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Sammanträde Nationella kommittén för skydd av djur som 

används för vetenskapliga ändamål 

Tid Måndagen den 27 mars kl. 10.00–13.30 

Plats Radisson Blu Scandinavia, Göteborg, och vid behov 

via Zoom 

Närvarande från 

Nationella kommittén 

Jan Cedervärn, ordförande, § 15-22 

Anders Forslid, vice ordförande, § 15-22 

Karin Gabrielson Morton, andre vice ordförande, § 15-

22 

Elin Nyman, ledamot, § 15-22 

Elin Törnqvist, ledamot, § 15-22 

Helena Elofsson, ledamot, § 15-22 

Katarina Cvek, ledamot, § 15-22 

Kristina Fant, ledamot, § 15-22 

Lars Bräutigam, ledamot, § 15-22 

Lotte Martoft, ledamot, § 15-22 

Madeleine Le Grevés, ledamot, § 15-22 

Emma Brunberg, ersättare, § 15-22 

Oskar Karlsson, ersättare, § 15-22 

Sara Barr, ersättare, § 15-22 

Sofia Östman, ersättare, § 15-22 

Närvarande från 

Sveriges 3R-center 

Emma Svensk, verksamhetsledare, § 15-22 

Lisa Andersson, kommunikatör, § 15-17 

Emelie Jansson, handläggare, § 15-22 

Emma Persson, handläggare, § 15-22 

 Ordföranden hälsar välkommen, går igenom dagens 

schema och uppdaterar kommittén på, för 

Jordbruksverket, aktuella händelser sedan föregående 

sammanträde.   

 Ordföranden öppnar sammanträdet. Madeleine Le 

Grevés väljs som justeringsperson. Inga övriga frågor 

förs till dagordningen. Dagordningen fastställs. 

§ 15 Återrapportering portfölj 1 

 

Karin Gabrielson Morton och Emma Persson 

återrapporterar arbetet i portfölj 1 sedan föregående 

sammanträde med fokus på följande punkter: 

• Genomförda och planerade seminarier och 

nätverksmöten 

• Utbildning i att genomföra helpathon 

• Skrivartävling för gymnasiet 

• Arbetet med filmer om Replacement. 

Ordföranden tackar för föredragningen. 

 

  



 

§ 16 Återrapportering portfölj 2 

 

Anders Forslid och Emelie Jansson återrapporterar 

arbetet i portfölj 2 sedan föregående sammanträde med 

fokus på följande punkter: 

• Genomförda och planerade seminarier och 

nätverksmöten 

• Förberedelser för projekt gällande träning av 

stordjur 

• Sammanställning av goda exempel på refinement 

• Tidplan för projekt om svansfri hantering av möss. 

Ordföranden tackar för föredragningen. 

 

§ 17 Återrapportering portfölj 3 

 

Emma Svensk och Lisa Andersson återrapporterar 

arbetet i portfölj 3 sedan föregående sammanträde med 

fokus på följande punkter: 

• Fokusbrev och artiklar 

• Årsberättelsen för 2022 

• Arbetet med att ta fram en bildbank 

• Arbetet inför deltagande på Scand-LAS och 

Världskongressen 

• Kommande möten i COST-projektet och i 

nätverket för Europas nationella kommittéer (EU 

NC network). 

Ordföranden tackar för föredragningen. 

 

§ 18 Budget och verksamhetsuppföljning 

 

Emma Svensk uppdaterar kommittén på 

personalsituationen på 3R-centret. Ytterligare två 

handläggare har anställts och börjar arbeta på centret i 

april respektive augusti. Förväntad medelsförbrukning 

till och med den 28 februari var 2,5 miljoner kronor 

och det faktiska utfallet låg på 1,9 miljoner kronor. 

 

Ordföranden tackar för föredragningen. 

 

§ 19 Information och diskussion gällande 

implementationsrapporten 

 

Emma Svensk berättar att det nu är dags att bidra med 

information från Sverige gällande perioden 2018-2022 

till en ny implementationsrapport för 

Försöksdjursdirektivet (2010/63/EU). Arbetet leds av 

Cecilia Bornestaf som är nationell kontaktpunkt för 

direktivet men Nationella kommittén och 3R-centret 

ska bidra med information om kommitténs 

sammansättning och arbete. 3R-centrets 

verksamhetsledare kommer, i samråd med kommitténs 

förste och andre vice ordförande, att ta fram den 



 

information som behövs. Arbetet återrapporteras till 

kommittén när det är avslutat. 

 

Ordföranden tackar för föredragningen. 

 

§ 20 Beslut av kommitténs förslag till ledamöter i 

expertgruppen för kommande förordnandeperiod 

Beslutsärende 

 

Emma Svensk redovisar det arbete som genomförts för 

att ta fram ett förslag till ledamöter i expertgruppen 

inför kommande förordnandeperiod. Flera ledamöter 

lyfter att de har personliga relationer till de experter 

som ingår i förslaget. Kommitténs förslag kommer att 

presenteras för Jordbruksverket inför beslut om 

förordnande.  

 

Beslut: 

Nationella kommittén beslutar enligt ärendeblad 20  

med tillägg av kommitténs ledamot Lotte Martoft som 

förslag till ordförande för expertgruppen. 

 

§ 21 Information inför revidering av beslut gällande 

ledamöternas årsarvoden 

 

Emma Svensk redovisar det förslag som förbereds 

inför revidering av beslut gällande ledamöternas 

årsarvoden. Förslaget grundas i att kommittén infört en 

portföljstyrningsmodell där alla ledamöter ingår och 

som adderar ytterligare en nivå av styrande möten. 

Förslaget innefattar såväl nya nivåer för årsarvodet 

som nya skrivningar gällande vilka arbetsinsatser som 

årsarvodet ska täcka. 

 

Ordföranden tackar för föredragningen. 

 

§ 22 Beslut gällande deltagande på Världskongressen 

Beslutsärende 

 

Emma Svensk redovisar underlaget kort. 

 

Kommitténs ledamot Lotte Martoft deltar inte i detta 

beslut. 

 

Beslut: 

Nationella kommittén beslutar enligt bilaga A. 

 

 Ordföranden avslutar sammanträdet 

 

Jönköping den 29 mars 2023 

Ordförande:   Justerat: 

Jan Cedervärn   Madeleine Le Grevés 


