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11. september 2020 

 

Høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse om dyreforsøg 

 

Fødevarestyrelsen har den 21. august 2020 sendt forslag til ændring af bekendtgørelse om dyrefor-

søg. Lif takker for muligheden for at indgive høringssvar og har følgende bemærkninger til det frem-

sendte:  

 

Lif anerkender helt generelt, at der mange steder er tale om en mere tekstnær implementering af de 

fælles europæiske regler, og at dette for en international branche som lægemiddelindustrien altid er 

en fordel, når der ikke er nationale særregler. Samtidig er der dog flere steder, hvor der efter Lifs vur-

dering er foretaget en oversættelse, som ikke har bidraget til yderligere klarhed.  

 

Af mere konkrete bemærkninger har Lif følgende: 

 

• Ad. § 63, nr. 5: Her bør der efter Lifs mening indgå ordet ”forsøget”, da der ellers kan opstå tvivl 

om indholdet af bestemmelsen. 

 

• Ad. § 68: Da det er Lifs formodning, at denne bestemmelse ved en senere opdatering vil komme 

til at omfatte dyreforsøg, mener vi, at det her bør være mere klart i stk. 7, nr. 6, hvilken person det 

drejer sig om. Hvis det er den i følgebrevet omtalte ”Animal Welfare Officer”, bør dette tydeligere 

fremgår af bestemmelsen, om end det efter Lifs vurdering vil være forkert at bruge denne beteg-

nelse, da der typisk ved brug af denne betegnelse henvises til en anden rolle end den i bestem-

melsen omtalte. Men det bør under alle omstændigheder tydeligere fremgå, hvilken person det 

drejer sig om.  

 

Det bør ligeledes tydeligere fremgå, hvad ansvarsfordelingen imellem denne omtalte person og 

den enkelte virksomhed er, ligesom det også bør fremgå, hvordan afgrænsningen er mellem 

denne person og dyreforsøgstilladelsesindehavere.  

 

I forhold til bestemmelsens stk. 8, bør det uddybes, præcis hvilke ændringer der skal anmeldes. 

Hvis det er ”enhver”, vil man som virksomhed drukne i administrativt arbejde, uden at dette bidra-

ger til dyrevelfærden/sikkerheden.  

 

• Ad. § 69: Her bør det præciseres, at der ikke er tale om, at det er ”enhver” tilladelsesindehaver, 

der skal oprette et dyrevelfærdsorgan. Dette henset til, at man som virksomhed godt kan have 

mange tilladelser og derfor ville skulle oprette mange dyrevelfærdsorganer.  
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Lif takker endnu engang for muligheden for at blive hørt. Lif skal bemærke, at vores medlemsvirksom-

hed Lundbeck ikke er på høringslisten. Dette vil vi gerne indstille, at Lundbeck kommer i forhold til 

fremtidige høringer på dette område.  

 

Skulle ovenstående høringssvar give anledning til spørgsmål, eller hvis der måtte være behov for ud-

dybninger, står Lif altid til rådighed.  

   

 

Med venlig hilsen 

 

 
Mikkel Møller Rasmussen 

Chefkonsulent  


