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Oversigt over mål for 2020 - Danmarks 3R-Center 

Juni 2020 

Indsamling og formidling af viden om 3R 
Formål Mål (leverancer) Opfyldelse af mål  Succeskriterier Opfyldelse af succeskri-

terier 
Formidle relevant og aktuel vi-
den til primært forskere, bor-
gere og skoleelever samt præ-
sentation af 3R-centerets mål 
og visioner på -centerets 
hjemmeside. 
 

Danmarks 3R-center udgiver 
mindst 50 nyheder på 3R-cen-
terets hjemmeside indtil 1. 
april. 
Fra 1. april udgives én nyhed 
per arbejdsdag. 

 Mindst 35.000 sidevisninger 
per 31. december. 
 
Mindst 50 visninger af interne 
nyheder. 

 
 

 

Formidle relevant og aktuel vi-
den om 3R til interessenter. 

Danmarks 3R-center udsender 
6 danske og 2 engelske ny-
hedsbreve om aktuelle emner 
inden for 3R.  
 
 

 Mindst 200 abonnenter er til-
meldt det danske og mindst 
100 abonnenter er tilmeldt 
det engelske nyhedsbrev per 
31. december.  
 
Mindst 50 % af alle nyheds-
breve, der udsendes over året, 
er blevet åbnet. 
 

 

Formidle viden om 3R. 
 
Skabe et forum, hvor folk, der 
arbejder med 3R, mødes og 
netværker. 
 

Danmarks 3R-center afholder 
et 2-dages 3R-symposium på 
engelsk med deltagelse af 
udenlandske indlægsholdere. 
 
 

 Mindst 175 er tilmeldt inden 
fristen for tilmelding.  
 
Mindst 30 af de tilmeldte del-
tagere (ud over foredragshol-
dere) er internationale tilrej-
sende. 
 

 



2 
 

Mindst 50 % af de tilmeldte 
har en videnskabelig bag-
grund.  
 
Den gennemsnitlige rating ved 
den efterfølgende evaluering 
skal gennemsnitligt være 
mindst 4 ud af 5. 

Sætte fokus på gode 3R-initia-
tiver og præstation til inspira-
tion og forbillede 

På årets symposium uddeler 
Danmarks 3R-center en pris 
på 10.000 kr. til en person el-
ler virksomhed, der i særlig 
grad arbejder for at fremme 
de tre R’er. 
 
 

    

Udbrede kendskabet til og 
brugen af 3R-Centerets under-
visningsmateriale, så der op-
nås endnu større viden om 
forsøgsdyr og 3R hos 
børn/unge i udskolings- og 
gymnasieklasser. 

Danmarks 3R-Center promo-
verer materialet på tre læ-
ringsfestivaller og et natur-
møde. 
 

  Der er bestilt mindst 20 klas-
sesæt ved årets udgang. 
 
 
 

 

Udbrede kendskabet til 3R 
blandt folkeskoleelever. 

3R-centeret formidler viden 
om 3R på en række skoler i 
forbindelse med Naturviden-
skabsfestivalen (Videnskaben 
på Besøg) i uge 39. 
 
 

 3R-centeret deltager i Naturvi-
denskabsfestivallen med 20 
lektioner i løbet af uge 39. 

 

Synliggøre og udbrede kend-
skabet til Danmarks 3R-Center 
og centerets aktiviteter. 

Danmarks 3R-center deltager i 
5 internationale arrangemen-
ter.  
 
3R-centeret medbringer en 
poster til alle arrangemen-
terne (i det omfang, det er 
muligt) og bidrager desuden 
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med et mundtligt indlæg på 3 
af de internationale arrange-
menter. 
 
3R-centeret deltager med en 
stand på 2 relevante, natio-
nale eller internationale forsk-
nings-symposier, -konferen-
cer, -møder m.v.  
 

Oplyse om Danmarks 3R-Cen-
ters aktiviteter i det forgangne 
år samt oplysning om udviklin-
gen på 3R-området i Danmark 
og relevante oplysninger om 
den internationale udvikling 
på området. 
 

Danmarks 3R-Center udgiver 
en årsrapport for 2019. 
 

   

Udbrede kendskabet til 3R-re-
laterede emner – primært Re-
finement – til dyreteknisk per-
sonale. 
 

Danmarks 3R-Center udvikler 
materiale på dansk til dyretek-
nisk personale, eksempelvis 
en hjemmesideportal rettet 
direkte mod dyreteknisk per-
sonale, podcasts, lomme-
bog/app om forsøgsdyr m.v.   
 

   

Skabe overblik over antallet af 
kurser i forsøgsdyrskundskab i 
Danmark og deres indhold 
samt fremme regelefterle-
velse og kvalitet. 

Danmarks 3R-Center vil i sam-
arbejde med Dyreforsøgstilsy-
net  

 danne sig et overblik over 
hvilke nationale kurser, der 
udbydes i forsøgsdyrskund-
skab, 

 klarlægge indholdet af kur-
ser, der udbydes i forsøgs-
dyrskundskab, 

 og opfordre/anspore inde-
havere af godkendte kurser i 
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forsøgsdyrskundskab til at 
følge læringsmålene i Kom-
missionens vejledning. 

Forskning inden for 3R 
Formål Mål (leverancer) Opfyldelse af mål  Succeskriterier Opfyldelse af succeskri-

terier 
Yde økonomisk støtte på 1,5 
mio. kr. til forskningsprojek-
ter, der kan medvirke til for-
bedringer på forsøgsdyrsom-
rådet. 
 
Optimere antallet af ansøgnin-
ger, 3R-Centeret modtager. 
 
Hjælpe ansøgere med at ud-
fylde ansøgningsskemaet til-
fredsstillende og fyldestgø-
rende. 

Danmarks 3R-Center opslår et 
call i august med ansøgnings-
frist i oktober. 
 
 
 
På årets sidste bestyrelses-
møde beslutter 3R-centerets 
bestyrelse hvilke ansøgninger, 
der skal indstilles til støtte.  
 
Danmarks 3R-Center reklame-
rer for uddelingen af forsk-
ningsstøtte på hjemmesiden, i 
bl.a. nyhedsbreve og vha. fly-
ers/plakater.  
 

  Kvaliteten af de indkomne an-
søgninger er overordnet høj. 
Den samlede vurdering af hver 
ansøgning ligger over 3,5 (på 
skalaen 1-5) for mindst 40 % 
af ansøgningerne.  
 
 

 

Følge status på, fremdrift i og 
afslutning af støttede 3R-
forskningsprojekter samt sikre 
tilgængelighed til evt. forelø-
bige resultater. 
 
Sikre formidling af resulta-
terne fra støttede 3R-forsk-
ningsprojekter. 
 
 
 

 
 

Danmarks 3R-Center holder 
løbende kontakt hen over året 
med alle forskningsstøttemod-
tagere. 

 
Sekretariatet udarbejder halv-
årligt en oversigt over projekt-
status til bestyrelsen. 
 
Danmarks 3R-Center laver en 
aftale med mindst to støtte-
modtagere, der har færdige 
resultater, om at holde en 
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præsentation på årets sympo-
sium. De pågældende projek-
ter må ikke tidligere være 
præsenteret på et symposium. 

  


