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Kære Interessent 
 
Du inviteres hermed til Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativers årsmøde om 3R tiltag i praksis d. 4. april på 
KU SUND, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K. 
 
Igen i år vil der være rig mulighed for at medbringe og udveksle gode 3R-ideer. Det kan være stort og småt, 
som har forbedret dyrevelfærden, forfinet en metode, ført til at færre dyr bruges etc. Det skal 
understreges, at intet er for småt til at blive vist frem på dagen. 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. Denne del af programmet fungerer kun optimalt, hvis alle tager noget med. Vi håber derfor 
meget, at alle medbringer et 3R tiltag. 
 
Som inspiration kan man besøge Udvalgets hjemmeside, hvor nogle af de tiltag, der blev præsenteret på 
det sidste årsmøde er delt: 
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/dyrevelfaerd/Udvalget_for_forsoegsdyr_og_alternativer/Sider/3R
_tiltag_til_inspiration.aspx  
 
Som noget nyt afholder Udvalget i år en konkurrence, hvor man kan vinde finansiering af et 3R-initiativ på 
sin facilitet. Konkurrencen er målrettet det dyretekniske personale. Frist for deltagelse er d. 13. marts. 
 
Mødet afholdes i umiddelbar forlængelse af årsmødet for Dyrevelfærdsorganerne, og der vil derfor være 
rig mulighed for at netværke med repræsentanter for disse denne eftermiddag. Mødet indledes med 3 
korte oplæg fra en dyrepasser, en forsker og en leder om Dyrevelfærdsmæssige initiativer implementeret 
af Dyrevelfærdsorganet. 
 
Tilmelding kan ske på ufa-aarsmoede@fvst.dk senest d. 13. marts. 
 
Vi glæder os til at se jer. 
 
Mvh Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer 
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Program for Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativers årsmøde for 3R-tiltag i praksis  

d. 4. april 2017 på KU SUND, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K  

Alle interesserede er velkomne med tilmelding (ufa-aarsmoede@fvst.dk). 

 

 

 

12.15-13.15 Frokost – Opstilling af medbragt 3R-tiltag 

13.15-14.15 

Dyrevelfærdsmæssige initiativer implementeret af Dyrevelfærdsorganet 

- Oplæg fra en dyrepasser: Heidi Meldgaard, Institut for Bioscience, zoofysiologi, AU 
- Oplæg fra en forsker – Afventer oplægsholder 

- Oplæg fra en leder: Søren Råe, Agilent Technologies 

14.15-14.45 
Ultrakort præsentation af de 3R-tiltag, der er taget med og som efterfølgende kan ses i 

udstillingen 

14.45-15.00 3R konkurrence for dyrepassere – kåring af vinder(e) 

15.00-16.00 
Præsentation af 3R-tiltag / gode ideer i udstillingsformat samt networking 

Det er her meningen, at man står ved det medbragte noget af tiden og præsenterer det 

for interesserede. Der serveres kaffe / te og kage 
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