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Forretningsorden
for
Danish Consensus Platform for 3R Alternatives to Animal Experimentation (Dacopa)

Dacopas medlemmer og sekretariat
§ 1. Dacopa består af en formand og otte andre medlemmer.
Stk. 2. Justitsministeriet udpeger Dacopas formand og de øvrige medlemmer. Formanden
repræsenterer Justitsministeriet. De øvrige medlemmer repræsenterer interessenterne på dyreforsøgsområdet; industrien, forskningen, dyrebeskyttelsesforeningerne og myndighederne.
1) Som repræsentanter for industrien udpeges ét medlem efter udtalelse fra Dansk Industri
og ét medlem efter udtalelse fra Lægemiddelindustriforeningen.
2) Som repræsentanter for forskningen udpeges ét medlem efter udtalelse fra Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom og ét medlem efter udtalelse fra Forskningsrådet for
Teknologi og Produktion.
3) Som repræsentanter for dyrebeskyttelsesforeningerne udpeges to medlemmer efter udtalelse fra dyrebeskyttelsesforeninger.
4) Som repræsentanter for myndighederne udpeges ét medlem efter udtalelse fra Lægemiddelstyrelsen og ét medlem efter udtalelse fra Miljøstyrelsen.
Stk. 3. Dacopas medlemmer udpeges for fire år ad gangen.
Stk. 4. Der kan beskikkes en stedfortræder for et medlem. Stedfortrædernes beskikkelsesperiode fastsættes, så den udløber samtidig med medlemmets beskikkelsesperiode.
Stk. 5. Den danske repræsentant i ESAC (ECVAM Scientific Advisory Comittee), som er
den videnskabelige følgegruppe til ECVAM (European Centre for the Validation of Alternative
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Methods), Det Europæiske Center for Validering af Alternative Metoder (til dyreforsøg), deltager endvidere i Dacopas møder i det omfang, dette er relevant.
§ 2. Dyreforsøgstilsynets sekretariat stiller den fornødne sekretærbistand til rådighed ved afholdelse af møder i Dacopa.
Dacopas opgaver
§ 3. Dacopas opgaver er:
1) at udgøre et samarbejdsorgan og diskussionsforum for interessenterne på dyreforsøgsområdet,
2) at udbrede kendskabet til 3R-konceptet, det vil sige konceptet om reduction (formindskelse af antallet af anvendte forsøgsdyr i det enkelte forsøg), replacement (udvikling af
alternative metoder til dyreforsøg) for så vidt angår anvendelsen af dyreforsøg og refinement (videreudvikling af dyreforsøgsmodellerne, så belastningen bliver mindre for
forsøgsdyrene).
3) at støtte og motivere interessenterne på dyreforsøgsområdet i arbejdet med 3Rkonceptet,
4) at repræsentere Danmark i det europæiske samarbejdsorgan ecopa (European Consensus Platform for 3R Alternatives to Animal Experimentation) og
5) at bistå den danske repræsentant i ESAC forud for møder i ESAC.
Dacopas møder
§ 4. Dacopas formand tilrettelægger Dacopas arbejde og fastlægger mødedagene. Formanden
leder Dacopas møder.
Stk. 2. Der afholdes normalt møde en gang i kvartalet. I god tid inden mødet udsender formanden en dagsorden for mødet med angivelse af de emner, der skal drøftes.
Stk. 3. Formanden kan ved forfald udpege en fungerende formand blandt Dacopas medlemmer. Ved forfald ud over 3 måneder beskikkes en fungerende formand af Justitsministeriet.
§ 5. Dacopa træffer beslutninger ved konsensus. Dacopa er kun beslutningsdygtigt, når der
mindst er én repræsentant til stede fra hver af de fire interessenter på dyreforsøgsområdet.
Stk. 2. Ethvert medlem kan stille forslag om gennemførelse af aktiviteter til varetagelse af
Dacopas opgaver. Et medlem, der iværksætter aktiviteter efter beslutning i Dacopa, orienterer
Dacopa om vedkommende aktiviteters gennemførelse og om de udgifter, som medlemmet eller
andre har afholdt hertil.
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Stk. 3. Der føres protokol over beslutninger på møderne (beslutningsreferat).
§ 6. Formanden drager omsorg for, at Dacopas beslutninger gennemføres, medmindre der
træffes bestemmelse om andet, herunder i forbindelse med gennemførelsen af aktiviteter, jf. §
5, stk. 2.
Øvrige bestemmelser
§ 7. Dacopa orienterer senest den 1. april hvert år Justitsministeriet om Dacopas aktiviteter og
beslutninger i det forudgående kalenderår.
Stk. 2. Dacopa orienterer ecopa om Dacopas aktiviteter og beslutninger samt finansiering i
overensstemmelse med statutten for ecopa.

Justitsministeriet, den 28. juni 2006.

Lene Espersen
/ Torben Jensen
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