Oversigt over mål for 2017 - Danmarks 3R-Center
December 2017
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



Antallet af sidevisninger skal være 25.000 i
perioden fra 1. januar til 31. december 2017



Opfyldt: I perioden 1. januar til 31.
december har der været i alt 32.091
sidevisninger.

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



Symposiet skal have 160 deltagere tilmeldt



Opfyldt: Der var 190 tilmeldte til
Symposiet



Symposiet skal have haft indlæg fra
internationale foredragsholdere



Opfyldt: Der var 4 internationale
foredragsholdere (Thomas Hartung, Fawzy
Elnady, Tobias Schnitzer og Torsten
Jacobsson)



Opfyldt: Pr. 16. november 2017 har 59
evalueret med en gennemsnitlig rating på
4,6.
Delvist opfyldt: Nøgletal vedr.
undervisningsmateriale om forsøgsdyr til
gymnasiet i 2017:
Sidevisninger: 314
Filmvisninger: 505
Klasser tilmeldt quiz: 46
Da 1 tilmelding til quizmodulet kan
anvendes af flere klasser, er det vanskeligt
at vurdere, om målet på yderligere 20
tilmeldte personer er opfyldt



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

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



Med udgangen af 2017 skal yderligere 20
personer have tilmeldt sig brug af quizmodulet, som tegn på at man vil anvende
materialet



Bestyrelsesmedlemmer skal have
præsenteret de 3R´er på gymnasier og / eller
folkeskoler i 2017





Opfyldt: Bestyrelsen har præsenteret de
3R´er på gymnasier og folkeskoler i 2017.

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

Mål
Undersøge potentialet for at
nedbringe antallet af dyreforsøg i
Danmark med vurderet betydelig
belastning

Succeskriterier


Alle, der har tilladelse til forsøg med
betydelig belastning skal kontaktes
vedrørende projektet
Halvdelen af disse tilladelsesindehavere skal
deltage
Rapport, som kortlægger potentialet for at
nedbringe antallet af forsøg med betydelig
belastning i Danmark, heri eventuelle
anbefalinger til nedbringelse af
belastningsgraden for de undersøgte
forsøgstyper





Resultater og konklusioner skal præsenteres
på mindst 2 internationale events



Ikke opfyldt: Projektet kan først være
færdigt i februar 2018, hvorfor målene
flyttes til mål for 2018



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



Antallet af tilmeldte abonnenter skal den 31.
december 2017 være min. 225





Nyhedsbrevet skal udsendes mindst 4 gange
i 2017

Opfyldt: Abonnenter pr. 31. december
2017:
254 (dansk nyhedsbrev)
46 (engelsk nyhedsbrev)



Opfyldt: Nyhedsbrev er udsendt 6 gange i
2017
Opfyldt: Der er aflagt rapport på
bestyrelsesmøderne i 2017




Forskningsprojekt, som har til
formål at undersøge
vidensmæssige, sociale, kulturelle
og holdningsmæssige muligheder
og barrierer for replacement i
miljøer på private virksomheder og
offentlige institutioner, der
anvender forsøgsdyr
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

Målopfyldelse



Sekretariatet skal på alle bestyrelsesmøder
afrapportere udbytte af deltagelse i
internationale arrangementer







Opfyldt: Alle 12 tilladelsesindehavere er
kontaktet
Delvist opfyldt: 10 tilladelsesindehavere
deltager.
Bestyrelsen følger op på møder med
tilladelsesindehavere med tilladelse til
betydelig belastning, der har indberettet
dyr med denne belastningsgrad. De sidste
møder afholdes i 2018
Ikke opfyldt i 2017: Resultatet samles i
rapport i 2018

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

Forskning til fremme
af udviklingen af
alternativer til
dyreforsøg

Mål

Succeskriterier

Målopfyldelse

Danmarks 3R-Center skal uddele
Danmarks 3R-Centers pris (10.000
kr.) til en person eller en
virksomhed, der særligt arbejder
for at fremme de 3R´er
Danmarks 3R-Center skal
udarbejde årsrapport for 2017



Der skal være gennemført en ekstern
nominering senest uge 38, 2017





3R-Centerets pris uddeles på Symposiet 2017





Udkast skal udsendes, så det kan godkendes
af bestyrelsen på det første møde i 2018



Danmarks 3R-Centers bestyrelse
skal formulere egne ”Funder´s
principles”, som skal supplere de,
som er udformet i ”Joint European
funding principles for research
involving animals”



Skal besluttes og offentliggøres i 2017. De
større danske fonde opfordres pr. brev til at
tilslutte sig Joint European funding principles
for research involving animals.





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



Opfyldt: Der er modtaget 34 ansøgninger.
3 projekter er indstillet til og godkendt af
ministeriet.



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



Ikke opfyldt: Der er modtaget 17
støtteberettige ansøgninger fordelt på alle
3R´er. Der er altså modtaget en ansøgning
mindre end målet på 18.



Der skal løbende holdes kontakt med alle
støttemodtagere for at følge status, sikre
fremdrift og afslutning, samt tilgængelighed
af evt. foreløbige resultater
Præsentation af mindst 2 projekter med
færdige resultater (2014-16) på årets
symposium, som ikke har været præsenteret
på et tidligere symposium



Opfyldt: Statusoversigt indhentet marts
2017



Opfyldt: 6 støttemodtagere præsenterede
resultater på årets symposium (5
præsenterede resultater, der ikke har
været præsenteret før).

Danmarks 3R-Center skal vurdere
forskningsprojekter til fremme af
de 3’R og indstille støtteegnede
projekter for 2017 til Miljø- og
Fødevareministeriet
Danmarks 3R-Center skal vurdere
forskningsprojekter til fremme af
de 3’R og indstille støtteegnede
projekter for 2018 til Miljø- og
Fødevareministeriet
Opfølgning på støttede projekter i
2014, 2015 og 2016



Opfyldt: Eksterne nomineringer modtaget.
Modtager valgt på bestyrelsesmøde 12.
oktober
Opfyldt: 3R-Centerets pris uddelt på
Symposiet 2017 til Grete Østergaard
Ikke opfyldt: Udkast udsendes til
bestyrelsen til kommentering i ugen efter
årets første bestyrelsesmøde og kan altså
ikke godkendes på nævnte møde. Dette
forsinker dog ikke rapportens udgivelse.
Ikke opfyldt i 2017: De større danske
fonde opfordres i 2018 pr. brev til at
tilslutte sig Joint European funding
principles for research involving animals.
Det vurderes løbende om 3R-Centeret skal
supplere med egne retningslinjer.

