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Et nyt år – et nyt nyhedsbrev
Tilmeld dig Dyreforsøgstilsynet næste
mini-seminar den 10. marts 2015
Se mere sidst i nyhedsbrevet

Udløbne tilladelser overføres ikke til det
nye IT-system
Arbejdet med Dyreforsøgstilsynets nye IT-system går
sikkert fremad. Vi er nu gået i gang med at overflytte
alle informationer om eksisterende tilladelser fra det
gamle system til det nye.
I den forbindelse har vi besluttet at rydde lidt op og
derfor vil gamle udløbne tilladelser ikke blive flyttet
med over i det nye system. Det betyder, at man
fremover ikke længere vil kunne finde sine tidligere
tilladelser under ens profil.
Så hvis man ønsker at gemme sine nu udløbne
tilladelser, skal man inden 1. april 2015 gå ind i det
nuværende IT-system og overføre dem til sig selv.
Man klikker bare på sin gamle tilladelse, så åbner den
i en pdf-version, som man kan gemme hos sig selv.

Statistikindberetning 2014
Husk at statistik vedr. antal dyr brugt i forsøg i 2014
først skal indberettes efter 1. april 2015 i det nye ITsystem. Så gem data og vær klar, når vi åbner
systemet.

Gebyrer
Vi har tidligere i nyhedsbrevet skrevet om
problemerne med opkrævning af gebyrer for at have
en forsøgsdyrstilladelse. Fødevarestyrelsen har nu
været alle tilladelsesindehavere fra 2012 til 2014
igennem og har klarlagt eventuelle tidligere forkerte
fakturaer. Derfor har mange både før og efter jul
modtaget en ny – og nu korrekt - faktura, der ligeledes
retter op på evt. tidligere fejl.
Dyreforsøgstilsynet har dog i den forbindelse fået
mange henvendelser fra bl.a. økonomiafdelingerne i
de forskellige virksomheder og institutioner, hvor de
fleste tilladelsesindehavere arbejder. Her har man
været uvidende om gebyrproblemerne og det arbejde
som Fødevarestyrelsen har igangsat for at løse dem.
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Det har betydet, at man ikke har kunnet gennemskue
hvorfor der kom nye fakturaer, og at nogle af dem
kunne omfatte tilladelser, der var gyldige i 2012 og
2013.
Derfor anbefaler Dyreforsøgstilsynet, at man som
tilladelsesindehaver videresender information om
tilladelser og gebyrer til de retter personer i ens
organisation, så håndteringen af gebyrer forløber så
smertefrit som muligt.

Viste du, at man på Danmarks 3R-Centers
hjemmeside www.3rcenter.dk løbende kan
finde nyheder om de 3R´er, ligesom man
bla. kan læse om de forskningsprojekter
som centeret støtter – bl.a. de nye projekter
som modtager støtte i 2015.

14.15 – 14.45
Pause

14.45 – 15.30
Jens Christian Hedemann Sørensen,
Aarhus Universitet
Grisen som model for neurobiologiske
sygdomme

15.30 – 16.15
Aage Kristian Olsen Alstrup,
Aarhus Universitet
Skanning af grise set fra en forskende
veterinærs vinkel: fordele og mulige
velfærdsproblemer

16.15-16.30
Diskussion og afslutning

Dyreforsøgstilsynets mini-seminar
om anvendelse af grisen som sygdomsmodel

Tirsdag den 10. marts 2015

Seminaret afholdes den 10. marts 2015,
kl. 13.00 – 16.30
Hvor

13.00 – 13.15
Leif Røge Lund, Dyreforsøgstilsynet

Auditorium B, AUH, Skejby
Brendstrupgårdsvej 102
8200 Aarhus N.

Velkomst og introduktion

13.15 – 13.45
Frederik Dagnæs-Hansen,
Aarhus Universitet
Sygdomsmodeller i svin; anvendelse af transgene
teknikker

13.45 – 14.15
Oplægsholder afventer
Anvendelse af grise i udvikling af kirurgiske
procedurer

Tilmelding er nødvendig senest d. 3. marts 2015.
Skriv til: dyreforsoegstilsynet@fvst.dk

På Dyreforsøgstilsynet hjemmeside
www.dyreforsoegstilsynet.dk kan du læse om
ansøgningsfrister og – procedurer, tidligere
nyhedsbreve og årsrapporter, ligesom du her
finder link til ansøgningssystemet

