
 

1 
 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Udvalget for Forsøgsdyr og 

Alternativer 

Tirsdag den 7. september 2021 kl. 10-15, mødelokale E041, Fødevarestyrelsen, 

Glostrup 

Deltagere: Axel Kornerup Hansen, Adrian Smith (Skype), Jan Lund Ottesen, Erwin Roggen, 

Lisbeth E. Knudsen, Peter Bollen, Christine Nellemann, Peter Bie (observatør), Tom Bengtsen, 

Elizabeth Mortensen, Louise Holm Parby, Rasmus Normann Nielsen (ref.) 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

 

Sekretariatet orienterer om emner af interesse for Udvalget og 3R-centeret, herunder: 

 

Tom Bengtsen informerede om, at Louise Holm Parby pr. 1. november 2021 udlånes i et år til 

Fødevarestyrelsens Direktionssekretariat, hvorfor Birgitte Vindahl Ibenforth, som tidligere har 

været tilknyttet Danmarks 3R-Center, overtager Louises opgaver. 

 

Tom Bengtsen kunne også fortælle, at Elizabeth Mortensen medio november går på barselsorlov. 

Det er endnu uvist, hvordan Elizabeths arbejdsopgaver skal varetages fremover. 

 

Rasmus Normann Nielsen informerede om, at man i sekretariatet netop har tilknyttet en ny 

studentermedhjælper (Sofie Kjær Jacobsen), som primært skal yde sekretariatet bistand på 

formidlingsområdet. Sofie studerer Animal Science. 

 

Elizabeth Mortensen informerede om, at udvalgets (Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativers, red.) 

notat om antistofproduktion skal diskuteres i Rådet for Dyreforsøg på førstkommende rådsmøde 

den 30. september for at tage stilling til, hvordan rådet fremover skal forvalte ansøgninger på 

antistofområdet. Peter Bie – som netop sidder i Rådet for Dyreforsøg – kunne fortælle, at rådet 

allerede har ændret praksis på området. 

 

Det diskuteredes, hvorvidt Axel Kornerup Hansen bør deltage på nogle rådsmøder for at øge 

sammenhængskraften mellem udvalget og rådet. Udvalget er også forpligtet til at rådgive rådet, 

hvorfor Axels deltagelse kunne være relevant. Peter Bie gav udtryk for, at Axels deltagelse på  
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rådsmøder bestemt vil være relevant. 

 

Det besluttedes i øvrigt at lægge notatet vedr. antistofproduktion på udvalgets hjemmeside – både 

på den danske og den engelske - ligesom vi skriver en nyhed herom. 

 

Tom Bengtsen informerede om, at Danmarks Radios program (Agger Indefra) om brug af forsøgsdyr 

efter planen skal sendes i december måned 2021. 

 

2.  

 

a) DVO-årsmødet 

 

Louise Holm Parby orienterede om årsmødet, som i år foregår på Lundbeck. Louise kunne 

fortælle, at i omegnen af 110 personer har tilmeldt sig. 

 

b) Stand på Scand-LAS 

 

Tom Bengtsen fortalte, at han havde talt med David Arney, som er en af arrangørerne af 

begivenheden, om, hvorvidt Danmarks 3R-Center kan få en stand på Scand-LAS.  

 

Tom kunne i øvrigt fortælle, at Scand-LAS - efter planen - vil blive afholdt som et fysisk 

møde den 2.-4. november i Tallinn (https://www.scandlas2021.ee/). 

 

 

c) Fortsættelse af 3R-centeret og bestyrelsen 

 

Tom Bengtsen informerede om forhandlingerne vedr. Danmarks 3R-Centers fortsættelse.  

 

Som det ser ud nu, forlænges centeret midlertidig med et år, hvilket vil sige til udgangen af 

2022. Den nuværende bestyrelse, som i følge den oprindelige plan skulle fornyes november 

2021, får derfor tilbuddet om at blive i bestyrelsen et år længere end ellers, så en ny 

bestyrelse først skal tiltræde 3R-centeret, når/hvis en egentlig flerårig fortsættelse er en 

realitet. 

 

Bestyrelsesformanden gav udtryk for vigtigheden af, at sekretariatets og bestyrelsens store 

engagement og arbejde fortsættes i den forlængede bestyrelsesperiode, så interessenter 

kan se, at arbejdet med at forbedre forsøgsdyrenes vilkår fortsætter ufortrødent på trods 

af uklarhederne omkring centerets fortsættelse. 

 

 

https://www.scandlas2021.ee/
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I forlængelse heraf diskuteredes bestyrelsens ønske om at inddrage interessenterne oftere 

end ellers for at få input til mulige indsatsområder. 

 

 

3. Målskema 2021 

 

Det er tydeligt, at Corona-situationen – selvfølgelig – har influereret på 3R-centerets og 

udvalgets respektive målskemaer. Der ytredes dog tilfredshed over, at andre 

arbejdsopgaver var blevet udført i stedet for dem, som netop var blevet umuliggjort. 

 

Det blev i øvrigt pointeret, at enkelte mål med fordel kan knyttes op på enkeltpersoner i 

bestyrelsen, så det enkelte bestyrelsesmedlem i endnu højere grad tager ejerskab på et 

sådant mål (et eksempel herpå er mål vedr. deltagelse i diverse formidlingsarrangementer 

på skoler og lignende). 

 

4. Nationale og internationale møder og kontakter 

 

Møde-/arrangement-deltagelse siden sidste bestyrelsesmøde: 

 

- 11th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, 23. august-2. 

september, online 

 

Det diskuteredes, at Verdenskongressen, som I år blev afholdt virtuelt, havde lykkedes flot 

med arrangementet, men at postersessions ikke fungerer tilfredsstillende virtuelt, hvorfor 

bidrag til sådanne – formentlig – ikke skal prioriteres fremover. 

 

Kommende møder/arrangementer: 

 

- Årsmøde for dyrevelfærdsorganerne, 16. september i København 

 

- Miniseminar om vilde dyr i forsøg, 22. september i Fjord og Bælt 

 

- NC-working group – non-animal derived antibodies, 8. oktober, online 

 

Erwin Roggen fortalte, at han deltager I arrangementet. 

 

- Scand-LAS, 2.-4. november 2021, Tallinn 

 

- Miniseminar om 1) vejledning i at skrive den gode ansøgning og oplysninger om  
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statistikindberetning og 2) traumakirurgi, 1. december i København 

 

- 3rd NC Network Meeting, 7. december, online 

 

 

5. Notat til rapport om dyrevelfærdsorganernes organisering, kommunikation og 

arbejdsopgaver 

 

Efter enkelte tilføjelser besluttedes det at offentliggøre notatet – og rapporten – på 

udvalgets hjemmeside. 

 

Det diskuteredes i øvrigt, at diskussionerne på kommende årsmøde (16. september) af 

dyrevelfærdsorganernes organisering kan udmønte sig i et skriv, som i givet fald kan 

udsendes til dyrevelfærdsorganerne, ligesom det kan lægges på udvalgets hjemmeside. 

 

 

6. Udtalelse om ”Brug af dyr i undervisning” v/arbejdsgruppen 

 

Det besluttedes, at udtalelsen – når enkelte rettelser er indført – snarest offentliggøres på 

Danmarks 3R-Centers hjemmeside. Udtalelsen skal desuden omtales i kommende 

nyhedsbrev fra Danmarks 3R-Center. 

 

7. Status på projekt betydelig belastning v/arbejdsgruppen 

 

Axel Kornerup Hansen kunne fortælle, at arbejdsgruppen har lavet aftaler om møder med 

stort set alle landets forskere, som udfører forsøg med den maksimale belastningsgrad – og 

i øvrigt allerede havde holdt flere af disse møder. 

 

8. Opdatering af DDD-håndbog 

 

Tom Bengtsen og Rasmus Normann Nielsen kunne fortælle, at de havde holdt et møde 

med Anders Permin fra Den Danske Dyrlægeforening vedr. et muligt samarbejde om en 

opdatering af DDD-håndbogen vedr. arbejdet med forsøgsdyr. 

 

Bestyrelsen gav udtryk for, at de gerne ser bogen opdateret, men er i tvivl om, hvorvidt 

Danmarks 3R-Center på nuværende tidspunkt bør gå ind i et sådant samarbejde, med 

mindre det drejer sig om støtte af beskedent omfang. Idet Udvalget for Forsøgsdyr og 

Alternativer er ved at opbygge en ny hjemmeside med lignende relevant materiale – bl.a.  
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for dyrepassere – besluttedes det, at Danmarks 3R-Center og udvalget indtil videre skal 

have fokus herpå. 

 

9. Evt. 

 

Intet at bemærke. 


