Danmarks 3R-Center
Referat af Bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center
Onsdag den 1. februar 2017 kl 10-15, Mødelokale E lounge 1. sal, Fødevarestyrelsen,
Glostrup
Tilstedeværende: Christine Nellemann, Adrian Smith, Jan Lund Ottesen, Axel Kornerup Hansen,
Peter Bollen, Erwin Roggen, Tom Bengtsen, Louise Holm Parby, Rasmus Normann Nielsen (ref.)
Lisbeth E Knudsen havde meldt afbud.
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden (10-10.10)
Dagsorden godkendt.
2. Målskema 2016 (10.10-10.30, orientering)
Målskemaet blev gennemgået. Der var enighed om, at målopfyldelsen var tilfredsstillende.
Antallet af abonnenter til 3R-Centerets nyhedsbrev var 178 pr. 31. december 2016, hvorfor
målet på 200 ikke var nået. En indsats i januar 2017 har resulteret i, at 209 personer (pr. 1.
februar) er tilmeldt nyhedsbrevet.
3R-Centeret har haft kontakt med modtagere af 3R-midler for at få en statusopdatering på de
enkelte projekter, hvilket gav anledning til en diskussion af, hvordan bestyrelsen skal forholde
sig til forsinkelser, publicering af resultater mv. Det besluttedes, at medtage emnet projektstatus
på næste bestyrelsesmøde (21. april), for at skabe konsensus på området og for at fastlægge,
hvorledes støttede projekter følges mere nøje. Det blev besluttet, at bestyrelsen allerede i
udvælgelsen af støttemodtagere skal diskutere, hvorvidt det enkelte projekts tidsplan virker
realistisk og dermed kan gennemføres inden for de angivne rammer.
3. Internationale møder og kontakter (10.30-11.00, orientering)
a. Orientering om møder afholdt i uge 49 i Bruxelles og 3R-Centerets deltagelse i disse
Deltagerne i de enkelte møder aflagde status (møder og deltagere angivet herunder).
-

-

5. december: 12th EPAA Annual Conference: Science-based regulation
6.-7. december: Non-Animal Approaches - The Way Forward (Lisbeth E. Knudsen og Tom
Bengtsen deltog for 3R-Centeret, og Kirsten Bayer Andersen for Dyreforsøgstilsynet.
Herudover deltog Adrian Smith for Norecopa, Jan Lund Ottesen repræsenterede Novo
Nordisk, og Erwin L. Roggen 3Rs Management and Consulting ApS)
8. december, formiddag: Phasing out animal experiments, the next steps (Tom Bengtsen
repræsenterede Udvalget. Adrian Smith deltog for Norecopa)
8. december, eftermiddag:
ANIMPACT final conference in Brussels (Erwin L. Roggen deltog for 3R-Centeret).

b. NordCAW-konferencen 1. og 2. december, Uppsala
Tom Bengtsen fortalte om oprettelsen af et (eller flere) dyrevelfærdsreferencecenter i EU-regi,

hvilket er blevet en del af agendaen i NordCAW, idet man særlig fra svensk side gør sig
forhåbninger om at etablere et sådan i Sverige. Der er stadigvæk uklarhed omkring projektet,
men i løbet af foråret 2017 vil der udgå nærmere information fra EU, så Danmarks 3R-Center
kan forholde sig nøjere til projektet.
c. Jan Lund Ottesen deltager 22. februar 2017 i Webinar - The Way Forward with European
Legislation on Animal Experimentation - A Stakeholder Perspective (The aim of the webinar is
to present and discuss results from the EU funded study, ANIMPACT, of how bench scientists
and pharma companies perceive current EU regulation of animal experimentation).
4. Sekretariatet orienterer (12.15-12.30, orientering)
a. Økonomi og Centrets fortsættelse
Der orienteredes kort herom. Idet Fødevarestyrelsen endnu ikke har afsluttet regnskabet for
2016, vil sekretariatet præsentere økonomien i 2016 og 3R-Centerets budget mere detaljeret på
næstkommende møde.
b. Hjemmeside – nøgletal 2016
Der orienteredes om statistiske detaljer i forbindelse med 3R-Centerets hjemmeside.
c. Videnskaben på besøg (åben for tilmelding af foredrag fra februar-september)
Flere af bestyrelsens medlemmer vil gerne holde oplæg i forbindelse med Videnskaben på
Besøg (uge 39). Der var enighed om, at Videnskaben på Besøg også var en god lejlighed til at
promovere 3R-Centerets undervisningsmateriale.
d. Opfølgning på møde med modtager af fondsmidler i 2015
Sekretariatet har afholdt et møde med en støttemodtager, som var nødsaget til at udskyde sit
projekt. Det var blevet aftalt, at projektet skulle igangsættes senest 1. februar 2017 og afsluttes
til sommer (2017).
5. Årsrapport 2016 (12.30-13.00, orientering, debat og beslutning)
Årsrapportens indhold er godkendt af bestyrelsen. Sekretariatet orienterede om den videre
proces i forhold til godkendelse hos ministeren samt den praktiske del i form af grafisk
opsætning og trykning. Det besluttedes at få trykt ca. 800 styk. Det forventes, at årsrapporten
kan udsendes til interessenter 1. marts 2017.
6. Symposium 2017 (13.00-13.15, debat og beslutning)
a. Dato
7.-8. november besluttet
b. Sted
Charlottehaven i København (i lighed med sidste år)
c. Tema
Det blev besluttet at arbejde ud fra titlen 3R - fra tanke til handling.
d. Forslag til oplægsholdere
Forslag til oplægsholdere blev diskuteret. Sekretariatet skal desuden undersøge muligheden for
at invitere foredragsholdere, der kan fortælle om konkrete tiltag, som har haft en god effekt.
Sekretariatet sender udkast til program for Symposiet ud til bestyrelsen sammen med referatet.
7. Målskema 2017 (13.15-14.00, debat og beslutning)

Målskemaet godkendtes efter enkelte ændringer. Det opdaterede målskema lægges på
hjemmesiden.
Mht. undersøgelsen af mulighederne for at nedbringe antallet af dyreforsøg i Danmark med
vurderet betydelig belastning besluttede bestyrelsen, at undersøgelsen skal resultere i en rapport.
8. Forskningsmidler 2017 (14.00-14.15, orientering)
Sekretariatet orienterede om tidsplan for ansøgning og uddeling. Tidsplanen godkendtes.
9. Undervisningsmateriale (14.15-14.25, debat og beslutning)
Kan bestyrelsens medlemmer tilbyde foredrag til gymnasier og folkeskoler?
Kan bestyrelsens medlemmer tilbyde at invitere elever på besøg i deres forsøgsfaciliteter og /
eller laboratorier?
For at gøre undervisningsmaterialet endnu mere attraktivt kan Syddansk Universitet (Peter
Bollen) til en vis grad tilbyde skoler besøg i dyrestalden som et supplement til undervisningen,
ligesom Axel Kornerup Hansen vil undersøge muligheden for besøg i dyrestaldende på
Københavns Universitet. Bestyrelsens medlemmer var desuden åbne for at tage ud i en
gymnasieklasse, som benyttede undervisningsmaterialet, og holde et foredrag om forsøgsdyr og
de 3R’er.
Det besluttedes desuden, at sekretariatet skal undersøge muligheden for besøg i dyrestalden på
andre faciliteter.
10. Ideer og inspiration til opfølgning i sekretariatet (14.25-14.50, debat og beslutning)
(Sekretariatet modtager under dette punkt meget gerne input fra bestyrelsen til nye projekter
eller ideer, vi skal arbejde videre med eller undersøge potentialet for)
a. Supplere 3R-undersøgelsen The Danish 3R survey: knowledge, attitudes and experiences with
the 3Rs among researchers involved in animal experiments in Denmark til også at inkludere
forskere, som arbejder med alternativer.
I forbindelse med igangsættelse af et projekt af en ekstern samarbejdspartner indhentes
sædvanligvis tilbud fra flere parter, hvilket også var tilfældet for ovenstående veludførte projekt.
Til videreførelsen af projektet er bestyrelsen af den overbevisning, at det er vigtigt, at Jesper
Lassen også foretager videreførelsen, idet det netop er en videreførelse - under den
forudsætning, at der ikke er krav om indhentning af yderligere tilbud. Bestyrelsen fandt
projektets vigtighed stor, og det ønskes igangsat når ovenstående er undersøgt.
Erwin L. Roggen kunne fortælle om en lignende undersøgelse udarbejdet af (European
Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing) EPAA, hvilken der efter bestyrelsen
mening, bør skeles til og refereres fra i projektet.
b. Undersøge potentialet for at nedbringe antallet af dyreforsøg i Danmark med vurderet betydelig
belastning (status)
Projektet blev besluttet igangsat. Dyreforsøgstilsynet skaber kontakten til styregruppen, så der
kan afholdes konstruktive møder, der måske kan iværksætte tiltag, som på sigt kan nedbringe
antallet af dyr med betydelig belastning.
11. Evt. (14.50-15.00)
Enighed om at benytte Twitter mere aktivt.

Adrian Smith kunne oplyse, at Norecopa afholder et møde om vilde dyr 26.-27. oktober på
Oslo Gardermoen, hvortil han vil udsende invitation.
Adrian Smith kunne desuden fortælle, at Norecopa har ti års jubilæum i år, hvilket bliver
markeret med et møde 10. oktober i Oslo. Nærmere information følger.
Adrian Smith kunne oplyse, at nyudviklede PREPARE-guidelines (til planlægning af
forsøg) lægges på Norecopas hjemmeside snarest.

