
Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center 

den 14. november 2013 

 

Dagsorden 

 

1. Velkomst ved formand Christine Nellemann 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Præsentation af medlemmer og sekretariat 

4. Præsentation af grundlag for Danmarks 3R-Center 

5. Hvad skal 3R-Centeret – hvorfor og hvordan? 

6. Hvad skal barnet hedde? – valg af officielt navn og evt. forkortelse og logo 

7. Forskningsstøtte 

8. Stakeholdersamarbejde 

9. Nationalt udvalg – opgaver, møder, samarbejder 

10.  Udkast til hjemmeside 

11. Mødedatoer i 2014, samt plan for de første 3 måneder 

12. Opslag af kommunikationsmedarbejder og student 

13. Eventuelt 

 

Deltagere 

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

Knudsen, Axel Kornerup Hansen og observatør Peter Bie samt fra sekretariatet Tom Bengtsen, 

Louise Bjørn Brønden og Betina Pihl Scheef (referent). 

Der blev holdt følgende pauser: 

• Frokost på ca. 45 minutter 

• Pause på ca. 10 minutter om eftermiddagen 

 

 



Ad 1) Velkomst ved formand Christine Nellemann. 

Formanden bød alle velkommen og gjorde opmærksom på, at referater fra disse bestyrelsesmøder 

vil være offentlige og blive lagt ud på Centerets hjemmeside. Referaterne vil blive udfærdiget som 

beslutningsreferater - dog med kort omtale af de diskussioner, som var på mødet. 

Ad 2) godkendelse af dagsorden. 

Det blev foreslået, at pressemeddelelsen om etablering af 3R-Centeret skal sendes ud på engelsk, 

da der lægges op til et internationalt samarbejde. Det blev besluttet, at dette emne skulle tages op 

under pkt. 8 på dagsordenen, ligesom emnet om Dacopa også skulle samles under punkt 8. 

Ad 3) Præsentation af medlemmer og sekretariat. 

Hvert enkelt medlem præsenterede sig selv. Det blev diskuteret, om billeder af bestyrelsen skal 

fremgå af hjemmesiden eller ej. I den forbindelse oplyste formanden, at Fødevarestyrelsen kan 

stille en professionel fotograf til rådighed. For åbenhedens skyld blev man enige om at lægge 

billeder af medlemmerne på hjemmesiden. 

Ad 4) Præsentation af grundlag for Danmarks 3R-center 

Baggrunden for etableringen af 3R-Centeret blev præsenteret af Tom Bengtsen. Daværende 

Fødevareminister Mette Gjerskov lancerede den 4. juni 2013 3R-Centeret på Den Blå Planet. 

Ad 5) Hvad skal 3R-centeret – hvorfor og hvordan. 

Ud fra baggrundsnotatet om forventningerne til 3R-Centeret diskuterede medlemmerne dette 

punkt. Der opstod en drøftelse omkring ordet ”forretningsforståelse”, som indgik i beskrivelsen af 

bestyrelsesmedlemmernes kompetencer i det fremsendte baggrundsnotat om etablering af 3R-

Centeret. Nogle af bestyrelsesmedlemmerne var bekymrede for, hvilken forpligtigelse eller 

forventning, der var forbundet med dette. 

Der blev i den forbindelse oplyst, at den forretningsorienterede tilgang ikke handler specifikt om at 

tjene penge, men at det mere handler om at sikre, at midler tildeles projekter, der kan omsættes til 

praktisk brug og hvordan man bedst muligt får udbytte af de ressourcer, der sættes af til dette. 

Der var enighed om at få formuleret en vision for 3R-Centeret med henblik på at klarlægge, hvilke 

opgaver centeret skal løse, senest ved næste møde. Heri er der listet en række forventninger til 

3R-Centeret. Mht. udvikling af en strategi for 3R-Centeret, blev det nævnt at Fødevarestyrelsen 

(FVST) er i gang med at udvikle en ny dyreforsøgsstrategi. Der var enighed om, at det vil være 

hensigtsmæssigt at korrelere 3RCenterets strategi med denne. 

Opgaverne vedrørende ECOPA og ESAC skal fjernes fra listen over opgaver for 3R-Centeret. Der 

er tale om et levn fra DACOPA´s formålsparagraffer, og dette er ikke aktuelt for 3R-Centeret. 

Det blev oplyst at Fødevareministeriets Departement snarest vil sende afbeskikkelsesbrevene til 

DACOPA’s medlemmer og således nedlægge DACOPA som statslig oprettet organisation. 

Der var enighed i bestyrelsen om, at etablering af et nyt NGO-baseret DACOPA vil være til stor 

gavn for samarbejde og videnudveksling mellem myndigheder, erhvervet, universiteterne og 



dyrevelfærdsorganisationerne. Man vil lade det være op til disse interessenter, om de vil etablere 

et nyt DACOPA. Et nyt DACOPA kan evt. indgå i et samarbejde med 3R-Centeret og vil i den 

forbindelse også kunne søge om økonomisk støtte hos 3R-Centeret. 

Ad 6) Hvad skal barnet hedde? 

Det blev besluttet, at ordet ”alternativer” i materiale fra 3R-Centeret konsekvent skal anvendes om 

”replacement” for at undgå forvirring omkring, hvorvidt ”alternativ” betyder alle de tre R´er eller 

alene ”replacement” 

Der var enighed om, at Centeret skal hedde: ”Danmarks 3R-Center”, som forkortes 3RDK. 

Hjemmesiden skal evt. have adressen: www.3RDK.org for at signalere det internationale aspekt, 

og mailadressen vil derfor blive info@3RDK.org eller lignende. 

Der var forud for mødet udsendt en intern oversigt over bestyrelsesmedlemmerne i et blåt layout 

og med et eksempel på et logo. Det blev dog besluttet at vente med at lægge sig fast på et logo, 

og i den forbindelse blev bestyrelsesmedlemmerne bedt om, at overveje om logoet bør udarbejdes 

af eksterne konsulenter. 

Det blev besluttet, at Sekretariatet skal sende eksempler på den interne oversigt over 

bestyrelsesmedlemmer i forskellige farver. Særligt var der interesse for farverne blå, lilla, grøn, 

orange, bordeaux og jordfarver. 

For at forhindre at eventuelle ønskværdige domænenavne bliver solgt til anden side, blev det 

besluttet, at Sekretariatet køber alle de domænenavne, som kan indgå i 3R-Centerets forkortelse i 

forskellige kombinationer, f.eks. 3RDK.com, DK3R.org, D3RC.dk, osv. 

Ad 7) Forskningsstøtte. 

Det blev besluttet, at den forskningsstøtte, som 3R-Centeret skal fordele, skal søges ved opslag. 

Der blev derfor nedsat et hurtigt arbejdende udvalg i bestyrelsen bestående af formanden samt 

Axel Kornerup Hansen, Lisbeth E. Knudsen og Erwin L. Roggen. Udvalgets første opgave vil være 

at formulere opslag og udvælgelseskriterier, som skal godkendes af den samlede bestyrelse. 

Sekretariatet skulle finde ud af, hvordan pengene skal udbetales, herunder, om de skal gives 

forskudsvis eller efter endt projekt og om modtageren selv skal finansiere overhead. 

Det blev diskuteret, om man ved udvælgelse af støtteprojekter skal vælge forskningsprojekter, der 

dækker nogle ”huller” i forskningen, eller om man skal vælge forskningsprojekter, der spænder 

mere bredt. Man besluttede i første omgang, at formulere opslaget bredt, for så senere at kunne 

evaluere, om der er behov for at fokusere på mere specifikke forskningsområder. 

Der var forslag om, at man evt. kunne forsøge at finde yderligere midler til forskningsstøtte ved 

f.eks. sponsorater. I Australien har man f.eks. valgt at offentliggøre nogle nærmere udvalgte 

forskningsprojekter på det nationale Sundhedsministeriums hjemmeside, hvorefter borgere og 

andre interessenter kan klikke sig ind på deres foretrukne projekt og donere penge til forskningen. 

Der blev dog ikke truffet beslutning herom på mødet. 

Der var enighed om at præsentere de støttede projekter på hjemmesiden. Der fremkom flere 

forskellige forslag til formidling af resultaterne af forskningsstøttede projekter, f.eks.: 



• Danskernes akademi på DR2 

• Afholdelse af seminarer 

• Offentliggørelse af videoindslag på hjemmesiden 

Ad 8) Stakeholdersamarbejde. 

Det blev foreslået, at 3R-Centeret afholder et seminar i forbindelse med de 3 internationale 

grupper; IVTIP (In Vitro Industrial Platform), ESTIV (European Society of Toxicology In Vitro) og 

Center for Animal Testing’s, internationale møde, der afholdes i Danmark i 2015. Det blev 

besluttet, at gøre beslutningen om dette til et selvstændigt dagsordenspunkt på det næste møde. 

Det blev desuden besluttet, at bestyrelsen skal deltage på: World Congress on Alternatives and 

Animal Use in the Life Sciences i sommeren 2014 i Prag. Desuden blev det foreslået, at 

bestyrelsen kunne deltage i Linzmødet om undervisning i Østrig i 2015. 

Bestyrelsesmedlemmerne blev opfordret til at indsende oplysninger om mødedatoer for både 

nationale og internationale møder, symposier og konferencer med relevans for 3R-Centeret til 

Sekretariatet. Formanden foreslog, at 3R-Centeret afholder et arrangement i efteråret 2014 på 

nationalt plan. Det vil få et selvstændigt punkt på dagsordenen til næste møde. Her skal det 

besluttes, hvad emnet og hvem målgruppen skal være. 

Samarbejde/stakeholders: 

Der var enighed om, at det vil være hensigtsmæssigt, at Centeret i sin kontaktflade gør brug af de 

internationale kontakter, som hvert enkelt bestyrelsesmedlem har. Det blev samtidig foreslået, at 

man inviterer andre internationale 3R-Centre til et møde, hvor der vil være lejlighed til at hilse på 

hinanden og drøfte et evt. samarbejde samt indhente viden om de andre 3R-Centres erfaringer og 

udfordringer i forbindelse med 3R-arbejdet. 

Sekretariatet udarbejder en oversigt over lignende 3R-Centre og tilsvarende organer i EU og 

resten af verden. 

Miljøministeriet vil meget gerne have et samarbejde med 3R-Centerets bestyrelse – særligt i 

forhold til PARERE netværket (Preliminary Assessment of Regulatory Relevance) under Artikel 

47(5) af Direktivet 2010/63/EU. Det blev besluttet også at medtage Sundhedsministeriet og 

Forskningsministeriet på den foreløbige liste over samarbejdspartnere fra myndighederne. Der var 

enighed om, at kortlægningen af 3R området og strategi skal på plads, før man booker møder med 

Ministerierne. 

Sekretariatet besvarer henvendelser om samarbejde ud fra dette og noterer henvendelser, så 

bestyrelsesmedlemmerne kan blive orienteret herom. 

Fødevarestyrelsen (FVST) er i øjeblikket i gang med at kortlægge interessentgrupper for 

dyreforsøg generelt, hvorefter der vil blive udviklet en dyreforsøgsstrategi. Man vil i den forbindelse 

ligeledes forsøge at kortlægge de enkelte interessenters aktiviteter vedr. de 3R´er. Der var enighed 

om at tage udgangspunkt i FVST’s liste over interessenter med henblik på at få kortlagt evt. 

samarbejdspartnere og relevante medspillere i 3R regi. Der var enighed om, at man i den 



forbindelse også skulle have fokus på de dyrefri metoder, og hvordan de skal tælles med til 

begrebet ”replacement”, selv om de ikke nødvendigvis direkte erstatter eksisterende dyreforsøg. 

Ad 9) Nationalt udvalg – opgaver, møder, samarbejder. 

Opgaverne for Det Nationale Udvalg vil bl.a. være at etablere et samarbejde med de nationale 

dyrevelfærdsorganer, således at der opnås vidensdeling mellem alle dyrevelfærdsorganerne og 

det Nationale Udvalg. Denne vidensdeling kan udvides til/inkludere internationale organer. 

Sekretariatet udarbejder til næste møde en oversigt over alle dyrevelfærdsorganer i Danmark. I 

henhold til Direktivet 2010/63/EU skal Danmark oprette et nationalt udvalg. Det Nationale Udvalg 

har en række lovpligtige opgaver, hvor 3R-Centerets opgaver vil være mindre bundne. Det er op til 

bestyrelsen selv at beslutte, hvordan opgaverne i de 2 organer skal organiseres og administreres. 

Det Nationale Udvalg er stiftet ud fra en juridisk forpligtelse i henhold til EU-direktivet. 3R-Centeret 

er stiftet ud fra en politisk beslutning truffet af Fødevareministeren. Rammerne for Det Nationale 

Udvalg og 3R-Centeret er ret ens, og der vil være et vist overlap i arbejdsopgaverne. 

Det blev oplyst, at bidragsyderne har været bekymrede for konstellationen med både et 3R-Center 

og et Nationalt Udvalg, som består af den samme bestyrelse, men disse har accepteret løsningen 

under forudsætning af, at det tydeligt fremgår af dagsorden og referat, hvornår der er tale om 

National Udvalgsarbejde eller 3R bestyrelsesarbejde. Derudover var det et vilkår, at der er 

synlighed i brugen af midlerne i 3R-Centeret, samt at der sker en evaluering af resultaterne. 

Der blev stillet en række forslag til, hvordan disse opgaver kan løses og stadig holdes adskilt, 

herunder at holde møderne separat, dvs. et møde i Det Nationale Udvalg og et møde i 3R 

bestyrelsen. Af hensyn til medlemmerne, der kommer langvejs fra blev det foreslået, at holde 

møderne i forlængelse af hinanden samme dag, men med 2 forskellige dagsordener. 

Et andet forslag var, at man i stedet for 2 dagsordener og 2 adskilte møder, i stedet holder ét 

møde, men noterer, hvilket organ et konkret dagsordenspunkt skal behandles under. Det er dog 

vigtigt, at det tydeligt fremgår af dagsordenen og referatet, hvilket organ, der har behandlet et 

konkret dagsordenspunkt. 

Det blev besluttet på forsøgsbasis at følge sidstnævnte løsningsforslag. Det vil være muligt, at 

ændre denne mødeform, såfremt den viser sig ikke at være hensigtsmæssig. 

Ad 10) Udkast til hjemmeside. 

Sekretariatet præsenterede et udkast til, hvordan en hjemmeside for 3R-Centeret kan se ud. Der 

var ikke ønske om, at 3R-Centeret skal have en facebook-profil, som der var lagt op til i udkastet. 

Der var enighed om, at udkastet var fint, og at sekretariatet skal arbejde videre med etableringen 

af en hjemmeside med det design. 

Det blev besluttet, at bestyrelsens medlemmer præsenteres på hjemmesiden med et foto og en 

kort tekst om dem selv og deres visioner for 3R-Centeret. 

Det blev desuden besluttet, at såfremt et bestyrelsesmedlem udtaler sig på hjemmesiden, skal det 

klart fremgå heraf, at det er forfatterens egne synspunkter og ikke nødvendigvis bestyrelsens 

samlede mening, der gør sig gældende. 



Der var følgende yderligere forslag til indhold på hjemmesiden. Der var forståelse for, at enkelte af 

nedenstående punkter først kan publiceres efter nogen tid: 

• Definition af de 3 R’er 

• Publikationer fra de eksterne forskningsprojekter, som 3R-Centeret har støttet økonomisk 

• Evt. stillingsopslag i sekretariatet 

• Vejledninger 

• Referater fra bestyrelsesmøderne. 

• Filmklip med eksempler på hver af de 3 R’er 

• Filmklip af forskningsledere, der beskriver deres forskning, som der er givet støtte til 

• Oversigt over 3R initiativer i Danmark (udgangspunkt i FVST’s interessentanalyse) 

Der blev stillet forslag om, at hjemmesiden også skal findes på engelsk. Der var dog enighed om, 

at der ikke skal være tale om en direkte klon af den danske hjemmeside, idet noget af indholdet 

kan være irrelevant på engelsk. 

Det blev på mødet besluttet, at sekretariatet fremsender et spørgeskema til 

bestyrelsesmedlemmerne vedrørende deres visioner for bestyrelsesarbejdet i 3R-Centeret. 

Spørgeskemaet bedes returneret hurtigst muligt med henblik på at blive offentliggjort som en kort 

præsentation af hvert enkelt bestyrelsesmedlem på hjemmesiden. 

Ad 11) Mødedatoer i 2014 samt plan for de første 3 måneder. 

Udvalget for Forskningsansøgninger skal mødes en gang inden jul. Mødedatoen er efterfølgende 

blevet fastlagt til den 29. november 2013. 

Det blev besluttet, at bestyrelsen mødes op til 6 gange i 2014. Mødefrekvensen vil blive taget op til 

evaluering i forbindelse med fastsættelse af mødedatoer for 2015. 

Der var enighed om, at de konkrete mødedatoer fastlægges ved hjælp af Doodle. Følgende 

måneder er dog fastlagt: 

• Januar (dog ikke uge 3) 

• Marts/april 

• Maj/juni 

• August (i forbindelse med Verdenskongressen i Prag den 24.-27./8-2014) 

• Oktober 

• December 



Ad 12) Opslag af kommunikationsmedarbejder og student. 

Kommunikationsmedarbejder: Der var enighed om at vælge en ansøger med natur-

/sundhedsvidenskabelig baggrund og med dokumenteret erfaring indenfor journalistik og 

kommunikation. 

Bestyrelsesmedlemmerne blev bedt om at overveje, om de i deres bagland har nogle studerende, 

der kunne være egnede og interesserede i en studenterstilling i 3R-Centeret. Igen var der enighed 

om, at den studerende bør have en natur-/sundhedsvidenskabelig baggrund. Medlemmerne blev 

opfordret til at sende navnene på eventuelle kandidater til Sekretariatet. Vedkommende vil kunne 

ansættes med det samme. 

Ad 13) Eventuelt. 

Forretningsordenen angiver, at det kun er Fødevarestyrelsens medarbejdere og 1 observatør fra 

Rådet for Dyreforsøg, der – udover bestyrelsens medlemmer - kan deltage på 

bestyrelsesmøderne. Men der kan inviteres gæster til mødet, f.eks. flere medlemmer af Rådet for 

Dyreforsøg i forbindelse med drøftelser om ”Best practice”. 

Formanden takkede for deltagelsen ved mødet. 

Mødet sluttede ca. kl. 15.15 


