
Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center 

den 27. maj 2014 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsordener 

2. Besøg af Ellen Margrethe Vestergaard fra Sundhedsstyrelsen, der vil fortælle om ”3R 

JEG-arbejdet i EMA.” 

3. Symposium, orientering fra symposiet 

4. Fondsmidler 

5. Møder – besøg 

6. Hjemmeside 

7. Procedure for diverse henvendelser om moralsk støtte/opbakning 

8. Årsrapport 

9. Verdenskongres 

 

Deltagere 

Christine Nellemann, Jan Lund Ottesen, Peter Bollen, Adrian Smith og Axel Kornerup Hansen 

samt fra sekretariatet Tom Bengtsen, Louise Bjørn Brønden Bjørn Brønden, Rasmus Normann 

Nielsen, Mia Vorslund-Kjær og Betina Pihl Scheef (referent). 

Afbud fra: Lisbeth E. Knudsen, Erwin L. Roggen og Peter Bie. 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

 

Ad 2) Ellen Margrethe Vestergaards indlæg om 3R-arbejdet i EMA 

3R samarbejdet på tværs af veterinær og human medicin i European Medicin Agency har igangsat 

en række initiativer for at få mere fokus på 3R i proceduren for lægemiddelgodkendelse, herunder 

evaluering af toxicitet og teratogenicitet, hvor det ser ud til at ændrede regler og krav i forbindelse 

med lægemiddelansøgninger kan spare mange forsøgsdyr væk. Det blev oplyst, at man i Norge 

arbejder for at nedbringe antallet af fisk, som bruges til batchkontrol for vacciner. Norecopa vil 

kunne drage stor nytte af et samarbejde med EMA. 



Der var bred enighed om, at det er en god idé med disse foredrag af eksterne interessenter. 

 

Ad 3) Symposium 

Sekretariatet har i samarbejde med formanden fundet frem til, at det er muligt at afholde symposiet 

på Hotel Sankt Petri, som ligger i nærheden af Nørreport. Prisen er i omegnen af 740 kr. pr. 

deltager. Der er plads til 250 deltagere på symposiet. 

Sekretariatet har afholdt møde med Videncenter for Dyrevelfærd (ViD) for at drage nytte af deres 

erfaring med at afholde større konferencer. Mødet har resulteret i en konference-tjekliste. 

Det skal overvejes, om det kræver nogle medhjælpere til symposiet til logistiske opgaver 

(mikrofonholdere, velkomstkomite osv.). Det undersøges, om der er behov for ekstra 

studentermedhjælpere til dette. 

Sekretariatet foreslog, at der straks efter mødet i dag udsendes information om, at Danmarks 3R-

Center afholder symposium til oktober (teaser), så interesserede dermed i god tid kan indføre 

arrangementet i kalenderen. 

Et udkast til teaser blev præsenteret for bestyrelsen, hvilket gav anledning til en kort drøftelse af 

udsagnet om ”..færre forsøgsdyr..”. Et bestyrelsesmedlem ville gerne have drøftet, hvorledes 3R-

Centeret skal forholde sig til ”…færre forsøgsdyr…” som et selvstændigt punkt til næste møde. 

Emnet kan feks. tages op i årsrapporten. Derudover kan emnet tages op på symposiet som en del 

af formandens præsentation. 

Det blev besluttet at sende invitationen ud ultimo juni, så snart programmet er helt på plads. NC3R 

kan desværre ikke komme til Symposiet, da de selv har et stort arrangement samme dag. Det blev 

foreslået at invitere CCAC (Canadian Council on Animal Care). Sekretariatet retter henvendelse til 

CCAC og inviterer dem til at holde et indlæg på Symposiet. Skulle Canadierne være forhindret i at 

deltage, blev det foreslået, at man kunne invitere Norecopa. 

Der blev stillet forslag om, at Stakeholders kunne medbringe en stand, hvor de har mulighed for at 

uddybe, hvorfor de har valgt at blive Stakeholders for Danmarks 3R-Center. Det blev dog besluttet, 

at udskyde den slags initiativer til næste års konference. 

Det blev drøftet, hvordan proceduren skal være med at finde nominerede til 3R-prisen. 

Modtageren af prisen for 2014 besluttes af bestyrelsen i fællesskab uden forudgående 

nomineringer. På symposiet vil proceduren for næste års nominering og uddeling af prisen blive 

præsenteret. 

Næste års pris findes på følgende fremgangsmåde: 

Det skal være en åben proces. Alle har således mulighed for at gå ind på hjemmesiden og 

nominere sig selv eller andre til 3R-prisen. Nomineringen skal opfylde nogle betingelser fastsat af 

bestyrelsen og skal være begrundet. Bestyrelsen vil derefter udvælge 5 nominerede, som forud for 

symposiet vil blive informeret om 



nomineringen. Den endelige afsløring finder så sted på Symposiet 2015. Det skal præciseres, at 

der her er tale om en 3R-pris, så den ikke forveksles med andre lignende priser. 

Til næste års prisuddeling nedsættes et udvalg til at udvælge de nominerede, hvorefter bestyrelsen 

beslutter, hvem der skal vinde prisen. Skulle nogle af de nominerede bestå af en evt. kollega eller 

samarbejdspartner til et bestyrelsesmedlem, er det respektive bestyrelsesmedlem inhabil i 

behandlingen af samtlige nominerede. 

Forslag til typer af kandidater: 

• Personer, som har fremmet 3R i en virksomhed eller en institution (offentlig eller privat) 

• Virksomheder/organisationer, der gør meget for 3R 

• Danskere eller dansk forankret forskning i udlandet 

 

Der var enighed om et beløb på 10.000 kr. + plakette, diplom og blomster. Det blev besluttet at 

kalde symposiet et symposium og ikke en konference. 

 

Ad 4) Fondsmidler. 

Alle støttemodtagere har modtaget mundtligt tilsagn og er blevet bedt om at fremsende en kort 

lægmandsbeskrivelse af deres eget projekt, som vil blive brugt på hjemmesiden og til andet 

informationsmateriale. 

NaturErhvervstyrelsen er i gang med at udarbejde kontrakter med de enkelte støttemodtagere. 3R-

centeret har bidraget med juridiske og faglige bemærkninger, inkl. de supplerende spørgsmål og 

krav fra bestyrelsen. Det forventes, at den endelige kontrakt vil kunne sendes til støttemodtagerne 

snarest. 

3R-centeret har modtaget en forespørgsel fra Naturerhvervsstyrelsen om muligheden for, at 

udvælgelses- og tildelingsproceduren for 2015 vil kunne færdiggøres allerede i 2014. Bestyrelsen 

kunne desværre ikke se, at den kunne nå at gennemføre en ny proces i løbet af 2014, men vil 

gerne holde sig til den oprindelige tidsplan med uddeling i 2015 på baggrund af opslag i efteråret 

2014. 

Der skal indkaldes nye forskningsansøgninger med opslag i august. Herefter følger behandling 

som ved foregående uddeling. 

Det bliver nødvendigt til at have et møde i november eller december til drøftelse af den endelige 

vurdering, prioritering og uddeling af forskningsmidlerne. 

Der var enighed om, at det skal fremgå af ansøgningsskemaet/vejledningen, hvad 

bestyrelsens vurdering af ”alternativer” er. Der skal være afkrydsningsfelter i skemaet, hvor 

ansøger selv skal afkrydse, hvilke af de 3 R’er projektet vedrører. Der skal tages 



udgangspunkt i bestyrelsens definition af Replacement, Reduction og Refinement. Ansøger 

skal ligeledes supplere med beskrivende prosatekst om, hvor og hvordan 3R optræder i 

projektet. Ansøgerne skal forholde sig til, hvor mange forsøgsdyr der vil have gavn af 

projektet. 

Ændring af teksten i ”How to apply” til: …..The Danish 3R-Center is established to promote all R’s 

covering replacement of animals methods with non-animal alternatives, reduction of the number of 

animal used in specific types of projects and last but not least to promote refinement of animal 

testing to increase animal welfare. 

Der skal på næste møde sættes et selvstændig punkt på dagsordenen vedrørende definitionen af 

Replacement, således at det tydeligt fremgår, hvilke projekter, der vil kunne opnå støtte jfr.  

 

3RCenterets definitioner af de 3R’er samt vurdering af relevans. 

”Applicability” ændres til ”Feasibility”. 

Der skal i vejledningen nævnes, at der vil blive set positivt på ansøgninger, der laver 

metricsbeskrivelser (beregninger af indflydelse på antallet af dyr der kan spares som følge af 

projektets resultat). 

Under Materials and Methods ændres ”motivation” til “rationale”. 

Idet bestyrelsen i første omgang skal fungere som udvalg under forskningsrådet mhp at sortere de 

indkomne ansøgninger ift. vurdering af projekternes støtteværdighed, er der behov for at evaluere 

de indkomne ansøgninger af to omgange. Indledningsvis gives bedømmelse af støtteværdighed af 

ansøgningerne, hvorefter de støtteværdige vurderes i forhold til relevans for uddeling af 3R-

Centerets midler, og der foretages afstemning i bestyrelsen. Det blev foreslået, at bestyrelsen 

finder en passende standardtekst til afslag, da det kan virke stødende for ansøgere at få afslag på 

grund af, at ansøgningen ikke er støtteværdig. 

Der var ønske om, at der på evalueringsskemaet bliver lavet en karakterskala for 3R-relevansen. 

Der var enighed om, at karakterskalaen ændres således, at karakteren 5 er bedst, og karakteren 1 

er dårligst. 

Der skal ligeledes være et kommentarfelt. 

Behov for ekstraordinært møde til diskussion og udvælgelse. 

Ændringerne til ansøgningsskemaet, vejledningerne og evalueringsskemaet bliver sendt ud på 

mail forud for mødet i august, hvor punktet igen er på dagsordenen. Kommentarer kan indsendes, 

men drøftelse og beslutninger tages først på mødet i Prag. 

Det blev foreslået at definere inhabilitet således, at egne eller familiemedlemmers økonomiske 



afhængighedsforhold samt kollegiale forhold/samarbejdsforhold på afdelingsniveau medfører 

inhabilitet i forhold til den enkelte ansøgning. I disse situationer forlader det enkelte 

bestyrelsesmedlem lokalet under behandling af den aktuelle ansøgning. Det blev besluttet, at 

flertallet i bestyrelsen kan beslutte, om et bestyrelsesmedlem er inhabilt. Der var desuden bred 

enighed om, at bestyrelsesmedlemmerne godt kan være med til at bedømme de øvrige 

ansøgninger, samt at bestyrelsesmedlemmer godt selv kan søge forskningsmidler, men naturligvis 

ikke behandle egne ansøgninger. 

Ved ca. 15 ansøgninger eller lavere: Alle bestyrelsesmedlemmer læser alle ansøgninger. Hvis 

antallet er højere, så fordeles ansøgningerne til relevante bestyrelsesmedlemmer. Ansøgningerne 

skal desuden fordeles, at alle får ca. lige mange ansøgninger. Sekretariatet laver forslag til 

fordeling, i samråd med bestyrelsesformanden. 

Ansøgningerne vurderes hver især af 3 bestyrelsesmedlemmer forud for en fælles 

beslutningsproces på et møde. 

Ad 5) Møder - besøg 

Formanden og sekretariatet har været til møde med Dyrenes Beskyttelses med Søren Kent 

Petersen og Kirsten Rosenmaj Jacobsen. Det var et rigtig godt møde, hvor Dyrenes Beskyttelse 

udtrykte tilfredshed med 3R-centerets tiltag. De følte sig velinformeret via referaterne. 

Sekretariatet har været til møde hos NC3R v/Mark Prescott og Vicky Robinson i London. Det var et 

godt møde med mange spændende indlæg fra NC3R, som har gang i rigtig mange gode 

aktiviteter. Nogle af aktiviteterne har vi, på sigt, mulighed for at kopiere (f.eks. Grants, ”pint of 

science”, Pilot study grants, public engagement small awards, nyhedsbreve etc.). Der var også 

andre spændende tiltag, f.eks. et vidensdelingprogram for firmaer ”CRACK IT”. Danmarks 3R-

Center kan med fordel opfordre danske virksomheder til at deltage aktivt i NC3R’s vidensdeling 

program (CRACK-IT og vidensdeling). Derudover er der tiltag, som kan være til glæde for danske 

forskere (kommende Experimental Design Assistant (EDA) samt ARRIVE guidelines for reporting 

animal use). Vi var velkomne til at linke til deres hjemmeside samt henvende os til NC3R for råd og 

vejledning. De startede for ca. 10 år siden med nogenlunde samme ressourcer og mandskab, som 

vi har nu, og er i dag 22 ansatte med 10 gange det oprindelige budget. 

Jf. kontrakterne mellem bidragsyderne og FVST skal der senest 1. juli 2014 afholdes statusmøde 

med de eksterne bidragsydere, hvor 3R-centerets vision og strategi skal beskrives. 

Fødevareministeriets departement vil vende tilbage mht. samarbejde omkring planlægning af 

statusmødet. Sekretariatet arbejder videre med planlægningen af mødet. 

Det foreslås, at formanden og sekretariatet deltager fra 3R-centeret. 

 

Ad 6) Hjemmeside 

Hjemmesiden er online og fungerer. Den er dog endnu ikke blevet promoveret. Sekretariatet 

foreslog, med Netcompany og vores CMS in mente, at den nuværende hjemmeside målrettes 3R-

forskningsmiljøet. 



Sekretariatet efterspurgte billeder til hjemmesiden fra bestyrelsesmedlemmerne. Jan Lund Ottesen 

vil rette henvendelse til David Morton og anmode om et gruppebillede af Russel & Burch. 

Der var enighed om, at sekretariatet får frie hænder til at begynde på nyhedssøgning samt 

formidling på hjemmesiden og dermed give folk i 3R-miljøet et enkelt site, der samler 3R-nyheder 

fra hele verden. 

Bestyrelsesmedlemmerne kan til enhver tid rette henvendelse til sekretariatet med nyheder eller 

bemærkninger til nyhederne. Fødevarestyrelsen sidder i sidste ende med det juridiske ansvar for 

indholdet på hjemmesiden. 

Der blev gjort opmærksom på, at det skal besluttes, om der skal fremgå kommercielle kurser af 

hjemmesidens kalender. Der var enighed om kun at have kongresser, workshops, seminarer og 

symposier i kalenderen. Kurser skal ikke fremgå af kalenderen. 

Der var ikke umiddelbart input til den engelske version af hjemmesiden. Men et ønske om at den, 

på sigt, bliver en klon af den danske side. 

 

Ad 7) Procedure for diverse henvendelser om moralsk støtte/opbakning 

Der var forslag om, at formanden sender denne type henvendelse videre til vurdering hos f.eks. 

yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer. Der var lidt blandede meninger herom. Det blev besluttet at 

lave en forsøgsordning, som efterfølgende kan evalueres om ca. 6 måneder. Der var enighed om 

ikke at kreditere virksomheder, der vil have promoveret kommercielle produkter. 

 

Ad 8) Årsrapport 

Det blev vedtaget, at årsrapporten skal publiceres primo februar 2015. Sekretariatet mailer en 

tidsplan for årsrapporten til bestyrelsesmedlemmerne, så fristerne for indlæg til rapporten bliver 

præciseret. Der var stor tilfredshed med udkastet til indholdet af rapporten. Dog er det lidt 

præmaturt at invitere 3R-Centerets stakeholders til at give indlæg til rapporten. 

Bestyrelsesmedlemmerne vil modtage rapporten i udkast med en frist for bemærkninger inden 

endelig godkendelse. 

Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at melde ind med fotos eller ønsker til fotos, så vil 

sekretariatet hyre en fotograf, der evt. kan komme ud og tage billeder. 

 

Ad 9) Verdenskongres 

Der var konstruktive inputs til posteren, og sekretariatet vil foretage de forslåede ændringer og 

sende den reviderede version rundt til medlemmerne i en pdf-fil. 


