Danmarks 3R-Center
Referat af Bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center
Torsdag den 8. september 2016 kl 10-15, Mødelokale E lounge 1. sal,
Fødevarestyrelsen, Glostrup

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden (10-10.10)
Fra bestyrelsen deltog Christine Nellemann, Lisbeth E. Knudsen, Adrian Smith, Axel
Kornerup Hansen og Peter Bollen. Desuden deltog observatør fra Rådet for Dyreforsøg
Peter Bie. Der var afbud fra bestyrelsesmedlemmerne Erwin L. Roggen og Jan Lund
Ottesen.
Fra sekretariatet deltog Tom Bengtsen, Louise Holm Parby, Rasmus Normann Nielsen og
Kirsten Bayer Andersen.
-

Dagsorden for mødet 3R-Centret blev godkendt

-

Herefter blev det kort drøftet, at det fremover kan være hensigtsmæssigt at nogle
emner på møderne diskuteres på engelsk af hensyn til bestyrelsens internationale
sammensætning. Det blev besluttet, at bestyrelsesmedlemmer ved behov kan anmode
om, at sproget ændres til engelsk i forbindelse med diskussion af et emne. Referatet
holdes fortsat på dansk af hensyn til offentliggørelsen

-

Det blev desuden nævnt, at det fremover kan overvejes, om mødedeltagelse kan ske
via Skype eller andet webbaseret mødeprogram i de tilfælde hvor rejseaktivitet eller
andet ellers ville forhindre deltagelse. Sekretariatet undersøger mulighederne for dette

2. Målskema 2016* (10.10-10.30, orientering)
Det opdaterede målskema pr. 7. september 2016 blev gennemgået:
Mål for 3R-Centret:
Hjemmesiden:
- Antallet af sidevisninger på både den danske og engelske version af hjemmesiden er

fortsat stigende. Med samlet 17.139 sidevisninger nærmer vi os målet på 20.000 for
2016.
3R Symposiet 13. og 14. september 2016:
- Der var ved mødeafholdelsen 159 tilmeldte samt et antal foredragsholdere, der ikke
havde registreret deltagelse. Dette er en stigning på ca. 20 i forhold til sidste år. Til
orientering kan nævnes, at det endelige deltagerantal nåede op på 180. Målet på 160
deltagere er dermed nået
-

Et andet mål for symposiet var oplæg fra internationale foredragsholdere. Dette er
nået med 7 internationale foredragsholdere fra hhv. Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), European Union Reference Laboratory for alternatives to animal
testing (EURL-ECVAM), European Partnership for Alternative Approaches to Animal
Testing (EPAA), OECD, National Centre for the Replacement Refinement & Reduction of
Animals in Research (NC3R), University of Sterling og Royal Society for the Prevention
of Cruelty to Animals (RSPCA)

-

Derudover vil der på symposiet være 4 oplæg fra forskere, som har modtaget
forskningsmidler fra 3R-Centret. 4 andre modtagere af 3R-Centrets forskningsmidler vil
præsentere en poster

-

3R-Centrets pris uddeles på Symposiet. DTU Foods QSAR Team er valgt til at modtage
prisen blandt årets nominerede

Mål vedrørende brug af undervisningsmateriale, der er udviklet til gymnasier:
- Der er pt. 9 tilmeldte brugere. Målet er 20. Processen for tilmelding er nu gjort
smidigere. Der afholdes præsentationsdag for gymnasielærere i november for på
gymnasiet Sukkertoppen i Valby. Det er forventningen, at vi gennem dette
arrangement og de lærere, vi har kontakt til kan øge interessen for materialet.
Det blev vedtaget at sekretariatet laver en simpel YouTube video, som helt kort
præsenterer materialet, når folk orienterer sig på hjemmesiden.
3R Undersøgelsen:
- Undersøgelsen omkring forsøgsdyrsbrugere i Danmarks viden om og brug af 3R
principperne, som Jesper Lassen har lavet for 3R-Centret blev i juni præsenteret på
FELASA og på det efterfølgende RSPCA møde. Undersøgelsen præsenteres desuden på
3R Symposiet

Nyhedsbrev:
- Der var ved mødeafholdelsen 153 tilmeldte til 3R-Centrets nyhedsbrev. Målet er 200
ved årets udgang. Det blev foreslået også at reklamere for nyhedsbrevet på de
dyreforsøgskurser, der afholdes i Danmark. Sekretariatet kontakter kursuslederne
vedrørende dette
Årsrapport 2016:
- Udkast til årsrapport 2016 forventes præsenteret på det første møde i 2017
Forskningsmidler 2017:
- Igangsætning af procedurerne for uddeling af forskningsmidler for 2017 afventer
endelig afklaring af økonomien for 2017

3. Internationale møder og kontakter* (10.30-11.00, orientering)
ISPRA, Italien 31.5.-1.6.
- Axel Kornerup Hansen og Tom Bengtsen deltog fra 3R-Centret. På mødet deltog både NGO´er
samt stats- og universitetsbaserede 3R-Centre. Reduction og Refinement var klart i fokus på
dette møde. Det var indtrykket, at det er rigtig godt med bestyrelsesmedlemmers deltagelse
på disse møder for styrket samarbejde. Hermed kan sekretariatet støttes i, at der gradvist
skabes gode kontakter til relevante samarbejdspartnere. I samme ånd blev det på mødet i
Ispra besluttet, at lave en analyse over de forskellige europæiske centre til etablering af
samarbejde.
FELASA, 13.-16. juni, Bruxelles
 Tom Bengtsen holdt indlæg om Danmarks 3R Center. Han blev i den forbindelse
kontaktet fra Belgien (Valonien), hvor der arbejdes på at etablere et 3R-Center
 Jesper Lassen holdt indlæg om 3R-undersøgelsen
RSPCA’s konference om betydelig belastning i Bruxelles, 16. & 17. juni
- Jan Lund Ottesen holdt indlæg om Danmarks 3R-Center
EEMGS i København d. 14.-18. august
- Lisbeth E. Knudsen var formand for konferencen. 3R-Centret havde uddelt støtte til
mødet. Tom Bengtsen deltog d. 18. og blev bl.a. kontaktet af franskmænd, som
ønskede at etablere et 3R-Center i Frankrig

EUSAAT, Linz d. 24.-27. august
- Louise Holm Parby og Rasmus Normann Nielsen repræsenterede 3R-Centret.
Formøde til Nordcaw i Uppsala, 1.-2. september
- Lise Tønner repræsenterede 3R-Centret og Fødevarestyrelsen. Nordcaw afholdes 1.
december.
NC3R møde om forskningsstøtte. 5.-6. september i Bruxelles
- Louise Holm Parby deltog. Der var gode indlæg fra NC3R omkring ressourcer på
området. Desuden en interaktiv afstemning omkring fokus ved uddeling af
forskningsmidler.
Sekretariatet informerede om, at vi d. 26.-28. oktober får besøg af en norsk delegation, som gerne
vil vide mere om det danske system med Dyreforsøgstilsynet, 3R-Centret og Udvalget med henblik
på at etablere noget lignende i Norge.
I august 2017 afholdes Verdenskongressen for Alternativer i Seattle.

4. Sekretariatet orienterer (13.15-13.45, orientering)
a. Økonomi
3R-Centrets interessenter er positive i forhold til fortsat støtte, men den endelige
afklaring udestår. Det forventes, at der snart kan indkaldes til det årlige møde for
interessenter, hvorefter den endelige sammensætning af Centres interessenter for de
næste 3 år kan meldes ud.

b. Strukturændringer i sekretariatet
Tom Bengtsen orienterede om de strukturændringer, der er foretaget i sekretariatet
som følge af omstruktureringer i Fødevarestyrelsen og Louise Bjørn Brøndens barsel.

c. Status på 3R undersøgelse
 Jesper Lassen har skrevet et resume af 3R undersøgelsen, som er rettet mod

lægmand. Oplægget kan findes på hjemmesiden.
 Sekretariatet har tidligere i samarbejde med NC3R lavet en poster med en
oversigt over nogle af de ressourcer, som kan anvendes via NC3R´s hjemmeside
- bl.a. folder om ARRIVE guidelines, grimace scales (mus, rotte, kanin), CRACK IT
solutions m.fl. Sekretariatet udsender i løbet af efteråret denne poster samt en
kopi af folder / poster med information om de enkelte nævnte ressourcer til
dyrevelfærdsorganerne. Vi vil medsende en opfordring om at udbrede
materialet på faciliteterne samt informere om, at de kan bestille mere gennem
os.
 Desuden er det planen, at lave foldere om 3R-Centret, forsøgsdyr og
alternativer. I første omgang laves en folder på dansk, som kan uddeles i
forbindelse med, at Peter Bollen holder oplæg på 8 folkeskoler omkring emnet.

d. Undervisningsmateriale til gymnasier og folkeskoler
Sekretariatet har indgået aftale med en folkeskolelærer, som vil omskrive
materialet, så det er tilpasset folkeskolen på 8. klasses niveau.
Peter Bollen orienterede om, at han er i regi af Videnskaben på besøg i uge 39
holder oplæg på 8 skoler omkring forsøgsdyr, alternativer og de 3R´er
http://astra.dk/foredrag/dyrefors%C3%B8g-og-fors%C3%B8gsdyr.

e. Hesten
Sekretariatet har kontakt til Institut for Produktionsdyr og Heste på Københavns
Universitet vedrørende medfinansiering af en kunstig hest, der kan anvendes i
undervisning til bl.a. øvelse i at lægge kateter, tage blodprøver, rektaleksploration
mm. og dermed reducere antallet af heste, som anvendes i denne undervisning.

f. Twitter og andre sociale medier
Det blev diskuteret om vi kan nå ud til flere ved brug af sociale medier.
Det blev også diskuteret om vi kan bruge lukkede Facebook grupper til at informere
afgrænsede grupper. Et eksempel kunne være en gruppe til information af
gymnasielærere omkring undervisningsmaterialet

5. Symposium 2016 (13.45-14.05, orientering)
Lone Frank er ny key note speaker.

6. Forslag om film om Danmarks 3R Center (14.05-14.30, orientering og debat)
Sekretariatet foreslog, at der laves en film om forsøgsdyr og 3R. Filmen kan med fordel
bruges til undervisningsmaterialet. Der kan være tale om en række korte film, som fx
passer ind i et YouTube format, og måske har nemmere ved at fange folks opmærksomhed.
Sekretariatet vil lave udkast til et manuskript.
Det blev derfor foreslået, at kombinere animationsfilm med filmklip fra dyreforsøg og
opstaldning af forsøgsdyr.
Sekretariatet udformer synopsis og udkast til budget for en film.

7. Ideer og inspiration til opfølgning i sekretariatet (14.30-14.50, debat)
(Sekretariatet modtager under dette punkt meget gerne input fra bestyrelsen
til nye projekter eller ideer, vi skal arbejde videre med eller undersøge
potentialet for)
 Lisbeth E. Knudsen foreslog, at man kunne udbygge 3R undersøgelsen til at omfatte
forskere, som arbejder med alternativer til dyreforsøg
 Det blev foreslået, om 3R-Centret kunne etablere et samarbejde med Norecopa
omkring et eller flere projekter
 Det blev foreslået, at sekretariatet i samarbejde med Dyreforsøgstilsynet sætter
fokus på de forsøg, hvor det indberettes, at dyrene har været udsat for en betydelig
belastning. Dette tal ligger i Danmark omkring 1% af de anvendte forsøgsdyr, men
det bør undersøges, om der kan iværksættes foranstaltninger, fx i form af
optimerede forsøgsprotokoller, som kan medvirker til at tallet nedbringes.

8. Evt. (14.50-15.00)
 Bestyrelsen for 3R-Centret skal genudpeges i november 2017. Processen påbegyndes i
foråret 2017. Der vil formentlig som sidst være tale om et stillingsopslag, hvorefter

indstilling sker på baggrund af indkomne ansøgninger
 EU kommissionen har inviteret til møde d. 6. og 7. december. Det sker som opfølgning på
det borgerinitiativ, der har opfordret til at direktivet erstattes af et forbud mod at anvende
forsøgsdyr i EU. EU kommissionen har i første omgang svaret, at et forbud mod anvendelse
af forsøgsdyr desværre endnu ikke er muligt. Man ønsker dog allerede nu at påbegynde
evaluering af direktivet for at imødekomme borgerinitiativet. Sekretariatet deltager på
dette møde. Invitationen kan findes her http://www.euconf.eu/non-animal-approachesthe-way-forward/en/registration/index.html

