Danmarks 3R-Center
Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center
Fredag den 21. april 2017 kl 10-15 i Fødevarestyrelsen, Glostrup
Til stede var Christine Nellemann, Lisbeth E. Knudsen, Adrian Smith, Jan Lund Ottesen, Axel
Kornerup Hansen, Peter Bollen og Erwin Roggen. Fra sekretariatet Tom Bengtsen, Louise Holm
Parby, Rasmus Normann Nielsen og Kirsten Bayer Andersen.
Observatør Peter Bie havde meldt afbud.
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
Det blev besluttet at begynde mødet med punkt 5 vedrørende forskningsmidler og derefter
tage resten af dagsordenen kronologisk.
2. Målskema 2017
Forskningsprojektet, som har til formål at kortlægge aktuel viden om holdninger til
dyreforsøg blandt forskere, der arbejder med dyrefri metoder, vil først kunne afsluttes i
februar 2018. Dette tilføjes til kommentarfeltet i målskemaet, så det i stedet bliver et mål
for 2018.
3. Internationale møder og kontakter
a. Animpact Webinar 22. Februar
Jan Lund Ottesen, Peter Bollen og Kirsten Bayer Andersen deltog. Animpact er et
akademisk samarbejde mellem forskere fra en række EU lande. Projektet har til
formål, at undersøge effekten af EU direktiv 2010/63. Webinaret præsenterede
resultatet af en undersøgelse, hvor forskere, funders og industrien i Danmark, UK
og Portugal var blevet spurgt om deres syn på direktivet og effekten af det.
Generelt var der opbakning blandt de adspurgte interessenter til lovgivningen. Der
var dog kritik af bureaukratisk ansøgningsprocedure i nogle lande (dette
indbefattede ikke Danmark).
b. NC3R´s uddeling af 3R pris 8. marts
Tom Bengtsen deltog. 3R prisen blev givet til projekt om, at store rotter trives med
opstaldning i større bure, hvilket er i tråd med særreglen i dansk lovgivning.

4. Forskningsmidler
a. Valg af modtagere 2017

Der var indsendt 34 ansøgninger om forskningsmidler. Disse var fremsendt til
bestyrelsens medlemmer forud for mødet. Hver ansøgning var på forhånd blevet
bedømt af 3 bestyrelsesmedlemmer. Louise Holm Parby gennemgik på mødet
proceduren for udvælgelse af støttemodtagere. Herefter blev de modtagne
ansøgninger diskuteret. 3 ansøgninger blev på denne baggrund valgt som
støttemodtagere. Alle ansøgere vil efterfølgende modtage svar på, hvorvidt de
modtager forskningsmidler.
b. Status på tidligere støttede projekter
Der var forud for mødet udsendt en statusoversigt over tidligere støttede projekter.
Denne vil løbende blive opdateret.
5. Symposium – foreløbigt program 2017
Det foreløbige program blev gennemgået med henblik på at kontakte potentielle
oplægsholdere.
6. Replacement and refinement of the WHO tunnel method
Axel Kornerup Hansen undersøger, hvordan bestyrelsen bedst kan gå videre, inden der
træffes afgørelse på et senere møde.
7. Ideer og inspiration til opfølgning i sekretariatet
- Status på at Supplere 3R-undersøgelsen til også at inkludere forskere, som arbejder
med dyrefri metoder
Kontrakten er under udarbejdelse, hvorefter projektet kan påbegyndes. Projektet
forventes afsluttet i februar 2018.
- Status på 3R belastningsprojektet
Styregruppen arbejder videre med henblik på at kontakte forskere, der har anvendt dyr
i forsøg med betydelig belastning
- Følgende nye projekter blev foreslået til diskussion på et kommende møde:
o Workshops om brug af forskellige dyrefri metoder samt pros / cons ved brug af
disse
o Invitere udbydere af internetbaserede undervisningsmodeller til at demonstrere
disse
8. Evt. (14.50-15.00)
- 10. oktober fejres Norecopas 10 års fødselsdag. Bestyrelsen inviteres til at deltage
- 26.-27. oktober afholder Norecopa møde i Oslo om Harmonisation of the Care and Use
of Wild and Domestic Mammals and Birds in Field Research

