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Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. Nedenstående ændringer blev ligeledes godkendt: 

Ændringer til dagsordenen 

- Tilføjelse af punkt – præsentation af ny medarbejder (barselsvikar) Anne Sofie Grove 

- Orienteringspunkter fra sekretariatet flyttes frem til først på mødet. 

 

Ad 2. Diverse orienteringer fra Sekretariatet 

Præsentation af ny medarbejder (barselsvikar) Anne Sofie Grove. Hun kommer til at være 

barselsvikar for Louise Bjørn Brønden. Anne Sofie vil overtage Louises telefon og nummer. Anne 

Sofie har været ansat i Fødevarestyrelsen siden 2006 og har primært beskæftiget sig med 

dyrevelfærd og antibiotikaanvendelse i husdyrbesætninger. 

Anne Sofies mailadresse er: ANSG@fvst.dk 

 

Ad 3) Fondsmidler 2015 

Det besluttedes, at sekretariatet udsender en liste over, hvem de umiddelbart vurderer som 

værende inhabile i specifikke ansøgninger. Bestyrelsen kan herefter tage stilling til listen og 

vurderingen omkring inhabilitet kan eventuelt tages op til diskussion. Når et projekt diskuteres og 

bedømmes vil eventuelt inhabile personer forlade lokalet. 

Bestyrelsen vedtog procedure for evaluering af ansøgninger til 3R-centerets årlige uddeling af 

forskningsmidler 

Vejledningen er lavet ud fra sidste års vejledning og med yderligere inspiration fra 3R research 

center i Schweitz. 

Der blev i samarbejde foretaget enkelte rettelser direkte i teksten på mødet. Den nye version af 

vejledningen kommer på nettet samtidig med offentliggørelsen af åbning for dette års 

ansøgningsrunde. 

Det blev diskuteret, hvor lang tid de ansøgte projekter må strække sig over. Der er enighed om, at 

projektperioden skal være 12 – 18 måneder. 

Der er intet til hinder for, at en projektansøger kan ansøge om midler til et projekt, som denne 

tidligere har fået afslag på. Projektet kan være forbedret siden ansøgeren søgte sidst og skal ses i 

relation til nye projekter, hvorfor der skal ske en ny vurdering. 

Det samme gælder fondsmodtagere, der allerede har modtaget fondsmidler. 

Der blev i samarbejde lavet enkelte rettelser direkte i teksten til på mødet. Den nye version 

kommer på nettet samtidig med offentliggørelsen af åbning for dette års ansøgningsrunde. 



Bestyrelsesmedlemmerne er enige om, at kommentarfeltet anvendes til at give en begrundelse for 

den score, man har tildelt en given ansøgning. Her adresseres desuden evt. punkter, der kræver 

yderligere uddybning eller afklaring. 

Alle medlemmer skal vurdere ansøgninger indenfor alle 3 R’er, såfremt ansøgningerne deles ud 

(ved over 15 ansøgninger). 

 

Ad 4) Fondsmidler 2014 

Bestyrelsen diskuterede, hvorvidt alle har haft samme tilgang til score-systemet og hvordan det 

skal håndteres ved ansøgningsrunden 2015. 

NaturErhvervsstyrelsen (NAER) laver kontrakterne og er dem der helt praktisk står for 

udbetalingerne. Kontrakt-udkast har været frem og tilbage nogle gange, og vi afventer nu den 

endelige version. Dermed bør udbetaling af fondsmidlerne være på vej. 

 

Ad 5) Symposium 

Sekretariatet oplyste, at samtlige foredragsholdere har accepteret og et trykt program er ved at 

tage form. Det oplystes desuden, at Peter Bollen har takket ja til at varetage rollen som 

konferencier. Det er planen, at sekretariatet holder et møde om et muligt fremtidigt samarbejde 

med Gilly Griffin, som repræsentant for Canadian Council on Animal Care i forbindelse med 

hendes besøg. 

Der er dags dato (24. august) 120 tilmeldte til arrangementet. Her ses bort fra Danmarks 3R-

Centers bestyrelse og sekretariat. I uge 34 udsendte sekretariatet endnu en invitation til symposiet 

til tidligere inviterede personer. 

Sekretariatet har en plan for det videre forløb i forbindelse med PR for symposiet, som involverer 

pressemeddelelse, hjemmeside, posters på relevante universitetsuddannelser, ligesom 

sekretariatet også vil udsende invitationer til muligt interesserede i Fødevarestyrelsen, 

Miljøstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og departementet. 

Planlægningen af symposiet går i øvrigt efter planen. 

 

Ad 6) Møder og rejser 

Orientering fra sekretariatet 

Sekretariatet har besøgt hhv. 3R Research Foundation Switzerland og EURL-ECVAM i Italien. 

Begge steder var der stor interesse for at etablere et samarbejde om videnudveksling, projekter og 

forskning. Også her var det tydeligt at man ønsker at udvide fokus fra primært ”replacement” og 

”reduction” til også at omfatte ”refinement”. 

 EURL ECVAM opfordrede 3R-Centeret til at deltage i ESTAF.  

 



Ad 7) Strategi og mål 

Af tidmæssige årsager udskydes dette punkt til næste møde. 

 

Ad 8) Årsrapport 

To bestyrelsesmedlemmer vil gerne skrive om hhv arbejdet med dyrefri modeller under afsnittet 

”3R i DK” og om det internationale arbejde på 3R-fronten i 2014. 

Afsnittet om Russel & Burch - to andre bestyrelsesmedlemmer skriver dette afsnit. Der er frist for 

indlæg i november 2014. Det forventes, at rapporten kan udsendes i februar 2015. Stakeholders 

skrives ind i en artikel, under ”3R i DK”. Prismodtageren skriver et separat indlæg. 

 

Ad 9) Projekter 

Undervisningsmateriale 

Forslaget vedtages ikke umiddelbart, men der er enighed i bestyrelsen om, at der skal udarbejdes 

et mere detaljeret forslag til næste bestyrelsesmøde. Der skal indhentes et tilbud, som tager 

udgangspunkt i den primære målgruppe og hvor der er mulighed for at tilkøbe yderligere 

udvidelser af materialet, således at andre grupper kan anvende det. 

Data-analyse af forsøgsdyrsforbrug over de sidste 10 år 

Det blev vedtaget, at der skal gennemføres en analyse af indberettet data til Dyreforsøgstilsynet de 

seneste 10 år. Formålet med projektet er at skabe overblik over anvendelsen af dyr til forsøg og 

give et billede af udviklingen indenfor dyreforsøg i Danmark. 

Sekretariatet forventer at igangsætte projektet ultimo 2014. 

Bestyrelsen vedtog forslaget. 

 

Ad 10) Øvrige orienteringer fra sekretariatet 

Dansk svar på Kommissionens anmodning under EU Pilotsag nr. 6530/14/ENVI vedrørende 

anvendelse af levende svin til sundhedsfaglig uddannelse i Forsvaret – overholdelse af direktiv 

2010/63/EU om beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål 

Som en del af Fødevareministeriets svar på EU-Kommissionen klage, der tog udgangspunkt i, at 

Danmark evt. overtrådte EU-direktivets krav om, at levende dyr ikke må anvendes til forsøg, hvis 

der findes brugbare alternativer, henviste man bl.a. til etableringen af Danmarks 3R-Center og at 

centeret vil følge udviklingen på området. 

Bestyrelsen vedtog, at sekretariatet skulle tage kontakt til Forsvaret, bl.a. for at få indsigt i deres 

kendskab til evt. alternativer. 

 



Ad 11) Eventuelt 

Stakeholder møde 2. juli. 

Christine informerede bestyrelsen om, at alle stakeholders var inviteret til orienteringsmøde og 

følgende deltog i mødet: Fødevareministeriet, Leo Pharma, Novo Nordisk, Dyrenes Beskyttelse og 

Lundbeck. Interessenterne var meget positive stemt og syntes Danmarks 3R-Center var nået rigtig 

langt. De var desuden glade for at se det store engagement i 3R-centerets bestyrelse og 

sekretariat. 


