følgende opgaver: 

• Udarbejde en vision og strategi for 3R-området i Danmark 
• Tage initiativ til vidensindsamling om generelle og konkrete aktiviteter på området 

for alternativer til dyreforsøg 
• Udgøre et forum for samarbejde, diskussion og udveksling af oplysninger om 

alternativer til dyreforsøg 
• Tage initiativ til anbefalinger om forskningsalliancer og kompetenceudviklings-

muligheder med henblik på at søge at sikre en koordinering af de aktiviteter, der 
foregår på 3R-området i Danmark 

• Tage initiativ til anbefalinger til bl.a. fondes allokering af midler i forbindelse med 
ansøgning om midler til konkrete forskningsprojekter inden for 3R. Herunder 
prioritere at støtte forskningsprojekter, der kan bibringe resultater som umiddelbart 
kan implementeres 

• Foranstalte igangsættelse af konkrete forskningsprojekter og godkende oplæg til 
forskningsprojekter - herunder sikre at der forskes i valide alternativer, hvis det 
besluttes at udfase gængse teknikker 

• Etablere en egentlig selvstændig profileret hjemmeside med information om 3R og 
bedste praksis i både Danmark og internationalt 

• Udarbejde artikler vedr. 3R, som offentliggøres på web-portalen, i fagtidsskrifter, 
årsrapport og evt. populære medier for at videreformidle information om alternativer 
til dyreforsøg til såvel fagpersoner som lægmænd 

• Deltage i nationale og internationale møder, råd, seminarer, netværk og kongresser 
vedr. bedste praksis og 3R for at sikre videns deling og videns indsamling 

• Samarbejde med andre 3R-centre i Europa, og eventuelt andre steder i verden, med 
henblik på at indhente den nyeste viden om alternativer til dyreforsøg samt EURL 
ECVAM. 

• Afholde seminarier om bedste praksis og 3R  
• Afholde internationale symposium i Danmark om 3R 

 
Bestyrelsen for 3R-centret overlader i det daglige vejledningen og rådgivningen af de 
kompetente myndigheder og dyrevelfærdsorganer til sekretariatet. Sekretariatet ledes af 
en sekretariatsleder, der sikrer bistand til både Dyreforsøgstilsynet/Rådet for Dyreforsøg og 
3R-centret/det nationale udvalg. Omkostningerne til lederen deles ligeligt mellem de to 
organisationer, og Fødevarestyrelsen bidrager uændret med administrativ og videnskabelig 
assistance til Rådet for Dyreforsøg, herunder administration af ansøgninger og tilladelser, 
kommunikation, mødeafholdelse og inspektion.  
Sekretariatsfunktionen for Dyreforsøgstilsynet/Rådet for dyreforsøg er økonomisk adskilt 
fra 3R-centret med eget budget og ressourcestyring. 
 
Oprettelsen af et 3R-center er en del af en omorganisering af dyreforsøgsområdet.  
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Den forvaltningsmæssige håndtering af ansøgninger og tilladelser til brug af forsøgsdyr 
samt tilsyn og inspektion af forsøg og forsøgssteder vil fortsat ligge i Dyreforsøgstilsynet, 
og udvikling og implementering af lovgivning vil forsat ligge i Fødevarestyrelsens regi. 
 
3R-centret vil som fagligt center forestå indsamling og formidling af viden omkring 3R 
området herunder vurdering af konsekvenser, risici, potentialer og muligheder for 
umiddelbart brugbare værktøjer, som kan implementeres i forbindelse med brugen af 
forsøgsdyr.  
 

5. Afsluttende bemærkninger: 

Med Fødevareministeriets offentliggørelse af Danmarks 3R-center og etablering af 3R-
centrets bestyrelse er grundlaget for det videre arbejde med Fødevarestyrelsens strategi 
for fremme af forskning, udvikling og validering af alternative metoder på 
forsøgsdyrsområdet og formidling af oplysninger herom sat i søen. Fødevarestyrelsen vil 
følge 3R-centrets arbejde og forventer, at 3R-centret medvirker til at løfte fokusområderne 
og involverer interessenterne, så centret får en bred forankring. Arbejdet indenfor området 
vedrørende dyreforsøg har en grundlæggende stærk forankring i Danmark med mange 
engagerede aktører, og Fødevarestyrelsen ser frem til et godt samarbejde, hvor vi i 
fællesskab kan arbejde målrettet med fokusområderne indenfor dyreforsøgsområdet. 
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Bilag 1 Oversigt over interessenter på dyreforsøgsområdet, som indgår i 
dyreforsøgsstrategien  

 
(Bidragsydere i forbindelse med høringen i 2012 og erhvervs- og interessentanalysen i 
2014 oplistes nedenfor i alfabetisk rækkefølge) 
 

Aarhus Universitet, Health 

Aarhus Universitet, Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) 

CALAR (Centre for Applied Laboratory Animal Research/Center for anvendt forsøgsdyrsforskning) 

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) – Fødevareinstituttet, afd. for Toksikologi og 

Risikovurdering 

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) – Veterinærinstituttet 

Den Danske Dyrlægeforening (DDD), Sektion for forsøgsdyr, lægemidler og Toksikologi 

Det Dyreetiske Råd 

Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet 

Det Sundhedsvidenskabelige fakultet, Københavns Universitet 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet 

Dyreforsøgstilsynet 

Dyrenes Beskyttelse 

Dyreværnsorganisationernes Samarbejdsorganisation (DOSO) 

Interessent A  

Interessent B 

Interessent C 

Interessent D  

Interessent E 

Interessent F 

Interessent G 

Interessent H 
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Interessent I 

Interessent J 

Interessent K 

Interessent L 

Interessent M 

Interessent N 

Interessent O 

In Vitro Toksikologi Netværket 

Miljøstyrelsen 

Region Hovedstadens hospitaler (herunder Rigshospitalet) 

Roskilde Universitet, Institut for Natur, Systemer og Modeller  

Rådet for Dyreforsøg 

Sundhedsstyrelsen, sektion for veterinærmedicin 
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Bilag 2 Interessenternes ønsker 
 
 

(afgivet i forbindelse med høringen i januar 2012, samt ved den udvidede 
interessentanalyse i 2014) 
 
Nedenfor findes en oversigt med kortlægning af de enkelte interessenters vurdering af, om 
der er behov for yderligere viden og udvikling samt tiltag indenfor dyreforsøgsområdet. 
Interessenterne, som har givet input, fremgår nedenfor i ikke alfabetisk rækkefølge. 
 

Aarhus Universitet, DCA (Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug), henviser til, at 
der er behov for mere viden omkring vurdering af belastningsgraden af dyrene ved 
dyreforsøg.  
Samtidig foreslås det, at der fra myndighedernes side, bør afsættes forskningsmidler til 
forskning i 3R og vurdering af belastningsgrader.  
 
Aarhus Universitet, Health fremhæver, at udvikling er essentiel for universitetets 
forskning. Der er brug for at frembringe modeller, som i højere grad efterligner de 
sygdomme, man ser i mennesker, og som kan bidrage til udvikling af nye diagnostiske 
metoder og behandlinger. Udvikling af sygdomsmodeller i genmodificerede grise har været 
et aktivt forskningsfelt ved Aarhus Universitet i de senere år. Disse dyr har, med deres 
menneskelignende proportioner, et særligt potentiale indenfor det diagnostiske område.  
Der bør ydes støtte og anerkendelse til projekter, der søger at forfine teknikker inden for 
området. Dette gælder f.eks. projekter, der sigter mod at udvikle kortvarig bedøvelse eller 
langtidsvarende smertebehandling, mens også teknikker til monitorering af forsøgsdyr bør 
anerkendes og støttes.  
Ligeledes, bør prioriteres støtte til projekter, der afdækker kendskab til 3R og 3R 
implementering, således at 3R indsatsen forankres i de universitære enheder, både som en 
målrettet strategisk indsats og som et forskningsfelt.  
Det er vigtigt at erstatte dyreforsøg på områder, hvor der er andre metoder tilgængelige, 
men det er også vigtigt fortsat at støtte udviklingen af bedre dyremodeller indenfor de 
områder, hvor dette ikke er muligt, og særligt hvor sådanne modeller kan ses direkte at 
bidrage til løsninger på konkrete udfordringer for human medicin.  
Der er et behov for at synliggøre de resultater, der opnås ved brug af dyreforsøg. En 
målrettet kommunikation af resultater og metoder vil være et godt indlæg i den 
fortløbende debat for og imod dyreforsøg.  
 
Det er vigtigt, at myndighederne giver klare retningslinjer for de tiltag, som de foretager, 
således at tilladelsesindehaverne får indsigt i, hvad der forventes fra dem. Den dialog, som 
Dyreforsøgstilsynet gennem de sidste år har lagt op til og gennemført, er værdifuld for alle 
parter, og den strategi bør fortsættes og udvikles henad vejen.  
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Interessent A 

Der er behov for mere 3 R forskning, især inden for udvikling af alternativer til dyreforsøg. 
Adgang til nemt tilgængelig viden omkring 3R/alternative metoder f.eks. ved hjælp af en 
database.  
Fra myndighedernes side bør der være øget fokus på alternative metoder samt støtte til 
forskning inden for de 3R’er. 
 
 
Interessent C foreslår, at der er øget oplysning, og der skal foreligge udviklede og 
lettilgængelige værktøjer indenfor dyreforsøgsområdet:  
• Værktøj til vurdering af belastningsgrad.  
• Nye retningslinjer med faglige begrundelser  
• Indberetningsskemaer for 2014 bør ligge klar til 1. jan. 2014  
• Opdatering af ansøgningsskemaerne, med rubrikker til alt det formelle, der kræves indberettet.  
 
Herudover ønskes der et tættere samarbejde med Dyreforsøgstilsynet for derigennem at opbygge 
en gensidig forståelse for hinandens behov.  
Der skal være en forståelse for, at (CRO’er24) har brug for en bredere ramme at arbejde indenfor, 
og der opfordres til, at der oparbejdes en tillid til hvad virksomhedens standard på 
dyrevelfærdsområdet er.  
 
Baggrunden for ønsket om en bredere ramme er, at virksomhederne skal kunne følge med 
udlandet, når det gælder pris og fleksibilitet. Det kan derved sikres, at dyreforsøgene 
forbliver i DK, hvor der er en meget høj standard for dyrevelfærd.  
Som ansøgningsskemaet er udformet i dag, er der spørgsmål, der ikke kan besvares på 
indsendelsestidspunktet, idet virksomhederne ikke ligger inde med al viden om fx. 
teststoffets virkning. Hvis de pågældende felter i ansøgningsskemaerne alligevel udfyldes 
med antagelser eller eksempler, kan det skabe en falsk tryghed.  
 
I og med at der fra 2014 skal angives belastningsgraden på enkeltdyrsniveau, må dette 
føre til en større tryghed for Dyreforsøgstilsynet og der er derfor ønske om, at det vil 
kunne medføre en smidig behandling af ansøgninger. (Dyreforsøgstilsynet kan hele tiden 
følge med i forsvarligheden af forsøgene).  
 
Interessent C ønsker ligeledes, at grænsen mellem en udvidelse og en ny ansøgning 
defineres mere klart, så sekretæren eventuelt også kan få større råderum samt at det 
gøres muligt at krydsreferere til andre ansøgninger for at spare rådets tid for gennem-
læsning af flere helt ens ansøgninger.  
 

                                                      
24 Contract Research Organization” (CRO) 
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CALAR (Centre for Applied Laboratory Animal Research = Center for Anvendt 

Forsøgsdyrsforskning) understreger, at man til stadighed bør arbejde på at reducere 
antallet af anvendte dyr og samtidig skal forfine alle relevante forhold, når man anvender 
forsøgsdyr og derfor, er der naturligvis brug for en kontinuerlig, målrettet forskning og 
erfaringsbaseret videns samling på området. 
Der er især behov for mere skånsomme eksperimentelle procedurer, og der kan også stadig 
opnås reduction i form af bedre inkorporering af diverse miljøfaktorer i 
forsøgsplanlægningen og standardiseringen af dyrene. Desuden bør mere viden om 
dyrenes biologi og naturlige adfærd og adfærdsbehov tilstræbes med henblik på at 
optimere opstaldningsforholdene.  
 

Interessent D efterlyser, at der i forbindelse med nye krav om belastningsvurdering af 
samtlige forsøgsdyr på enkeltdyrsniveau er behov for retningslinjer med eksempler på 
klassifikation på området. Der er endvidere behov for yderligere retningslinjer for gængse 
procedurer, der ikke direkte er beskrevet i lovgivningen, men hvor der ofte opstår 
spørgsmål, eks. vægttab og placering af dyr i metabolismeburer. Dette er en igangværende 
proces, der er iværksat af ESLAV DK, og som er forelagt Rådet for Dyreforsøg. 
Virksomheden er afhængig af stor fleksibilitet for at kunne imødekomme kundernes behov. 
Derfor er nedsættelse af sagsbehandlingstiden for ansøgninger til Dyreforsøgstilsynet 
ønskværdig. Derudover er der et stort ønske om et nyt ansøgnings- og 
indrapporteringssystem, som indeholder alle de fra myndighedernes side ønskede 
oplysninger. 
 
Danmarks Tekniske Universitet, Fødevareinstituttet, afd. for Toksikologi og 

Risikovurdering vurderer, at der er brug for mere viden om 3R inden for brug af 
dyreforsøg.  
Endvidere foreslås det, at myndighederne er med til at udbrede Best-Practice til dem der 
udfører dyreforsøg bl.a. via det nye nationale 3R center. 
 
Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet efterspørger primært yderligere 
viden og udvikling indenfor inden for stordyrs modeller for humane sygdomme til at 
supplere musemodeller, der i flere tilfælde er misvisende for humane studier – for 
eksempel svin som model for kronisk inflammation, cancer forebyggelse, allergi, 
livsstilsygdomme. 
Der vil løbende være behov for tiltag, der kan bidrage til velfærd for forsøgsdyrene.  
DTU, Veterinærinstituttet tilkendegiver endvidere, at Dyreforsøgstilsynets tilbud om 
miniseminarer omkring emner af generel interesse for tilladelsesindehavere er positivt og 
bør fortsætte, lige som Dyreforsøgstilsynets nyhedsbreve er en udmærket direkte 
kommunikation til interessenter og ligeledes bør fortsætte. 
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Den Danske Dyrlægeforening (DDD), sektion for dyreforsøg, lægemidler og 

toksikologi (FOLT) vurderer, at der er behov for fortsat fokus på 3R. Dyrlæger bør kunne 
videreuddanne sig inden for dyreforsøgsområdet, og dyrlægeuddannelsen bør indeholde 
fag, som er relevante for området. 
 
Der savnes et centralt forsøgsdyrspatologisk center samt bedre information om 
diskussioner og vurderinger/beslutninger vedrørende forsøg, der søges tilladelse til.  
Herudover foreslår dyrelægeforeningen, at der arbejdes med at sikre, at der ikke er 
kollision mellem flere myndigheders regelsæt. 
 
Det Dyreetiske Råd mener jævnfør tidligere afgivne høringssvar af 12. april 2013 i 
forbindelse med oprettelse af nationalt udvalg for forsøgsdyr og alternativer, 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. Det gælder i et internationalt samarbejde om 
at acceptere disse alternative metoder, da forsøg, der udføres i Danmark, kan være 
underlagt udenlandske krav om særlige procedurer. Der skal dog gøres opmærksom på, at 
Det Dyreetiske Råd ikke har modtaget spørgeskemaet i forbindelse med 
interessentanalysen, så Rådet har ikke haft mulighed for at give yderligere bidrag i 
forbindelse med interessentanalysen. 
 
DOSO (Dyreværnsorganisationernes Samarbejdsorganisation) efterspørger primært 
fokus på følgende tre områder:  

• Brug af alternativer til dyreforsøg i undervisning,  
• forbud mod at anvende primater til dyreforsøg og  
• mere miljøberigelse til forsøgsdyr.  

 
DOSO støtter i øvrigt op om nationalt 3R-center, dog på betingelse af, at centeret har til 
formål, at fremme alle 3R-principperne, og at centeret ikke resulterer i en stigning i 
antallet af forsøgsdyr.  
 
Herudover henviser DOSO til deres overordnede politik på dyreforsøgsområdet, der 
indeholder punkter om forbud mod brug af vildfangede dyr til forsøg, betænkeligheder i 
forhold til outsourcing af dyreforsøg, der ikke er underlagt kontrol fra Dyreforsøgstilsynet. 
 
Der vurderes at være behov for yderligere viden og udvikling indenfor dyreforsøgsområdet, 
og et godt sted at starte kunne være et alternativt undervisningsprogram til de studerende 
(dyreforsøgsnægtere), der må forlade uddannelser inden for: biologi, medicin, 
veterinærmedicin og farmakologi, fordi der ikke for nuværende tilbydes alternativer i 
tilstrækkeligt stort omfang. 
Der er behov for tiltag fra myndighedernes side, så længe dyreforsøg ikke er blevet 
udfaset. Myndighederne bør fremmer udviklingen hen imod mere dyrevenlige metoder. 
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Dyrenes Beskyttelse og DOSO afholder sammen en årlig konference om 
dyreforsøgsproblematikken - med særlig fokus på alternativer (Forsøgsdyrenes dag), som 
senest blev afholdt i foråret 2014. 
 
Dyrenes Beskyttelse efterspørger primært, at der udvikles standardiserede retningslinjer 
for risikovurdering/risikohåndtering indenfor dyreforsøgsmedicin. Det er ifølge Dyrenes 
Beskyttelse det eneste veterinærområde, der ikke har en sådan. Dyrenes Beskyttelse 
henleder endvidere opmærksomheden på EFSA25s forsøg på at tilpasse eksisterende 
metodologier for risikovurdering inden for andre veterinærdomæner som 
Fødevaresikkerhed og sygdomsudbrud til dyrevelfærdsområdet. Inden for 
dyreforsøgsområdet skal en risikovurdering bl.a. omhandle burstørrelser, miljøberigelse, 
smertebelastning og brug af alternativer metoder. 
 
Dyrenes Beskyttelse betoner ligeledes uafhængighed i forbindelse med risikovurdering/ 
risikohåndtering og foreslår, at Dyreforsøgstilsynet og udvalg i Folketinget (evt. 
Fødevareudvalget) varetager risikohåndteringen, og at dyrevelfærdsorganerne i 
virksomhederne og det nationalt rådgivende udvalg (i.e. Danmarks 3R-center),  
varetager risikovurderingen. 
 
Som privat NGO efterlyses yderligere viden og udvikling på dyreforsøgsområdet.  
Det er primært 3R-området, som der fokuseres på, hvor Dyrenes Beskyttelse også 
medfinansierer det nye 3R-center, foreløbig i en 3-årig periode.  
Dyrenes Beskyttelse og Lægemiddelindustriforeningen har tidligere opfordret til 
udarbejdelse af en national strategi. Denne alliance har haft væsentlig betydning for 
etableringen af Danmarks 3R-center.  
 
Dyrenes Beskyttelse finder det afgørende, at der etableres og vedligeholdes en national 
strategi vedr. forsøgsdyr for derved at kunne målrette anvendelse af ressourcerne på den 
meste effektive måde m. h. p. bedst mulig forbedring af velfærden for forsøgsdyr.  
 
Dyrenes Beskyttelse påpeger, at det er afgørende vigtigt for det fremtidige forløb, at der 
etableres en sammenhængende national strategi for dyreforsøgsområdet, der kan sikre, at 
Danmark efterlever sin forpligtigelse til at fremme forskning, udvikling og validering af 
alternative metoder samt formidling af dette på nationalt plan, jf. Dyreforsøgsdirektivets 
artikel 47.  
 

                                                      
25 EFSA (Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet) giver uafhængig videnskabelig rådgivning om alle forhold med direkte eller 

indirekte indflydelse fødevaresikkerheden. EFSA beskæftiger sig med fødevare- og fodersikkerhed, ernæring, dyrs sundhed og velfærd, 
beskyttelse af planter og plantesundhed. Agenturet meddeler åbent om forskellige risici. 
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Strategien bør støtte de kompetencer, Danmark allerede har opbygget indenfor 3R-
området, og kortlægge, hvilke kompetencer, der bør udvikles. Der er også behov for at 
beskrive, hvilke styrende organer der er nødvendige, samt hvor mange ressourcer der skal 
allokeres for at sikre gennemførelse af den fastlagte strategi.  
 
Dyrenes Beskyttelse foreslår, at strategien indeholder en central målsætning om, at den 
samlede belastning af forsøgsdyr skal begrænses mest muligt, i.e. ved a) dels at erstatte 
dyreforsøg med alternative metoder, b) dels reducere brug af forsøgsdyr i de enkelte 
forsøg og iii) dels optimere velfærd i nødvendige dyreforsøg (3 R).  
 
Dyrenes Beskyttelse mener, at arbejdet på dyreforsøgsområdet, herunder med alternativer 
til dyreforsøg, så vidt muligt bør organiseres efter de internationalt anerkendte principper 
for risikoanalysen (i.e. risikovurdering, risikohåndtering og risikokommunikation). Det er 
vigtigt at få organiseret og struktureret dyreforsøgsområdet på så hensigtsmæssig en måde 
som muligt, da det vil gavne arbejdet med at forbedre velfærd for forsøgsdyrene, at 
ressourcerne bruges rigtigt, herunder navnlig på 3R-principperne. Sidstnævnte bør omfatte 
en styrkelse af Danmarks 3R-center.  
Dyrenes Beskyttelse finder, at det er afgørende, at der bliver en klar skillelinje mellem 
kompetencer og ansvar i hhv. Rådet for Dyreforsøg vs. 3R-centeret.  
 
Dyrenes Beskyttelse vil opfordre FVST til at sikre, at ’dyrevelfærdsorganerne’ bliver 
funktionelle og effektive.  
Avl af forsøgsdyr er et område, som Dyrenes Beskyttelse vil opfordre til, at der arbejdes 
intensivt med i den kommende tid. En udredning, som har fundet sted for landbrugsdyr og 
familiedyr, bør tilsvarende iværksættes for forsøgsdyr for at kortlægge konsekvenserne af 
avl for dyrevelfærd.  
Dyrenes Beskyttelse er desuden optaget af håndhævelse af den danske særregel om 
indvendig højde i bl.a. rottebure.  
 
Interessent F vurderer, at der bl.a. er behov for at styrke den internationale 
harmonisering af myndighedskrav til: 

• Opstaldning og anvendelse af forsøgsdyr 
• Hvilke dyreforsøg der kræves i forskellige sammenhænge 
• Replacement initiativer 
• Skabe bro mellem områder der arbejder med in vivo og in vitro/in silico etc 
• Øget oplysning/vidensdeling om nye 3R initiativer 

 
Det vil være ønskværdigt om de danske myndigheder: 

• Arbejder for global harmonisering på området (se ovenfor) 
• Sikrer at det nye danske 3R Center bliver en succes 
• Minimerer bureaukrati, der hvor det ikke bidrager til øget dyrevelfærd 
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Interessent H foreslår, at der arbejdes på at opnå bedre viden om eksempelvis 
smertedækning af forsøgsdyr og optimering af metoder. Herunder brug af medicated diets 
(godbid tilsat medicin, som dyret indtager frivilligt, så injektioner undgås), hvilket i dag er 
umuliggjort af lægemiddellovgivningen i DK. 
Herudover efterlyses også en forbedring af muligheden for at søge information om 
replacement metoder og modeller. 
Fra myndighedernes side efterlyser virksomheden en forenkling af lovgivningen, især med 
henblik på import og transport af forsøgsdyr. 

In Vitro Toksikologi Netværket ønsker klare definitioner af 3R og tilslutter sig 
definitionen fra det tidligere Dacopa26: Erstatning af bevidste levende højere udviklede dyr 
med evnen til at opfatte ydre påvirkninger med materiale uden evne til at opfatte 
påvirkninger. Erstatning repræsenterer de tilfælde, hvor forsøg, hvori der eksperimenteres 
på levende hvirveldyr, erstattes af forsøg, hvori der ikke anvendes hele, levende hvirveldyr. 
Erstatning kan således være de tilfælde, hvor der eksperimenteres på 

1. Celler eller isolerede organer  
2. Døde hvirveldyr  
3. Invertebrater, planter eller mikroorganismer  
4. Syntetisk eller elektronisk materiale  
5. Frivillige forsøgspersoner 

 
Herudover efterspørges et fokus på internationalt samarbejde i forbindelse med dyrefri 
toksikologi og ’adverse outcome pathways’. In Vitro Toksikologi Netværket foreslår, at en 
3Rs strategi skal bygge på forskning, anvendelse, myndighedernes arbejde og 
Kommunikation/Undervisning og efterlyser inddragelse af dyrevelfærdsorganisationerne i 
3R arbejdet som det foregår i den europæiske organisation ECOPA. 
 
Københavns Universitet og Region Hovedstadens hospitaler henviser til, at der, 
ligesom indenfor andre områder af den biomedicinske forskning, til stadighed er behov for 
udvikling i anvendelsen af forsøgsdyr, både med udvikling af nye og bedre dyremodeller, 
men også med hensyn til implementering af de 3R i anvendelsen af forsøgsdyr. 
 

Københavns Universitet, Sektion for Eksperimentelle Dyremodeller, Institut for 

Veterinær Sygdomsbiologi vurderer, at der altid i relation til forskning og udvikling vil 
være behov for udvikling af dyremodeller, der modsvarer frontforskningens behov. Der er 
til stadighed behov for at uddanne kandidater og PhD’er med den mest optimale viden 

                                                      
26 DACOPA fungerede som nationalt udvalg i henhold til artikel 49 i direktiv 2010/63/EU, men blev opløst i 2013 på baggrund af 
oprettelsen af et nyt nationalt udvalg, som ligeledes danner bestyrelsen i 3R centeret.  
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inden for det dyre-eksperimentelle område for at fastholde medicinalindustriens 
forskningsaktiviteter i Danmark, og for at sikre at denne forskning og udvikling foregår 
efter de højeste etiske og velfærdsmæssige standarder. 
 
Københavns Universitet, Sektion for Miljø og Sundhed, Institut for 

Folkesundhedsvidenskab vurderer, at der er behov for styrkelse af Replacement 
området, som ikke tilgodeses i en struktur der tager udgangspunkt i dyreforsøg. Tilgangen 
bør være det videnskabelige spørgsmål og hvilke metoder der bedst besvarer 
forskningsspørgsmålet fremfor apriori at ty til dyreforsøg. Der er således behov for en 
styrket dansk indsats indenfor dyrefri toksikologi med fokus på bl.a. adverse outcome 
pathways, in vitro toksikologi, QSAR modeller og data fra befolkningsundersøgelser. 
 
Interessent G meldte ind i forbindelse med den første høring i 2012, at det i henhold til 
dyreforsøgsdirektivets artikel 47 må anses for nødvendigt med en national plan eller 
strategi for, hvordan medlemslandene vil sikre udvikling og fremme af alternativer på 
nationalt plan samt bidrag til det europæiske samarbejde derom. Foreningen opfordrer til, 
at strategien regelmæssigt bør revideres i lyset af erfaring og fremskridt i udvikling, 
validering og fremme af alternative metoder.  
 
Ligeledes henvises til, at oprettelse af et videncenter om metoder, der kan afløse 
dyreforsøg, vil kunne fremme en koordineret dansk indsats, og dermed en mere effektiv 
anvendelse af ressourcer. Centrets rolle foreslås at være en kombination af kontaktpunkt, 
informationsspredning og forum, der kan bidrage med; bedre koordination af forskning i 
alternativer, rådgivning om bedste praksis, rådgivning om undervisning- og 
træningsmuligheder, forum som bidrager til at bringe industri og forskere sammen mv.   
 

Interessent I vurderer, at der er behov for yderligere viden om styrken og den reelle 
dyrevelfærdsmæssige værdi af lovens specifikke krav om miljøberigelse mm. (f.eks. kravet 
om at rotter skal kunne rejse sig på bagbenene) og foreslår udvikling af en praktisk og 
anvendelsesorienteret guide til vurdering af belastning (ubehag, lidelse, smerte – let, 
moderat, betydelig) både til enkelthændelser og kumuleret belastning.  
Ligeledes vurderes, at der er behov for koordineret og struktureret videndeling indenfor de 
3R’er, og der opfordres til, at minimere bureaukrati der hvor det ikke bidrager til øget 
dyrevelfærd.  
 
Interessent J ønsker en national strategi, der besvarer følgende spørgsmål:  

• Hvilke typer dyreforsøg gennemføres i Danmark, og hvor mange af disse er 
myndighedskrævet? 

• Hvor har danske forskere deres ekspertise? 
• Hvilke områder har industrien interesse? 
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• Hvilke aktive grupper, dels officielt nedsatte (råd og nævn), del interessegrupper 
eksisterer der allerede, indeholdende en beskrivelse af deres kommissorium, 
sammensætning og kompetencer? 

• Hvad sker der i de øvrige EU lande? Interessent J er enig i, at strategien skal 
fremme aktiviteter i Danmark, men konkrete initiativer kunne måske med fordel 
bygge videre på resultater opnået i eksempelvis ECVAM. 
 

Gap analyse, der skal afdække følgende: 
• Hvilke kompetencer har dansk erhverv og forskning brug for?  
• Hvilke forsøg skal i første omgang søges erstattet med alternative metoder? 
• Hvilke styrende organer vil være nødvendige for løsningen af de forestående 

opgaver? 
• Hvilke ressourcer, der vil være nødvendige for implementering af strategi? 
• Hvilken rolle vil staten spille i at fremme forskning og udvikling af 3R alternativer, 

herunder finansiering af forskningsaktiviteter 
 
Med etablering af 3R-centret og ministeriets igangværende arbejde med fastlæggelse af 
dyreforsøgsstrategien finder interessent J, at dyreforsøgsområdet p.t. har fået det 
nødvendige løft og myndighedsfokus. Yderligere tiltag må afvente resultaterne af det 
igangsatte arbejde. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at det nuværende aktivitetsniveau inden for udvikling af 
dyrforsøgsområdet er passende.  
 
Interessent K fremhæver, at der er behov for en dansk strategi for forsøgsdyrsområdet, 
som besvarer de spørgsmål, som interessent J også har efterlyst (jf. interessent J’s ønsker 
ovenfor). 
 

Desuden fremsætter Interessent K ønske om nedenstående: 
• Styrke den internationale harmonisering af myndighedskrav til: 

- Opstaldning og anvendelse af forsøgsdyr 
- Hvilke dyreforsøg der kræves i forskellige sammenhænge 
- Replacement initiativer 

 
• Skabe bro mellem områder der arbejder med in vivo og in vitro/in silico etc. 
• Øget oplysning/vidensdeling om nye 3R initiativer 
 
Det efterlyses, at de danske myndigheder arbejder for global harmonisering på området (se 
ovenfor), samt at myndighederne deltager og udgør en ligeværdig stemme i debatten om 
forsøgsdyr for at undgå en polariseret debat. 
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Hertil skal de danske myndigheder også sikre, at det nye danske 3R Center bliver en 
succes. 
 

Interessent M vurderer, at der er behov for udvikling af dyremodeller og støtte hertil, der 
i højere grad repræsentere den kompleksitet der er i mennesket. 
 

Interessent L vurderer, at der er brug for fagligt velfunderet redskab til vurdering af 
belastning som krævet med bekendtgørelse om dyreforsøg. 
Der er brug for fagligt velbegrundede retningslinjer, som beskriver myndighedernes 
holdning til Best Practice samt maksimal tolerance indenfor ofte anvendte samt 
problematiske procedurer. 
Interessent L ønsker kortere garanteret sagsbehandlingstid, og lettelse af den 
administrative byrde (detaljeringsgrad) ved ansøgning og indberetning.  
Beslutninger bør være gennemarbejdede og kommunikeres grundigt samt have den 
fornødne tid og grundighed ved implementering.  
Det vurderes, at der er problematiske forhold i forbindelse med indførelse af nyt 
indberetningssystem samt system til ansøgning om tilladelse. Der opfordres til, at man bør 
have egnet system klar ved de nye kravs ikrafttræden. 
 
Interessent N vurderer, at der er behov for flere retningslinjer for forskellige procedurer - 
det ville lette processen for ansøgninger om tilladelser, hvis der lå konkrete retningslinjer 
på gængse procedurer. 
Interessent N ønsker, at der skabes bro mellem in vivo og in vitro/in silico etc. for at øge 
mulighed for at benytte non-animal use, samt øget praktisk anvendelig forskning inden for 
de 3R’er. 
Der vurderes endvidere at være behov for at styrke internationale harmonisering af 
myndighedskrav til dyreforsøg, ellers vil vi se en skævvridning af området, så vi i Danmark 
sender de forsøg ud, som vi får sværere og sværere ved at få tilladelse til at køre i 
Danmark. 
I forbindelse med ansøgninger er det svært at kunne hemmeligholde vigtige oplysninger, 
f.eks. hvilke sygdomme der arbejdes med (det skal beskrives under punktet væsentlig 
gavn). Ansøgningerne er anonymiserede, dog er det for nogle typer af lægemidler nemt at 
gennemskue hvilke virksomheder, der arbejder på netop den type af stof og derefter kan 
man koble samtlige sygdomme der i tilladelsen er beskrevet, sammen med virksomheden. 
Det vil for en virksomhed som vores være katastrofalt for vores indtjening, hvis vi lækker 
oplysninger om programmer som vi samarbejder med partnere på. Der er behov for at 
muliggøre hemmeligholdelse af det generelle afsnit i tilladelsen også, hvis oplysningerne 
skal være så detaljerede, som det er ønsket.  
Interessent N gør gældende, at der er spørgsmål i ansøgningsskemaet, som virksomheden 
ikke kan svare på, da de ikke ligger inde med alt viden, inden forsøgene skal køre. 
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Sundhedsstyrelsen vurderer, at der er behov for øget grad af kommunikation på 3R 
området mellem de forskellige parter på forsøgsdyrsområdet, herunder inddragelse af 
information fra forskellige EU nationale 3R centre til den europæiske ekspertgruppe (JEG 
3Rs).  
EMA kommunikationen foregår pt. med EURL ECVAM, EDQM, DG SANCO, DG ENV27, ICH, 
VICH, og EPAA28. De nationale 3R centre er kun repræsenteret med et enkelt medlem i JEG 
3R fra Irland (først fra 2014), hidtil har der ikke været nogen direkte viden udveksling til 
andre nationale 3R centre.  
Sundhedsstyrelsen var dog repræsenteret i DACOPA i perioden fra 2006-2013, hvor 
informationer blev udvekslet for Danmarks vedkommende. 
Sundhedsstyrelsen vurderer, at udviklingsfasen for nye lægemidler er det vigtigste 
tidspunkt for fremme af 3R ideerne. 
Som forslag til tiltag fra myndighedernes side, vurderer sundhedsstyrelsen at elektronisk 
tilgængelighed for firmaer med en liste over accepterede, validerede alternativer til 
testning i dyr ville være til gavn.  
 

 
Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige fakultet, Institut for 
Molekylær Medicin, Biomedicinsk Laboratorium vurderer, at seneste lovændring i 
højere grad har skabt et behov for mere viden om myndighedernes håndtering af 
lovgivningen og vejledninger til forsøgssteder. 
Endvidere fremhæves at ansøgningsproceduren til tilladelser, som tager 3 måneder, ønskes 
reduceret til 2 måneder, eller derunder, da 3 måneder er en lang periode i et 
forskningsforløb. 

                                                      
27 The Directorate-General for the Environment (DG ENV) 
28 European Partnership for Alternatives Approaches to Animal Testing (EPAA) 
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Bilag 3 Forretningsorden for 3R-centret 

 
 Forretningsorden  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Forretningsorden for 3R-centret  
 
3R-centrets opbygning  
§ 1. 3R-centret er organiseret med en bestyrelse og et sekretariat.  
 

§ 2. Bestyrelsen for 3R-centret består af en formand og 6 andre medlemmer med høj faglig viden og 
erfaring på minimum et af følgende områder: Replacement, Reduction og Refinement (erstatning, 
begrænsning og forfinelse) i forbindelse med dyreforsøg (herefter 3R).  
Stk. 2. Ved sammensætning af bestyrelsen skal det sikres at der er en ligelig repræsentation af 
medlemmer med dokumenteret høj faglig viden om, og erfaring med, henholdsvis Replacement, 
Reduction og Refinement.  
Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri udpeger bestyrelsens formand og de øvrige 6 
medlemmer efter offentligt opslag.  
Stk. 4. Medlemmerne beskikkes for 4 år ad gangen.  
Stk. 5. 3R-centret bistås af et sekretariat, der skal have tilstrækkelige og relevante veterinærfaglige, 
dyreforsøgstekniske, videnskabelige og administrative kompetencer.  
Stk. 6. Fødevarestyrelsen stiller den fornødne sekretariatsbistand til rådighed for 3R-centret jf. stk. 4.  
Stk. 7. Rådet for Dyreforsøg kan deltage med et medlem på bestyrelsens møder. Rådets medlem har 
status som observatør.  
 
3R-centrets opgaver  
§ 3. Bestyrelsen for 3R-centret skal aktivt arbejde for at fremme udviklingen af alle 3R’er, herunder 
alternativer til dyreforsøg i Danmark. Desuden skal bestyrelsen arbejde for at den samlede belastning af 
de anvendte forsøgsdyr begrænses mest muligt.  
Stk. 2. Bestyrelsen for 3R-centret skal i relation til dyreforsøg tage initiativ til vidensindsamling om: 
generelle og konkrete aktiviteter, bedste praksis og alternativer, samt sikre at opnået viden er tilgængelig 
for relevante brugere.  
Stk. 3. På forskningsområdet skal bestyrelsen for 3R-centret:  
1. tage initiativ til anbefaling af forskningsalliancer, kurser og undervisning,  

2. tage initiativ til anbefaling af fondes allokering af midler i forbindelse med ansøgning om midler til 
konkrete forskningsprojekter, og  

3. foranstalte iværksættelse af konkrete forskningsprojekter og godkende oplæg til forskningsprojekter.  
Stk. 4. 3R-centret skal udarbejde og offentliggøre en årsrapport med oplysning om udviklingen på 3R 
området i Danmark og relevante oplysninger om den internationale udvikling på området.  
 

§ 4. 3R-centrets sekretariat skal fungere som administrativt og videnskabeligt sekretariat for 3R-centret 
og Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer.  
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Stk. 2. 3R-centrets sekretariat skal:  
1. foretage vidensindsamling om generelle og konkrete aktiviteter på området for alternativer til 
dyreforsøg.  

2. udarbejde vejledninger om bedste praksis i forbindelse med brug af forsøgsdyr.  

3. organisere oplæg og anbefalinger i forbindelse med forskning vedr. erstatning, begrænsning og 
forfinelse i forbindelse med dyreforsøg.  
4. administrere støtte til forskning, udvikling og validering af 3R, samt offentliggøre resultaterne af 
støttede forskningsprojekter på internettet.  

5. på Fødevarestyrelsens hjemmeside, www.fvst.dk, informere om erstatning, begrænsning og forfinelse 
i forbindelse med dyreforsøg og udviklingen på området med fokus på forholdene i Danmark.  
 
3R-centrets bestyrelsesmøder  
§ 5. 3R-centrets bestyrelse afholder som minimum 3 møder årligt.  
Stk. 2. Bestyrelsens formand tilrettelægger med sekretariatets bistand bestyrelsens arbejde og fastlægger 
mødedagene. Formanden leder bestyrelsens møder.  
Stk. 3. Bestyrelsens møder er ikke offentlige.  
Stk. 4. Medarbejdere for sekretariatet og andre ansatte i Fødevareministeriet kan, i den udstrækning 
formanden beslutter det, deltage i møderne.  
Stk. 5. Der føres protokol over beslutninger truffet på møderne.  
 

§ 6. Formanden udsender med et af denne bestemt, rimeligt varsel ved almindeligt brev eller elektronisk 
post mødeindkaldelse med dagsorden med angivelse af de emner, der skal drøftes.  
Stk. 2. Beslutninger træffes ved stemmeflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der er mindst 5 
medlemmer, herunder formanden, til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme 
udslagsgivende.  
Stk. 3. Punkter, som indkommer til 3R-centret efter udsendelse af dagsordenen eller en supplerende 
dagsorden, kan, medmindre et bestyrelsesmedlem modsætter sig dette, behandles på mødet, hvis punktet 
senest 7 dage før mødets start er fremsendt til bestyrelsens medlemmer med elektronisk post.  
Stk. 4. I påtrængende tilfælde eller når formanden forventer, at punktet ikke vil give anledning til 
uenighed i bestyrelsen, kan denne ved almindeligt brev eller elektronisk post til bestyrelsens 
medlemmer foreslå punktet behandlet skriftligt.  

 

§ 7. Formanden drager i samarbejde med sekretariatets leder omsorg for, at bestyrelsens beslutninger 
udføres.  
Stk. 2. Formanden kan i tilfælde af forfald udpege en fungerende formand blandt bestyrelsens 
medlemmer. Ved længerevarende forfald beskikkes en fungerende formand af Ministeren for Fødevarer, 
Landbrug og Fiskeri.  
 
Øvrige bestemmelser  
§ 8. 3R-centrets bestyrelse orienterer senest den 1. april hvert år Fødevareministeriet skriftligt om 

bestyrelsens aktiviteter og beslutninger i det forudgående kalenderår. 
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Bilag 4 Ordliste 
 
AEM – Afdeling for Eksperimentel Medicin 

 

CRO - Contract Research Organisation 

 

EDQM - European Directorate for the Quality of Medicines & Health Care (EDQM) 
 
EURL ECVAM – EU Reference Laboratory for Alternatives to Animal Testing 

 

EMA - Europæiske Medicinalagentur 

 

In vitro - forskning ved hjælp af metoder i komponenter af en organisme (f.eks. 
vævskultur, celler, subcellulære ekstrakter eller oprensede molekyler) 
 

In vivo – forskning ved hjælp af metoder inden for en hel, levende organisme, normalt et 
dyr 
 

NGO - Non governmental organisation 

 

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisationen for 

økonomisk samarbejde og udvikling) 

 

QSAR modeller (matematiske modeller som alternative metoder til dyreforsøg) 

 

EU Reference Laboratory for Alternatives to Animal Testing (EURL ECVAM)  
 


