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Ad.1) Dagsorden 

Blev godkendt uden yderligere tilføjelse af dagsordenpunkter. 

 

Ad.2) Sekretariatet orienterer 

Sekretariatet orienterede om aktuelle sager i Danmarks 3R‐Center. Det er planlagt, at sekretariatet 

skal besøge Finnish Centre for Alternative Methods (FICAM) i uge 4. 



Fremadrettet bør det overvejes, hvad formålet med besøg hos internationale samarbejdspartnere 

skal være, og hvordan sekretariatet bedst muligt videndeler erfaringer fra disse besøg med 

bestyrelsen. 

Sekretariatet kunne orientere, at Fødevarestyrelsen planlægger at afholde beredskabsøvelse i uge 

4, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt at flytte bestyrelsesmødet den 20. januar 2015. 

Det er efterfølgende besluttet, at næste bestyrelsesmøde flyttes til den 3. februar 2015. 

 

Ad.3) Forskningsmidler 

Bestyrelsen vurderede støtteværdigheden af samtlige 21 ansøgninger i sin egenskab som 

underudvalg til Innovationsfonden. Tre ansøgninger blev vurderet til ikke at være støtteegnede. 

På baggrund af den forudgående bedømmelse blev 7 ansøgninger udvalgt til gennemgang og 

evaluering med henblik på støtte. 

Bestyrelsen besluttede at indstille 3 ansøgninger til støtte. Sekretariatet orienterede om den videre 

proces. På baggrund af kommentarer til ansøgnings- og vurderingsprocessen blev det besluttet at 

ændre den skriftlige vejledning om evaluering af ansøgninger ved fordeling af midler under 

Danmarks 3R-Center. 

Vejledningen vil efterfølgende blive sendt i skriftlig høring i bestyrelsen. 

 

Ad. 4) Godkendelse af projekt om udbredelse af kendskab til de 3R’er hos relevante 

interessenter 

Det blev besluttet, at sekretariatet skal indhente 2 yderligere projektforslag fra hhv. Institut for 

Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet og Institut for Husdyrvidenskab 

Ved Aarhus Universitet. Bestyrelsen vil på næste møde vurdere hvilket projekt der kan 

igangsættes forudsat, at projektforslagene ligger indenfor de faglige og økonomiske rammer, som 

tidligere er besluttet af bestyrelsen. 


