BILAG 1
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 3Rcentret og Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer.
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.

