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Referat af bestyrelsesmøde i Udvalget for Forsøgsdyr og 

Alternativer 

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. Målskema 2020 

 

Sekretariatet gennemgik målskemaet, som i høj grad er blevet påvirket af årets corona-

situation. 

 

Sekretariatet kunne 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. 

 

 

3. 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 

 



 

2 
 

 

 

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

hvorvidt mødet afholdes ved fysisk tilstedeværelse i Berlin. 

 

4. Sekretariatet orienterer 

 

Intet at bemærke. 

 

a. Møde med mellem Dyreforsøgstilsynet og medicinalvirksomheder om EURL-ECVAM’s 

rapport om antistofproduktion den 12. november 

 

Tom Bengtsen informerede om mødet. Overskriften på dagsordenen er lidt misvisende, 

idet det var Fødevarestyrelsens enhed (det nationale kontaktpunkt) for Dyrevelfærd & 

Veterinærmedicin, der deltog i mødet. En række virksomheder, der anvender 

forsøgsdyr bl.a. til antistofporduktion, ønskede at blive orienteret om de danske 

myndigheders håndtering af rapporten. 

 

De blev orienteret om, hvorledes rappporten havde været vurderet og diskuteret i 

både Rådet for Dyreforsøg, Danmarks 3R-center og det nationale udvalg - herunder at 

alle eksisterende tilladelser havde været revurderet. Endelig har Dyreforsøgstilsynet 

afholdt et miniseminar om anvendelsen af forsøgsdyr til antistofproduktion. 

 

Tom kunne i øvrigt fortælle, at man fra EU-Komissionens side er meget tilfredse med 

ovennævnte initiativer, som man fra dansk side havde taget på baggrund af rapporten. 

 

b. DVO-styregruppemødet den 13. november, herunder status på planlægning af DVO-

årsmødet 2021 

 

Louise Holm Parby informerede om styregruppemødet, hvor DVO-årsmødet i 2021 

fyldte meget. Styregruppen besluttede sig for, at programmet fra det aflyste DVO-

årsmøde i 2020 så vidt muligt anvendes i 2021.  

 

Louise kunne i den forbindelse fortælle, at næsten alle oplægsholdere havde 

tilkendegivet, at de gerne vil holde oplæg på DVO-mødet i 2021. 

 

På styregruppemødet var det blevet diskuteret, at det selvfølgelig er en reel mulighed, 

at 2021-mødet heller ikke kan afholdes grundet corona-situationen, men styregruppen 

havde besluttet, at 2021-mødet skal afholdes online, hvis et fysisk møde stadigvæk ikke  
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er en mulighed. 

 

Årsmødet i 2021 afholdes den 9. juni. 

 

Louise kunne afslutningsvis fortælle, at næste styregruppemøde er planlagt til 

afholdelse den 12. marts 2021. 

 

c. Status på opgaven vedr. kurser i forsøgsdyrskundskab 

 

Sekretariatet kunne fortælle, at grundet de nye betingelser til kurser i 

forsøgsdyrskundskab, skal de enkelte kursusudbydere have opdateret deres tilladelse 

hertil. Alle kursusudbydere kontaktes pr. mail herom inden jul (2020). 

 

Der blev spurgt ind til, hvornår høringssvarene på høringen over udkast til 

bekendtgørelse om dyreforsøg ville blive offentliggjort. Efter mødet har sekretariatet 

sendt besked til Udvalget om, at høringssvarene nu er offentliggjort på høringsportalen. 

 

d. Møde med Christian Lundblad om øget samarbejde mellem Udvalget og Rådet for 

Dyreforsøg 

 

Christine Nellemann, Axel Kornerup Hansen og Tom Bengtsen havde afholdt et møde 

med formanden for Rådet for Dyreforsøg, Christian Lundblad, for at diskutere 

mulighederne for at styrke samarbejdet Udvalget for Forsøgsdyr og 

Alternativer/Danmarks 3R-Center og Rådet for Dyreforsøg imellem. Christian Lundblad 

var tilhænger af en større grad af samarbejde.  

 

Christine, Axel, Tom og Christian havde diskuteret muligheden for fremtidig deltagelse 

ved rådsmøder af udvalgs-/bestyrelsesmedlemmer ved diskussion af specifikke emner, 

hvor udvalgets/bestyrelsens medlemmers kompetence kunne fremme diskussionen af 

det givne emne. 

 

Christian Lundblad havde tilkendegivet, at Rådet med fordel kan rådføre sig hos 

udvalget/bestyrelsen i specifikke sager. 

 

Bestyrelsen diskuterede på baggrund i ovenstående, at det er en god idé med større 

interaktion, men formen på samarbejdet bør diskuteres blandt rådets medlemmer. 
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5. Evaluering af miniseminar om antistofproduktion den 26. november 

 

Bestyrelsen diskuterede miniseminaret, som de ytrede stor tilfredshed med. 

 

Herefter diskuteredes hovedsageligt Stefan Dübels indlæg (Sequence defined non-animal-

derived antibodies as replacements), ligesom EURL-ECVAM’s rapport om 

antistofproduktion diskuteredes flittigt. 

 

Bestyrelsen var enige om, at dyreforsøg stadigvæk er nødvendige i forbindelse med 

antistofproduktion, men at man selvfølgelig skal støtte op om en forsøgsdyrsfri fremtid på 

området. I den forbindelse diskuterede bestyrelsen, at man derfor ikke skal underkende 

refinement-mulighederne i antistofproduktionen. 

 

Peter Bie, som er observatør i Danmarks 3R-Center/Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer 

for Rådet for Dyreforsøg, informerede om, at man i Rådet havde stor opmærksomhed på 

antistofproduktionen – ikke bare på tilladelsesområdet, men også i forbindelse med 

inspektioner. 

  

 

6. Draft til Udvalgets reaktion på EURL-ECVAM’s rapport om antistofproduktion 

 

Under dette punkt fortsattes diskussionen om ovennævnte rapport.  

 

Bestyrelsen enedes om, at det var for sent at reagere på rapporten i form af en skriftlig 

udtalelse, men man enedes om, at det var en god idé fremtidig at reagere på eventuelle 

lignende rapporter/anbefalinger. 

 

Tom Bengtsen kunne i øvrigt fortælle, at man af EU-landenes forsøgsdyrsstatistikker 

fremover vil være i stand til at se, hvor mange forsøgsdyr der anvendes specifikt til 

antistofproduktion. 

 

 

7. Status på projekt ”Brug af dyr i undervisning”/ved arbejdsgruppen 

 

Intet at bemærke. Arbejdsgruppe fortsætter arbejdet i 2021. 
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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. 

 

Christine Nellemann orienterede om sin deltagelse i udvalget til bedømmelse af NC3Rs, 

som evalueres hvert femte år af et panel, hvoraf det danske 3R-center var eneste 

internationale repræsentant. Det skal vi tage som en anerkendelse.  

 

Adrian Smith spurgte til muligheden for, at involvere Norecopa i den nyligt etablerede 

samarbejdsplatform 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 besluttedes at servere Champagne på den nuværende bestyrelses sidste møde i 2021. 


