
 

 

Referat af Bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center  
Fredag den 15. september 2017 kl 10-15, Mødelokale E041, Fødevarestyrelsen, Glostrup 

 
Til stede var: Christine Nellemann, Lisbeth E. Knudsen, Axel Kornerup Hansen, Jan Lund Ottesen, Adrian Smith, Peter 
Bollen, Erwin L. Roggen samt observatør Peter Bie. Fra sekretariatet Rasmus Normann Nielsen, Louise Holm Parby, 
Kirstin Dahl-Pedersen og Kirsten Bayer Andersen. 
 
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden (10-10.10) 

 
2. Målskema 2017 (10.10-10.25, orientering) 

- 3R-Centerets undervisningsmateriale til folkeskoler og gymnasier: Flere af bestyrelsens medlemmer holder 
foredrag for folkeskoler og gymnasier i forbindelse med Videnskaben på Besøg i uge 39 og vil i den 
forbindelse promovere materialet. Sekretariatet har booket en stand på Danmarks Læringsfestival i marts, 
hvor materialet ligeledes præsenteres. 

- Øvrige mål forventes opnået eller blev gennemgået under særskilt punkt (se nedenfor). 

 
3. Internationale møder og kontakter (10.25-10.40, orientering) 

a. World Congress on Alternatives and Animals in the Life Sciences, Seattle, 20.-24. August 
Tom Bengtsen, Rasmus Normann Nielsen og Louise Holm Parby repræsenterede 3R-Centeret. Desuden 
deltog Adrian Smith, Erwin L. Roggen og Jan Lund Ottesen. 
Der var stor interesse for 3R-Centeret, som styrkede sit internationale netværk, og især gjorde god reklame 
for det kommende danske 3R-Symposium. Derudover god mulighed for vidensopdatering gennem et stort 
antal parallelsessioner. 

b. IC-3R´s 25. september Bruxelles 
På mødet blev muligheden for at deltage diskuteret. Efter mødet er det afklaret, at vi desværre ikke har 
mulighed for at deltage i dette, men planlægger et separat møde i oktober, når sekretariatet alligevel er i 
Bruxelles i anden sammenhæng i oktober. 

c. DCAW / NordCAW 3. og 4. oktober 
Sekretariatet er repræsenteret på denne. 

d. Åbning af det svenske 3R-Center, 21. november i Jönkjöping 
Vi er blevet bedt om et replacement oplæg, som Lisbeth E. Knudsen holder. Sekretariatet vil også være 
repræsenteret. 
 

 
4. Sekretariatet orienterer (11.00-11.15) 

a. Første følgegruppemøde for forskningsprojekt om replacement (IFRO, Jesper Lassen) 
Projektet påbegyndes i oktober og er planlagt færdigt i januar 2018. Der informeres løbende om status på 
følgegruppemøderne. 

b. 3R-prisen – frist 11. oktober 
Sekretariatet og bestyrelsen udsender reklame for prisen. 

 
5. Symposium (11.15-11.30) 

a. Program* 
Programmet er nu færdigt. Sekretariatet indleder reklamekampagne. 
 

6. Uddeling af forskningsmidler 2018 (11.30-12.00) 
Præsentation af hvilke typer ansøgninger, vi har modtaget tidligere år (fordeling mellem de 3R’er). 
2015-2016: Tilsyneladende god fordeling på alle 3R´er for de modtagne ansøgninger. God overensstemmelse 
mellem ansøgers og bestyrelsens vurdering af, hvilke 3R´er der er dækket. Fremadrettet er 
ansøgningsskemaet ændret, så det skal angives, hvilket af de 3R´er ansøgningen hovedsageligt dækker. Giver 
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måske mere reelt billede af fordeling af ansøgninger. 
- Inhabilitetsformulering 

Der er udarbejdet ny formulering i vejledningen til bedømmelsen af ansøgninger. Derudover et juridisk 
notat til vejledning, hvis der opstår tvivl om inhabilitet. 

- Udvælgelsesprocessen 2018 (dvs. karaktergivningen, antal bestyrelsesmedlemmer pr. ansøgning m.v.) 
Den nye bestyrelse behandler ansøgninger på mødet i november. 
 

7. Joint EU Funding Principles for Research Involving Animals (12.00-12.15) 
a. Brev med opfordring Kl danske fonde om at KlsluLe sig disse 

Det bør overvejes om henvendelsen skal udvides. Man kunne fx inkludere EU kommissionens ethics self-
assessment guide. Denne udsendes inden næste møde, hvorefter punktet genbehandles. 

b. Liste over fonde 
Denne gennemgik let revision efter bestyrelsens input. 

 
8. Samarbejde med andre 3R-centre (12.45-13.00) 

a. Herunder Norecopa, Walcopa, svensk 3R-Center, IC-3Rs, m.fl. 
Mulighed for at holde satellitmødet med andre 3R-Centre i forbindelse med fx vores eget symposium med 
fokus på projekter og fokus for de enkelte centre samt mulige samarbejder. 
Norecopa ønsker en oversættelse af PREPARE guidelines til dansk samt et øget samarbejde og link mellem 
Norecopas hjemmeside og hjemmesiden for det danske 3R-Center. Jan Lund Ottesen tilbød, at Novo Nordisk 
kan hjælpe med en dansk oversættelse. 

 
9. Muligt samarbejde om 3D-print projekt ”Anakin” (13.00-13.45) 

Forskeren bag forslaget til projektet var inviteret til mødet. Han gav en kort præsentation, hvorefter bestyrelsen 
kunne stille spørgsmål og diskutere projektet med ham. Rikke Langebæk fra KU SUND var inviteret som konsulent 
i 3R modeller til undervisning i forsøgsdyrskundskab. 
Bestyrelsen bad om at få projektets potentiale konkretiseret, inden der kan tages stilling til muligt samarbejde. 

 
10. Replacement and refinement of the WHO tunnel method (13.45-14.30) 

Maria Vang Johansen uddybede problematik omkring ovenstående samt hvilke andre typer dyreforsøg danske 
forskere udfører i 3. verdenslande. 
WHO har tilsyneladende ikke en dyreetisk komite. Bestyrelsen vil gennem netværk opfordre til at et sådan 
oprettes, så det kan gennemgå guidelines vedr. dyreforsøg. 

 
11. Ideer og inspiration til opfølgning i sekretariatet (14.30-14.50) 

a. Status på belastningsprojekt 
Der er udsendt mail samt remindere til de 12 tilladelsesindehavere, der for 2015 har indberettet forsøgsdyr 
med betydelig belastning under en tilladelse, hvor højeste tilladte belastning er betydelig. 3 har svaret, og 
sagt ja til at 3R-Centerets bestyrelse må kontakte dem for dialog om forsøget og belastningsgraden. 
Sekretariatet / bestyrelsen kontakter de sidste telefonisk, hvis de ikke svarer. Yderligere 2 har efter mødet 

skrevet, at de vender tilbage med svar. 
Der er udsendt mail til ca. 60 tilladelsesindehavere, der for 2015 har indberettet betydelig belastning under 
en tilladelse til let eller moderat. Vi har indtil nu fået tilbagemelding fra 20. Der udsendes remindere til de, 
der ikke svarer. Sekretariatet gennemgår i første omgang svarene og vurderer videre proces for den enkelte 
tilladelse. 

b. Dansk Pint of Science – dato og sted 
27. november i Århus. Sekretariatet har kontaktet mulige steder for arrangementet og afventer svar. 
 

12.  Evt. (14.50-15.00) 
- Mødedatoer 2018 udsendes snarest. 

 


