Danmarks 3R-Center

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center
Tirsdag den 20. april 2021 kl. 10-15, Zoom-møde
Deltagere: Axel Kornerup Hansen (formand), Christine Nellemann, Peter Bollen, Erwin
Roggen, Jan Lund Ottesen, Adrian Smith, Lisbeth E. Knudsen, Elizabeth Mortensen, Katrine
Svendsen, Louise Holm Parby, Rasmus Normann Nielsen (ref.)
Afbud: Peter Bie (observatør), Tom Bengtsen

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Sekretariatet orienterer om emner af interesse for Udvalget og 3R-centeret, herunder:
a) Afsluttet AIRD-opgraderingsprojekt og informationspjece
Louise Holm Parby informerede om, at Dyreforsøgstilsynet har udarbejdet en
informationspjece i forbindelse med det nu gennemførte AIRD-opgraderingsprojekt. Pjecen
beskriver bl.a., at Dyreforsøgstilsynet ikke længere sender en kopi af tilladelsesbrevet til
forsøgsdyrsveterinæren. Peter Bollen udtrykte bekymring i forhold til dette og spurgte ind
til, om FVST implementerer GDPR-lovgivningen for restriktivt. Sekretariatet oplyste, at den
ændrede procedure skyldes GDPR-reglerne og §19 i lov om dyreforsøg. Jan Ottesen
påpegede, at med den planlagte nye lov om dyreforsøg, hvor der vil stilles krav om en
”ansvarlig på den enkelte virksomhed/institution” (den person der pt. fejlagtigt omtales
som ”Animal Welfare Officer”), så vil der være et stort dilemma i, at denne person har
ansvar for, hvad der sker på virksomhed/institution, men ikke kan være sikker på, at have
modtaget den information der sendes fra Rådet for Dyreforsøg. Jan bad om, at Sekretariat
allerede nu gjorde, ”dem der har med denne lov at gøre” opmærksom på dette.
Adrian Smith foreslog, at det kræves af AIRD-brugerne, at de bruger en standardordbog i
forbindelse med angivelse af nøgletermer. Sekretariatet vil foreslå EU-Kommissionen dette
i forbindelse med kommentering af den EU-guide til ikke-tekniske projektresumeer, der pt.
ligger i udkast.
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b) Besøg af DR i Rådet for Dyreforsøg – optagelse til programmet Indefra med Anders Agger
Rasmus Normann Nielsen kunne fortælle, at programmet – efter planen – skal sendes i
løbet af efteråret. I forbindelse med programmet er det planen, at DR deltager på
rådsmødet i maj.
c) EURL ECVAMs rapport om antistofproduktion
Axel Kornerup Hansen ytrede ønske om, at Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer – i
lighed med flere andre nationale udvalg – forholder sig officielt til rapporten, så det
synliggøres, at rapporten tages seriøst.
Det diskuteredes, at udvalget kunne formulere nogle forslag til Rådet for Dyreforsøg i
forhold til, hvordan dette kan forholde sig til forsøgsdyr og antistoffer.
Det besluttedes, at Axel Kornerup Hansen og Jan Lund Ottesen formulerer en tekst, som
diskussionen om forsøgsdyr og antistoffer kan tage sit udgangspunkt i på næste
bestyrelsesmøde.

3. Målskema 2021
Målskemaet for 2021 blev diskuteret. Efter enkelte justeringer blev målskemaet godkendt.
Det skal nævnes, at Danmarks 3R-Centers årlige symposium og Dyrevelfærdsorganernes
Årsmøde blev diskuteret grundigt i forhold til indhold, deltagere og form.
Det besluttedes, at Dyrevelfærdsorganernes Årsmøde i år (16. september) skal afholdes i
sin vanlige form, hvorefter mulighederne for at gøre mødet endnu mere attraktivt for
landets dyretekniske personale skal undersøges.
Det besluttedes endvidere, at Danmarks 3R-Centers symposium skal bibeholdes som
værende et symposium på et højt videnskabeligt niveau for hovedsageligt
forskere/udviklere, hvilket skal afspejles i promoveringen af arrangementet. I den
forbindelse besluttedes det, at registreringsformularen til symposiet skal tilrettelægges på
en sådan måde, at deltagernes baggrund i højere grad end tidligere kan identificeres.
4. Nationale og internationale møder og kontakter
-

Møde-/arrangement-deltagelse siden sidste bestyrelsesmøde:
o Charité 3R Symposium and Poster Award, online, 22. Februar, Tom Bengtsen
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o 3rd European NC network meeting, online, 25.-26. marts, Axel Kornerup Hansen og Katrine
Svendsen

-

Kommende møder/arrangementer:
o
o
o
o

Miniseminar om håndtering af forsøgsdyr, 4. maj 2021, online eller KU
Nordic 3R Webinars, 5.-6. maj 2021, online
NC3R’s prize award, 17. maj 2021, online
11th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, 23. august - 2.
september, online
o Årsmøde for dyrevelfærdsorganerne, 16. september 2021, KU (evt. online)
o Scand-LAS, 2.-4. november 2021, hybridmøde (Tallinn og online)

5. Undersøgelse af forsøgsdyrsfaciliteternes erfaringer med COVID19
Jan Lund Ottesen indledte diskussionen med en forklaring på, hvordan han selv og Rasmus
Normann Nielsen havde grebet udarbejdelsen af udkastet til undersøgelsen an. Jan gav
udtryk for, at bestyrelsens input var vigtige i forhold til udarbejdelsen af den endelige
undersøgelse.
Det besluttedes derfor, at sekretariatet udsender udkastet til bestyrelsen for at opnå
konkrete input fra alle, hvorefter Jan og Rasmus vil tilrette udkastet, så ordlyden i udkastet
kan besluttes på næste bestyrelsesmøde.
6. Procedure og tidsplan for uddeling af 3R-forskningsmidler 2022, herunder:
Bestyrelsen godkendte tidsplanen for uddeling af 3R-støtte i 2022. Det blev besluttet at
fastholde støttevarigheden på 18 mdr. og at call’et skal tilrettes mht. deadline for feedback
og overhead. Desuden blev det besluttet, at der skal tilføjes et punkt i ansøgningsskemaet,
hvori ansøger skal skrive en kort lægmandsbeskrivelse på dansk.
Adrian Smith gjorde opmærksom på, at linket i call’et til bestyrelsens udtalelse vedr.
Replacement (Danmarks 3R-Center finder, at der er behov for en bredere forståelse af
begrebet erstatning af dyreforsøg) linkede til den danske version, men – idet call’et er på
engelsk – bør man linke til udtalelsen på engelsk (The Danish 3R-Center thinks that a
broader understanding of the concept of Replacement of experiments on animals is
needed).
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Sekretariatet sørger for at rette call’et til.

7. Samarbejde med NCad vedr. ”human tissue”, herunder:
o Drøftelse vedr. en evt. udtalelse
Det besluttedes, at samarbejdet med NCad og brugen af humant væv skal drøftes på
kommende bestyrelsesmøde. Det aftaltes, at Lisbeth E. Knudsen indleder drøftelsen med et
oplæg om humant væv i relation til de 3R’er og eventuelle samarbejdsrelationer.

8. Undersøgelse af 3R-centerets impact, herunder:

o Nedsættelse af en ekstern arbejdsgruppe
I forbindelse med 3R-centerets impact diskuteredes muligheden at lade en journalist eller
lignende skrive en artikel herom, som kan tage sit udgangspunkt i 3R-centerets vision og
mission. I den forbindelse blev en specifik person nævnt, idet denne ikke bare er en
fremragende formidler, men også har et indgående kendskab til forsøgsdyr og 3R-området,
ligesom han tidligere har skrevet en artikel for Danmarks 3R-Center. Det besluttedes, at
sekretariatet (Rasmus Normann Nielsen) tager kontakt til personen for at præsentere ham
for idéen.
Det diskuteredes også, om man kunne supplere ovennævnte artikel med et videoindslag
fra årets 3R-symposium, som involverede interviews med deltagere vedr. 3R-symposiets
impact. Sekretariatet undersøger denne mulighed nærmere og kontakter i første omgang
Axel Kornerup Hansen med overvejelserne.

9. 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)

Der var enighed om, at mængden af arbejdsopgaver i den sidste tid af indeværende
bestyrelsesperiode umuliggjorde igangsættelsen af yderligere projekter.
10. Evt.
Rasmus Normann Nielsen kunne fortælle, at han og Tom Bengtsen havde aftalt et møde med
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Anders Permin fra Den Danske Dyrlægeforening for at høre nærmere om deres Lommebog om
forsøgsdyr og eventuelle planer for en opdatering af bogen, hvilket bestemt synes relevant,
idet bogen – efter sigende – stadigvæk anvendes og ikke er opdateret siden 2013. Bestyrelsen
orienteres om mødet på kommende bestyrelsesmøde.
Adrian Smith orienterede om, at han d.d. havde åbnet op for registrering til det nordiske 3Rwebinar (https://norecopa.no/meetings/nordic-webinars), som afholdes 5.-6. maj. Adrian
orienterede om, at der allerede var over 130 tilmeldte. Sekretariatet kunne fortælle, at de
havde planlagt at promovere arrangementet i den kommende tid.

Afslutningsvis kunne Axel Kornerup Hansen fortælle, at han selv og Tom Bengtsen afholdt et
møde med 3R-centerets interessenter med henblik på at opnå fortsat støtte til 3R-centeret fra
2022.
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