
 
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center og Udvalget for 

Forsøgsdyr og Alternativer 

Tirsdag den 1. november 2022 kl. 10-15, mødelokale E041, Fødevarestyrelsen, 

Glostrup 

Deltagere: Axel Kornerup Hansen, Jan Lund Ottesen, Erwin Roggen, Lisbeth E. Knudsen, Birgitte Kousholt 

(online), Peter Bollen (deltog på dele af mødet (online)), Tom Bengtsen, Louise Stab Bryndum, Sofie 

Reumert Biering-Sørensen, Rikke Rosendal, Rasmus Normann Nielsen (ref.) 

Afbud: Christine Nellemann 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden blev godkendt. 

 

2. Sekretariatet orienterer om emner af relevans for udvalget og 3R-centeret, herunder 

 

a. Målskema 2022 

 

Det besluttedes, at allerede opfyldte mål skal markeres i målskemaet, så det bliver 

nemmere at få overblik over de mål, som endnu ikke er opfyldt.  

 

Det besluttedes, at mål vedr. dyrevelfærdssorganernes deltagelse på 

Dyrevelfærdsorganernes Årsmøde skal tydeliggøres i fremtidige målskemaer, så det 

ikke er antal tilmeldte DVO’er, der skal måles på, men derimod antallet af 

tilstedeværende. 

 

Det besluttedes, at sekretariatet i forbindelse med fremtidige årsmøder skal forsøge 

at finde ud af, hvorfor DVO’er, som ikke har tilmeldt sig, vælger ikke at deltage. 

Herunder om geografisk placering har en betydning. 

 

b. Artikel om brug af dyr i undervisning 

 

Det besluttedes, at det tydeligt skal fremgå af hjemmesiden, at artiklen er den 

første af to, idet den kommende artikel om ikke-tilladelseskrævende anvendelse af  



 
 

 

dyr i undervisning er tæt forbundet med denne i emnemæssig henseende. 

 

Axel Kornerup Hansen gav udtryk for, at han havde enkelte rettelsesforslag til 

artiklen, som han snarest sender til sekretariatet, som herefter retter artiklen til. 

 

Sekretariatet informerede bestyrelsen om planen for den kommende artikel, som 

formentlig først er klar til publicering i begyndelsen af 2023. 

 

c. Tom Bengtsen opdaterer om aktuelle emner 

 

Tom Bengtsen kunne fortælle, at Folketingsvalget har forsinket processen relateret 

til udpegningen af en ny bestyrelse i henholdsvis Danmarks 3R-Center og Udvalget 

for Forsøgsdyr og Alternativer, idet bestyrelsens medlemmer skal udpeges af 

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Det forventes, at stillingsopslag kan 

offentliggøres kort tid efter en ny regering har fundet sin form. 

 

Det diskuteredes, hvorvidt den nuværende bestyrelse kan fortsætte to måneder 

yderligere (indtil den 1. marts), idet deres bestyrelsesperiode udløber 31. december 

2022. 

 

d. Møde for forskere med EAE forsøg i højeste belastningskategori  

 

Sekretariatet kunne oplyse, at mødet med forskerne, der anvender EAE modeller, 

var gået godt. Der havde således været en stor lyst til at diskutere mulighederne for 

at forbedre metoderne i dyrevelfærdsmæssig henseende. På mødet besluttedes 

det, at der skal udfærdiges et konsensuspapir, som skal sikre en ensartet 

anvendelse af modellerne for at sikre de bedst mulige forhold for de anvendte dyr. 

 

Bestyrelsen besluttede, at de forskere, som arbejder med forsøgsfisk i højeste 

belastningskategori, skal inviteres til et lignende møde for at finde ud af, om disse 

modeller kan forbedres til glæde for dyrenes velfærd. 

 

e. Webinar om fremme af kendskab til 3R-centerets forskningsmidler blev afholdt 8. 

september   

 

Sekretariatet kunne oplyse, at man i forbindelse med promovering af 3R-centerets  



 
 

 

forskningsmidler havde afholdt et online-arrangement, hvor Axel Kornerup Hansen 

og Louise Stab Bryndum havde holdt oplæg herom, ligesom man havde inviteret en 

tidligere modtager af forskningsmidlerne til at fortælle om egne erfaringer i 

forbindelse med ansøgnings- og tildelingsproceduren. Sekretariatet kunne fortælle, 

at mindst fire af deltagerne i arrangementet også endte med at indsende en 

ansøgning til 3R-centeret, som i øvrigt – alt i alt – havde modtaget 18 ansøgninger 

ved ansøgningsfristens udløb. 

 

f. 3R-forskningsmidler 

 

Det besluttedes, at alle bestyrelsesmedlemmer skal have tilsendt alle ansøgninger, 

selvom de hver især i første omgang ”blot” skal bedømme (score) 7-8 ansøgninger, 

hvorved samtlige ansøgninger hver scores af tre bestyrelsesmedlemmer. 

 

Det besluttedes endvidere, at processen vedr. udvælgelsen af projekter til støtte, 

som skal foregå på næste bestyrelsesmøde (13. december) skal forberedes 

nærmere på sekretariatets formøde med formanden. 

 

g. Symposium 2022 Status 

 

Sekretariatet informerede om, at i omegnen af 165 personer havde tilmeldt sig 

symposiet. Sekretariatet udfærdiger et dokument hvoraf det fremgår, hvorfra 

deltagerne kommer – det værende sig organisationsmæssig og nationalitetsmæssig 

henseende. 

 

h. 3R-Centerets nye Q&A-dokument om dyreforsøg og alternativer 

 

Danmarks 3R-Center er ved at udfærdige et Q&A-dokument, som skal supplere det 

øvrige materiale på hjemmesiden henvendt til især skoleelever.   

 

Det besluttedes, at dokumentet herefter udsendes til bestyrelsen, som inden for en 

kort deadline kan kommentere og tilføje. 

 

i. Funding principles for research involving animals 

 

Sekretariat orienterede om, at Sveriges 3R-center havde henvendt sig for at høre  



 
 

 

nærmere om Danmarks 3R-Centers arbejde med at få danske fonde til at tilslutte 

sig Joint European funding principles for research involving animals. 

 

Orienteringen resulterede i en diskussion om, hvorvidt man i forbindelse med 

næste års symposium skulle invitere nogle af disse fonde til at fortælle mere om de 

projekter, som de støtter – med fokus på projekter, som involverer forsøgsdyr 

naturligvis. 

 

Det diskuteredes endvidere, at en eventuel undersøgelse af de danske fondes til 

dato støttede projekter involverende forsøgsdyr kan overvejes af den kommende 

bestyrelse. 

 

3. Nationale og internationale møder og kontakter 

 

Møde-/arrangement-deltagelse siden sidste bestyrelsesmøde: 

 

i. EUSAAT, Linz, Østrig 

 

Sekretariat orienterede om deltagelsen ved mødet. 

 

ii. DDD årsmøde 

 

Sekretariat kunne fortælle, at man havde deltaget med en stand på 

årsmødet. Sekretariatet havde talt med en del veterinærsygeplejersker, idet 

de også holdt årsmøde samme sted. Sekretariatet havde desuden talt med 

en del dyrlægestuderende for at gøre den klogere på Danmarks 3R-Centers 

eksistens og arbejde. 

 

 

Kommende møder/arrangementer 

iii. Miniseminar 1) traumeforsøg og ”den gode ansøgning” december 2022.  

iv. Webinar 7. November: Severe suffering in Animal Experiments, Østrigs 3R 

center 

 

Se i øvrigt: https://norecopa.no/meetings/webinars-and-meetings-calendar 

 

https://norecopa.no/meetings/webinars-and-meetings-calendar


 
 

 

 

Udvalget for forsøgsdyr og alternativer 

 

4. Henvendelser fra Rådet til Udvalget  

a. Opdateret version af procedure for samarbejde mellem Rådet og Det Nationale 

Udvalg vedr. udtalelser 

 

Bestyrelsen godkendte en opdateret version af proceduren for udvalgets ageren på 

henvendelser fra Rådet for Dyreforsøg. 

 

 

3R-centeret 

 

5. 3R-Prisen 2022 

 

Sekretariatet orienterede om, at årets modtager af 3R-prisen ikke kan få overrakt prisen på 

årets symposium, idet en ny regering først skal finde sin form. Prisen vil derfor blive 

overrakt til prismodtageren ved senere lejlighed. 

 

6. Visionspapir 

 

Udkastet til visionspapiret blev diskuteret.  

 

Det besluttedes, at visionspapiret skal opbygges som en inspiration til den kommende 

bestyrelse, ligesom den skal fungere som en afslutning på den nuværende bestyrelses 

afgang. 

 

Det besluttedes, at sekretariatet tilretter herefter, hvorefter det kan fungere som bilag på 

førstkommende bestyrelsesmøde. 

 

 

7. Rapport om effekt af 3R-centerets arbejde – af Aage Kristian Alstrup Olsen 

 

Bestyrelsen diskuterede, at man kunne tænke sig, at supplere evalueringen med enkelte 

aspekter. Det besluttedes, at sekretariatet henvender sig til Aage Kristian for at opnå et  



 
 

 

tilbud på dette ekstra arbejde. 

 

Det besluttedes endvidere, at den kommende bestyrelse kan forholde sig til evalueringens 

konkrete anbefalinger. 

 

Det besluttedes at lægge den færdige evaluering på 3R-centerets- og udvalgets 

hjemmeside. 

 

8. Henvendelse om potentielt samarbejde med PETA’s Science Consortium 

 

Det besluttedes at formulere et afslag på forespørgslen om samarbejdet. 

 

9. Henvendelse fra Ontox 

 

Erwin Roggen orienterede om henvendelsen.Ontox er et europæisk samarbejde mellem en 

række virksomheder, forskningsinstitutioner, universiteter og virksomheder med det 

overordnede formål at fremme brugen af NAM’s (new approach methodologies) til 

toksikologisk risikovurdering af bl.a. lægemidler og kemikalier. Danmarks 3R-Center er 

blevet opfordret til at deltage i en arbejdsgruppe sammensat af repræsentanter fra 

regulatoriske myndigheder, industri og NGO’er.  Der var enighed i bestyrelsen, om at 

sekretariatet skal deltage i gruppen, som forventes at holde første møde primo 2023 i 

Bruxelles. 

Evt.  

 

Jan Lund Ottesen orienterede om, at Novo Nordisk havde tilsluttet sig Marseille Deklarationen, 

hvis formål er at få høje globale standarder både internt, og ved samarbejder med CRO’er. 

Deklarationen er underskrevet af blandt andet Novo Nordisk, Sanofi og Merck Group. Jan Lund 

Ottesen har lagt følgende på Linkedin: https://www.linkedin.com/posts/jan-lund-ottesen-

a8835a15_marseilledeclaration-animalwelfare-animalscience-activity-6988075396114046977-

eSPu?utm_source=share&utm_medium=member_desktop  

  

Det besluttedes, at sekretariatet udfærdiger en nyhed om Marseille Deklarationen til 3R-centerets 

hjemmeside. 

 

Sekretariatet kunne fortælle, at man i samarbejde med en række andre europæiske 3R-centre var 

ved at planlægge et webinar om Culture of Care til afholdelse i første halvår af 2023. 

https://www.linkedin.com/posts/jan-lund-ottesen-a8835a15_marseilledeclaration-animalwelfare-animalscience-activity-6988075396114046977-eSPu?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/jan-lund-ottesen-a8835a15_marseilledeclaration-animalwelfare-animalscience-activity-6988075396114046977-eSPu?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/jan-lund-ottesen-a8835a15_marseilledeclaration-animalwelfare-animalscience-activity-6988075396114046977-eSPu?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

