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Hvad ønsker vi at
opnå
Indsamle og formidle
viden om de 3R’er

Mål

Succeskriterier

Målopfyldelse

Danmarks 3R-Center hjemmeside, som
formidler relevant aktuel viden primært
til forskere, borgere og elever.
Hjemmesiden skal tillige præsentere
Danmarks 3R-Centers mål og visioner.





Danmarks 3R-Center skal afholde et 2
dages 3R-symposium på engelsk med
udenlandske indlægsholdere.



Symposiet skal have 160 deltagere



Ja. 180 deltagere var tilmeldt over de
to dage



60 % har tilbagemeldt, at de har opnået
relevant viden om de 3R’er



Ja. 84 besvarelser. 99 % har
tilkendegivet, at de har opnået
relevant viden om de 3R’er



Symposiet skal have haft indlæg fra
internationale foredragsholder



Ja. 7 Internationale foredragsholdere
holdt oplæg.



Den gennemsnitlige rating ved den
efterfølgende evaluering skal
gennemsnitligt være mindst 4 ud af 5.



Ja. Tilfredshed 4,16 (84 besvarelser)



Med udgangen af 2016 skal 20 personer
have tilmeldt sig brug af quiz-modulet, som
tegn på at man vil anvende materialet



Nej. Pt. antal tilmeldte brugere: 15 (3
ikke-gymnasielærere).



Bestyrelsesmedlemmer skal have
præsenteret de 3R´er på gymnasier i 2016



Nej. Bestyrelsen har ikke præsenteret
de 3R´er på gymnasier i 2016

Danmarks 3R-Center
undervisningsmateriale til brug i
gymnasier om anvendelse af forsøgsdyr
og de 3R’er skal anvendes på
gymnasierne og lignende

Antallet af sidevisninger skal være 20.000 i
perioden fra 1. januar 2016 til 31. december
2016.

Ja. Målet på 20.000 sidevisninger er
nået i oktober

Antal sidevisninger 1. jan. – 31. december:
Dansk: 18.929 (3.727 brugere)
Engelsk: 7.530 (2.158 brugere)
I alt: sidevisninger 22.656

Hvad ønsker vi at
opnå
Indsamle og formidle
viden om de 3R’er

Mål
Forskningsprojektet, som har til formål
at kortlægge aktuel viden om
holdninger til dyreforsøg skal
offentliggøres og konklusioner skal
deles.

Succeskriterier

Målopfyldelse



Mindst et medie skal omtale
undersøgelsen og konklusionerne



Nej. Undersøgelsens resultater kan
findes på 3rcenter.dk. Bestyrelsen har
besluttet ikke at gå videre med
pressestrategi



Resultater og konklusioner skal
præsenteres på mindst 2 internationale
events



Ja. Præsenteret på 3R mødet i Ispra,
FELASA og på Danmarks 3R-Centers
symposium



Danmarks 3R-Center skal iværksætte
mindst 3 initiativer som følge af
rapportens konklusioner



Nej. 1 projekt udført og 1 projekt
besluttet:
Poster udarbejdet om ressourcer fra
NC3Rs. Poster og ressourcer udsendt
til dyrevelfærdsorganerne i oktober
3R konkurrence for dyrepassere (i
forbindelse med DVO årsmøde)
Pt. behandles yderligere 2 forslag:
Supplere 3R undersøgelsen til også at
inkludere forskere, som arbejder med
alternativer
Workshops / brainstormingsmøder om
potentiel 3R implementering
-

Danmarks 3R-Center skal udgive
nyhedsbrev til interessenter om
aktuelle emner indenfor området

Danmarks 3R-Center skal have
dokumenteret udbytte ved deltagelse i
internationale arrangementer



Antal tilmeldte abonnenter skal d. 31.
december 2016 være min. 200



Nej. 178 tilmeldte (16. januar)



Nyhedsbrevet skal udsendes mindst 4
gange i 2016



Ja. Nyhedsbrevet er udsendt 4 gange



Sekretariatet skal seks gange årligt
afrapportere hvilket udbytte Danmarks
3R-Center har fået ud af deltagelse i
internationale arrangementer



Ja. Afrapporteret på de 6 møder i 2016

Hvad ønsker vi at
opnå
Indsamle og
formidle viden om
de 3R’er

Forskning til
fremme af
udviklingen af
alternativer til
dyreforsøg
Opfølgning på
støttede projekter i
2014 og 2015

Mål

Succeskriterier

Danmarks 3R-Center skal uddele
Danmarks 3R-Centers pris (10.000 kr.)
til en person eller en virksomhed, der
særligt arbejder for at fremme 3R



Danmarks 3R-Center skal udarbejde
årsrapport for 2016

Målopfyldelse

Der skal være gennemført en ekstern
nominering senest uge 32 2016
3-Centrets pris uddeles på Symposiet
2016





Udkast til årsrapport skal være godkendt
af bestyrelsen på det første møde i 2017



Nej. Afventer første møde i 2017

Danmarks 3R-Center skal vurdere
forskningsprojekter til fremme af de 3’R
og indstille støtteegnede projekter til
Miljø- og Fødevareministeriet



Danmarks 3R-Center skal have modtaget
mindst 18 støtteberettigede ansøgninger
fordelt på alle 3 R’er



Nej. Projektet er ikke sat i gang, da det
afventer afklaring om økonomi.
Iværksættes januar 2017

Opfølgning på støttede projekter i 2014
og 2015



Der skal tages kontakt til alle
støttemodtagere for at høre til status og
forventet afslutning, samt tilgængelighed
af evt. foreløbige resultater



Nej. Opfølgning iværksat januar 2017



Præsentation af mindst 2 projekter med
færdige resultater (2014 og 2015) på årets
symposium.



Ja. 5 projekter præsenterede status og
resultater på årets symposium (3
projekter fra 2014, 1 fra 2015 (poster) og
1 fra 2016)





Ja. 7 eksterne nomineringer modtaget.
Vinder valgt på mødet i maj.
QSAR-team DTU fik overrakt prisen til 3R
Symposiet

