
 

 

Referat af Bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center 
 
Tirsdag d. 11. oktober 2016 kl. 10-15, Mødelokale E041, Fødevarestyrelsen, Glostrup  
 
Tilstede var Christine Nellemann, Lisbeth E. Knudsen, Adrian Smith, Erwin L. Roggen, Jan Lund 
Ottesen, Axel Kornerup Hansen, Peter Bie samt fra sekretariatet Tom Bengtsen, Rasmus Normann 
Nielsen, Lise Tønner, Louise Holm Parby og Kirsten Bayer Andersen. 
Afbud: Peter Bollen. 
 
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 

 
2. Målskema 2016 
 
3R-Centret: 
 
Følgende mål for 2016 er nået: 
 
- 20.000 sidevisninger på 3R-Centrets hjemmeside 
- Symposiet 2016 (antal deltagere, internationale foredragsholdere, deltagernes tilfredshed målt 

på angivet relevans og bedømmelse). Målsætning for symposiet skal også fremadrettet sikre, 
at symposiet i vid udstrækning sikrer fremme af principperne for de 3R´er.  

- 3R Undersøgelsen (præsenteret på 3R mødet i Ispra i maj, på FELASA i juni og til 3R Symposiet; 
Materialet er lagt på 3R-Centrets hjemmeside) 

- Årets 3R pris blev uddelt på Symposiet (til QSAR Team DTU) 
 
Følgende mål arbejdes der fortsat på: 
 
- Antal brugere af undervisningsmaterialet er pt. 10. Målet er 20. Informationsmøde vedr. brug 

af materialet for gymnasielærere afholdes i november 
- 3R Undersøgelsen (Der arbejdes fortsat på opfølgning på rapportens konklusioner) 
- Tilmeldte til nyhedsbrevet (pt. 159, målet er 200). Der vil fremadrettet sættes fokus på, at 

udbrede kendskabet til nyhedsbrevet hos forskere, der arbejder med alternativer og 
studerende på relevante studier 

- Udkast til årsrapport godkendes på første møde i 2017 
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3. Sekretariatet orienterer 

 
a. Økonomi og 3R Centrets fremtid 

Der blev d. 10. oktober afholdt møde med 3R-Centrets interessenter. Der var tilfredshed med 
Centrets arbejde samt bestyrelsen og sekretariatet. Den endelige aftale om, hvorvidt 3R-
Centret fortsætter i 2017-2019 forventes afklaret indenfor kort tid. 

 
b. Infopakke om 3R Centret, status 

Peter Bollen og Jan Lund Ottesen har i regi af Videnskaben på besøg undervist 
folkeskoleklasser i dyreforsøg og alternativer. Der blev givet positiv evaluering fra lærere og 
elever på undervisningen. 

 
Sekretariatet har lavet udkast til en folder om dyreforsøg og alternativer. Målgruppen er 
personer, som ikke på forhånd har viden om området. Udkastet sendes til bestyrelsen for 
input.  

 
c. Undervisningsmateriale til gymnasier og folkeskoler 

Det undersøges, om det vil være fordelagtigt at informere gymnasielærere om materialet via 
webinars. 
Udkast til materiale til undervisning på folkeskoleniveau er modtaget i sekretariatet. 
Materialet er sendt retur for let revision efter sekretariatets anvisninger. Revideret udgave 
sendes herefter til bestyrelsen. 

 
d. Hesten 

Der foreligger aftale med Københavns Universitet om, at 3R-Centret medfinansierer en kunstig 
hest, som kan anvendes til undervisning på dyrlægestudiet. 

 
e. Der blev informeret om, at der nu etableres et svensk 3R-Center i forbindelse med 

Jordbruksuniversitetet i Uppsala. Bestyrelsen og sekretariatet ser frem til at samarbejde med 
det svenske center. 

 
4. Evaluering af Symposiet 2016 
a. Evaluering fra deltagerne: 
- Generel positiv evaluering med tilfredshedsscore på 4,2 og angivelse af, at hovedparten af 

deltagerne havde fået relevant viden om de 3R´er med hjem 
- Indlæggene foreslås at have kortere varighed end 45 minutter 
- Der var ønske om flere indlæg med praktisk relevans 
- Der var ros til faciliteterne 
- Ønske om mere synlighed internationalt 

 
b. Input fra bestyrelsen: 
- Indlæggene foreslås fremadrettet at have varighed på max 30 minutter  
- Der skal være fokus på konkrete 3R oplæg 



- Fokus på 3R successer, skal være endnu tydeligere i oplæggene 
- Næste år gerne en 3R key note speaker 
- Fortsat internationalt fokus 
- Fokus på nordisk samarbejde 
- Flash præsentation af postere for at få mere fokus på denne session 
- Information og retningslinjer / guidelines for hvordan 3R anvendes i forskning, og hvor 

information om dette findes 
 
5. Årsrapport 2016 
a. Disposition til emner og indhold 

Der var opbakning til den udsendte disposition med enkelte tilføjelser. Udkast til årsrapporten 
behandles på det første møde i 2017. 

 
6. Forskningsmidler 2017 
a. Proceduren til uddeling fra sidste år fastholdes med enkelte forslag til præciseringer. Når 3R-

Centrets fortsættelse er afklaret udmeldes tidsfrister for ansøgninger om fondsmidler.  
Der skal fortsat være fokus på, at opslag om forskningsmidlerne når bredt ud, også til forskere 
der arbejder. 

 
b. Den 6. september 2016 deltog Louise Holm Parby i workshoppen ”Funding research involving 

animals” i Bruxelles arrangeret af Wellcome Trust, Science Europe og NC3R. Fonde, 
forskningsråd og forskningsinstitutioner fra Europa var inviteret til at deltage. Primært UK og 
Tyskland var repræsenteret. På workshoppen blev politik, holdninger og procedurer, som 
underbygger finansieringen af forskning med anvendelse af forsøgsdyr, diskuteret. 
Arrangørerne bag workshoppen udsendte 29. september et udkast til ”Funders’ Principles”, 
som er udarbejdet på baggrund af workshoppen. Intentionen er, at Funders’ Principles skal 
underskrives af deltagerne på workshoppen og andre europæiske fonde m.v. Desuden er 
intentionen, at Funders’ Principles skal præsenteres for Europa-Kommissionen forud for deres 
konference i december (http://www.euconf.eu/non-animal-approaches-the-way-
forward/en/registration/index.html). Udkastet til Funders’ Principles blev uddelt og 
præsenteret. 

 
Adrian Smith, som også deltog på workshoppen, informerede om, at der kommer en ny 
revideret version af dette dokument efter input fra mødedeltagerne. Bestyrelsen afventer 
dette, inden der tages stilling til dokumentet. 

 
7. Ideer og inspiration til opfølgning i sekretariatet 

 
a. Ideer fra sidste møde 

i. Undersøge potentialet for at nedbringe antallet af dyreforsøg i Danmark med vurderet 
betydelig belastning* 
Der foreslås et samarbejde mellem 3R bestyrelsen og Dyreforsøgstilsynet, hvor det 
undersøges om antallet af forsøgsdyr brugt i Danmark, som indrapporteres som værende 
betydeligt belastede under forsøg kan nedbringes fra de nuværende ca. 1%. Forskere som 
udfører disse forsøg kontaktes for dialog om muligheder for at forfine disse forsøg. 

http://www.euconf.eu/non-animal-approaches-the-way-forward/en/registration/index.html
http://www.euconf.eu/non-animal-approaches-the-way-forward/en/registration/index.html


Bestyrelsen støttede forslaget, men foreslog en ændret procedure i forhold til den fra 
sekretariatet foreslåede. Udkastet til procedure præciseres og præsenteres for Rådet for 
Dyreforsøg på deres næste møde. Herefter sendes forslaget til beslutning på 
bestyrelsesmødet i november. 

 
ii. Supplering af den eksisterende 3R undersøgelse til også at inkludere forskere, som arbejder 

med alternativer 
Bestyrelsen ønskede konkretisering af dette forslag samt et overslag over økonomien. Lisbeth 
E. Knudsen og Jan Lund Ottesen vil tage kontakt til Jesper Lassen, som lavede 3R 
undersøgelsen for denne information. Forslaget genbehandles herefter. 

 
iii. Samarbejde med Norecopa om projekter 

Konkrete forslag til samarbejde afventer styregruppemøde i Norecopa, som afholdes d. 12. 
oktober. 

 
iv. Workshops / brainstormingsmøder om potentiel 3R implementering 

Det foreslås at facilitere identificering af områder på især offentlige forskningsfaciliteter, hvor 
der er brug for 3R implementering. Projektet konkretiseres yderligere, før det diskuteres på et 
senere møde.  

 
b. Nye ideer fra bestyrelsen 

i. Undervisningsmateriale til bachelorniveau 
Det undersøges, hvilke ændringer i det eksisterende materiale til gymnasier, der er påkrævet 
for at anvende det på bachelorniveau. 
Lisbeth E. Knudsen nævnte, at OECD har lavet en video på 45 minutter om adverse outcome 
pathways, som kan anvendes i denne forbindelse. Videoen kan findes her: 
https://www.youtube.com/watch?v=GrwFa_BYgMM  

 
ii. Det foreslås at forberede en artikel om, at nedgangen i forbruget af forsøgsdyr ikke forventes 

at fortsætte og forklare årsagerne til dette. På sigt vil det være interessant at lave et projekt, 
der evaluerer antallet af anvendte forsøgsdyr i forhold til gavn for samfundet. 

 
c. Ideer fra sekretariatet 

i. 3R konkurrence for dyrepassere / dyreteknikere 
En konkurrence, hvor man kan vinde medfinansiering til at iværksætte eller afprøve et 3R 
initiativ / en idé. Der indsendes en skriftlig ansøgning til 3R-Centret, hvorefter bestyrelsen 
beslutter hvilket forslag, der skal støttes. 
Vinderen af konkurrencen præsenteres på den åbne del af årsmødet for 
dyrevelfærdsorganerne. Udkastet til procedure præciseres efter bestyrelsens forslag og 
sendes til beslutning på bestyrelsesmødet i november. 

 
8. Evt. 

Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at orientere på møderne, hvis man har 3R nyheder, der 

er af relevans for resten af bestyrelsen eller som med fordel kan formidles via hjemmesiden. 

https://www.youtube.com/watch?v=GrwFa_BYgMM

