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Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center 

Torsdag den 15. december 2020 kl. 10-15, Zoom-møde 

 
Tilstedeværende: Christine Nellemann, Axel Kornerup Hansen, Lisbeth E. Knudsen, Peter Bollen, 
Erwin Roggen, Adrian Smith, Jan Lund Ottesen, Peter Bie (observatør) (deltog ikke under punkt 2), 
Tom Bengtsen, Louise Holm Parby, Elizabeth Mortensen, Rasmus Normann Nielsen (ref.) 
 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 
 
Godkendt 
 

2. Uddeling af 3R-forskningsmidler 2021 
 
3R-centeret varetager uddelingen af 1,5 millioner kr. årligt som forskningsmidler inden for 
et eller flere af de 3R'er.  
 
Christine Nellemann og Peter Bollen var til dette års uddeling hver især inhabile på en 
ansøgning, hvorfor de ikke deltog i den indledende del af processen omkring udvælgelsen 
af kandidater til modtagelse af forskningsmidler. Da den resterende del af bestyrelsen 
havde reduceret antallet af ansøgninger, og de to ansøgninger, som henholdsvis Christine 
og Peter var inhabile på, ikke længere var blandt kandidaterne, trådte de ind i mødet. 
 
Bestyrelsen diskuterede, hvorvidt et bestyrelsesmedlem er inhabil i en proces, hvor 
forskningsmidler uddeles, i det tilfælde, at denne er nævnt i en reference. Der var enighed 
om, at en sådan situation ikke i udgangspunktet bør resultere i inhabilitet, hvis der ikke i 
øvrigt er nær interesseforbindelse til ansøgningen eller ansøgerne. 
 
Bestyrelsen opnåede enighed om tre ansøgninger, som de besluttede at indstille til 
ministeren med henblik på støtte. Det forventes, at støttemodtagerne kan oplyses herom 
primo 2021. 
 
 

 
 

 

Danmarks 3R-Center 



2 
 

3. Målskema 2020 
 
Sekretariatet gennemgik målskemaet, som i høj grad er blevet påvirket af årets corona-
situation. 
 
Mht. hjemmesidebesøgende har det vist sig, at det lavere antal besøgende/sidevisninger i 
2020 sammenlignet med 2019 med stor sandsynlighed ikke – som først antaget – kan 
tilskrives corona-situationen. Det skyldes derimod, med stor sandsynlighed, de GDPR-
regler, som hjemmesiden er blevet underlagt, idet den besøgende nu aktivt skal krydse af – 
og dermed godkende – at statistik indsamles på baggrund af dennes besøg. Hvis brugeren 
således ikke aktivt tillader denne praksis, vil besøget ikke registreres. 
 
Sekretariatet undersøger mulighederne for fremadrettet at opnå et sandfærdigt antal 
besøgende/sidevisninger. 
 
Sekretariatet kunne også fortælle, at man i 2021 forventede at etablere en 
nyhedsredaktion, så flere personer involveres i nyhedsformidlingen på både Danmarks 3R-
Centers- og Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativers hjemmeside. 
 
a. Oversigt over 3R-projektstatus  

 
Der blev præsenteret en opdateret oversigt over status på de støttede 3R-projekter.  
Alle projekter forløber planmæssigt, men enkelte projekter er blevet forsinket en smule 
– bl.a. grundet årets corona-situation. 
 
 

4. Nationale og internationale møder og kontakter 
Kommende møder/arrangementer: 

 
a) Commission Scientific Conference “Towards replacement of animals for scientific 

purposes” – 2.-3. Februar, online-møde 
 
Idet mødet grundet corona-situationen blev rykket til ovennævnte dato, bibeholdes 
programmet fra den oprindelige dato. Det aftaltes, at Erwin Roggen sender 
programmet til bestyrelsen og sekretariatet.  
 

b) 3rd European NC network meeting, 25.-26. marts 2021 i Berlin 
 

Der er ikke udsendt information vedr. tilmelding til mødet. Det er desuden uklart, 



3 
 

hvorvidt mødet afholdes ved fysisk tilstedeværelse i Berlin. 
 

 
5. Sekretariatet orienterer 

 
a. Personalesituationen i fællessekretariatet 

 
Tom Bengtsen informerede om, at man i Dyrevelfærd & Veterinærmedicin havde ansat 
Michael Sebastian Bergholz-Knudsen, som studentermedhjælper. 
 

b. Status på årsrapport 2020 
 
Sekretariatet kunne fortælle, at arbejdet med årsrapporten følger planen, hvorfor en 
færdig årsrapport forventes at kunne godkendes til publicering ved bestyrelsesmødet 
23. februar 2021. 
 
 

6. Etablering af et eksternt bedømmelsesudvalg 
 
Det beslu edes, at nedsæ elsen af et eksternt bedømmelsesudvalg udsæ es l den 
kommende bestyrelse, som skal påbegynde sit arbejde pr. 1. november 2021. Den 
nuværende bestyrelse har udarbejdet en liste over mulige eksperter l de e udvalg.  
 
 

7. Arbejdsopgaver udført af Udvalget og 3R-centeret i perioden 14. november 2013 l 
ul mo 2020 
 
Danmarks 3R-Center/Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer har besluttet at udarbejde et 
skriv, som skitserer arbejdet, der er blevet udført siden etableringen af centeret/udvalget. 
Skrivet kan fremvises interessenter – herunder ministeren – ligesom det kan hjælpe den 
kommende bestyrelse godt på vej. 
 
Til dette arbejde nedsattes en arbejdsgruppe bestående af Christine Nellemann, Lisbeth E. 
Knudsen, Axel Kornerup Hansen, Jan lund Ottesen og Rasmus Normann Nielsen, som 
påbegynder arbejdet i begyndelsen af 2021. Med udgangspunkt i den af sekretariatet 
udsendte liste med udførte arbejdsopgaver skal arbejdsgruppen byde ind med idéer til, 
hvordan opgaverne bedst kan præsenteres i et samlet skriv. 
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8. 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)  
 
Det blev foreslået at afholde et arrangement i samarbejde med de nordiske/skadinaviske 
lande. Adrian Smith (Norecopa) undersøger muligheden herfor. 
 
 

9. Evt. 
 
Chris ne Nellemann orienterede om sin deltagelse i udvalget l bedømmelse af NC3Rs, 
som evalueres hvert femte år af et panel, hvoraf det danske 3R-center var eneste 
interna onale repræsentant. Det skal vi tage som en anerkendelse.  
 
Adrian Smith spurgte l muligheden for, at involvere Norecopa i den nyligt etablerede 
samarbejdspla orm bestående af Danmarks 3R-Center, NC3Rs, 3Rs-Centre Utrecht Life 
Sciences, Swedish 3Rs Center, Charité 3R samt Swiss 3R Competence Centre. Danmarks 3R-
Center vil forhøre sig herom i kommende møde med ovennævnte parter.  
 
Mødedatoer for 2021: 

 23. februar 
 20. april 
 15. juni 
 7. september 
 13. oktober 
 14. december 

 
Det beslu edes at servere Champagne på den nuværende bestyrelses sidste møde i 2021. 


