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Referat af bestyrelsesmøde i Udvalget for Forsøgsdyr og 

Alternativer 

Tirsdag den 15. juni 2021 kl. 10-15, Zoom-møde 

Deltagere: Axel Kornerup Hansen (formand), Erwin Roggen, Adrian Smith, Peter Bollen (kl. 

12-15), Lisbeth E. Knudsen, Jan Lund Ottesen, Christine Nellemann, Tom Bengtsen (kl. 10-

11), Louise Holm Parby, Peter Bie (observatør), Rasmus Normann Nielsen (ref.) 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

 

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

 

a) Status på planlægning af DVO-årsmødet 

 

Louise Holm Parby kunne fortælle, at planlægningen af årsmødet, som skal afholdes hos 

Lundbeck, forløber planmæssigt. 

 

b) Stand på Scand-LAS 

 

Tom Bengtsen fortalte, at han vil fremlægge forespørgslen om en stand til Danmarks 3R-

Center på Scand-LAS for arrangøren (David Arney). Tom forventer en afklaring herom i 

nærmeste fremtid. 

 

c) Møde med Dyrenes Beskyttelse 

 

Tom Bengtsen og Axel Kornerup Hansen informerede om deres møde med Dyrenes 

Beskyttelse vedrørende en fortsat støtte af Danmarks 3R-Center. 

 

Tom Bengtsen informerede bestyrelsen om, at forhandlingerne – fra ministeriel side - om 

en forlængelse af 3R-centerets virke er besværliggjort af den politiske situation efter 

corona, hvorfor man i øjeblikket diskuterer en midlertidig etårig forlængelse af centeret, 

hvilket i givet fald kan betyde, at den nuværende bestyrelse vil blive tilbudt at fortsætte 

deres virke i yderligere et år. Der var i bestyrelsen et flertal, der ønskede at bestyrelsen 

forlænges med et år, frem for at man opslår stillingerne til ansøgning for en periode, som i 

givet fald vil være usikker. 

 

Axel Kornerup Hansen luftede idéen om, at - såfremt 3R-centeret fortsættes - fremover  
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afholder møde med 3R-centerets interessenter oftere, end hvad der har været sædvane i 

centerets levetid. Det besluttedes, at en kommende bestyrelse skal overveje dette forslag. 

 

 

3. Målskema 2021 

 

Enkelte opmærksomhedspunkter i målskemaet blev kommenteret.  

 

For det første kunne Axel Kornerup Hansen fortælle, at han og Tom Bengtsen havde 

diskuteret mulighederne for et tættere samarbejde mellem Udvalget for Forsøgsdyr og 

Alternativer/Danmarks 3R-Center og Rådet for Dyreforsøg med rådets formand Christian 

Lundblad, som havde ytret sig positivt herom. 

 

Rasmus Normann Nielsen kunne i relation til mål vedr. nyhedsformidling på hjemmesiden 

fortælle, at man i sekretariatet arbejder på at ansætte en studentermedhjælper til 

Danmarks 3R-Center, som skal have formidling som sin primære opgave, hvorved 

hjemmesiden kan blive endnu mere levende og generere endnu flere besøgende. 

 

a) Oversigt over 3R-projektstatus 

 

Louise Holm Parby kunne fortælle, at projekterne forløber som planmæssigt. 

 

4. Nationale og internationale møder og kontakter 

 

- Møde-/arrangement-deltagelse siden sidste bestyrelsesmøde: 

 

o Miniseminar om håndtering af forsøgsdyr, 4. maj 2021, online  

 

o Nordic 3R Webinars, 5.-6. maj 2021, online 

 

o NC3R’s prize award, 17. maj 2021, online 

 

- Kommende møder/arrangementer: 

 

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

september, online  

 

Louise Holm Parby fortalte, at Danmarks 3R-Center/Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer 

har tilmeldt to posters til årets virtuelle Verdenskongres. I den forbindelse skal en – eller 

flere – repræsentanter fra sekretariatet/bestyrelsen stå til rådighed for eventuelle 
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spørgsmål i et virtuelt posterrum på følgende tidspunker: 

 

- Fredag den 27. august kl. 18.00-19.30 

- Tirsdag den 31. august kl. 17.15-18.15 

 

Det besluttedes, at bestyrelsens medlemmer hver især undersøger, hvorvidt man kan 

deltage. Besked herom bedes gives sekretariatet senest den 29. juni. 

 

 

o Årsmøde for dyrevelfærdsorganerne, 16. september 

 

o Miniseminar om vilde dyr i forsøg, 22. september 

 

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

 

5. Rapport om dyrevelfærdsorganernes organisering, kommunikation og arbejdsopgaver –

udtalelse i forlængelse af rapporten og vejledning med opfordringer til 

dyrevelfærdsorganerne 

 

Der var enighed om, at rapporten med al tydelighed viser, at vi har et velfungerende 

system af dyrevelfærdsorganer i Danmark. Det besluttedes, at Rasmus Normann Nielsen 

skriver et udkast til et notat, som beskriver denne kendsgerning, ligesom notatet skal 

trække rapportens vigtigste pointer frem. Notatet og rapporten kan siden hen lægges på 

udvalgets hjemmeside. 

 

6. Status på projekt ”Brug af dyr i undervisning” v/arbejdsgruppen 

 

Jan Lund Ottesen udtalte på vegne af arbejdsgruppen (Erwin Roggen, Lisbeth E. Knudsen og 

Jan Lund Ottesen), at bestyrelsen nu bør levere en eller anden form for udtalelse herom.  

 

Det besluttedes, at arbejdsgruppen formulerer et udkast hurtigst muligt. 

 

7. Udvalgets opfølgning på EURL ECVAMs rapport om antistofproduktion 

 

Der forelå på mødet et udkast fra Jan Lund Ottesen og Axel Kornerup Hansen til en 

udtalelse (Bilag 1). Denne blev vedtaget af bestyrelsen sendes til Rådet for Dyreforsøg. 

 

Det besluttedes endvidere, at rapporten skal være tilgængelig på Dyreforsøgstilsynets, 

Udvalgets og Danmarks 3R-Centers hjemmeside. 
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8. Status på projekt betydelig belastning 

 

Louise Holm Parby orienterede om, at sekretariatet havde kontaktet i alt 14 indehavere af 

tilsammen 17 tilladelser med betydelig belastning, der har indberettet dyr med betydelig 

belastning i 2019. En tilladelsesindehaver svarede, at det ikke var relevant at deltage, da de 

stoppede den pågældende dyremodel efter pilotforsøget, mens en anden svarede, at 

vedkommende ikke længere havde en aktiv tilladelse. Der mangler svar fra en indehaver af 

tilladelse til toksicitetstest til regulatorisk anvendelse. Sekretariatet rykker for svar. De 

resterende ti tilladelsesindehavere har givet deres samtykke til at deltage. 

 

Arbejdsgruppen bestående af Axel Kornerup, Jan Lund Ottesen og Lisbeth E. Knudsen 

henvender sig til de tilladelsesindehavere, der ønsker at deltage, for at aftale tidspunkt for 

et online møde.  

 

Peter Bie og Tom Bengtsen orienterede om, at Rådet for Dyreforsøg har ændret praksis på 

baggrund af en juridisk udredning fra deres formand, så man nu kan give tilladelser med 

død som endepunkt og andre potentielle overskridelser af det øverste belastningskriterie i 

Dyreforsøgsloven, såfremt regulatoriske krav, som Danmark i henhold til internationale 

forpligtelser skal efterleve, nødvendiggør det. 

 

9. Oversigt over arbejdsopgaver udført af siddende bestyrelse 

 

Det blev besluttet, at sekretariatet udarbejder en ultrakort version af oversigten over 

arbejdsopgaver, så interesserede hurtigt kan danne sig et overblik over Danmarks 3R-

Centers og Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativers arbejde i de to første 

bestyrelsesperioder. Versionen skal medtage information om de lovpligtige forpligtelser, 

der pålægger det enkelte EU-land om at nedsætte et nationalt udvalg. 

Det besluttedes endvidere, at listen over arbejdsopgaver skal føres ajour med 

arbejdsopgaver udført i 2021. Her er der blandt andet tale om opgaver udført i regi af 

European Network of 3R Centres (EU3Rnet). 

 

Det besluttedes desuden at omformulere enkelte dele af listen med arbejdsopgaver, 

ligesom alle link skal efterses. Sekretariatet sætter straks arbejdet i værk. 

 

I forlængelse heraf foreslog Adrian Smith, at det kunne være fornuftigt – som et 

supplement til listen over de udførte arbejdsopgaver – at udarbejde en liste over  
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udfordringer på forsøgsdyrs- og 3R-området, som en fremtidig bestyrelse kan vælge at lade 

sig inspirere af. Det besluttedes at diskutere dette forslag på næste bestyrelsesmøde. 

 

Det besluttedes i øvrigt at tage kontakt til de fonde, som endnu ikke har tilsluttet sig Joint 

European funding principles for research involving animals, hvilket i første omgang bliver i 

et samarbejde mellem sekretariatet, Jan Lund Ottesen og Axel Kornerup Hansen. 

 

 

10. 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)  

 

Intet at bemærke. 

 

11. Evt. 

 

Intet at bemærke. 

 

 

 

 


