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Referat fra bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center 

Torsdag den 6. september 2018 kl. 10-15, Mødelokale E041, Fødevarestyrelsen, Glostrup  

Deltagere: Christine Nellemann, Jan Lund Ottesen, Lisbeth E. Knudsen (indtil kl. 14.00), Peter 

Bollen, Erwin Roggen, Adrian Smith, Axel Kornerup Hansen, Peter Bie (observatør) Tom Bengtsen, 

Louise Holm Parby, Katrine Svendsen (under pkt. 11) og Rasmus Normann Nielsen (referent). 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden godkendt. 

 

I forbindelse med velkomsten kunne Christine Nellemann oplyse, at hun og Tom Bengtsen havde 

afholdt statusmøde i Miljø- og Fødevareministeriet 03.09.18 med Danmarks 3R-Centers 

interessenter (DOSO,  Dyrenes Beskyttelse, LEO Pharma, Lundbeck og Novo Nordisk). På mødet 

ytrede interessenterne stor tilfredshed med 3R-centerets arbejde – det værende sig årsrapport, 

hjemmeside, nyhedsaktiviteter og arbejdet generelt. 

 

På mødet diskuteredes anvendelsen af de sociale medier i arbejdet på at udbrede kendskabet til 

de 3R’er. Det blev foreslået Danmarks 3R-Center at øge dets aktivitet på Twitter, hvilket stemmer 

godt overens med de nuværende planer. 

 

Anvendelsen af forsøgsdyr til undervisningsbrug diskuteredes også, hvor vigtigheden af fortsat 

fokus på mulige reduktioner af forsøgsdyrsantallet blev betonet.  

 

2. Målskema 2018 

 

Målskemaet blev hurtigt gennemgået grundet dagens kompakte dagsorden, men enkelte 

målpunkter blev diskuteret mere indgående. 

 

Fra bestyrelsens side blev der spurgt ind til målet angående sidevisninger på hjemmesiden, om 

hvorvidt målet på 35.000 efter sekretariates mening stadigvæk er realistisk (20.000 sidevisninger 

pr. 10.09.18). Sekretariatet kunne oplyse, at årets symposium (5.-6. november) altid genererede 

stor aktivitet, ligesom det forventedes, at hjemmesiden blev hyppigere benyttet efterår og vinter i 

forhold til sommer. Det besluttedes at se tiden an. 

 

 

 

Danmarks 3R-Center 
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a. Status over 3R-projekter – opdateret mht. publikationer 

 

Det diskuteredes, at de forskningsprojekter, som har modtaget forskningsmidler fra Danmarks 3R-

Center, men ikke munder ud i en artikel, skal forklare årsagen hertil. Danmarks 3R-Center ønsker 

således en afrapportering, der redegør for, hvordan forskningsmidlerne er blevet anvendt. I den 

forbindelse er det også interessant at få at vide, hvad årsagen til et eventuelt negativt resultat er. 

Bestyrelsen så gerne, at man også forsøger at publicere disse negative resultater, da det kan 

medvirke til, at andre ikke gentager samme forsøg.  

 

3. Internationale møder og kontakter 

 

a. Fondazione Guido Bernardini, Italien, 28.-29. juni 2018 

 

Jan Lund Ottesen holdt oplæg med titlen ” ACHIEVEMENTS 2013 – 2018 - AND FUTURE TASKS”. 

Konferencen havde desuden deltagelse af Rasmus Normann Nielsen fra sekretaratet.  

Begge 3R-centerets repræsentanter på konferencen ytrede stor tilfredshed med både 

konferencens emner og foredragsholdere. Begge deltagere anså flere af konferencens 

oplægsholdere som værende potentielle foredragsholdere på Danmarks 3R-Centers symposium, 

hvorfor det aftaltes, at Jan og Rasmus vil foreslå, hvem der skal inviteres til 2019-symposiet. 

 

 

4. Sekretariatet orienterer 

 

a. Call for ansøgninger om 3R-forskningsmidler 2019 opslået den 14. august 

 

Der er deadline for ansøgninger om 3R-forskningsmidler den 12. oktober. Ansøgningerne 

gennemgås på bestyrelsesmødet den 13. december. 

 

b. Status på tilslutning til Funders’ Principles 

 

Sekretariatet kunne oplyse, at mange endnu ikke havde svaret på 3R-centerets henvendelse. 

Det kunne desuden oplyses, at Lundbeckfonden har inviteret repræsentanter fra sekretariatet til 

møde for at få uddybet henvendelsen. 

 

Efter mødet med Lundbeckfonden tager sekretariatet telefonisk kontakt til de fonde, som endnu 

ikke har ladet høre fra sig. 
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c. Invitation til at præsentere Danmarks 3R-Center på konference i Sydafrika 

 

Det besluttedes ikke at deltage i konferencen. 

 

d. Andet 

 

Intet at bemærke 

 

5. Vinder af 3R-prisen 

 

Blandt flere kompetente indstillede forskere valgte bestyrelsen vinderen af 3R-prisen 2018. Prisen 

vil blive overrakt på årets 3R-symposium (5.-6. november). Det besluttedes, at sekretariatet tager 

kontakt til prismodtageren og forbereder de nærmere detaljer i forbindelse med 

prisoverrækkelsen. 

 

NB. Det skal bemærkes, at inhabile bestyrelsesmedlemmer ikke deltog i processen. 

 
 
Frokost 

 

 

6. Præsentation af hvordan en af Danmarks største og mest komplekse dyrefaciliteter 

organiseres v/ Jann Hau og Grete Østergaard fra AEM, Københavns Universitet 

 

Danmarks 3R-Center havde inviteret repræsentanter fra KU – den største og mest komplekse 

forsøgsdyrsfacilitet i Danmark – for at give bestyrelsen et indblik i de udfordringer, som en stor 

facilitet kan møde. 

 

7. Program for 3R-Symposium 2018 

 

Sekretariatet kunne orientere om, at planlægningen af symposiet gik efter planen (pr. 12.09.18 er 

der 95 tilmeldte). 

 

8. Program for symposium 2019  

 

Danmarks 3R-Center har allerede reserveret det sædvanlige konferencested (Charlottehaven) til 

næste års symposium (afholdes den 12.-13. november 2019), hvorved sekretariatet allerede i år 

kan invitere foredragsholdere, som ofte har planlagt deres tid langt ud i fremtiden. 

 

Ud over at invitere foredragsholdere nævnt under punkt 3a vil sekretariatet allerede i år (2018) 
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invitere Donald E. Ingber (M.D., Ph.D. - Wyss Institute - Harvard University) til at tale om human-

on-a-chip. 

 

9. Vejledning om godkendte kurser på dyreforsøgsområdet 

 

Det besluttedes, at Danmarks 3R-Center i samarbejde med Dyreforsøgstilsynet skal danne sig et 

overblik over hvilke (nationale) kurser, der udbydes i forsøgsdyrsanvendelse, ligesom indholdet af 

disse kurser skal klarlægges. På denne baggrund skal der udarbejdes en vejledning til 

kursusstederne omkring læringsmål. 

 

10. Ideer og inspiration til opfølgning i sekretariatet 

(Sekretariatet modtager under dette punkt input fra bestyrelsen til nye projekter eller ideer, vi skal arbejde videre med) 

 

a. Idékatalog med potentielle 3R-projekter 

 

Punktet blev udskudt til næste bestyrelsesmøde grundet tidmangel.  

 

Det blev dog besluttet, at Lisbeth E. Knudsen skal kigge nærmere på alle de Replacement-

ansøgninger, som Danmarks 3R-Center har modtaget siden første ansøgningsrunde i 2014 (men 

ikke modtog midler) og kontakte de respektive forskere for at høre, om projekterne alligevel blev 

gennemført og i givet fald finde ud af, hvilke resultater projekterne resulterede i. 

 

11. Evt. (14.50-15.00) 

 

Sekretariatet kunne oplyse, at arrangementet Videnskab med øl �l er ved at blive arrangeret. 

Sekretariatet aEaler dato med Axel Kornerup Hansen, som skal holde foredraget. 

Det blev fra bestyrelsens side foreslået at udarbejde en grafisk illustraGon over det naGonale 

forsøgsdyrsantal set over Gd, som skal placeres på relevante sider på 3R-Centerets hjemmeside. 

Sekretariatet udfører arbejdet. 

Muligheden for at placere relevante PowerPoint-præsentationer med lyd – dvs. oplæste 

præsentationer - på hjemmesiden diskuteredes også. Sekretariatet vil fremover være 

opmærksomme på muligheden. 


