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Norecopa 
Veterinærinstituttet 

Postboks 750 Sentrum 
0106 Oslo 

 
www.norecopa.no 

 
 
REFERAT fra styremøte i Norecopa, tirsdag 13. mai 2014 kl. 1300-1500 
Møtet ble arrangert som videokonferanse. 
 
 
Tilstede: 
Bente Bergersen (BB, forvaltning, styreleder) 
Anne Ramstad (AR, industri) 
Siri Knudsen (SK, akademia), tilstede under sak 1-8 
Anton Krag (AK, dyrevern) 
Adrian Smith (AS, sekretær og referent) 
 
Saksliste: 
 

1. Dato for styremøtet i oktober 
2. Norecopas handlingsplan for 2014-17 (skal presenteres for årsmøtet) 
3. Kontingent og endelig budsjett for 2014 (skal presenteres for årsmøtet) 
4. Godkjenning av sakslisten for årsmøtet 
5. Erfaringer med den nye versjonen av nyhetsbrevet. Nyhetsbrev på engelsk? 
6. ecopas årsmøte i 2015 
7. Søknad om støtte til organisasjoner fra LMD 
8. Deltagelse på Dyreverndagen, våren 2015? 
9. Referatsaker: 

a. Møte med LMD. NFD og NFR 7. mai 
b. Scand-LAS symposium, Stockholm 24.-27. april: poster og 2 innlegg 
c. Møte om Harm-Benefit Assessment, Bergen 29. april 
d. Verdenskongressen om 3R, Praha 24.-28. august: deltagelse og 

postere/innlegg 
e. Søknader til Stiansen-stiftelsen, Dyrebeskyttelsens Alternativfond, Thon-

stiftelsen og Laboratory Animals Ltd. 
f. Valg, årsmøte 
g. 3R-prisen 
h. Prosjekt på miljøberikelse hos fisk 
i. Prosjekt på vaksineforsøk (presenteres av AR) 
j. Arbeid i styret til det danske 3R-senteret og den nasjonale komitéen 

 
 
BB ønsket velkommen til Norecopas 20. styremøte. Dagsorden ble godkjent og det var ingen 
innsigelser mot innkallingen eller ønsker om andre saker på dagsorden. 
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Sak 1: Dato for neste styremøte 
Vedtak: Neste styremøte berammes til onsdag 1. oktober 2014 kl. 13-16, som 
videokonferanse. 
 
Sak 2: Norecopas handlingsplan for 2014-17 
AS hadde sendt ut et forslag til Norecopas handlingsplan for 2014-17. Planen skal behandles 
på årsmøtet den 5. juni. Styret diskuterte innholdet og ba sekretæren om noen justeringer. 
Vedtak: Sekretæren justerer utkastet til Norecopas handlingsplan i tråd med diskusjonene på 
styremøtet og sender styret et nytt utkast som behandles pr. epost før det legges til 
sakspapirene for årsmøtet. 
 
Sak 3: Kontingent og endelig budsjett for 2014 
Norecopas budsjett for 2014 ble først behandlet på styremøtet den 23. januar. Forslag til 
budsjett og kontingenten for 2014 skal legges frem for årsmøtet den 5. juni. 
   AS orienterte om enkelte poster i budsjettet. Norecopa har søkt om støtte til flere prosjekter 
(se sak 9e) men utfallet av disse søknadene er ikke kjent ennå og de er derfor ikke tatt med i 
budsjettforslaget. Eventuell støtte fra disse skal uansett være budsjettnøytral. 
   Medlemskontigentene i Norecopa har vært uendret siden stiftelsen, henholdsvis kr. 500 for 
institusjoner og kr. 200 for individer. Styret hadde en diskusjon om disse beløpene. Blant 
annet har Norecopa fått innspill/spørsmål fra departementet og NFR om mulighetene for å 
øke inntektene i form av økt kontingent. Styret diskuterte saken og det kom forslag om å øke 
institusjonsmedlemskapskontingenten til kr. 1000,- .  
Vedtak: Styret godkjenner budsjettforslaget med følgende endringer: Medlemskontingenten 
for institusjoner økes fra kr 500 til kr. 1 000. Utgiftsposten ”Øvrig faglig aktivitet” styrkes 
med et beløp tilsvarende denne økningen. Støtten til vaksineprosjektet på kr. 100 000 (se sak 
9e) synliggjøres i budsjettforslaget som en egen post under “Øvrig faglig aktivitet”. 
 
Sak 4: Sakslisten for årsmøtet 
Sakslisten for årsmøtet er i samsvar med bestemmelsene i Norecopas vedtekter. AS orienterte 
om at valgkomitéen er ferdig med sitt arbeid og har kandidater til samtlige verv som er på 
valg. 
Vedtak: Sakslisten for årsmøtet den 5. juni godkjennes og gjøres kjent for Norecopas 
medlemmer samt andre interesserte. 
 
Sak 5: Erfaringer med den nye utgaven av Norecopas nyhetsbrev 
Norecopa måtte velge en ny tjenesteleverandør for sine nyhetsbrev ved årskiftet fordi 
nyhetsbrevmodulen ble fjernet fra redigeringsverktøyet for nettsidene. Norecopa har sålangt 
sendt ut tre nyhetsbrev med det nye formatet. Brevene utgis kun på norsk, men inneholder 
mye informasjon som også er relevant for engelskspråklige. Norecopa har fått mange positive 
tilbakemeldinger om brevene, og har allerede noen abonnenter utenfor Skandinavia som 
bruker Google Translate til å lese dem. 
   Styret diskuterte om nyhetsbrevene skulle utgis på både engelsk og norsk. 
Vedtak: Sålenge Norecopa ikke har flere ressurser til sekretariatet, fortsetter sekretæren å gi 
ut nyhetsbrevene kun på norsk. 
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Sak 6: ecopas årsmøte i 2015 
AS orienterte om at fremtiden til ecopa fortsatt er usikker. Han ble i 2013 bedt om å 
utarbeide et forslag til nye vedtekter og har sirkulert dette til ecopas medlemmer, men det har 
skjedd lite i saken. Det skal arrangeres årsmøte i ecopa i Praha i august som et satelittmøte til 
9th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences. 
  ecopa har tidligere antydet at Norecopa kunne få ansvaret for å arrangere årsmøtet i 2015.  
Vedtak: Sålenge fremtiden til ecopa ikke er klarlagt, ønsker styret foreløpig ikke å bruke 
ressurser på å forberede et årsmøte. Styret mener dessuten at nytteverdien av arrangementet 
for Norecopa må kunne dokumenteres. Saken diskuteres på styremøtet i oktober når 
fremtiden til ecopa er mer klarlagt. 
 
Sak 7: Søknad om støtte til organisasjoner fra LMD 
LMD har som vanlig utlyst midler til støtte i 2015 for organisasjoner som arbeider innenfor 
landbruks- og matpolitiske satsingsområder1  Tilskuddet skal 'medvirke til å holde opp 
aktiviteten i organisasjonene, og på denne måten medvirke til et levende og aktivt 
organisasjonsliv lokalt, regionalt og sentralt.' Støtte kan bli gitt til 'organisasjoner på nasjonalt 
nivå innan landbruks- og matområdet som bl.a. formidler kunnskap, interesse og positive 
haldningar til landbruks- og matsektoren'. Norecopa søkte LMD i fjor om kr. 680.000 for å 
fullfinansiere en hel stilling i sekretariatet, men fikk avslag med begrunnelsen at Norecopas 
virksomhet faller utenfor formålet med ordningen og dermed ikke oppfyller kriteriene.  
Vedtak: Styret ble enig om ikke å søke om støtte gjennom denne ordningen på bakgrunn av 
fjorårets avslag og departmentets vurdering av at Norecopa ikke oppfyller søknadskriteriene 
for disse midlene. Sekretæren får i oppgave å undersøke om det finnes andre støtteordninger 
i aktuelle departementer som Norecopa kan søke om. 

Sak 8: Eventuell deltagelse på Dyreverndagen 2015 
AS orienterte om at et arrangement med navnet Dyreverndagen skal avvikles våren 20152. 
Organisasjonen Minding Animals Norge (MAN)3 står bak. Det foreligger per dato lite 
konkret informasjon om arrangementet (dato, faglig innhold, m.m.) 
Vedtak: Norecopa avventer vurdering av en evt. deltagelse på Dyreverndagen 2015 inntil 
flere opplysninger foreligger. 
 
SK forlot møtet på dette tidspunktet. 
 
Referatsak 9a 
Norecopas sekretær hadde et to-timer langt møte med representanter for LMD, NFD og NFR 
den 7. mai. Norecopa hadde bedt om et møte for å diskutere gjennomføringen av EUs nye 
forsøksdyrdirektiv og Norecopas rolle i dette. Det ble gitt en grundig presentasjon av 
Norecopas arbeid siden stiftelsen i 2007, og mulighetene for å holde seg orientert om 
Norecopas aktiviteter via Norecopas nyhetsbrev og årsmøter. Fra Norecopas sin side ble det 
påpekt at organisasjonen trengte mer penger til basisdriften av sekretariatet. 
   Det framkom i møtet at mye fortsatt er uavklart når det gjelder forvaltningsmodell og 
gjennomføringen av direktivet i Norge. Faktorer som påvirker prosessen er bl.a. framdrift i 
                                                
1 http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/aktuelt/nyheter/2014/April-14/Kunngjering-av-stotte-til-
organisasjonar-for-2015-kap-1138-post-70.html?id=756378 
2 http://dyreverndagen.wordpress.com 
3 http://mindinganimals.no 
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forhold til EØS-komite/Stortinget og økonomi. Norecopa uttrykte vilje til å delta aktivt i 
arbeidet med å utforme en ny forvaltningsmodell for dyreforsøk i Norge. 
 
Referatsak 9b 
SK, hennes vara Aurora Brønstad samt AS deltok på Scand-LAS symposiet i Stockholm 24.-
27. april. Tittelen på symposiet var ”Frontline research through refinement” og 
gjennomføringen av EU-direktivet var et sentralt tema på konferansen. SK ble gjenvalgt i 2 år 
som styremedlem i Scand-LAS. AS holdt to foredrag: en presentasjon av Norecopas 
retningslinjer for fasting av gnagere og en presentasjon av Norecopas rolle som konsensus-
plattform. Norecopa hadde også en poster om sin virksomhet. Det var ca. 370 deltagere på 
møtet og stor interesse for Norecopas arbeid. 
 
Referatsak 9c 
Aurora Brønstad er FELASAs representant i  en arbeidsgruppe (“AALAS - FELASA 
working group on harm-benefit analysis of animal studies”) bestående av representanter fra 
de amerikanske og europeiske interesseorganisasjonene (AALAS og FELASA). 
Arbeidsgruppen diskuterer bl.a. hvordan man skal håndheve kravet om 'harm-benefit 
assessment' i det nye forsøksdyrdirektivet og i etiske komiteer. Arbeidsgruppen hadde et 
møte i Bergen den 28. april og dagen etterpå var det en åpen 1-dags konferanse om temaet4 
med Universitetet i Bergen som vertskap. AS var invitert for å snakke om rollen til en 
konsensus-plattform i slikt arbeid. Det var litt over 40 deltagere tilsammen, fra flere 
europeiske land samt USA. Inntrykket var at flere fikk øynene opp for ressursene som 
Norecopa har lagt ute på nettet. 
 
Referatsak 9d 
Norecopa har sendt inn 4 sammendrag til vurdering hos arrangørene av 9th World Congress 
on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, som arrangeres i Praha i august. De to 
første er etter invitasjon fra arrangøren: 

1. Norecopas rolle som konsensus-plattform i harm-benefit assessment (A. Smith) 
2. Update on best practice approaches to the welfare and husbandry of fish, 

cephalopods and decapods (A. Smith, P. Hawkins, T. Kristiansen og Cecilie Mejdell) 
3. 3R Guide: a new database of 3R resources (A. Smith, T. Allen og Ø. Wærenskjold) 
4. NORINA: information on animal alternatives in a changing world (K. Smith) 

I tillegg har NMBU-NVH sendt inn et sammendrag med tittel Evaluation of the 
Multimediaroom / Training Clinic at the Norwegian University of Life Sciences hvor Karina 
Smith og AS er medforfattere. 
 
Referatsak 9e 
Norecopa har ikke fått svar ennå på søknadene som ble sendt til Stiansen-stiftelsen og 
Dyrebeskyttelsens Alternativfond (se referat fra styremøtet den 23. januar 2014). AS har 
nylig sendt en søknad til Laboratory Animals Ltd. om støtte på 4.600 euro til arbeidet med 
Norecopas nettsider. 
 
 
 
                                                
4 http://www.uib.no/en/rg/animalfacility/66042/invitation-bergen-conference-harm-benefit-analysis-animal-
studies 




