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Innspill til Næringskomitéens høring den 3. november 

2014 om statsbudsjettet for 2015 fra Norecopa, 

Norges konsensus-plattform for erstatning, reduksjon 

og raffinering av dyreforsøk 

 
 

LMDs budsjett kap. 1112 Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet: 
Post 50 Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet 

 

Antallet forsøksdyr og antallet smertevoldende dyreforsøk har steget kraftig, i strid med de 

politiske målene uttrykt i Stortingsmelding nr. 12 (2002-2003 Om dyrehold og dyrevelferd). 

Antallet søknader om smertevoldende forsøk har 7-doblet seg siden 2011. Det er et klart 

behov for flere ressurser til arbeidet med å utvikle og anvende alternativer til dyreforsøk, 

særlig innenfor utvikling av nye vaksiner og testing av disse. 

 

Et nytt og strengere forsøksdyrdirektiv trådte i kraft i EU den 1. januar 2013. 

Gjennomføringen av dette i Norge er forsinket. Det er laget et utkast til et helt nytt 

tilsynssystem og forskrift om hold og bruk av forsøksdyr. Innføringen av dette vil utløse et 

enda større behov for kunnskap om alternativer til dyreforsøk blant landets forskere og 

dyreavdelinger. 

 

Den nasjonale plattformen for alternativer til dyreforsøk, Norecopa, ble etablert i 2007 av 

LMD og FKD i fellesskap, med midler til en halv stilling og kr. 200.000 til drift. Dette har 

vist seg å være altfor lite til å drive plattformen på et akseptabelt aktivitetsnivå. Norecopa har 

derfor måttet bruke mye tid på å lete etter eksterne ressurser. Næringskomitéen økte 

bevilgningen til Norecopa med kr. 500.000 på statsbudsjettet for 2013. Den nye blå-blå 

regjeringen foreslo å redusere fjerne dette i 2014, men dette ble avverget av Nærings-

komitéen i budsjettforliket. I regjeringens budsjettforslag for 2015 står det (i LMDs 

proposisjon) kun at Veterinærinstituttet skal drive sekretariatet til Norecopa videre. Norecopa 

er ikke nevnt i NFD sin proposisjon. Norecopa har ikke egen budsjettpost, heller ikke 

øremerkede midler. 
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I sin innstilling til St.meld. nr. 12 (2002-2003) Om dyrehold og dyrevelferd anbefalte 

Næringskomitéen ’å følge opp etableringen av en nasjonal plattform med et forsknings- 

og utviklingsfond etter svensk modell’. Den svenske staten har øremerket ca. 100 millioner 

kroner til alternativer til dyreforsøk i dette tidsrommet. Danmark opprettet et senter for 

alternativer til dyreforsøk i fjor og senteret har allerede lyst ut 3 millioner kroner til slik 

forskning. Norges Forskningsråd har for første gang i år øremerket 4 millioner kroner av 

midlene til havbruksforskning til alternativer til dyreforsøk. En slik øremerking av midler bør 

øke i omfang og omfatte alle dyreartene. 

 

Nå må det endelig bevilges tilstrekkelige midler til arbeidet med alternativer til dyreforsøk 

1. Norecopa må få tilstrekkelige ressurser til å kunne fungere som nasjonalt 

kompetansesenter og støttespiller for Mattilsynet. Norecopa bør få minst kr. 3 

millioner i året for å kunne lønne en sekretær og en fagkonsulent i hel stilling. 

2. Det må øremerkes midler til utvikling av alternativer til dyreforsøk. Dette må gjerne 

skje gjennom midlene utlyst av Norges Forskningsråd. Det bør øremerkes minst kr. 8 

millioner i året. 

Ressurser til Norecopa bør plasseres på en egen budsjettpost og de må ikke svekke de andre 

oppgavene til Veterinærinstituttet. 


