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1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden yderligere bemærkninger. 

 

2. Bestyrelsesmøder 2016 

Der afholdes fem bestyrelsesmøder i 2015, idet et enkelt møde er blevet aflyst (august 2015). Det 

blev diskuteret, hvor mange møder, der er behov for at holde i 2016. 

Der var bred enighed om, at der skal afholdes seks årlige møder. Man fandt, at der fortsat skulle 

være et tæt samarbejde i bestyrelsen og der skulle være tilstrækkelig tid til at diskutere relevante 

emner - bl.a. et styrket fokus på Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer. 

Det blev foreslået, at et af møderne kan afholdes i forbindelse med FELASA-kongressen i juni. 

Sekretariatet udsender en Doodle vedr. datoer for bestyrelsesmøder 2016. 

 

3. Orientering fra sekretariatet 

Tom Bengtsen fortalte, at Fødevarestyrelsen og Ministeriet for Miljø og Fødevarer var gået i gang 

med at se på mulighederne for fortsat finansiering og drift af 3R-Centeret efter 1. januar 2017. Tom 

fortalte, at der var oprettet kontakt til virksomheder, der måske vil støtte 3R-centeret. Christine og 

Tom vil afholde de indledende møder for at undersøge interessen nærmere. 

Adrian fortalte, at Norecopa i Norge er i flere år blitt nevnt spesielt i Regjeringens forslag til 

statsbudsjett. De tre siste årene er budsjettet blitt styrket gjennom innstillingen fra 

Næringskomitéen under budsjettbehandlingen. Norecopa opplever at det er viktig å være politisk 

synlig for å sikre et stabilt og tilstrekkelig budsjett. Det ideelle hadde vært å få en egen post i 

statsbudsjettet. 

Louise Bjørn Brønden vender tilbage fra barsel den 20. oktober 2015. 

Der blev spurgt til, hvorledes det gik med målopfyldelsen for de målepunkter, bestyrelsen havde 

opsat. Sekretariatet lovede at sende et opdateret målopfyldelsesskema umiddelbart efter mødet. 

 

4. 3R-prisen 2015 

- Der var indkommet 8 nomineringer til 3R-prisen 2015. Man besluttede, at der skulle foregå en 

indledende proces, hvor ikke-egnede kandidater udelukkedes. Derefter diskuteredes de øvrige 

kandidater, hvorefter en afstemning blandt de bedste kandidater afholdtes blandt de habile 

bestyrelsesmedlemmer. 

De inhabile medlemmer forlod mødet. Der blev efterfølgende valgt en prismodtager, som 

sekretariatet kontakter med henblik på tildeling af prisen på symposiet den 11. november 2015. 



5. Dataanalyse 

Tom Bengtsen gennemgik de første foreløbige resultater af dataanalysen af forsøgsdyrsstatistik i 

perioden 2003-2013. Efter symposiet vil sekretariatet planlægge, hvordan den videre proces vedr. 

analysen skal foregå. 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe, hvor Jan Lund Ottesen og Axel Kornerup Hansen deltager 

sammen med sekretariatet. 

 

6. 3R-undervisningsmateriale 

Det nyudviklede undervisningsmateriale blev diskuteret, herunder filmen, som nu kan findes på 

hjemmesiden og YouTube. Der var enkelte forslag til justering af det skriftlige materiale. 

Hele undervisningsportalen vil åbne medio oktober 2015, hvorefter der vil blive sat gang i 

”reklamen” for materialet. 

 

7. 3R-analysen 

Spørgsmålene var nu stort set færdige og bliver af KU sendt til Dyreforsøgstilsynet til fremsendelse 

til alle, der har en dyreforsøgstilladelse og dem der gennemfører dyreforsøg under en andens 

tilladelse. Desuden vil alle dyrevelfærdsorganer modtage en opfordring til støtte op om 

spørgeskemaet. 

Det var til sidst blevet besluttet at oversætte spørgeskemaet til engelsk, da der er mange ikke 

dansktalende forskere i Danmark. Deadline for svar vil være primo november 2015. 

KU har ønsket at få udsat fristen for afleveringen af den endelige rapport til primo marts 2016. 

Bestyrelsen har efterkommet dette ønske. 

 

8. Forskningsmidler 

Der er åbnet for indsendelse af ansøgninger til forskningsstøtte for 2016. Deadline er den 21. 

oktober 2015, hvorefter ansøgningerne vil blive sendt til bestyrelsen. Det er fortsat planen, at 

bestyrelsen kan vælge støttemodtagere på mødet den 1. december 2015. 

 

9. Deltagelse i EURL ECVAM-arbejdsgrupper 

Det blev diskuteret, om bestyrelsesmedlemmer ville deltage i de foreslåede arbejdsgrupper i regi af 

EURL ECVAM, som er blevet foreslået, som opfølgning på mødet for alle 3R-centre i Ispra i 

foråret. Flere bestyrelsesmedlemmer tilmeldte sig nogle af grupperne. 


