Danmarks 3R-Center

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center
Torsdag den 20. oktober 2020 kl. 10-15, Zoom-møde
Mødedeltagere: Christine Nellemann (formand), Lisbeth E. Knudsen, Adrian Smith, Peter Bollen,
Axel Kornerup Hansen, Peter Bollen, Jan Lund Ottesen, Elizabeth Mortensen, Louise Holm Parby,
Rasmus Normann Nielsen (ref.)
Afbud: Tom Bengtsen, Peter Bie (observatør)

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendtes.
2. Målskema 2020
Sekretariatet gennemgik målskemaet. Det er tydeligt, at den langvarige situation vedr.
corona sætter sit præg herpå, idet mange mål ikke vil være opfyldt ved årets udgang. Dette
skyldes, at mange af målene for året krævede fysisk tilstedeværelse ved arrangementer,
undervisningsfestivaler og andet.
Sekretariatet kunne fortælle, at det webinar, som var blevet afholdt i samarbejde med seks
andre europæiske 3R-centre (22.-24. september), havde haft flere end 600 deltagere på
hver af de tre dage. På webinaret holdt Christine Nellemann et oplæg om Danmarks 3RCenter, Axel Kornerup Hansen fungerede som vært på en af dagene, ligesom to forskere,
som har modtaget forskningsmidler fra Danmarks 3R-Center (Jori Sørli og Eva Bay
Wedebye), holdt oplæg. Det overvejes, om sådanne webinare arrangeret i samarbejde
med andre 3R centre bør gentages.
3. Nationale og internationale møder og kontakter
a) The European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing, EPAA
Annual Conference, 10. november 2020 i Bruxelles
Arrangementet afholdes planmæssigt.
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b) Workshop: State-of-the-art in vitro methods in practice, 26. november 2020 i Lund
Arrangementet afholdes online. Se evt.
https://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sveriges3rcenter/nyheter/nyhete
r2020/workshopinvitrometoderipraktiken.5.6713e689172f6c65d309868a.html

c) Miniseminar om antistofproduktion, 26. november 2020 på Frederiksberg
Efter planen afholdes arrangementet. De nærmere detaljer er under planlægning og
udmeldes snarest.
d) Commission Scientific Conference “Towards replacement of animals for scientific
purposes”, 10.-11. December 2020 i Bruxelles
Arrangementet er udsat til første uge i februar. Den præcise dato er endnu ikke kendt.
e) 3rd European NC network meeting, 25.-26. marts 2021 i Berlin
Arrangementet forventes afholdt.
Lisbeth E. Knudsen gjorde den øvrige bestyrelse opmærksom på et arrangement om
Big Data, som afholdes af LUSH. Arrangementet er i øvrigt nævnt i en nyhed på 3Rcenterets hjemmeside. Se evt.: https://www.eventbrite.co.uk/e/lush-prize-conference2020-can-big-data-replace-animal-testing-tickets90598288921?utm_campaign=new_attendee&utm_medium=email&utm_source=eb_
email&utm_term=event_name
Adrian Smith bemærkede, at Norecopa har en ”Webinars and Meetings Calendar”,
hvor man kan opdateres på kommende arrangementer: Webinars and Meetings
Calendar: https://norecopa.no/meetings/webinars-and-meetings-calendar
4. Sekretariatet orienterer
Intet at bemærke.
5. Uddeling af 3R-forskningsmidler 2021
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a) Status på ansøgninger
Sekretariatet kunne oplyse, at man havde modtaget 16 ansøgninger om 3R-centerets
forskningsmidler (ansøgningerne er efterfølgende blevet sendt til bestyrelsens
medlemmer (23. oktober 2020)).
Det er bestyrelsens håb, at antallet af ansøgninger er højere i fremtiden, men ser
bestemt frem til at læse og vurdere de ankomne ansøgninger.
b) Revideret procedure for uddeling af forskningsmidler
Louise Holm Parby præsenterede udkast til en revideret procedure for uddeling af
forskningsmidler. Den reviderede procedure, der er drøftet med jura-afdelingen i
Fødevarestyrelsen, beskriver en uddelingsprocedure i tre trin, hvor der i første trin
foretages en sortering fra det samlede antal indkomne ansøgninger til de 10 bedst
bedømte.
I andet trin foretages en sortering fra 10 til 5 ansøgninger.
I tredje trin besluttes det, hvem der skal modtage støtte.
Desuden er der i udkastet en beskrivelse af retningslinjerne for uddelingsprocessen i
tilfælde af manglende beslutningsdygtighed i bestyrelsen.
Den reviderede procedurebeskrivelse skal godkendes af Innovationsfonden, inden den kan
træde i kraft.
Bestyrelsen ytrede tilfredshed med denne procedure. Der var enighed om, at det var godt,
at der nu ligger et udkast til en plan for håndtering af manglende beslutningsdygtighed pga.
inhabilitet - også selvom dette scenarie ikke synes umiddelbart sandsynligt, idet
bestyrelsen først er ikke-beslutningsdygtig, hvis fire ud af syv bestyrelsesmedlemmer er
inhabile. I den forbindelse skal nedsættes et eksternt bedømmelsesudvalg, der skal træde
til i forbindelse med ovenstående scenarie. Etableringen af dette udvalg skal diskuteres på
et kommende bestyrelsesmøde, når et svar fra Innovationsfonden foreligger.
6. Overrækkelse af 3R-prisen til årets vinderen
Sekretariatet orienterede om, hvordan årets 3R-pris vil forløbe. Sekretariatet sørger for
diplom og blomster til vinderen, ligesom sekretariatet kontakter en fotograf med henblik
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på at fotografere seancen.
7. Forberedelse af møde med den nederlandske nationale komité
Bestyrelsens medlemmer diskuterede, hvilke forventninger de hver især havde til mødet
med nederlandske nationale komité.
Frokost 11.50-12.20
8. Møde den nederlandske nationale komité
Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer havde inviteret den nederlandske nationale komité
til et møde vedr. eventuelle samarbejdsmuligheder, idet den nederlandske nationale
komité er ganske progressiv og måske kan være værd at lade sig inspirere af på flere
områder.
Fra nederlandsk side deltog:




Reineke Hameleers (https://english.ncadierproevenbeleid.nl/aboutncad/composition-of-ncad/reineke-hameleers/reineke-hameleers)
Wim de Leeuw (https://english.ncadierproevenbeleid.nl/about-ncad/compositionof-ncad/wim-de-leeuw/wim-de-leeuw)
Bea Zoer

Mødet indledtes med en præsentation af samtlige mødedeltagere, hvorefter Wim de Leeuw
og Christine Nellemann præsenterede henholdsvis det nederlandske og det danske udvalg.
Herefter benyttedes mødet til at spørge ind til hinandens arbejde for at identificere mulige
samarbejdsmuligheder.
I samarbejde med den nederlandske komité arbejdes i øjeblikket på et mødeopsamlingsnotat,
som sekretariatet sender til bestyrelsens medlemmer snarest.
9. Opfølgning på mødet med den nederlandske nationale komité
Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med mødet, ligesom man var af den overbevisning, at et
fremtidigt samarbejde på specifikke områder bestemt synes muligt. Med udgangspunkt i
ovennævnte mødeopsamlingsnotat kan samarbejdsområder diskuteres nærmere på et
kommende bestyrelsesmøde.
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Jan Lund Ottesen bemærkede, at den nederlandske pendant til Rådet for Dyreforsøg aktivt
benytter den specialistviden, som den nederlandske komité indeholder på 3R-området, ved at
efterspørge faglige input herfra – et samarbejde som bestyrelsen bestemt fandt relevant også
at fremelske i Danmark. På denne baggrund diskuteredes det, at Udvalget for Forsøgsdyr og
Alternativer/Danmarks 3R-Center skal foretage en erfaringsopsamling af det foretagne arbejde
fra de to perioder, som det nuværende udvalg/bestyrelse har udført. Erfaringsopsamlingen er
påregnet det kommende nationale udvalg/bestyrelse, idet udvalget/bestyrelsen skal fornyes i
2021. Det besluttedes, at sekretariatet indleder dette arbejde ved at levere en liste til
udvalget/bestyrelsen over det arbejde, som er udført de seneste syv år.
Det besluttedes, at udvalgets to statements skal sendes til det nederlandske udvalg.
Sekretariatet undersøger, om de kan integreres i ovennævnte mødeopsamlingsnotat.

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)

Bestyrelsen påpegede, at det igangsatte projekt vedr. eksisterende kurser i
forsøgsdyrskundskab bør færdiggøres, inden den nye bestyrelse tiltræder. Louise Holm Parby
oplyste, at der tages hånd om projektet. I forbindelse med den nye bekendtgørelse om
forsøgsdyr, som træder i kraft ved årsskiftet, vil Dyreforsøgstilsynet indhente opdaterede
kursusbeskrivelser fra kursusudbyderne, da bekendtgørelsen stiller nye krav til kurser i
forsøgsdyrskundskab.
11.

Evt.

Idet årets 3R-symposium blev aflyst grundet corona-situationen, blev det på et tidligere
bestyrelsesmøde aftalt, at de forskere, som har modtaget forskningsmidler fra Danmarks 3RCenter og var programsat på symposiet for at præsentere deres forskningsresultater, skulle
opfordres til at indsende en digital præsentation, som Danmarks 3R-Center kan benytte på
centerets hjemmeside. Dermed kunne forskerne opfylde de formidlingsmæssige forpligtelser,
som fører med tildelingen af forskningsmidler.
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