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REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 7. oktober 2015 kl. 1315-1520 
Møtet ble arrangert som videokonferanse. 
 
 
Tilstede: 
Bente Bergersen (BB, forvaltning, styreleder) 
Glenn Arve Sundnes (GS, industri) 
Siri Knudsen (SK, akademia) 
Anton Krag (AK, dyrevern) 
Adrian Smith (AS, sekretær og referent) 
 
 
Saksliste: 
 

1. Dato for styremøtet i januar/februar 
2. Datoen for årsmøtet i 2016 og forslag til program 
3. Høringsuttalelse om NENTs forskningsetiske retningslinjer 
4. Høringsuttalelse om Mattilsynets forslag til gebyrer på forsøksdyrområdet 
5. Arbeidsmøte om 3R-initiativ innen fiskevaksiner 
6. Arbeidet med nye nettsider 
7. Kontrakt med USDA 
8. Norecopas handlingsplan: skal vi fortsette med kort- og langsiktige deler? 
9. Lukket diskusjonsforum: Matilsynets adgang til informasjonen 
10. Statsbudsjettet for 2016 og fremtiden 
11. Referatsaker: 

a. Sluttregnskapet fra seminaret på Voss, 27.-28. mai 
b. Status, FRAME Training School, Voss, 1.-3. februar 2016 
c. RSPCA/APHA møte om viltforskning i Storbritannia 
d. AAALAC/ESLAV/ECLAM møte i Hannover 
e. EUSAAT-kongressen og ecopas årsmøte i Linz 
f. Møtet for de nasjonale komitéene, Brussel, 8. oktober 
g. EU kommisjonens møte om direktivet i 2016 
h. Invitasjonen fra EU-NETVAL 
i. Publisering av artikler etter seminaret i Beijing i mars 
j. FELASA 2016 og satellitmøte av RSPCA 
k. Resultatene av et innlegg på CompMed om TextBase 
l. Status ENRICH-Fish 
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BB ønsket velkommen til Norecopas 24. styremøte og spesielt til Glenn Arve Sundnes som 
deltok for første gang. Dagsorden ble godkjent og det var ingen innsigelser mot innkallingen 
eller ønsker om andre saker på dagsorden. 
 
 
Sak 1: Dato for styremøtet i januar/februar 
Vedtak: Neste styremøte er foreløpig berammet til tirsdag 9. februar 2016 kl. 13-16, som 
skype-konferanse. Datoen endres om nødvendig i november når SK har bedre oversikt over 
sitt arbeid etter nyttår. 
 
Sak 2: Datoen for årsmøtet i 2016 og forslag til program 
AS ønsket å diskutere tidspunktet for neste års årsmøte og fagseminar for å unngå kollisjoner 
med andre møter og sin egen ferie. Ifølge Norecopas vedtekter må årsmøtet arrangeres innen 
15. juni. Det ble foreslått å arrangere årsmøtet og fagseminaret tirsdag 24. mai. AS la frem 
følgende forslag til program den dagen: 
 
1000 - 1045 Norecopas årsmøte (inkl. valg av styremedlemmene for industri & akademia 

samt valgkomitéen) 
1050 - 1110 Utdeling av Norecopas 3R-pris 
1115 - 1200 Putting tags and transmitters on birds: are our guidelines flights of fancy? 
  Professor Rory Wilson, Swansea University 
1200 - 1230 Lunsjbuffet i vestibylen 
1230 - 1315 How to construct a proper literature search when planning an experiment. 
 Information Specialist Alice Tillema, Medical Library, Radboud University 

Medical Centre 
1330 - 1530 Practical training in literature searching 
Vedtak: Programmet for dagen godkjennes. Sekretæren får i oppdrag å diskutere det 
praktiske med foredragsholderne. 
Det ble nevnt under styremøtet at styreleder kan få problemer med å møte den 24. mai. Dette 
er nå avklart og AS får i oppdrag å spørre resten av styret og foredragsholderne om tirsdag 
den 19. april kunne passe istedenfor. 
 
 
Sak 3: Høringsuttalelse om NENTs forskningsetiske retningslinjer 
Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) har sendt på 
høring et utkast til reviderte forskningsetiske retningslinjer for forskning innen 
naturvitenskap, teknologi, landbruks- og fiskeriforskning. Norecopa har fått en forlenget 
høringsfrist, til 9. oktober, slik at saken kunne styrebehandles. Styret diskuterte sekretærens 
utkast til høringsuttalelse. Utkastet foreslår at NENT i samarbeid med Norges Forskningsråd 
ber Norecopa om å utarbeide en sjekkliste for forskere som planlegger studier som kan 
innebære dyreforsøk. Sjekklisten skal komplementere og utfylle NENTs forskningsetiske 
retningslinjer. 
Vedtak: Sekretæren sender utkastet til høringsuttalelse til NENT, etter å ha foretatt noen 
rettelser. 
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Sak 4: Høringsuttalelse om Mattilsynets forslag til gebyrer på forsøksdyrområdet 
Mattilsynet sendte på høring et forslag til nye regler om gebyrer på forsøksdyrområdet, med 
høringsfrist 1. oktober. Norecopa har fått en forlenget høringsfrist, til 9. oktober, slik at saken 
kunne styrebehandles. Styret diskuterte sekretærens utkast til høringsuttalelse. 
Vedtak: Sekretæren sender utkastet til høringsuttalelse til Mattilsynet, etter å ha foretatt noen 
rettelser. 
 
Sak 5: Arbeidsmøte om 3R-initiativ innen fiskevaksiner 
På slutten av Norecopas fagseminar i juni ble det arrangert en meget vellykket paneldebatt 
om hvordan bruken av fisk i vaksineproduksjon og -testing kan reduseres. Konklusjonen var 
at det bør dannes en liten, håndplukket arbeidsgruppe som kan utarbeide konkrete forslag 
som kan fremmes for myndighetene. Sekretæren presenterte et forslag til gruppens 
sammensetning og agenda for et møte. Det er meningen å arrangere møtet innen jul på 
Adamstua. Datoen bestemmes av deltagerne selv i fellesskap. Styret bes ta stilling til refusjon 
av reiseutgiftene for de som bor utenfor Oslo. 
Vedtak: Sekretæren får i oppdrag å fortsette planleggingen av et arbeidsmøte. De som bor 
utenfor Oslo området får dekket sine reiseutgifter. 
 
Sak 6: Arbeidet med nye nettsider 
Etter samråd med Veterinærinstituttets innkjøpsavdeling utarbeidet Norecopa en detaljert 
kravspesifikasjon for nye nettsider og sendte en tilbudsforespørsel til fire IT-firmaer med frist 
20. september. Det kom inn tilbud fra alle fire, med forslag til løsninger basert på til sammen 
tre ulike publiseringsplattformer. Før styremøtet hadde sekretæren utarbeidet en 
samleoversikt over tilbudene og en innstilling.  
Alle tilbudene var i overkant av det Norecopa har av disponible midler for øyeblikket. Noe av 
arbeidet kan forskyves til neste budsjettår. Sekretæren redegjorde for Norecopas økonomi 
samt søknader om ekstern støtte som fortsatt er under behandling. 
Styret diskuterte innstillingen og sa seg enig i sekretærens vurdering. 
Sekretæren ba om fullmakt til å gjennomføre arbeidet innenfor Norecopas budsjettramme. 
Vedtak: Styret gir sekretæren fullmakt til å starte prosessen med å bygge nye nettsider for 
Norecopa, til enhver tid innenfor Norecopas økonomiske ramme. 
 
Sak 7: Kontrakt med USDA 
Som nevnt på forrige styremøte ønsker Animal Welfare Information Center (AWIC) ved US 
Department of Agriculture å benytte Norecopas nye søkemotor til å betjene deres interne 
database. Etter samråd med en informasjonsspesialist hos AWIC har sekretæren på vegne av 
Norecopa skrevet en kontrakt med USDA. Kontrakten er på $10.000 over 4 år, og innebærer 
at Norecopa bidrar med 20% av beløpet. Pengene blir brukt hovedsakelig til IT-arbeidet som 
er nødvendig for å koble søkemotoren opp mot USDAs sin database. 
Vedtak: Styret godkjente saken. 
 
Sak 8: Norecopas handlingsplan: skal vi fortsette med kort- og langsiktige deler? 
På styremøtet i mai ble det vedtatt å diskutere om Norecopa heller skulle ha en felles 
handlingsplan for hele perioden, fremfor separate kortsiktige og langsiktige mål. 
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Sekretæren har utarbeidet et forslag på hvordan den kunne endres. Handlingsplanen må 
uansett godkjennes ved det neste årsmøtet. 
Styret diskuterte innholdet i utkastet. 
Vedtak: Styret ber sekretæren om å innarbeide kommentarene fra styremøtet og sende et nytt 
utkast til styremedlemmene. 
 
Sak 9: Lukket diskusjonsforum: Matilsynets adgang til informasjonen 
Norecopa drifter et lukket diskusjonsforum basert på epost for personene som tidligere var 
kalt for "ansvarshavende" på forsøksdyravdelingene. Norecopa fortsetter å drifte forumet 
etter innføringen av den nye forvaltningsmodellen i juli 2015. 
   Mattilsynet har bedt Norecopa om å vurdere å la deres ansatte bli medlem i gruppen. 
Styret diskuterte fordelene og ulempene med saken. 
Vedtak: Styret finner det riktig at forumet fortsetter som et internforum for dyreavdelingene: 
primært for personene med spesielt kontrollansvar, samt eventuelle andre medlemmer av 
dyrevelferdsenhetene. Sekretæren bes imidlertid om å holde Mattilsynet løpende orientert om 
prinsipielle saker som diskuteres på forumet dersom tilsynet antas å ha interesse av det. 
Dette på en anonymisert og generell måte som ikke skaper en uholdbar situasjon for forumet 
eller dets medlemmer. 
 
Sak 10: Statsbudsjettet for 2016 og fremtiden 
Sekretæren opplyste at han vil som vanlig melde seg på høringen i Næringskomitéen, som i 
år er den 22. oktober. Styret diskuterte saken og ga sekretæren fullmakt til å arbeide videre 
med den. 
 
Sak 11: Referatsakene 
a. Sluttregnskapet fra seminaret på Voss, 27.-28. mai 

Regnskapet viser et underskudd på kr. 20 506. Sekretæren har vært i kontakt med 
Forskningsrådet, som allerede har bevilget inntil kr. 98 000 til seminaret. Det opplyses at 
det ikke finnes mandat for å øke bevilgningen ytterligere. Styrevedtaket fra 4. februar om 
å dekke et eventuelt underskudd på inntil kr. 30 000 må derfor gjøres gjeldende. 
 

b. Status, FRAME Training School, Voss, 1.-3. februar 2016 
Annonsen for arrangementet ble ferdig forrige uke. Både FRAME og Norecopa har 
begynt å spre informasjon om seminaret internasjonalt og på nettet 
(http://www.frame.org.uk/training-schools). Deltageravgiften ble en del høyere enn 
ønsket, til tross for sponsing fra Dyrebeskyttelsen og Laboratory Animals Ltd. Det er 
reservert rom til 50 deltagere. Påmeldingsfristen er 15. november. 

 
c. RSPCA/APHA møte om viltforskning i Storbritannia 

Sekretæren deltok på dette møtet, som ble arrangert utenfor London den 8. september. Ca. 
80 personer involvert i viltforskning var tilstede og det var stor interesse for temaene, 
særlig hvordan EUs forsøksdyrdirektiv skal anvendes. Sekretæren presenterte de globale 
retningslinjene som eksisterer innen viltforskning. En representant fra EU-kommisjonen 
var tilstede. Kommisjonen har begynt å arbeide med problemstillingene rundt 
viltforskning (som f.eks. fangst, transport, hold av ville dyr, id-merking og 
forvaltningsmessige tiltak som genotyping). 
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d. AAALAC/ESLAV/ECLAM møte i Hannover 
Møtet samlet ca. 200 forsøksdyrveterinærer, hovedsakelig fra Europa, men også noen fra 
USA. Det ble en god anledning til å profilere Norecopa. Sekretæren hadde med seg en 
plakat om Norecopas 3R-ressurser, samt flyveblad. Behovet for retningslinjer var et 
tilbakevendende tema i mange av presentasjonene. 
 

e. EUSAAT-kongressen og ecopas årsmøte i Linz 
Denne kongressen, som samlet ca. 300 toksikologer og andre interessert i alternativer til 
dyreforsøk (bl.a. mange fra ledende europeiske dyrevernorganisasjoner) var også en god 
anledning til å profilere Norecopa. Sekretæren deltok med en plakat og flyveblad. Under 
kongressen arrangerte ecopa sitt årsmøte. De nye vedtektene, som Norecopas sekretær 
hadde hovedansvaret for å utarbeide i fjor, ble godkjent og et nytt styre valgt. AS fremmet 
forslag om at ecopa skulle støtte Norecopas seminar på Voss i februar 2016 med 
reisestipend. Forslaget ble tatt positivt i mot, og ecopa bevilget 3 000 euro til formålet for 
å hjelpe yngre forskere å delta. 
   AS har fått det tekniske ansvaret for å sørge for at driften av ecopas nettsider flyttes fra 
Storbritannia til organisasjonen CAAT, hvor ecopas sekretær er ansatt. 

 
f. Møtet for de nasjonale komitéene, Brussel, 8. oktober 

Nederland har tatt et privat initiativ til å arrangere et møte i Brussel for kontaktpersoner 
fra de nasjonale komitéene for beskyttelse av forsøksdyr, for å identifisere felles 
problemstillinger. Slike komitéer er påbudt i henhold til paragraf 49 i EUs 
forsøksdyrdirektiv. LMD betaler for at Norecopas sekretær kan delta på møtet. EU-
kommisjonen arrangerer et formelt møte for komitéene i begynnelsen av desember. LMD 
har enda ikke kommet med konkret informasjon om den norske komitéen. 

 
g. EU-kommisjonens møte om direktivet i 2016 

I sitt svar til Europeans Citizens Initiative, som krevde omgjøring av direktivet og et 
totalforbud på dyreforsøk (http://ec.europa.eu/citizens-
initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000007), skriver Kommisjonen at de vil 
arrangere et møte innen 2016 'engaging the scientific community and relevant 
stakeholders in a debate on how to exploit the advances in science for the development of 
scientifically valid non-animal approaches and advance towards the goal of phasing out 
animal testing.' Jeg har tipset dem om professor Stig Larsens forskning ved NMBU på 
bedre metoder for bestemmelsen av antallet dyr i forsøk. 
 

h. Invitasjon fra EU-NETVAL 
EUs forskningssenter i Ispra, som bl.a. koordinerer et nettverk av valideringslaboratorier 
for alternativer, inviterer flere laboratorier til å være med. Det er for tiden 26 
medlemslaboratorier i 18 land, men ingen fra Norge. Invitasjonen i denne omgangen gikk 
ut den 30. september. 

 
i. Publisering av artikler etter seminaret i Beijing i mars 

Norecopas sekretær skrev to vitenskapelige artikler basert på presentasjonene han hadde i 
Beijing i mars. De skal publiseres i det kinesiske forsøksdyrtidsskriftet nå i oktober. 
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j. FELASA 2016 og satellitmøte av RSPCA 
I juni 2016 arrangeres det europeiske FELASA-møtet, i samarbeid med Scand-LAS. 
RSPCA arrangerer et halvannendags satellittmøte rett etterpå, om prosedyrer i kategorien 
"sterkt belastende" (https://www.nc3rs.org.uk/events/rspca-international-meeting-focus-
severe-suffering). Norecopas sekretær er blitt bedt om å holde et innlegg om hvordan man 
finner retningslinjer for 3R-tiltak i forbindelse med slike prosedyrer. 

 
k. Resultatene av et innlegg på CompMed om TextBase 

AS forsøker å bruke enhver anledning til å fortelle om hva Norecopa holder på med. På 
det elektroniske forumet for forsøksdyransvarlige, CompMed, ble det nylig innsendt 
spørsmål om hvor man kunne finne tips om litteratur innen fagområdet. AS fortalte om 
Norecopas database TextBase. Dette utløste en kraftig oppsving i antallet treff på 
Norecopas nettsider, med interesse fra alle verdensdeler. 
 

l. Status ENRICH-Fish 
Det var opprinnelig tenkt at prosjektet ENRICH-Fish skulle ha et forskningsseminar i 
oktober/november hvor de første resultatene ble presentert. Siden prosjektet ikke begynte 
før i mars og forskningsarbeidet kom relativt sent i gang, er møtet blitt utsatt til etter jul. 
Norecopa har ansvaret for arbeidspakken om formidling av resultatene fra prosjektet. 
 

 
Møtet ble hevet kl. 1520. 
 
 
 
 
 
 
 
Bente Bergersen         Glenn Arve Sundnes  Siri Knudsen  Anton Krag 
     styreleder          styremedlem              styremedlem        styremedlem 
 
 
 
 
 
 
Adrian Smith 
sekretær, referent 


