Efterlängtad invigning av Sveriges 3R-center!
Den 21 november var det äntligen dags för invigningen av Sveriges 3R-center. Det är många som
länge har efterfrågat ett kompetenscenter för 3R-frågor. Sveriges 3R-center kommer att främja
tillämpningen av alternativa metoder till djurförsök.

Leif Dennerberg invigde Sveriges 3R-centrer genom att presentera centrets nya symbol

På plats vid invigningen var bland andra forskare, representanter från intresseorganisationer såsom
Forska utan djurförsök, Djurens rätt och Djurskyddet Sverige och intresserade privatpersoner. Även
deltagare från Danmarks och Norges 3R-center var med vid invigningen, liksom Sveriges 3R-centers
styrgrupp, den nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål.
Totalt var det ett 60-tal personer som var på plats vid invigningen och lyssnade till Leif Dennebergs
invigningstal samtidigt som 3R-centets symbol presenterades för första gången.
Sveriges 3R-center är viktigt både för djuren och för vetenskapen
Torsten Jacobsson är projektledare för Sveriges 3R-center och hoppas att centret ska öka kunskapen
om att det är viktigt med en ökad djurvälfärd för att säkra forskning av hög kvalitet med goda
resultat.

Sveriges 3R-centers personal, (från vänster) Torsten Jakobsson, Karen Erlbacher, Anna
Heimersson, Cecilia Bornestaf, Per E Ljung, Josefina Zidar och Stefan Lindblad. På bilden
saknas Anders Elmström.

Även Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg betonade 3R-centrets roll för vetenskapen, i
sitt invigningstal.
-

Centret ska samordna olika aktörer inom försöksdjursverksamheterna och stimulera att vi
lär av varandra – internationellt och nationellt. På så vis kommer det att bli enklare att arbeta
med alternativa metoder till djurförsök. Tillsammans utvecklar vi vetenskapen och låter den
genomsyras av 3R-principen.

En efterlängtad satsning
Bland besökarna på invigningen fanns etologen Elin Weber från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
Hon är väldigt entusiastisk till att 3R-centret nu invigs.
-

Bristen på kunskap om djuren och djurens beteende är en
stor utmaning i arbetet med försöksdjur, säger Elin och
fortsätter, det är jättebra att centret nu äntligen kommer
igång. Vi har länge velat ha ett rådgivande stödorgan och
ett expertcenter för de här frågorna, och det känns nu som
att förväntningarna kommer att infrias.

Elin hoppas också att Sveriges 3R-center ska kunna bidra till att
kvalitén på forskningsdesignen ökar.
-

Elin Weber, etolog

Många av de reaktioner man ser hos djur går inte att överföra till människor. Det skapar
brister när man designar djurförsök. Förhoppningsvis kan 3R-centret bli ett nav för sådan
kunskapsspridning.

Mats Sjöquist är föreståndare för Nationellt centrum för djurvälfärd på SLU och sitter med i den
nationella kommittén som ska styra 3R-centrets arbete. Han menar att en stor utmaning idag är att
det är många aktörer som arbetar med 3R-frågor och att det är svårt för alla att hitta sina roller i
arbetet.
-

Den nationella kommittén finns redan men nu får vi en
möjlighet att inte bara identifiera viktiga frågor utan också att
få dem bearbetade, med hjälp av 3R-centret. Är rollerna
otydliga är det lätt att vänta och tro att någon annan tar
initiativet.

-

Nu har vi med hjälp av centret möjlighet att sitta ned och
strukturera upp arbetet och kommunikationen aktörerna
emellan, för nu finns det människor som arbetar på heltid med
att främja samverkan. Vi ser jättemycket fram emot att
komma igång!

Mats Sjöquist, SLU

Föreläsningar med fokus på 3R
Under eftermiddagen fick besökarna lyssna till intressanta föreläsningar om de tre R:en från inbjudna
experter inom området. Professor Lisbeth E. Knudsen från Köpenhamns universitet som också är
ordförande för Danmarks 3R-center inledde eftermiddagen men en föreläsning om hur arbetet med
metoder som kan ersätta djurförsök ser ut idag. Doktor Maria Karlgren från Uppsala universitet som
har vunnit pris för sin forskning med 3R, berättade om de metoder som hon använder i sin forskning
för att minska användningen av djur i försök. Dagen avslutades med en föreläsning från professor
Adrian Smith, som arbetar på Norges 3R-center, Norecopa. Hans föredrag belyste vikten av att
arbeta för bättre djurvälfärd och för att djur ska utsätts för så lite lidande som möjligt i försök.
Samarbete mellan de nordiska 3R-centren
Sverige är inte först med att bilda ett center för 3R-frågor. Våra nordiska grannländer Danmark och
Norge har sedan en tid egna 3R-center. Norge firade till och med 10 års jubileum den 10 oktober i
år.
-

Vi har mycket inspiration och kunskap att hämta från våra grannländer, säger Josefina Zidar
som är handläggare på Sveriges 3R-center.

Kirsten Bayer Andersen och Rasmus Nielsen från Danmarks 3R-center besökte invigningen och
uttryckte sin glädje över att ett 3R-center har skapas även i Sverige.
-

Det känns som en väldigt naturlig samarbetspartner. Vi brukar redan idag samarbeta med
andra 3R-center, som till exempel Norges. Det är mycket värdefullt att kunna dela nyheter
och sprida information mellan varandra, sa Kirsten.

Sveriges 3R-center övergår i förvaltning den 1 januari 2018.

Flera personer från det danska 3R-centret var på plats (från vänster) Tom
Bengtsen, Kirsten Bayer Andersen, Rasmus Normann, Lisbeth E. Knudsen.

-

Vi ser med stor spänning fram emot att bidra till och underlätta arbetet med 3R-frågor, säger
Torsten Jacobsson, projektledare på Sveriges 3R-center.

