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Ad 1) Velkomst ved formand Christine Nellemann 

Formanden opfordrede til, at der vil være fokus på at nå gennem dagsordenen og træffe 

beslutninger, således at sekretariatet har opgaver der kan løses frem til næste møde. Formanden 

gjorde opmærksom på, at opgaver, herunder oplæg til diskussion på kommende 

bestyrelsesmøder, løbende kan godkendes af formanden. 

Godkendelse af dagsordenen: Punkt 7, Dyreforsøgstilsynet Best Practise flyttes til et nyt punkt 12, 

hvorefter de øvrige dagsordenspunkter rykkes tilsvarende. 

 

Ad 2) godkendelse af referat. 

Referatet blev, med et par mindre rettelser, godkendt. 

Fremadrettet vil referatet blive sendt i skriftlig høring efter bestyrelsesmødet og eventuelle 

kommentarer vil blive samlet og godkendt af formanden. Referatet kan dermed udsendes til 

interessenterne indenfor 30 dage efter et bestyrelsesmøde. 

 

Ad 3) Mission/vision/mål 

Bestyrelsen fandt frem til følgende: 

Mission 

3R-Centeret vil: 

- arbejde på at initiere anvendelige aktiviteter, der kan føre til umiddelbar implementering af 

de 3 R’er. 

- skabe et forum for samarbejde, diskussion, udveksling og formidling af oplysninger om 3R. 

- igangsætte konkrete forskningsprojekter og anbefale fondes allokering af midler indenfor 

området. 

Vision 

- Danmark skal have et førende miljø indenfor anvendelse og formidling af de 3R’er 

 

Ad 4) Succeskriterier – målbare 

 

Mål 

Med udgangspunkt NC3Rs ”Evaluation framework”, blev det besluttet at, sekretariatet skal lave et 

tilsvarende relevant dansk materiale til næste møde med oplæg til konkrete mål, ex: 

- Antal nyhedsbreve 

- Antal publikationer 



- Succeskriterier i forhold til vores egne mål 

- Den samlede mængde af 3R aktiviteter – hvordan måles det? 

Der var enighed om at drøfte konkrete mål for 3R-Centeret ved næste møde med udgangspunkt i - 

forretningsordenen. 

 

Ad 5) Definitioner af de 3R’er. 

Man havde i Dacopa forsøgt at lave en direkte oversættelse af Russel og Burch (1959) til dansk, 

som blev brugt til inspiration ved defineringen af de 3R’er. 

Dermed blev bestyrelsen enige om flg. definitioner på de 3R’er: 

Erstatning (Replacement): Erstatning af bevidste levende højere udviklede dyr med evnen til at 

opfatte ydre påvirkninger, med materiale uden evne til at opfatte påvirkninger. Erstatning 

repræsenterer en erstatning af de forsøg, hvor der eksperimenteres på levende dyr, der er omfattet 

af dyreforsøgsloven, med forsøg, hvor der ikke anvendes hele, levende hvirveldyr. Erstatning kan 

således være de tilfælde, hvor der eksperimenteres på 1) celler eller isolerede organer, 2) døde 

hvirveldyr, 3) hvirvelløse dyr (undtagen cephalopoder), planter eller mikroorganismer, 4) syntetisk 

eller elektronisk materiale og 5) frivillige forsøgspersoner. 

Reduktion (Reduction): Reduktion i antal dyr anvendt til at opnå en bestemt mængde viden med 

den fornødne præcision. Reduktion omfatter de tilfælde, hvor der til et givet forhold i en bestemt 

forsøgsopstilling kan anvendes et mindre antal dyr i forhold til tidligere. Reduktion skal således 

altid være et mål for en nedgang i antallet af dyr, der anvendes til at producere en bestemt 

mængde viden, og ikke som et mål for, hvorvidt en given organisation, stat eller virksomhed samlet 

har brugt færre dyr i en given tidsperiode end i tilsvarende tidligere tidsperioder. Udvikling af 

dyremodeller med henblik på forøgelse af det videnskabelige udbytte af det enkelte dyr, betragtes 

således også som begrænsning. Reduktion kan bl.a. opnås ved screeninger med dyrefri modeller 

eller teknologier forud for dyreforsøg, ved at anvende dyr med præcis de egenskaber man er 

interesseret i, eller ved at designe mere rationelle forsøg. 

Forfinelse (Refinement): Enhver nedsættelse i antallet af eller sværhedsgraden af belastende 

procedurer udført på de dyr, som det fortsat er nødvendigt at anvende. Forfinelse repræsenterer 

de tilfælde, hvor den belastning, som det enkelte dyr oplever ved at blive anvendt i en bestemt 

forsøgstype, er mindre i forhold til tidligere gennemførsler af samme forsøgstype. Denne 

velfærdsforbedring kan ske både ved at forbedre de procedurer, der anvendes som en del af 

forsøgsopstillingen, eller ved at forbedre rammerne omkring dyret. Som det fremgår af definitionen 

af forfinelse er der et overlap med reduktionsprincippet, men forfinelse retter sig i højere grad mod 

selve den eksperimentelle praksis frem for antallet af dyr i forhold til mængden af viden. De 

eksisterende metoder kan forfines mhp. at livskvaliteten øges f.eks. ved smertedækning eller 

bedre opstaldningsfaciliteter, der tilgodeser de forskellige dyrearters naturlige behov. Et andet 

væsentligt indsatsområde for forfinelsesprincippet er de såkaldte humane endpoints, der 

omhandler kriterier for aflivning, afbrydelse af forsøg eller smertebehandling. Ofte kan forfinelse 

bestå i, at et endpoint defineres som tidlige symptomer på forgiftning eller sygdom frem for at lade 

forgiftningen eller sygdomsforløbet udspille sig til ende. 



Ad 6) Hjemmeside 

Sekretariatet oplyste, at man ved navngivelse af hjemmesiden ikke må komme i konflikt med 

navneloven, varemærkeloven eller markedsføringsloven. Derudover må navnet heller ikke være 

anstødeligt. Der var ingen af de foreslåede navne der kan anledning til problemer i den forbindelse. 

Det blev besluttet, at hjemmesiden skal hedde: www.3RCenter.dk. 

www.3RCenter.dk bliver det officielle navn, men sider med endelserne; eu, org., og .com samt 

www.3RCentre.dk tilkøbes til redirect. 

Der var enighed om, at menuen Samarbejdspartnere (eksterne) skal være under punktet 

”Baggrund” i menuen ”Om 3R-Centeret” herunder et afsnit om stakeholder samarbejdet. Der var 

ønske og enighed om, at sekretariatet producerer et præsentationsmateriale til brug for alle 

bestyrelsesmedlemmer samt til download fra hjemmesiden i form af powerpoint-slides og en poster 

(på dansk og engelsk). 

Det blev vedtaget at engagere et firma til at lave logo. Der var forslag om et logo lavet af en grafisk 

fremstilling af bogstaverne i forkortelsen eller ordene 3R, Danmark, Center med forskellige farver 

og fonde. Der var ønske om at se nogle forslag inden en beslutning. 

Den blå farve blev godkendt, som den officielle farve for hjemmesiden. 

Det blev desuden vedtaget at 

Definitionerne af de 3R’er lægges ind på hjemmesiden som link, der kan klikkes på, f.eks.: 

- Erstatning – leder læseren ind på en side med vores definition af ”Replacement”. 

- Reduktion - leder læseren ind på en side med vores definition af ”Reduction”. 

- Forfinelse - leder læseren ind på en side med vores definition af ”Refinement”. 

 

Ad 7) Kalender oversigt 

Der var en enkelt fejl i kalenderen. SOT 53rd Annual Meeting finder sted i marts og ikke i april som 

angivet. 

Der var enighed om, at kalenderen udelukkende er til inspiration, men at sekretariatet fortsat skal 

forsøge at finde møder, kongresser m.m. i hele verden. 

Medlemmerne opfordredes til at indsende mødedatoer for kongresser og lignende, såfremt de får 

kendskab til relevante aktiviteter. 

 

Ad 8) Medarbejdere 3R-Centeret 

Studentermedhjælper Mia Vorslund-Kjær præsenterede kort sig selv.. 



Sekretariatet har netop ansat en formidlingsmedarbejder. Der havde været 39 ansøgere, hvoraf 5 

var kaldt til samtale. Af disse var en meget dygtig person blevet tilbudt stillingen og vedkommende 

havde accepteret. 

 

Ad 9) Forskningsmidler 

Der er indtil videre indkommet 1 ansøgning. Formanden har desuden modtaget et par telefoniske 

henvendelser vedrørende ansøgning om forskningsmidler. 

Proceduren for behandlingen af ansøgningerne: 

1) Skema over hoveddata på ansøgere sendes til bestyrelsen, hvor alle medlemmer identificerer 

interessekonflikter 

2) Hver ansøgning får en score fra 1 til 5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst. Kriterierne er de tre fra 

opslaget, kvalitet, relevans, inkl. anvendelighed og gennemførlighed. Projekterne skal derudover 

kunne publiceres i peer-reviewed tidsskrifter. 

3) Projekter med den laveste score listes og en ”cut-off” value sættes, hvor de 1,5 millioner er 

brugt. 

4) Resultatet af dette sendes til alle bestyrelsesmedlemmer, som skal godkende den endelige 

afgørelse. 

Den endelige beslutning tages af hele bestyrelsen under hensyntagen til evt. inhabilitet 

 

Ad 10) Repræsentation af 3R-Centeret/indsatsområder 

Der blev stillet forslag om at linke til andre hjemmesider, der også arbejder med 3R’er eller med 

aktiviteter indenfor de 3R’er. Der var dog enighed om ikke at linke til for mange hjemmesider, men 

holde henvisningerne til tilsvarende organisationer og måske endda til eksempelvis EMA og FDA, 

etc.. 

Forslag til samarbejdspartnere: 

Det blev besluttet i første omgang at forsøge at indgå et nærmere samarbejde med følgende 

nationale 3R-centre: 

- Det schweiziske 3R-Center 

- Det engelske 3R-Center (NC3R) 

- ZEBET i Berlin, Tyskland 

Sekretariatet vil kontakte disse organisationer med henblik på at besøge dem og aftale et fremtidigt 

samarbejde. Samtidigt vil sekretariatet kunne diskutere praktiske problemer, gode ideer og gode 

løsninger med tilsvarende medarbejdere i disse mere erfarne organisationer. 



Ved udenlandsk mødeaktivitet kan det være fordelagtigt, samtidig at mødes med udvalgte 

dyreværnsorganisationer fra det pågældende land. 

Dyrenes Beskyttelse og DOSO har i forbindelse med deres arrangement ”forsøgsdyrenes dag” den 

24. april 2014 spurgt, om 3R-Centeret ønsker at have en poster med omkring centeret. Det har 

centeret ved formanden takket ja til. Sekretariatet arrangerer dette. 

Bestyrelsen var enig om, at der skulle laves en poster på dansk og engelsk, så den også kan 

bruges i udlandet. Sekretariatet arbejder videre med at lave et præsentationsmateriale 

(powerpoint-præsentation, posters m.m.) på både dansk og engelsk, som også kan lægges ind på 

hjemmesiden. Sekretariatet udarbejder desuden et abstract til Verdenskongressen. 

Der var forslag om, at udvikle en pris for 3R-arbejde, der skulle overrækkes i forbindelse med 

symposiet for at sætte fokus på 3R-arbejdet. Der skal fastsættes nogle kriterier for at fordre 

prestige for denne pris. Prisen kunne ledsages af et beløb – f.eks. i størrelsesordenen 25.000 kr. 

Prisvinderen offentliggøres i en pressemeddelelse og på hjemmesiden. 

Forslag om at formanden og sekretariatet personligt besøger store danske firmaer, f.eks. Mærsk 

og Danfoss, hvor man søger om fondsmidler til konkrete projekter. Der var enighed om at afvente 

med dette, til der rent faktisk er et konkret projekt. 

Der var enighed om, at bruge et 1-dages symposium i efteråret 2014 på at fortælle om 3R-

Centeret og modtagere af forskningsstøtte til at fortælle om deres projekter. NC3R kan ligeledes 

inviteres til at holde et indlæg. Der blev stillet forslag om, at dette møde bør afholdes i november 

måned. Sekretariatet undersøger datoerne for CALAR, SHARE og ViD for ikke at ramme deres 

mødedatoer. Sekretariatet udarbejder et oplæg til et sådan symposium. 

Liste over interessenter 

Der var enighed om at der som udgangspunkt kun skal linkes til offentlige og anerkendte 3R-

involverede organisationer på hjemmesiden. 

Internationalt samarbejde – møde med andre 3R evt. ifm verdenskongres 

Der var enighed om ikke at arrangere møder med andre 3R-centre på kongressen i denne 

omgang. 

Der blev stillet forslag om, at Danmarks 3R-Center melder sig ind i ECOPA som associated 

member. Danmark kan ikke have stemmeret, som associated member. 

Der var dog enighed om, at afvente resultatet af ECOPA’s vedtægtsændringer. 

 

Ad 13) Verdenskongres – registrering 

Sekretariatet forestår booking af mødelokale samt værelser på kongreshotellet for både 

sekretariatets medarbejdere og bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsesmedlemmerne registrerer 

sig selv til arrangementet og booker også selv fly. I forbindelse med kongressen afholdes 



bestyrelsesmøde søndag den 24. august 2014 fra kl. 13.00 – 18.00, dvs. dagen før 

Verdenskongressens start. 

 

Ad 14) Eventuelt 

Dyrenes Beskyttelse og DOSO har udtrykt ønske om, at holde et møde med 3R-Centerets 

bestyrelse. Formanden foreslog, at hun i fællesskab med sekretariatet afholder mødet med 

foreningerne, og informerer dem om 3R-Centerets arbejde. Bestyrelsen vil på det efterfølgende 

bestyrelsesmøde modtage orientering om resultatet af dette møde. Bestyrelsesmedlemmerne 

tilsluttede sig formandens forslag. Sekretariatet inviterer. 


