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Deltagere 

Christine Nellemann, Erwin L. Roggen, Jan Lund Ottesen, Peter Bollen, Adrian Smith, Axel 

Kornerup Hansen, Lisbeth E. Knudsen E. Knudsen og observatør Peter Bie samt fra sekretariatet 

Tom Bengtsen, Louise Bjørn Brønden Bjørn Brønden, Rasmus Normann Nielsen Normann 

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

Afbud fra: Ingen 

 

Tom Bengtsen bød bestyrelsen velkommen og meddelte, at formanden har oplyst, at hun 

desværre blev ca. 1 time forsinket. Derudover oplyste Tom Bengtsen, at der i forretningsordenen 

står, at der 1 gang årligt skal udarbejdes en beretning til Fødevareministeriet, hvorfor Rasmus 

Normann Nielsen havde lavet et udkast til en beretning, som bestyrelsen blev bedt om at behandle 

senere på mødet. 

 

 



Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenerne blev godkendt. 

 

Ad 2) hjemmeside 

Efter en kort introduktion af de forskellige 3R-logoer præsenteret af grafisk designer Anne Birk, fik 

bestyrelsesmedlemmerne lejlighed til at betragte og vurdere de enkelte forslag, hvorefter de 

besluttede sig for et logo.  

Rasmus Normann Nielsen præsenterede hjemmesiden. Siden mangler stadig både egentlig tekst 

og billeder/illustrationer. Siden kan åbnes for bestyrelsen efter Påske og efter godkendelse 

offentliggøres. 

Det blev besluttet, at teksterne omkring de enkelte bestyrelsesmedlemmer på hjemmesiden 

sendes til godkendelse hos bestyrelsen inden hjemmesiden offentliggøres. 

Der var forslag om nyheder på et rullebånd på forsiden, men da nyhedsfrekvensen er lav og 

forsiden i øvrigt primært består af nyhederne vil dette ikke være aktuelt på den nuværende 

hjemmeside. Der blev spurgt til, om hjemmesiden får et søgefelt, men eftersom denne hjemmeside 

er midlertidig og meget simpel, vil det vente til en senere hjemmeside-version. Disse features kan 

genovervejes i udviklingen af en ny hjemmeside. 

Der blev stillet forslag om en underside med links til de andre internationale 3R-Centre. F.eks.: 

http://3rs.ccac.ca/en/searches-and-animal-index/ 

http://www.nc3rs.org.uk/page.asp?id=7 

http://www.drze.de/ 

Dette er taget til efterretning.  

Der blev udtrykt bekymring om, at de gennemarbejdede beskrivelser af de 3R’ere står gemt i 

undermenuen. Der blev derfor stillet forslag om, at ordene ”Replacement, Refinement og 

Reduction” skal fremgå som hyperlinks til beskrivelserne, hver gang de benævnes i tekster på 

hjemmesiden. 

Der var enighed om, at topbjælken på hjemmesiden skal være uden illustrationer. 

Rasmus Normann Nielsen redegjorde for principperne bag Mynewsdesk.com/dk, og foreslog, at 

Danmarks 3R-Center tilmelder sig denne løsning. Det koster et beskedent beløb at være tilmeldt. 

Der var tilslutning hertil fra bestyrelsen. 

Der var ønske om, at bestyrelsen beslutter, om det er centerets opgave at informere bredt eller kun 

til forskningsmiljøet på vores hjemmeside. Formanden gjorde opmærksom på, at det fremgår af 

forretningsordenen, at centeret er forpligtet til at informere bredt. 

 



Ad 3) Verdenskongressen 

Orientering fra sekretariatet. På opfordring fra kongresarrangørerne er der indsendt to abstracts til 

kongressens Theme III (3Rs in Academia & Education) Session "Funding for 3Rs in research and 

education”, til hhv. oral og poster præsentationer.  

 

Ad 4) Møder - besøg 

Tom Bengtsen og Louise Brønden har været på besøg hos ZEBET i Berlin. Det var et utrolig 

positivt møde, hvor vi lærte meget om deres aktiviteter på området, herunder at deres fokus, i hvert 

fald indtil nu, primært har været på forskning, særligt indenfor ”Replacement”. ZEBET uddeler en 

del forskningsmidler og det var også her der i første omgang var fokus på et muligt fremtidigt 

samarbejde.  

Der er planlagt møder med NC3R, 3R Research Foundation Switzerland og EURL-ECVAM i hhv. 

maj og juni og der er en fortsat dialog med den ansvarlige for Sveriges 3R-initiativ.  

 

Ad 5) Mål og strategi 

Formanden oplyste, at der er taget udgangspunkt i målene for forretningsordenen. Louise Bjørn 

Brønden præsenterede en række bullits under nedenstående overskrifter med henblik på at 

redegøre for nogle begrænsede hovedområder, som kan bruges ved præsentation af målene for 

3R-Centeret på posters og lignende: 

• Indsamle og formidle viden om 3R 

• Forskning 

• Internationalt samarbejde 

Der blev endvidere præsenteret et skema, hvori målene fra forretningsordenen var sat op i en 

oversigt. Det er hensigten, at skemaet skal bruges til at dokumentere, om centeret har opnået sine 

mål. Der skal i skemaet indtastes f.eks. antallet af symposier, der har været afholdt eller besøgt 

samt antal besøg hos andre organisationer osv. 

Der var enighed om, at det er sværere at måle, hvor mange forsøgsdyr der er sparet ved 

alternativer m.m. 

Det blev besluttet, at skemaet skal begrænses til kun at omfatte målbare tiltag og at 

evalueringsskemaet i sit princip er godkendt af bestyrelsen. Den skal revideres i forhold til de 

beskrevne mål. 

Det blev derudover præciseret, at besøg ved symposier og lignende kun tælles med i 

evalueringsskemaet, hvis det respektive bestyrelsesmedlem har præsenteret 3R-Centeret med 

enten slides, poster eller abstract. 

 



Ad 6) Oplæg fra PARERE netværket om dets opbygning og arbejde (v./Marie Holmer) 

 

PARERE: Preliminary Assessment of REgulatory RElevance. 

Marie Holmer er det danske kontaktpunkt for PARERE. Marie Holmer er ansat i Miljøstyrelsen og 

arbejder bl.a. med regulering af hormonforstyrrende stoffer. 

Marie Holmer kunne oplyse, at Danmark ikke er repræsenteret i NETVAL (Europæisk netværk af 

laboratorier til deltagelse i valideringer) og opfordrede de enkelte medlemmer af bestyrelsen til at 

melde sig ind i netværket. Ud over Marie Holmer har de to nationale koordinatorer for OECD test 

guideline programmet Henrik Tyle, Miljøstyrelsen og Sofie Christiansen, DTU tilbudt at komme og 

holde et indlæg om hhv. OECD Testguideline Program og EU’s Testmetode forordning. Det blev 

aftalt at fremsende Maries præsentation til bestyrelsen.  

Lisbeth E. Knudsen ønskede, at blive føjet cc på listen over høringer for PARERE-netværket. 

Erwin L. Roggen og formanden er allerede på listen. Bestyrelsen fandt det ikke nødvendigt, at alle 

bestyrelsesmedlemmerne er på listen. Der var enighed om, at de tilmeldte medlemmer kan sortere 

i det udsendte og forelægge relevant materiale for bestyrelsen. 

 

Ad 7) Præsentation af 3R-Centeret 

Præsentationen bør være generisk og ”tidsløs”. Poster: En foreløbig version af posteren til 

Forsøgsdyrenes Dag blev forelagt bestyrelsen. Rasmus Normann Nielsen efterlyste input til 

teksten på posteren. Det blev besluttet, at de illustrationer i form af billeder, der anvendes på 

posteren, skal være billeder der relaterer sig til de forskningsprojekter, som beskrives. Skrifttypen 

skal være større og teksten mindre omfattende, så det kan læses fra 2-3 meters afstand. Der blev 

stillet forslag om, at der laves en flyer/pjece, som kan bruges som ’handouts’, hvori teksten kan 

være detaljeret. Der kan evt. indsættes en QR-kode på posteren, som linker direkte til en mere 

fyldestgørende præsentation på hjemmesiden. Der arbejdes videre med posteren til 

Verdenskongressen, som forelægges bestyrelsen til godkendelse på mødet i maj. 

Til bestyrelsens orientering er fremsendt de to abstracts, som er indsendt til hhv. Forsøgsdyrenes 

Dag og Verdenskongressen. 

 

Ad 8) DK3R-Symposium 

Desværre er lokalet, der oprindeligt var booket på ”Docken”, blevet dobbeltbooket, så sekretariatet 

skal finde et nyt til lejligheden. Der blev stillet forslag om KVL’s festsal eller ”Papirøen” ved 

Københavns Havn. Sekretariatet arbejder videre med at finde et venue. 

Et forslag til programmet for dagen blev præsenteret for bestyrelsen. 

Der var enkelte forslag til indlægsholdere og alternativer til disse. Der var desuden fokus på, at 

pauserne skal være længere end 15 minutter. 



 

Sekretariatet arbejder videre med programmet og begynder at tage kontakt til evt. indlægsholdere 

og vender tilbage med orienteringer og nyt programforslag på næste møde.  

 

Ad 9) Årsrapport 

Sekretariatet præsenterede en række ideer til indhold i dette års årsrapport. Der var enkelte 

kommentarer og sekretariatet arbejder videre med dette. Planen er at udsende årsrapporten i 

januar 2015.  

 

Ad 10) Forskningsmidler 

3R-Centret modtog 18 ansøgninger, som er blevet evalueret og vurderet af bestyrelsen via et 

elektronisk spørgeskema. De 4 bedste projekter blev udvalgt til at modtage støtte. Der er tale om 

projekter indenfor alle 3 R’er, fordelt på flere institutter/universiteter. Der vil blive udsendt en 

pressemeddelelse om disse, når de sidste detaljer er på plads, og ansøgerne er informeret.  

Det Strategiske Forskningsråd (DSF) 

Formanden oplyste, at Det Strategiske Forskningsråd (DSF) er i færd med at godkende 3R-

Centerets ansøgning om, at bestyrelsen for 3R-Centeret stiftes som udvalg under DSF, hvorefter 

bestyrelsen kan træffe afgørelser om udstedelse af fondsmidler.  

Det Strategiske Forskningsråd har bedt om en redegørelse om, hvorledes bestyrelsen håndterer 

behandlingen af ansøgninger fra egne bestyrelsesmedlemmer. Dertil har sekretariatet oplyst, at 

den enkelte ansøger ikke kan vurdere ansøgningen elektronisk og forlader lokalet under 

behandlingen af egen ansøgning, men deltager ved behandlingen af de øvrige ansøgninger, 

hvilket er blevet accepteret af Det Strategiske Forskningsråd. 

Fremtidig ansøgningsprocedure 

Proceduren for indkaldelse og behandling af ansøgningerne for 2015 skal drøftes grundigt på 

mødet i maj. 

Formanden oplyste, at det er vigtigt, at bestyrelsen bliver enige om at definere, hvad der er 3R-

relevant, når der skal bedømmes ansøgninger om fondsmidler. 

Ansøgningerne kan fremadrettet styrkes ved at definere yderligere konkrete krav til ansøgningen. 

Fremtidig evaluering af ansøgninger 

Der blev gjort opmærksom på, at hele ansøgnings- og evalueringsproceduren skal fastlægges 

forud for næste ansøgningsrunde. Der skal tages stilling til, om behandlingen kun skal foregå 

elektronisk med indsendelse af bemærkninger/evalueringsskema eller om ansøgningerne 

efterfølgende skal drøftes enkeltvis på et bestyrelsesmøde. Der var udbredt enighed om, at det 

sidste vil være den optimale fremgangsmåde ved næste ansøgningsrunde.  



Der var ikke tilslutning til at ændre ansøgningsproceduren i år, selv om det blev forslået at sende 

ansøgningerne til bedømmelse hos udenlandske eksperter. I forhold til evalueringsskemaet skal 

der ligeledes være mulighed for at komme med bemærkninger/krav i forhold til karaktergivningen 

for de enkelte ansøgninger. Derudover skal der være mulighed for at klassificere projekterne som 

”ikke 3R-relevante”, hvis et (elektronisk) spørgeskema anvendes igen. Der var generelt tilfredshed 

med det elektroniske system til evaluering af ansøgningerne.  

Evaluering og afvikling af nuværende procedure 

Som opsummering og afklaring af spørgsmål fra nogle bestyrelsesmedlemmer, præciserede 

formanden, at det på sidste bestyrelsesmøde blev besluttet, at hele bestyrelsen skulle inddrages i 

behandlingen af ansøgningerne, når der var færre end 20 ansøgninger. 

Et enkelt bestyrelsesmedlem var utilfreds med den evalueringsprocedure, som blev vedtaget på 

forrige møde. Medlemmet foreslog, at bestyrelsesmedlemmerne ikke burde kunne søge de 

udbudte forskningsmidler. Subsidiært, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer, som måtte have en 

ansøgning med i ansøgningsfeltet, også bør være inhabile i relation til behandlingen og 

vurderingen af de øvrige ansøgninger. Det danske forskningsfelt indenfor området er begrænset 

og bestyrelsen består af Danmarks eksperter på området, hvorfor det er naturligt, at også 

bestyrelsesmedlemmer og disses samarbejdspartnere søger om fondsmidler fra 3R-Centeret. Det 

bliver derfor også håndteringen fremover, selvfølgelig under hensyntagen til inhabilitet ved 

behandling af ansøgningerne ligesom for den gennemførte proces.  

Det blev drøftet, hvorvidt fondsmidlerne kan gives med betinget tilsagn. Der var enighed om, at der 

kan indsendes kommentarer og betingelser/krav ved behandling af ansøgningerne fra 

bestyrelsesmedlemmerne. Det blev besluttet for dette års procedure at videresende bestyrelsens 

kommentarer og forslag til de udvalgte projekter.  

Der var enighed om, at bestyrelsesmedlemmerne sender deres bemærkninger til de 4 ansøgninger 

til sekretariatet. 


