
 
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center og  

Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer 

Tirsdag den 13. december 2022 kl. 10-15, mødelokale E041, Fødevarestyrelsen, 

Glostrup 

 

Deltagere: Axel Kornerup Hansen (formand), Jan Lund Ottesen, Christine Nellemann, Birgitte Kousholt, 

Erwin Roggen, Peter Bollen, Lisbeth E. Knudsen (online), Tobias Wang (observatør, online), Sofie Reumert 

Biering-Sørensen, Louise Stab Bryndum, Rasmus Normann Nielsen (ref.) 

Afbud: Tom Bengtsen 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

 

Et punkt ”eventuelt” blev tilføjet dagsordenen, hvorefter den godkendtes. 

 

Formanden Axel Kornerup Hansen ønskede 3R-centerets nye observatør Tobias Wang fa 

Rådet for Dyreforsøg velkommen. 

 

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

 

a. Målskema 2022 

 

Sekretariatet gav en kort status på enkelte af målskemaets mål og besvarede 

enkelte opklarende spørgsmål fra bestyrelsen. 

 

b. Tom Bengtsen opdaterer om aktuelle emner 

 

Idet Tom Bengtsen havde meldt afbud til bestyrelsesmødet informerede 

sekretariatet om, at bestyrelsesmedlemmerne kan forvente deres respektive 

honorarbreve inden årets udgang (2022). 

 

c. Dato næste bestyrelsesmøde 



 

Idet bestyrelsens beskikkelsesperiode er blevet forlænget indtil 1. marts 2023, skal 

den nuværende bestyrelse holde et bestyrelsesmøde den 7. februar 2023. 

 

Muligheden for at afholde en afskedsmiddag for bestyrelsen diskuteredes for at 

markere afslutningen på næsten ti års virke. Det besluttedes at undersøge 

muligheden for at afholde en middag på samme dag, som Danmarks 3R-Center skal 

overrække 3R-prisen 2022. Sekretariatet vil derfor med det samme aftale en dato 

med 3R-prismodtageren, hvorefter denne dato udmeldes til bestyrelsen. 

 

d. Diskussion om støtte af specifikt projekt indsendt efter ansøgningsrundens 

deadline 

 

Der var enighed om, at ansøgning om støtte til deciderede 3R-projekter skal 

indsendes inden deadline, hvorfor et specifikt projekt indsendt efter deadline 

nødvendigvis må afvises. Forskeren kan opfordres til at søge i næste 

ansøgningsrunde i 2023. Projektet besluttedes derfor administrativt afvist. 

Sekretariatet meddeler forskeren herom. 

 

e. 3R prisen 2022, forslag om sted for uddeling af prisen, diskussion af dato 

 

Sekretariatet undersøger mulige datoer for overrækkelsen, ligesom sekretariatet 

aftaler med prismodtageren, hvor denne foretrækker at modtage prisen. 

 

3. Nationale og internationale møder og kontakter 

 

Møde-/arrangement-deltagelse siden sidste bestyrelsesmøde: 

i. EPAA konference, Bruxelles 

 

 

Kommende møder/arrangementer 

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

 

Sekretariatet kunne oplyse, at arrangementet er flyttet til den 6. februar 

2023. 

Det besluttedes, at sekretariatet i samarbejde med Dyreforsøgstilsynet og 

Københavns Universitet undersøger muligheden for et hybridmøde, hvor 

man også kan deltage online. 



 

 

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

 

Danmarks 3R- Center 

4. 3R-Forskningsmidler 

 

Bestyrelsen diskuterede de indkomne ansøgninger og opnåede enighed om at støtte tre 

projekter. Sekretariatet varetager herefter processen relateret hertil. Ingen ansøgninger 

blev erklæret for ikke-støtteværdige. 

 

5. Evaluering af 3R-centerets arbejde 

 

Sekretariatet kunne oplyse om, at forfatteren til evalueringsrapporten om Danmarks 3R-

Centers arbejde ikke mente at have mere at tilføje til sin evaluering, hvorfor bestyrelsen nu 

anser evalueringen for færdig. Det besluttedes, at evalueringen skal lægges på 3R-

centerets hjemmeside, ligesom der skal gøres opmærksom på den i en nyhed og i et 

nyhedsbrev. 

 

6. Visionspapiret 

 

Det besluttedes, at sekretariatet i samarbejde med Axel Kornerup Hansen færdiggør 

visionspapiret, som den kommende bestyrelse kan lade sig inspirere af, hvorefter det 

sendes ud til den resterende bestyrelse.  

 

7. Evaluering af årets 3R- symposium og forslag til emner til 2023 

 

Bestyrelsen ytrede stor tilfredshed med årets symposium, hvilket også var resultatet af 

tilfredshedsundersøgelsen blandt symposiets deltagere. 

 

Enkelte forbedringsforslag blev drøftet – bl.a. en optimering af symposiets postersession. 

Sekretariatet inkluderer disse forslag i planlægningen af næste års symposium. 

 

 

 

 

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


8. Analyse af 3R-indhold i LAS kurser 

 

I forbindelse med en diskussion om 3R-indholdet i undervisningen på landets LAS-kurser 

besluttedes det, at promovere diverse undervisningsplatforme (ETPLAS og RATS), som 

undervisere på LAS-kurserne kan lade sig inspirere af. Sekretariatet lægger links op på 3R-

centerets hjemmeside. 

 

Udvalget for forsøgsdyr og alternativer 

 

9. DVO-årsmøde i 2023 – info om dato og foreslåede emner 

 

Datoer og idéer vedr. næste år DVO-årsmøde diskuteredes. Det diskuteredes, hvordan 

årsmødet kan gives et kvalitetsløft på nogle områder – det værende sig i forbindelse med 

forplejning og i relation til Markedspladsen. 

 

Det besluttedes, at man på næste års DVO-møde skal have fokus på best-practices frem for 

nye idéer, så Markedspladsen kan få endnu flere tiltag at fremvise. 

 

Dato og sted for afholdelse meldes ud snarest muligt. 

 

Det besluttedes, at referat af seneste styregruppemøde skal sendes ud til alle DVO’er. 

 

10. Spørgsmål fra DVO Styregruppen om evt. offentliggørelse af Udvalgets udtalelser til 

Rådet 

 

Bestyrelsen besluttede, at det må være op til Rådet for Dyreforsøg at afgøre, om 

udtalelserne skal offentliggøres. 

 

11. Eventuelt 

 

Det besluttedes at tilbyde Dyrenes Beskyttelse at skrive et indlæg til Danmarks 3R-Centers 

Årsrapport. Sekretariatet forhører sig herom. 

 

Idet bestyrelsen – eller i hvert fald dele heraf – udskiftes i 2023 blev det besluttet, at de 

nuværende bestyrelsesmedlemmer hver især leverer en mindre tekst om, hvordan de ser 

på centerets udvikling siden etableringen i 2013. Det besluttedes derfor, at sekretariatet 

sender et link ud til alle bestyrelsens medlemmer til den tekst, som de i sin tid skrev i 

forbindelse med påbegyndelsen af deres arbejde i bestyrelsen, som de kan tage 



udgangspunkt i. 

 

Sekretariatet foreslår, at deadline for indsendelse af en tekst til sekretariatet er 1. februar 

2023. 

 

Sekretariatet foreslog, at Danmarks 3R-Center skal skrive en artikel om åbenhed på 

forsøgsdyrsområdet i Danmark, som – efter deres mening – også kan inspirere andre 

landes måde at gribe forsøgsdyrsformidling an på, hvorfor artiklen også skal offentliggøres 

på engelsk. Bestyrelsen fandt idéen god, hvorfor sekretariatet påbegynder arbejdet i 2023. 


