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Oversigt over mål for 2018 - Danmarks 3R-Center  

Februar 2019 

Hvad ønsker vi at 

opnå  

Mål 

  

 Succeskriterier Målopfyldelse 

Indsamle og formidle 

viden om de 3R’er 

 

 

Danmarks 3R-Centers hjemmeside 

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 35.000 i 

perioden fra 1. januar til 31. december 2018 

 

• Der udgives mindst 104 årlige nyheder på 3R-

hjemmesiden 

 

• Ikke opfyldt: 21.370 (dansk) og 11.246 

(engelsk) pr. 31. december (i alt 32.616)  

 

•  Opfyldt: 113 (dansk) og 84 (engelsk) pr. 

31. december (i alt 197) 

Danmarks 3R-Center skal afholde 

et 2 dages 3R-symposium på 

engelsk med udenlandske 

indlægsholdere.  

• Symposiet skal have 175 deltagere tilmeldt. 

Heraf skal 25 være tilrejsende internationale 

deltagere. 

 

• Symposiet skal have indlæg fra internationale 

foredragsholdere 

 

• Den gennemsnitlige rating ved den 

efterfølgende evaluering skal gennemsnitligt 

være mindst 4 ud af 5 

• Opfyldt: 209 tilmeldte sig symposiet 

 

 

 

• Opfyldt: 8 internationale foredragsholdere 

 

 

• Opfyldt: 4,4 (70 evalueringer medtaget i 

undersøgelsen. Vi har ikke talt 

sekretariatets og bestyrelses ratings med). 

 

Danmarks 3R-Centers 

undervisningsmateriale til brug i 

folkeskoler og gymnasier om 

anvendelse af forsøgsdyr og de 

3R’er skal anvendes på 

gymnasierne og folkeskoler 

 

 

• Med udgangen af 2018 skal yderligere 10 

klasser have tilmeldt sig brug af quiz-

modulet, som tegn på at man vil anvende 

materialet 

 

• Bestyrelsesmedlemmer skal præsentere de 

3R´er for gymnasie- og / eller 

folkeskoleelever og deres undervisere i 2018 

• Ikke opfyldt: 5 lærere fra grundskolen har 

tilmeldt sig quizmodulet (på Danmarks 

Læringsfestival) og 5 studerende. I oktober 

2018 tilmeldte Roskilde Tekniske Skole sig 

quizzen. 

 

• Opfyldt: Et medlem af bestyrelsen har 

holdt fire foredrag på fire folkeskoler. 

 

 Færdiggøre og følge op på 

undersøgelsen for potentialet for 

at nedbringe antallet af dyreforsøg 

i Danmark med vurderet betydelig 

belastning 

• Styregruppen afholder møder med de sidste 

deltagere. Resultatet af møderne med de 

deltagende tilladelsesindehavere samles i en 

kort rapport 

 

• Opfyldt: Der er holdt møder med alle 

deltagere, og projektet er afsluttet. 

Sekretariatet drøfter med 

Dyreforsøgstilsynet muligheden for et 

snarligt miniseminar om indberetning. 
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• Det besluttes, om der skal initieres initiativer 

som opfølgning på rapportens indhold 

Danmarks 3R-Center skal have stor fokus 

på betydelig belastning fremover og gøre 

det til en fast rutine at have kontakt til de 

forskere, som indberetter dyr i kategorien 

betydelig belastning.  

 

Indsamle og formidle 

viden om de 3R’er 

 

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. 

• Resultater og konklusioner skal præsenteres 

på mindst 2 internationale events i 2018 

 

 

 

 

 

• Det besluttes, om der skal initieres initiativer 

som opfølgning på undersøgelsen. 

• Opfyldt: Posterpræsentation på ScandLAS 

i Norge i april 2018. Mundtlig 

præsentation på EUSAAT-konference i 

Linz i september 2018. Mundtlig 

præsentation på 3R-Symposiet i 

november 2018 

 

• Delvist opfyldt:  

- Replacement valgt som emne til 

årsmødet for dyrevelfærdsorganerne i 

2018.  

- Oversigt over idéer fra replacement-

workshop udarbejdet og udsendt til 

dyrevelfærdsorganerne. 

- Gennemgang af replacement-

ansøgninger fra perioden 2014-2019 

foretaget. Oversigt over hvilke 

ansøgninger, der har opnået støtte på 

anden vis, udarbejdet.  

 

Danmarks 3R-Center skal udgive 

nyhedsbrev til interessenter om 

aktuelle emner indenfor området 

• Antallet af tilmeldte abonnenter skal den 31. 

december 2018 være minimum 350 

 

• Nyhedsbrevet skal udsendes mindst 4 gange 

på dansk og 2 gange på engelsk i 2018.  

• Ikke opfyldt: 247 (dansk) og 90 (engelsk). I 

alt 337 (pr. 31. december) 

 

• Opfyldt: 8 (dansk) og 3 (engelsk) pr. 31. 

december 

 

Danmarks 3R-Center skal være 

synligt ved deltagelse i 

internationale arrangementer i 

2018 (præsentation, poster, afledte 

møder m.fl.) 

• Danmarks 3R-Center skal være synligt ved 5 

internationale arrangementer 

 

 

 

• Opfyldt: Præsenteret med posters mm. 

på stand på ScandLAS i april (sammen 

med Norecopa og Sveriges 3R-Center). 

 

Præsenteret med poster på IC-3Rs Joint 

Symposium den 8. maj. 
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Præsenteret mundtligt (ved Jan Lund 

Ottesen) på Fondazione Guido Bernardini 

Symposium 28. juni.  

 

Præsenteret med poster til EUSAAT-

konference den 23.-26. september. 

 

Præsenteret med poster til møde for de 

svenske dyrevelfærdsorganer i Stockholm 

den 15. november. 

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  

 

• Der skal være gennemført en nominering 

senest uge 41, 2018 

 

• 3R-Centerets pris uddeles på Symposiet 2018 

 

 

• Opfyldt: Vinder af prisen udvalgt på 

bestyrelsesmøde den 6. september. 

 

• Opfyldt: Vinderen af prisen (Birgitte 

Kousholt fra Aarhus Universitet) blev 

kåret på 3R-symposiet den 6. november. 

 

Danmarks 3R-Center skal 

udarbejde årsrapport for 2018 

 

• Udkast skal udsendes, så det kan godkendes 

af bestyrelsen på det første møde i 2019 

• Delvist opfyldt: Rapportudkast blev 

gennemgået på første bestyrelsesmøde i 

2019 og sendt til skriftlig godkendelse 

efter mødet. 

 

De større danske fonde opfordres 

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. 

• Mindst 5 danske fonde skal i 2018 tilslutte 

sig Joint European funding principles for 

research involving animals 

 

 

 

 

• Opfyldt: Danmarks Grundforskningsfond, 

Gigtforeningen, Hjerteforeningen, 

Lundbeckfonden og Danmarks Frie 

Forskningsfond har tilsluttet sig. Kræftens 

Bekæmpelse har svaret, at de vender 

tilbage. Tuborgfondet, TrygFonden, Codan 

Fonden, Villum Fonden og 

Innovationsfonden har meddelt, at de ikke 

ønsker at tilslutte sig. 

 

• Delvist opfyldt: Alle fonde, der ikke har 

svaret tilbage, har fået en påmindelse. 

Sekretariatet tager telefonisk kontakt til 

de fonde, der stadig ikke har svaret på 

henvendelsen.  
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Forskning til fremme 

af udviklingen af 

alternativer til 

dyreforsøg 

 

Danmarks 3R-Center skal vurdere 

forskningsprojekter til fremme af 

de 3 R’er og indstille støtteegnede 

projekter for 2019 til Miljø- og 

Fødevareministeriet  

 

• Danmarks 3R-Center skal modtage mindst 

20 ansøgninger fordelt på alle 3 R’er 

 

• Kvaliteten for 20 % af ansøgningerne skal 

ligge over en samlet vurdering på 3,5 

 

 

• Ikke opfyldt: Der er modtaget 12 

ansøgninger.  

 

 

• Opfyldt: Kvaliteten af 50 % af 

ansøgningerne lå over en samlet 

vurdering 3,5 

 

 Opfølgning på støttede projekter i 

2014-2018 

• Der skal løbende holdes kontakt med alle 

støttemodtagere for at følge status samt 

sikre fremdrift, afslutning og tilgængelighed 

af evt. foreløbige resultater. Statusoversigt 

udarbejdes og udsendes 2 gange årligt til 

bestyrelsen 

 

• Præsentation af mindst 2 projekter med 

færdige resultater på årets symposium, som 

ikke har været præsenteret på et tidligere 

symposium 

 

• Opfyldt: Statusoversigt præsenteret på 

bestyrelsesmøde i juni og december. 

 

 

 

 

 

• Ikke opfyldt: På symposiet blev tre 

projekter præsenteret. De tre projekter 

modtog alle støtte i 2018 og var ikke 

tidligere præsenteret på symposiet. To af 

projekterne præsenterede 

delresultater/indledende data. De tre 

projekter, som modtog støtte i 2017, 

havde ingen færdige resultater, som 

kunne præsenteres på symposiet. Alle 

projekter igangsat før 2017, er blevet 

præsenteret på tidligere symposier. 

 

 


