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Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center  

Tirsdag den 30. oktober 2018 kl. 10-15, Mødelokale E041, Fødevarestyrelsen, Glostrup  

 

Tilstedeværende: Christine Nellemann, Peter Bollen, Lisbeth E. Knudsen, Axel Kornerup Hansen, Jan 

Lund Ottesen, Erwin Roggen, Tom Bengtsen, Louise Holm Parby og Rasmus Normann Nielsen (ref.). 

Afbud fra Adrian Smith. 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden godkendt. 

 

2. Målskema 2018 

 

Sekretariatet gennemgik målskema for Danmarks 3R-Center. 

 

Med hensyn til forskellige danske fondes støtten op om Funders’ Principles besluttedes det at 

rette telefonisk kontakt til de fonde, som sekretariatet endu ikke har modtaget svar fra. Efter 

sekretariatets deltagelse i et møde hos Lundbeckfonden den 19. september meddelte fonden, 

at den ønskede at tilsluttet sig (efter bestyrelsesmødets afholdelse har Innovationsfonden 

takket nej). Det betyder, at der pr. dags dato (8. november 2018) er fire danske fonde, som 

har valgt at støtte op om Funders’ Principles: Danmarks Grundforskningsfond, Gigtforeningen, 

Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Lundbeckfonden. 

 

Bestyrelsesmedlem Lisbeth E. Knudsen, som qua sin involvering i ansøgningsevalueringen i 

den svenske fond (Scientific Council for Medicine and Health med call MH-3R:Utveckling av 

metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R)), som har et call for 3R, 

vil tilbyde Lundbeckfonden en præsentation af, hvordan 3R-evalueringen finder sted  her, så 

Lundbeckfonden kan hente inspiration til deres fremtidige evalueringsproces. 

 

Danmarks 3R-Center havde et mål om at modtage 20 ansøgninger om forskningsmidler (2019) 

men modtog 12, hvorfor det skal overvejes at gøre en ekstra indsats for at opnå flere 

ansøgninger. 

 

Det diskuteredes endvidere, hvorvidt der stilles for omfattende krav til 

forskningsmiddelmodtagerne – en diskusion som genoptages på et fremtidigt 

bestyrelsesmøde (2019) –  hvor strategien for uddeling af forskningsmidler også skal 
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diskuteres. 

 

 

Antal indkomne ansøgninger om forskningsmidler 2014-2018 

 

2014: 18 ansøgninger 

2015: 21 ansøgninger 

2016: 14 ansøgninger 

2017: 34 ansøgninger 

2018: 18 ansøgninger 

2019: 12 ansøgninger 

 

 

 

3. Internationale møder og kontakter 

 

18th Annual Congress of EUSAAT, Linz, 23.-26. september 2018: Konferencen havde 

deltagelse af repræsentanter fra sekretariatet, som gav en status herpå. Der ytredes stor 

tilfredshed med konferencen som helhed.  

 

Særlig interessant var et fællesmøde for europæiske 3R-centre – et møde som var blevet 

arrangeret af Winfried Neuhaus (ny president for EUSAAT). På mødet diskuteredes 

mulighederne for et fremtidigt samarbejde 3R-centrene imellem. Muligheden for, at EUSAAT 

skal koordinere indsatsen, blev diskuteret. Danmarks 3R-Center har altid være fortaler for 

samarbejde 3R-centre imellem, hvorfor initiativet herfra bifaldes, ligesom den videre proces 

følges nøje. 

 

Jan Lund Ottesen kunne fortælle, at han havde deltaget i et møde med det irske nationale 

udvalg (National Committee for the Protection of Animals Used for Scientific Purposes). Her 

havde der været stor interesse for den markedsdag, som Udvalget for Forsøgsdyr og 

Alternativer hvert år afholder i forbindelse med dyrevelfærdsorganernes årsmøde. 

 

Tom Bengtsen orienterede om, at man i Sverige snart afholder sit første årsmøde for 

dyrevelfærdsorganerne (15. november 2018). Repræsentanter (Tom Bengtsen og Rasmus 

Normann Nielsen) fra Danmarks 3R-Centers sekretariat vil deltage på mødet. På mødet vil 

Danmarks 3R-Center præsentere to posters for henholdsvis Danmarks 3R-Center og Udvalget 

for Forsøgsdyr og Alternativer. 

 

Tom Bengtsen kunne desuden orientere om, at Peter Bollen og Louise Holm Parby deltager i 

Second meeting of National Committees under Directive 2010/63/EU on the use of animals 
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for scientific purposes (Bruxelles, 15.-16. November 2018). 

 

4. Sekretariatet orienterer 

 

Sekretariatet kunne orientere om det nærtstående 3R-Symposium (5.-6. november 2018). Det 

kunne oplyses, at flere end 200 personer havde tilmeldt sig symposiet, hvilket endnu engang 

var et højere antal end året før. Det kunne også oplyses, at planlægningen gik efter planen, 

hvorfor alt tydede på et godt symposium. 

 

a. Uddeling af 3R-forskningsmidler for 2019 

 

Orienteringen herom var allerede foregået under punkt 2. 

 

b. Status på tilslutning til Joint EU Funding Principles 

 

Orienteringen herom var allerede foregået under punkt 2. 

 

c. Status på vejledning om godkendte kurser på dyreforsøgsområdet  

 

Sekretariatet er i dialog med Dyreforsøgstilsynet herom. Dyreforsøgstilsynet finder 

ideen god og påbegynder arbejdet i det nye år. 

 

d. Andet 

 

Intet at bemærke. 

 

5. ”VidenskabsBar” (tidl. videnskab med øl til)  

 

Louise Parby redegjorde for en nytænkning af konceptet, hvor også andre dele af 

Fødevarestyrelsen – eksempelvis Videncenter for Dyrevelfærd (ViD) – kunne tænkes ind i 

konceptet. Bestyrelsen fandt ideen herom god, hvorfor sekretariatet arbejder videre med at 

udarbejde en konceptbeskrivelse. 

 

Sekretariatet kunne oplyse, at der ikke bliver afholdet VidenskabsBar i år (2018), men først 

primo 2019. Sekretariatet efterlyste ideer hos bestyrelsen til fremtidige Forsøgsdyrs/3R-

oplæg. 
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6. 3R-centerets synlighed ved arrangementer og i fagblade  

 

Bestyrelsen foreslog en række nationale møder/konferencer og fagblade, som sekretariatet 

kan forsøge at kontakte med henblik på fremtidig udbredelse af viden om 3R og promovering 

af Danmarks 3R-Center. 

 

7. Program for 3R-symposium 2019 

 

Sekretariatet forlagde et udkast til programmet for 2019, som godkendtes af bestyrelsen. Det 

aftaltes at kontakte Donald E. Ingber hurtigst muligt, så keynote-speakeren kommer på plads. 

 

Peter Bollen foreslog et oplæg om LD50/LC50, hvilket skal skal overvejes. 

 

Jan Lund Ottesen sender kontaktinformation til sekretariatet på Dr. Klaus Cussler, som Jan 

havde hørt et spændende foredrag fra (A 4R concept for the safety testing of 

immunobiologicals - Revisited) (dags dato har Jan Lund Ottesen sendt kontakinformation til 

sekretariatet). Denne oplægsholder skal overvejes. 

 

Det skal også overvejes, om et oplæg om potentialet i ”big data” i forhold til 3R skal inkluderes 

i programmet. 

 

Det aftaltes, at bestyrelsen overvejer mulige nationale foredragsholdere, idet mange 

internationale foredragsholdere allerede er blevet foreslået til programmet. 

 

8. Ideer og inspiration til opfølgning i sekretariatet  

 

Det aftaltes, at sekretariatet skal udarbejde forslag til et konceptpapir for en workshop om 

replacement. Bestyrelsen kan indsende navne på relevante deltagere til et sådant 

arrangement. 

 

Det aftaltes, at sekretariatet forsøger at danne sig et overblik over, hvad der eksisterer af 

forsøgsdyrsetik på nettet, som eventuelt kan danne grundlag for en linksamling på 3R-

centerets hjemmeside. 

 

11. Eventuelt 

 

Peter Bollen fremviste mus, som han selv havde præserveret  efter ”Elnady-metoden” (der blev 

præsenteret på Danmarks 3R-Centers symposium 2017). Musene skal benyttes i undervisningen. 

 



5 

 

Bestyrelsesmedlemmer opfordres til at tjekke deres respektive profiler på hjemmesiden – både 

danske og engelske – mhp. eventuelle opdateringer. 


