Program for Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativers årsmøde for 3R-tiltag i praksis
d. 7. juni 2018 på KU SUND, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K
Alle interesserede er velkomne med tilmelding (ufa-aarsmoede@fvst.dk).

12.15-13.15

Frokost

13.15-14.15

Succeshistorier og nye initiativer:
- Monica Madsen og Tina Brønnum Pedersen, Lundbeck: Erfaringsdeling af
teknikker og blodprøvningsprocedurer i praksis
- Janne Koch, Leo Pharma; en succeshistorie fra Dyrevelfærdsorganet
- Adrian Smith, Norecopa: Prepare Guidelines

14.15-14.30

3R-konkurrence for dyreteknisk personale – Vinderen 2017 præsenterer resultater
Heidi Lehman, Josefine Hammer og Janni Oxfeldt fra DTU Veterinærinstituttet:
Miljøberigelse til mink

14.30-14.45

3R-konkurrence for dyreteknisk personale 2018 – kåring af vinder(e)

14.45-15.00

Ultrakort præsentation af de 3R-tiltag, der er taget med og efterfølgende kan ses i
udstillingen

15.00-16.00

Præsentation af 3R-tiltag og ideer i udstillingsformat samt networking
Vis mig dit bur / din opstaldning: Alle opfordres til at fremvise opstaldningen fra egen
facilitet. Tag et bur med, og vis hvordan I beriger dyrene. Eller tag en video eller billeder
med fra jeres facilitet, der viser opstaldning og berigelse.
Medbring også meget gerne andre gode 3R-ideer. Det kan være stort og småt, som har
forbedret dyrevelfærden, forfinet en metode, ført til at færre dyr bruges etc. Se eksempler
på fremviste tiltag fra tidligere år her.
Endelig opfordrer vi til, at man medbringer udfordringer. Er der et dyrevelfærdsmæssigt
eller 3R-relateret problem I oplever på jeres facilitet. Så medbring det på posterform eller
præsentér det på anden vis – og få de andre deltageres input og erfaringer om emnet med
hjem.
Formatet er en ”levende” udstilling, hvor man stiller det medbragte op under frokosten.
Om eftermiddagen vil der være tid til, at de andre deltagere på mødet kan se udstillingen.
Her står man ved det medbragte noget af tiden og præsenterer det for interesserede.
Der serveres kaffe / te og kage

Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer (ufa@fvst.dk)

