
 
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center og  

Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer 

Tirsdag den 7. februar 2023  kl. 10-15, mødelokale E041, Fødevarestyrelsen, Glostrup 

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

Nellemann (fra kl. 11.00), Lisbeth E. Knudsen (online, indtil kl. 12.00), Tobias Wang (observatør), Tom 

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

Afbud: Peter Bollen 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden godkendt. 

 

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

 

a. Målskema 2022 

 

Sekretariatet gennemgik målskemaet for 2022 for at identificere, hvilke af 3R-

centerets/udvalgets mål, som man havde henholdsvis opnået eller ikke opnået. 

 

Overordnet set var der tilfredshed med målopfyldelsen, som med enkelte tilføjelser 

og præciseringer kan offentliggøres på hjemmesiden. 

 

Gennemgangen af målopfyldelsen gav anledning til diskussioner om flere emner: 

 

Undervisningsmaterialet blev således diskuteret, idet man kunne konstatere, at det 

desværre var få lærere, som havde bestilt det trykte materiale – ikke bare i 2022, 

men også i foregående år. Bestyrelsen anerkendte sekretariatets 

promoveringsarbejde, hvorfor årsagen til de få bestillinger formentlig ikke er 

manglende  indsats fra sekretariatet, men snarere  lærernes begrænsede 

muligheder  for at medtage emnet inden for de givne rammer i henholdsvis 

grundskole og ungdomsuddannelser. 



 

På denne baggrund foreslog bestyrelsen, at man bør overveje nøje, hvorvidt det 

trykte materiale bør opdateres fremadrettet og evt. blot opdatere materialet på 

hjemmesiden. 

 

Med inspiration fra det svenske 3R-center, som afholder en skrivekonkurrence for 

elever i gymnasiet om emnet ”en verden uden forsøgsdyr”, diskuteredes det, at 

denne måde at få gymnasieelever til at beskæftige sig med forsøgsdyr kan være en 

mulighed også for Danmarks 3R-Center. Sekretariatet vil følge det svenske initiativ 

nøje og tage emnet op på et fremtidigt bestyrelsesmøde. 

 

Bestyrelsen drøftede endvidere, at den kommende bestyrelse bør invitere den 

nuværende minister til et møde, hvorpå man kan give ministeren et større 

kendskab til Danmarks 3R-Center og dets arbejde samt centerets behov for større 

ressourcer. Sekretariat vil tage dette forslag op på førstkommende 

bestyrelsesmøde. 

 

Bestyrelsen var også af den opfattelse, at man i 2023 bør gentage arrangementet 

fra 2022, hvor man promoverede 3R-centerets forskningsmidler for forskere på 

landets universiteter. 

 

Bestyrelsen fremhævede også behovet for en betydelig indsats fra sekretariatet i 

forhold til at opnå deltagelse og engagement fra alle landets dyrevelfærdsorganer i 

forbindelse med dyrevelfærdsorganernes årsmøde og spørgeskemaundersøgelser. 

 

I samme forbindelse diskuteredes det, om årsmøderne af og til bør afholdes et 

andet sted i landet for at tilgodese dem, som ikke arbejder i Københavnsområdet. 

Bestyrelsen diskuterede desuden, om årsmødet bør udbygges i tidsmæssig 

henseende, så det kan give endnu bedre mening for folk, som kommer langvejs fra, 

at deltage i arrangementet. Sekretariatet vil sørge for, at rammen for fremtidige 

årsmøder vil blive diskuteret på et fremtidigt bestyrelsesmøde. 

 

b. Tom Bengtsen opdaterer om aktuelle emner 

 

Tom Bengtsen kunne fortælle, at de tre ansøgere om 3R-forskningsmidler (18 

ansøgere i alt), som bestyrelsen har indstillet til støtte, var blevet godkendt af 

ministeren/departementet, hvorfor sekretariatet nu kan udsende svar til alle 

ansøgere. 



Tom kunne også fortælle, at stillingsopslaget relateret til de snarligt ledige 

bestyrelsesposter forventes opslået på diverse platforme i nærmeste fremtid. 

Sekretariatet vil gøre en indsats qua nyhedsbrev mv. for at så mange som muligt 

bliver opmærksomme herpå. 

 

Tom fortalte, at en medarbejder fra Dyreforsøgstilsynet skal på barsel fra 1. april, 

og 3R-sekretariatets to medarbejdere Louise Stab Bryndum og Sofie Reumert 

Biering-Sørensen vil derfor deles om denne stilling, hvilket giver dem tid til stadig at 

varetage visse opgaver i 3R-centeret. Dertil ansættes Anne Sofie Haugesen – en 

tidligere studentermedhjælper i Danmarks 3R-Center – til hovedsageligt at varetage 

opgaver i Danmarks 3R-Center. 

 

Tom kunne endvidere fortælle, at Dyreforsøgstilsynet havde modtaget en 

henvendelse fra DOSO vedr. Forsøgsdyrenes Dag, som finder sted d. 24. april. DOSO 

var interesseret i at vide, om Dyreforsøgstilsynet kunne tænke sig at afholde et 

miniseminar i forlængelse af DOSO’s og Københavns Universitets arrangement, som 

forløber om formiddagen frem til frokost. Idet Dyreforsøgstilsynet ikke har 

mulighed herfor, vil Danmarks 3R-Center holde et sådant arrangement. 

Sekretariatet vil udsende nærmere information om arrangementet til både 

bestyrelsen og interesserede, når programmet til dagen er planlagt. 

 

c. 3R Prisen 2022, status 

 

Sekretariatet informerede om, at man havde været i kontakt med prismodtagerens 

assistent, så overrækkelsen af prisen kan finde sted, når det er muligt (3R-prisen 

kunne ikke uddeles – som vanligt – i forbindelse med 3R-symposiet i november 

grundet folketingsvalg og de efterfølgende regeringsforhandlinger). Sekretariatet 

giver besked til bestyrelsen, når en dato for overrækkelsen er blevet planlagt. 

 

d. Datoer for bestyrelsesmøder 2023 

 

Sekretariatet har indtil videre booket mødelokaler i Fødevarestyrelsen på følgende 

datoer for den kommende bestyrelse:  11. april, 6. juni, 5. september, 14. 

november, 5. december. 

 

Når en ny bestyrelse har fundet sin form, vil sekretariatet forhøre sig hos 

bestyrelsesmedlemmerne, om datoerne passer dem. 

 



Det blev besluttet at afholde en middag for den afgående bestyrelse for at markere 

afslutningen på deres deltagelse i to bestyrelsesperioder. Nye 

bestyrelsesmedlemmer vil også blive inviteret. Middagen vil blive afholdt den 11. 

april. Sekretariatet udsender nærmere information herom snarest. 

 

 

e. Årsrapport 

 

Sekretariatet kunne fortælle, at arbejdet med årsrapporten forløber nogenlunde 

planmæssigt. Dog har Agilent ikke haft mulighed for at levere et (eksternt) bidrag til 

rapporten. Sekretariatet kunne oplyse, at Dyrenes Beskyttelse har leveret et bidrag 

til rapporten. 

 

Årsrapporten forventes grafisk opsat i slutningen af februar, hvorefter bestyrelsen 

får den til gennemsyn, inden den skal trykkes. 

 

f. EAE-model møde 

Sekretariatet oplyste, at der var møde med alle de relevante forskergrupper på nær 

én i september 2022. Mødet resulterede i en erfaringsudveksling om best practices 

og et ønske om en definition fra Rådet for Dyreforsøg om belastningsgrader i EAE-

modellen. Louise Stab Bryndum og Axel Kornerup Hansen vil deltage i Rådets møde 

i marts, hvor EAE-modellen (scorer, belastning og humane endepunkter) vil være på 

dagsorden. Når Rådets udtalelse/vejledning foreligger, vil der blive udarbejdet et 

konsensuspapir om modellen efter et opfølgende møde med forskergrupperne. 

 

3. Nationale og internationale møder og kontakter* 

 

Kommende møder/arrangementer 

i. Miniseminar  ”Den gode ansøgning” i Kbh  d 6. februar og Aarhus hvor det 

kombineres med ”facilitetsgodkendelse” i marts 2023.  

ii. ONTOX stakeholder networking møde marts 2023, Bruxelles 

iii. Scand- LAS og 3R-møde, 25-28. april, Uppsala 

iv. ECHA NAM’s workshop, 31.maj-1. juni, Helsinki  

v. Første CELASC møde (Central-East European Laboratory Animal Science) 

Conference, 30. maj-1. juni, Prag 

vi. 3R World Congress, 27.-31. august, Niagara Falls, Canada  

vii. Centro 3R Congress, 13.-15. september 

 
 



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

 

 

Udvalget for forsøgsdyr og alternativer 

 

1. DVO-årsmøde i 2023 – status for dato, sted og styregruppemøde 

 

Sekretariatet kunne oplyse, at Dyrevelfærdsorganernes Årsmøde vil blive afholdt på Panum 

(Mærsk Tårnet) den 13. juni. Der vil være deltagerbegrænsning (96 personer).  

Der afholdes DVO-styregruppemøde d. 31. marts, hvor diskussion om tema og oplægsholdere 

vil være på dagsorden. Ved sidste DVO-styregruppemøde i november 2022 blev der fremsat to 

forslag til emne for årsmødet: Humane endpoints samt personlige erfaringer/gode ideer fra 

forsøgsudøvere mht., hvordan man kan forbedre dyrevelfærd og forsøgsgange i det enkelte 

forsøg. 

 

 

Danmarks 3R-Center 

 

 

4. Status på 10 års bestyrelsesarbejde  

 

Man diskuterede dokumentet ” Arbejdsopgaver udført af henholdsvis Udvalget for 

Forsøgsdyr og Alternativer og Danmarks 3R-Center i perioden november 2013-2023”, som i 

forbindelse med den nuværende bestyrelses afgang skal offentliggøres på hjemmesiden. 

Enkelte udførte arbejdsopgaver var endnu ikke på listen, ligesom bestyrelsen havde 

enkelte rettelsesforslag til listen. 

 

Det besluttedes, at det enkelte bestyrelsesmedlem sender oplysning om opgaver, som 

mangler på listen til sekretariatet hurtigst muligt, så sekretariatet kan tilføje disse. 

Sekretariatet tilretter desuden efter bestyrelsens rettelsesforslag, hvorefter dokumentet 

offentliggøres. I forlængelse heraf diskuteredes muligheden for at lave en side på 

hjemmesiden for den afgående bestyrelse, hvorpå sekretariatet bl.a. kan offentliggøre 

listen. Sekretariatet kigger nærmere herpå. 

 

 

 

 

 

 

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


5. Bestyrelsens evt. ideer vedr. overlevering til ny bestyrelse 

 

a. Manual for ny bestyrelse  

 

Bestyrelsen diskuterede manualen, som sekretariatet har skrevet for at give 

nyvalgte bestyrelsesmedlemmer et indtryk af bestyrelsesarbejdet i Danmarks 

3R-Center/Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer. Bestyrelsen havde enkelte 

rettelsesforslag og ønsker om tilføjelser, som sekretariatet nu vil tilrette efter. 

Manualen kan herefter udleveres til de snarligt kommende nye 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

b. Øget finansiering - diskussion 

 

Bestyrelsen diskuterede mulighederne for at opnå et større økonomisk 

råderum, så man – bl.a. – kan yde en mere betydelig støtte til 3R-projekter. 

 

6. Evt. 

 

Intet at bemærke. 

 

7. Afskedsdrink og snacks 

 

Idet dette møde var den nuværende bestyrelses sidste møde, afsluttedes mødedagen med lidt til 

ganen. 

 


