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1. Godkendelse af dagsorden 

Bestyrelsen godkendte dagsorden. Formanden pointerede, at der ville være fokus på punkt 3 og 

gjorde samtidig opmærksom på, at bestyrelsen var beslutningsdygtig med 5 medlemmer tilstede, 

herunder formanden, jfr. Forretningsordenen. 

 

2. Mødedatoer 2016 

Idet mange bestyrelsesmedlemmer har svært ved at mødes på de foreslåede datoer udsender 

sekretariatet en ny Doodle for møderne i februar, april og august. 



Det blev desuden besluttet ikke at holde møde i forbindelse med FELASA kongressen i juni, da 

flere bestyrelsesmedlemmer ikke deltager på denne kongres. 

3. Ansøgninger 

Efter en indledende runde og gennemgang af samtlige indkomne ansøgninger valgte bestyrelsen 7 

projekter ud til nærmere diskussion, heraf 3 projekter blev udvalgt til at blive indstillet til at modtage 

forskningsmidler i 2016. 

Sekretariatet vil snarest fremsende bestyrelsens indstilling til Miljø- og Fødevareministeriets 

departement, således at Ministeren for Miljø og Fødevarer kan beslutte, om indstillingen tiltrædes. 

Samtidigt vil sekretariatet orientere Innovationsfonden om de tre ansøgninger, som blev vurderet til 

ikke at have tilstrækkelig forskningsmæssig højde. 

Når der foreligger svar fra hhv. Ministeren og Innovationsfonden, vil alle undtagen de tre 

støttemodtagere blive orienteret skriftligt. Samtidigt sendes de tre ansøgninger, der skal modtage 

støtte til NaturErhverv, der håndterer den endelige aftale og udbetaling af støtten. Dog orienteres 

støttemodtagerne mundtligt og der offentliggøres information om tildelingerne (f.eks. 

pressemeddelelse, hjemmeside m.m.) 

Det forventes, at offentliggørelse vil ske primo –medio januar 2016. 

 

4. Opfølgning på Symposiet 

Der var mange tilbagemeldinger på symposiet – både positive og konstruktive forslag til 

forbedringer og ændringer. Særligt blev det nævnt, at niveauet var højere end forrige år, at der var 

nogle gode indlæg, godt fordelt på R-erne og at lokaliteten var virkelig god. 

Flere specialestuderende var mødt op, så de har fundet det relevant og har valgt at prioritere det i 

en travl hverdag. 

Næste år bør vi have lidt mere form på prisuddelingen. Det blev foreslået, at man kunne 

offentliggøre 3 nominerede og annoncerer vinderen på symposiet. 

 

5. Fremtidige projekter 

Punktet vil blive taget op på næste møde. 

 

6. Sekretariatet orienterer 

Der blev kort diskuteret muligheder for nye tiltag, herunder samle en workshop om in 

vitro/replacement på symposiet, evt med talere fra miljøet. 

I 3R undersøgelsen er der udelukkende sendt spørgeskemaer ud til forsøgsdyrs-tilladelses-

indehavere (og folk der arbejder under disse tilladelser), og det er således kun deres svar vedr. 



replacement der adresseres, hvorimod der ikke i undersøgelsen kommer input fra folk, der 

udelukkende bruger ”non-animal metoder”. 

Et bestyrelsesmedlem havde deltaget i LUSH prisoverrækkelsen i november hvor temaet ” 

Adverse outcome pathways” havde vundet. 

 

7. Eventuelt 

Der blev spurgt til en til oversigt over, hvilke forskellige initiativer de enkelte medlemslande har på 

3R-området / nationale udvalg. Dette kan findes på EU-kommissionens hjemmeside – 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/home_en.htm 

En oversigt udarbejdet af Eurogroup for Animals over nationale udvalg vil blive fremsendt. 

Der var flere medlemmer, der var ikke følte sig fuldt orienteret om muligheden for at deltage i de 

underarbejdsgrupper som EURL-ECVAM planlægger som en opfølgning på det første møde for 

3R-centre i EU. Sekretariatet vil udsende en mail, der orienterer om dette og giver mulighed for alle 

til at tilmelde sig igen / evt. melde tilbage om man fortsat er interesseret i at deltage. 


