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Oversigt over mål for 2019 - Danmarks 3R-Center 

Målopfyldelse 

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 200 årlige nyheder på 
3R-centerets hjemmeside. 

Nyheder: 

 Dansk: 93 

 Engelsk: 99 

 I alt: 192 
 

 Ikke opfyldt 
 

Mindst 35.000 sidevisninger 
per 31. december. 

 
 

Sidevisninger: 

 Dansk: 21.426 

 Engelsk: 10.70 

 I alt: 32.128 
 

 Ikke opfyldt 

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.  
 
Danmarks 3R-center gør det 
mere synligt på hjemmesiden, 
at man skal tilmelde sig ny-
hedsbrevet på ny, jf. GDPR. 

Nyhedsbreve: 

 Dansk: 7 

 Engelsk: 4 
 

 Opfyldt 

Mindst 200 abonnenter er til-
meldt det danske og mindst 
50 abonnenter er tilmeldt det 
engelske nyhedsbrev per 31. 
december.  
(For at rydde op i abonnenter til Danmarks 
3R-Centers nyhedsbrev, som ikke længere 
eksisterer, har 3R-centeret besluttet at bede 
alle abonnenter om at tilmelde sig igen. Det 
betyder, at målet for antallet af abonnenter 
ved udgangen af 2019 er mindre end målet 
var i 2018).  
 

Mindst 50 % af alle nyheds-
breve, der udsendes over året, 
er blevet åbnet. 
 

Abonnenter: 

 Dansk: 176 

 Engelsk: 79 
 

 Opfyldt for engelsk-
sprogede nyheds-
breve 
 

 Ikke opfyldt for dan-
ske nyhedsbreve 

 
Åbnede nyhedsbreve: 
 

 December: 47 % (DK), 
ikke opfyldt 

 November: 58 % 
(DK), opfyldt 

 Oktober: 60 % (DK), 
opfyldt 
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 September: 59 % 
(DK), opfyldt 

 August: 71 % (DK), 
opfyldt 

 
 

 November: 62 % (En-
gelsk), opfyldt 

 Oktober: 56 % (En-
gelsk), opfyldt 

 September: 61 % (En-
gelsk), opfyldt 

 

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. 
 
 

Symposium afholdt den 12.-
13. november. 
 

 Opfyldt 
 

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

Antal tilmeldte: 235 
 

 Opfyldt 
 
 
Antal internationale gæster: 
 

 Ikke opfyldt (26 inter-
nationale deltagere) 
 

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. 
 
Danmarks 3R-Center øger re-
klameringen for prisen i for-
hold til tidligere år.  
 

Pris uddelt til Thomas Bertel-
sen (Novo Nordisk). 
 

 Opfyldt 
 
 
 
 
Reklame udsendt via nyheds-
breve (3R-centerets og Dyre-
forsøgstilsynets) og via Føde-
varestyrelsens LinkedIn-profil. 
 

 Opfyldt 
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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 opdate-
rer det tidligere udarbejdede 
undervisningsmateriale for 
gymnasie- og udskolingsklas-
ser med nye tal, links m.v. 
 
Danmarks 3R-Center omsæt-
ter undervisningsmaterialet til 
et format, der kan trykkes som 
en bog/et hæfte. 
 
Danmarks 3R-Center promo-
verer materialet på tre læ-
ringsfestivaller og et natur-
møde. 
 

Materialet er opdateret og 
trykt (1. marts) 
 

 Opfyldt 
 
 
Materialet trykkes primo 
2020. 
 

 Opfyldt 
 
Undervisningsmaterialet er 
promoveret på Danmarks Læ-
ringsfestival i København (13.-
14. marts), Big Bang Konfe-
rence i Odense (2.-3. april), på 
Skolemesse i Aarhus (10.-11. 
april), på Naturmøde i Hirts-
hals (23.-25. maj), læringsba-
zar i Holbæk (7. august) samt 
på Skoleledernes Årsmøde i 
Bellacenteret (31. oktober-1. 
november). 
 

 Opfyldt 
 

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

Der er bestilt 12 klassesæt. 
Succeskriteriet er ikke opfyldt 
 

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 
med et mundtligt indlæg på 3 
af de internationale arrange-
menter. 
 

3R-centeret deltog med en 
poster og et mundtligt indlæg 
på FELASA i Prag i juni. 
 
3R-centeret deltog med en 
stand på Danske Kræftforsk-
ningsdage i august.  
 
3R-centeret deltog med en 
poster til Swiss 3Rs Day i sep-
tember.  
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3R-centeret deltog med et 
mundtligt indlæg og en poster 
poster til EUSAAT-konferen-
cen i oktober.  
 
3R-centeret gav to mundtlige 
indlæg og præsenterede en 
poster på det årlige 3R-sym-
posium i november. 
 
3R-centeret gav et mundtligt 
indlæg på Charité 3R’s sympo-
sium i december. 
 
 

 Opfyldt 
 

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 2018. 
 

Årsrapport udgivet i april. 
 

 Opfyldt 
 

  

Øge antallet af danske fonde, 
der er tilsluttet ’EU Funding 
Principles for Research Invol-
ving Animals’. 
 

Danmarks 3R-Center henven-
der sig med en opfordring til 
alle de danske fonde, som 
endnu ikke har svaret på hen-
vendelsen vedr. tilslutning til 
EU Funding Principles. 
 

3R-centeret har henvendt sig 
til 4 af de fonde, som ikke har 
svaret (dem der primært ud-
deler penge til biologisk/medi-
cinsk forskning). 
 

 Opfyldt 
 

Mindst 3 danske fonde har til-
sluttet sig Funders’ Principles 
ud over dem, som tilsluttede 
sig i 2018. 
 

Kræftens Bekæmpelse har til-
sluttet sig. 
 

 Ikke opfyldt 

Udbrede kendskabet til Dan-
marks 3R-Centers 3R-introma-
teriale til brugere af forsøgs-
dyr. 
 

Danmarks 3R-Center opdate-
rer intromaterialet og udsen-
der det til dyrevelfærdsorga-
nerne. 
 

Materialet er opdateret og 
sendt til alle DVO’er i septem-
ber. 
 

 Opfyldt 
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Udbrede viden om forsøgs-
dyr/3R til den brede befolk-
ning. 

Danmarks 3R-Center afholder 
to ’VidenskabsBar’-arrange-
menter med foredrag om em-
ner vedr. forsøgsdyr/3R. 
 
 
 
 
 
Danmarks 3R-Center udesen-
der pressemeddelelse om ar-
rangementet. 
 

VidenskabsBar afholdt på Café 
Hyggestund i København den 
22. maj. 
VidenskabsBar afholdt på Mik-
keller Bar and Bottle Shop i 
Odense den 26. november. 
 

 Opfyldt 
 

 Ikke opfyldt (Fødeva-
restyrelsen ikke øn-
skede at stå bag en 
pressemeddelelse om 
emnet) 
 

  

Skabe debat om erstatning af 
forsøgsdyr med alternative 
metoder. 

Danmarks 3R-Center udarbej-
der et statementpapir om re-
placement til offentliggørelse 
på hjemmeside og i årsrap-
port. 
 

Statementpapir udgivet sam-
men med årsrapport for 2019. 
 

 Opfyldt 
 

  

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. 
 

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.  
 

Call, procedure og tidsplan 
godkendt af Innovationsfon-
den. Call opslået den 13. au-
gust med ansøgningsfrist den 
10. oktober. 
 
21 ansøgninger modtaget. 
Bestyrelsen udvalgte tre an-
søgninger til modtagelse af 
støtte i 2020.  
 

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.  
 
 

Den samlede vurdering var på 
3,5 eller derover hos 38 % af 
ansøgningerne. 
 

 Opfyldt 
 



6 
 

Hjælpe ansøgere med at ud-
fylde ansøgningsskemaet til-
fredsstillende og fyldestgø-
rende. 

Danmarks 3R-Center reklame-
rer for uddelingen af forsk-
ningsstøtte på hjemmesiden, i 
bl.a. nyhedsbreve og vha. fly-
ers/plakater.  
 
Ansøgningsskemaets rubrikker 
suppleres med korte hjælpe-
tekster. 
 

Der er reklameret via hjem-
meside, nyhedsbreve og Lin-
kedIn samt via flyers/plakater 
på KU, AU, AAU, SDU og DTU.  
 
 
Hjælpetekster er indsat i an-
søgningsskemaet.  
 

 Opfyldt 
 

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 
præsentation på årets sympo-
sium. De pågældende projek-
ter må ikke tidligere være 
præsenteret på et symposium. 

Der er holdt løbende kontakt 
med forskningsstøttemodta-
gerne. 
 
 
Halvårlig oversigt præsenteret 
på bestyrelsesmøde den 28. 
juni og den 12. december. 
 
Følgende støttemodtagere gi-
ver en præsentation af deres 
resultater, som ikke tidligere 
er præsenteret: 
 

 Jes Dietricht (støttet i 
2017) 

 Axel Kornerup Hansen 
(støttet i 2018) 

 Rasmus Grønnemose 
(stand in for Thomas Emil 
Andersen – støttet i 2018)  

 

 Opfyldt 
 

  

  


