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Deltagere 

 

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

(bestyrelsesformand), Axel Kornerup Hansen, Peter Bollen, Peter Bie, Tom Bengtsen, Rasmus N. 

Nielsen og Louise B. Brønden 

 

Ad. 1) Dagsorden 

Formanden bød velkommen. Dagsorden blev godkendt. 

 

 

Ad. 2) Målskema 

Sidevisninger på hjemmeside (pr. 30. maj 2016): 9.637 

 

Der var enighed om, at foretage en nærmere analyse af hjemmesidens besøgende ved årets 

udgang. 

 

Undervisningsmaterialet - det blev besluttet, at der gøres nye tiltag (annoncer m.v.) for at udbrede 

materialet til september (2016). Bestyrelsen godkender, at der kan bruges midler til promovering af 

materialet. Sekretariatet tager kontakt til relevante medier m.v.   

 

 



Ad. 3) Internationale møder og kontakter 

 

Ingen nye møder/besøg siden sidst.  

 

Samarbejdet med NC3R er i fuld gang med henblik på at skabe en poster med 3R-relevant 

indhold, udarbejdet af NC3R, som kan uddeles i Danmark. 

 

I nærmest fremtid vil 3R-centeret blive præsenteret ved en række internationale konferencer:  

 

FELASA, 13.-16. juni, Bruxelles: 

 

 Tom Bengtsen holder oplæg om Danmarks 3R-Center 

 

 Jesper Lassen holder oplæg om 3R-undersøgelsen (Knowledge, attitudes and experiences 

with the 3Rs among researchers involved in animal experiments in Denmark) 

 

 Erwin L. Roggen holder indlæg på FELASA om alternativer der er tæt på at blive godkendt.  

 

 Jan Lund Ottesen holder indlæg om Danmarks 3R-Center RSPCA’s konference om severe 

suffering i Bruxelles, 16. & 17. juni 

 

 

ISPRA, Italien 31.5.-1.6.  

 

 Tom Bengtsen (sekretariatet) og Axel Kornerup Hansen (bestyrelsen) deltager og skal bl.a. 

høre nærmere om et forslag om et fælles-europæisk 3R-initiativ om vidensdeling.  

 

 

Nyt fra Norecopa 

Adrian Smith præsenterede Norecopas nye hjemmeside (Norecopa.no). Norecopa har dermed en 

hjemmeside, som omfavner alle deres fire databaser portal til alle norecopas databaser og 

hjemmesider. En intelligent søgemaskine er blevet konstrueret til siden. Alt materiale findes nu på 

både norsk og engelsk. Projektet er bl.a. realiseret med økonomisk støtte fra Novo Nordisk. 

 

 

Ad. 4) Sekretariatet orienterer  

 

 Økonomi 

 

Der er Stor interesse og velvilje blandt interessenterne. Forhandlingerne om de fremtidige 

bevillinger er dog endnu ikke faldet helt på plads. 

  

 Personale/sekretariat 

 

Der er strukturelle ændringer undervejs i den afdeling af Fødevarestyrelsen, som 3R-centeret 



hører under. Det betyder, at der fra 1. august tilknyttes yderligere 2 medarbejdere til 

fællessekretariatet for Dyreforsøgstilsynet og Danmarks 3R-Center. Da dette samtidig fører til flere 

opgaver for fællessekretariatet, udtrykte bestyrelsen bekymring for, hvorvidt ressourcerne til 3R-

centeret kan bibeholdes. Både bestyrelsen og sekretariatsledelsen vil derfor have øget 

opmærksomhed herpå. 

 

 

 NC3R – årsrapport 

 

NC3R har påpeget, at Danmarks 3R-Centers årsrapport (2015) ligner deres meget i grafisk 

henseende, hvorfor det blev besluttet at ændre årsrapportens layout samt fokusere på at skabe et 

mere unikt produkt i forbindelse med næste års version.  

 

 Ændring i kontaktperson på støttet projekt 

 

Søren Thor Larsen, der har været kontaktperson på projektet ”An in vitro method to predict acute 

lung toxicity due to pulmonary surfactant inhibition”, som har modtaget støtte fra Danmarks 3R-

Center, skifter arbejde. Han har i den forbindelse overdraget ansvaret for projektet til Jorid 

Birkelund Sørli. NaturErhvervstyrelsen er informeret. 

  

 Projekter – hvor står vi? 

 

 

- Undervisningsmateriale om forsøgsdyr og 3R til grundskolen 

Sekretariatet har taget kontakt til en interesseret samarbejdspartner, som er ved at sætte sig ind i 

det til gymnasiet frembragte undervisningsmateriale for at undersøge muligheden for at 

transformere det om, så det kan tage anvendelse i grundskolen. 

 

- Sponsorprojekt  

Projektet er på vej. Sekretariatet står for kontakten. 

 

 

Ad. 5) 3R-prisen 

 

Vurdering af indkomne forslag til modtagere af 3R-prisen 2016. Bestyrelsen valgte en vinder blandt 

årets indstillinger. 

 

Ad. 6) Symposium 

 

Tilmeldingen er netop blevet åbnet – annonceret via hjemmeside og nyhedsbrev. 

En enkelt mulig indlægsholder har ikke kunnet kontaktes, hvorfor sekretariatet har fået input fra 

bestyrelsen til alternativer til denne session, som der arbejdes videre med.  

 

 

 

 



Ad. 7) 3R-undersøgelsen (Knowledge, attitudes and experiences with the 3Rs among 

researchers involved in animal experiments in Denmark) 

 

- offentliggørelse 

Der er en peer reviewed artikel undervejs. Rapporten er nu publiceret på Institut for Fødevare- og 

Ressourceøkonomis rapportserie. http://ifro.ku.dk/publikationer/ifro_serier/rapporter/ 

 

Sekretariatet arbejder videre på at få en let-læselig version, der kan postes sammen med et link til 

rapporten på hjemmesiden.  

 

Afledte opgaver - projektplaner 

o Møde med ledelserne  

Der ser ikke ud til at være et større behov for dette projekt, da en undersøgelse blandt 

DVO’erne viser, at langt de fleste har ledere i deres organer eller generelt føler, at de har 

tilstrækkelig ledelsesopbakning. Forslaget er derfor forkastet.  

 

o Internationale kontakter 

Afhængigt at, hvad initiativet fra Holland i Ispra indeholder, afventes stillingtagen til dette. 

 

o Infopakke 

Forslaget om at skabe en info-pakke, der skal handle om 3R-centeret og informere om 

centerets arbejde og arrangementer etc. i form af plakater og flyers og lign. blev godkendt. 

 

 

Ad. 8) Eventuelt 

Sekretariatet meddelte, at der er kommet nyt fra 3R JEG gruppen i EMA – herunder nogle 

dokumenter der snart kommer i høring og som bestyrelsen meget gerne må kommentere på. Der 

udsendes information om dette pr. mail.  

http://ifro.ku.dk/publikationer/ifro_serier/rapporter/

