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REFERAT fra styremøte i Norecopa, torsdag 23. januar 2014 kl. 1300-1600 
Møtet ble arrangert som videokonferanse. 
 
 
Tilstede: 
Bente Bergersen (BB, forvaltning, styreleder) 
Anne Ramstad (AR, industri), tilstede under sak 1-11 
Siri Knudsen (SK, akademia) 
Anton Krag (AK, dyrevern) 
Adrian Smith (AS, sekretær og referent) 
 
 
Saksliste: 
 

1. Dato for neste styremøte i april/mai 
2. Regnskapet for 2013 
3. Årsberetningen for 2013 
4. Prosjekt på miljøberikelse hos fisk 
5. Prosjekt på vaksineforsøk 
6. Faglig arbeid og møtedeltagelse i 2014 og disposisjon av den ekstraordinære 

bevilgningen for 2014. Budsjett for 2014 
7. Programmet for årsmøtet 5. juni 2014 
8. Søknader til Stiansen-stiftelsen, Dyrebeskyttelsens Alternativfond og Thon-

stiftelsen 
9. Verdenskongressen om 3R, Praha 2014: deltagelse og postere/innlegg 
10. Scand-LAS symposium, Stockholm 2014: poster/innlegg 
11. Deltagelse i debatter om dyreforsøk i offentlige medier 
12. Referatsaker: 

a. Politisk arbeid, møte 24. januar stortinget 
b. Kontakt med NFR, møte med programstyret for havbruk 30. januar 
c. Kontakt med LMD/FKD 
d. Kontakt med Mattilsynet, PARERE, nasjonalt kontaktpunkt 
e. FDU møte vilt 20. januar 
f. 3R-prisen 
g. Arbeid med nyhetsbrevet 
h. Nettsidene til NMBU om forsøk med dyr 
i. Sjømatindustriutvalget  
j. Debattinlegg i bladet Forskningsetikk 
k. Arbeid i styret til det danske 3R-senteret 
l. ecopas årsmøte i 2015 
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BB ønsket velkommen til Norecopas 19. styremøte. Dagsorden ble godkjent og det var ingen 
innsigelser mot innkallingen eller ønsker om andre saker på dagsorden. 
 
 
Sak 1 Dato for neste styremøte 
Vedtak: Neste styremøte berammes til tirsdag 13. mai 2014 kl. 13-16, som videokonferanse. 
 
Sak 2 Regnskapet for 2013 
AS presenterte sitt skyggeregnskap for 2013 og Veterinærinstituttets foreløpige tall for 
samme periode. Det er full overenstemmelse mellom de to regnskapene bortsett fra ett punkt 
(under lønnsmidlene).  VIs regnskap viser dermed et underskudd for 2013 på kr. 47 000 mens 
Norecopas har et underforbruk på kr. 20 000 (som kan overføres til 2014-budsjettet). Dette 
vil søkes avklart med VI. 
   Når det endelige regnskapet foreligger, blir det sendt som vanlig til Norecopas revisor. I 
følge Norecopas vedtekter skal regnskapet godkjennes av vår revisor innen 31. mars. 
Vedtak: Styret har ingen innvendinger mot Norecopas regnskap for 2013 slik det ble 
presentert av sekretæren. Styret ber sekretæren om å undersøke om eksterne inntekter kan i 
fremtiden settes på en egen konto. 
 
Sak 3 Årsberetningen for 2013 
I følge Norecopas vedtekter skal det utarbeides en årsberetning for det foregående året innen 
15. april. AS presenterte et utkast. Dokumentet skal godkjennes av årsmøtet når det er blitt 
styrebehandlet. 
Vedtak: Styret har foreløpig ingen kommentarer til utkastet til årsberetning, men 
styremedlemmer gis anledning til å sende inn eventuelle kommentarer innen 10. februar. 
 
Sak 4 Prosjekt på miljøberikelse hos fisk 
Nofima har oversendt prosjektskissen som de har laget med midlene bevilget av Norecopa i 
2013 (kr. 100 000). Prosjektet har fått navnet ENRICH Fish. Det er opp til styret å bestemme 
om de vil delta i arbeidet med å promotere denne saken eller overlater dette til Nofima. AS 
har opprettet en nettside om Norecopas satsing på miljøberikelse (http://norecopa.no/environmental-
enrichment-miljoberikelse). Styret diskuterte innholdet i søknaden. Hovedformålet er å utvikle 
praktiske metoder for å gi miljøberikelse og dermed bedre velferdsvilkår til laks og rognkjeks 
i laboratorieforsøk. Søknaden beskriver fire satsingsområder, bl.a. studier av de fysiske og 
sosiale behovene som disse artene har for miljøberikelse, samt en plattform (foreslått drevet 
av Norecopa) som arrangerer jevnlige møter for å engasjere interessepartene i arbeidet. 
Vedtak: Styret tar Nofimas søknad til etteretning og forventer at den sendes til NFR i løpet av 
2014. Styremedlemmene gis anledning til å sende inn eventuelle andre kommentarer innen 
10. februar, som formidles til Nofima. AS holder kontakt med Nofima, orienterer NFR om 
prosjektet og innhenter råd derfra om hvor søknaden bør sendes. 
 
Sak 5 Prosjekt på vaksineforsøk 
Norecopa bevilget kr. 40 000 til VESO i 2013 for å fortsette arbeidet med alternativer til 
vaksinetesting på fisk. Pharmaq ønsket å gjennomføre et pilotforsøk hos VESO Vikan 
innenfor "batch-release" testing av vaksiner for å erstatte dagens smitteforsøk med 
antistoffmålinger ved blodprøver. Planen var å vaksinere fisk med 4 vaksiner inneholdende 
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ulike mengder antigen fra Moritella viscosa. Beskyttelsen fra det kliniske forsøket 
sammenlignes med antistoffmengden i blodet. Vaksinene ble laget av Pharmaq. 
   AR orienterte om fremdriften i prosjektet. Fisken ble vaksinert i slutten av november og 
utsatt for smitte i begynnelsen av januar. Forsøket forventes avsluttet innen sommeren. AR 
vil spørre Veterinærinstituttet om de ønsker å delta i prosjektet ved å utføre antistoff-
analysene. 
Vedtak: Styret setter av kr. 100 000 av årets budsjett til prosjektet. 
 
Sak 6 Faglig arbeid og møtedeltagelse i 2014 og disposisjon av den ekstraordinære 
bevilgningen for 2014. Budsjett for 2014 
Norecopas bevilgning for 2014 er uklar. Veterinærinstituttet har mottatt tildelingsbrevene for 
2014 fra LMD og NFD hvor Norecopa tildeles tilsammen kr. 800 000 (2012-nivå). I sin 
innstilling til statsbudsjettet for 2014 skriver Næringskomitéen at støtten til Norecopa skal 
opprettholdes på 2013-nivå, d.v.s. tilsammen kr. 1 300 000. AS har skrevet til begge 
departementene og bedt om en avklaring, men har foreløpig ikke fått svar. 
   AS utarbeidet et forslag til budsjett for 2014 på 2012-nivå slik at styret kunne se hvilke 
midler som måtte bindes opp til den ordinære driften av Norecopa. 
   Styret diskuterte aktuelle fagområder for Norecopa å arbeide med og muligheten til å søke 
ulike fond (se sak 8): Seminarer i litteratursøk, rapportering av dyreforsøk og statistiske 
metoder ble særlig nevnt i tillegg til problemstillinger rundt viltforskning. 
   AS forlot møtet da styret diskuterte lønnskostnadene til seg selv og Karina Smith. 
   Deltagelsen i faglige møter i 2014 er referert under sak 9 og 10. SK minnet om at Scand-
LAS utlyser reisetilskudd, ikke bare til sine egne symposier men også til andre møter. 
Vedtak: Forutsatt at Norecopas bevilgning opprettes på 2013-nivået, godkjenner styret at 
sekretæren arbeider i 75%-stilling f.o.m. 1. februar. Styret godkjenner at sekretæren får 
betalt for 100% stilling i januar. 
   Styret ber sekretæren om å arbeide videre med skisser til seminarer (nettbaserte eller 
fysiske) litteratursøk, rapportering og statistikk, samt å samarbeide med viltforskere om 
behovet for et arbeidsmøte om utfordringene innenfor viltforskning. 
 
Sak 7 Programmet for fagseminaret og årsmøtet den 5. juni 2014 
AS har laget et forslag til program for dagen. Programforslaget for den faglige delen av 
dagen dreier seg om tre foredrag som fokusserer på utviklingen innenfor robotikk, kunstige 
organer og viltforskning. 
Vedtak: Styret godkjente programmet med én endring og ber sekretæren om å invitere de 
foreslåtte foredragsholderne. 
 
Sak 8 Søknader til Stiansen-stiftelsen, Dyrebeskyttelsens Alternativfond og Thon-
stiftelsen 
Stiansen-stiftelsen og Dyrebeskyttelsens Alternativfond lyser ut midler med frist 1. mars. 
Fristen for søknader til Olav Thon-stiftelsen er foreløpig ukjent. Søknader til slike fond bør 
også omfatte lønnsmidler til Karina Smith for sitt arbeid med NORINA- og TextBase-
databasene, i tilfelle Nordisk Samfunns Fond ikke forlenger sin støtte når avtalen går ut i 
slutten av 2014. 
   En oversikt over saker som Norecopa ønsker å arbeide med samt en liste over aktivitetene 
som Norecopa allerede har deltatt i ble gjennomgått på styremøtet. Norecopa har identifisert 



side    av 6 4 

en rekke aktuelle arbeidsområder (i tillegg til de nevnt under sak 4 og 5 ovenfor), bl.a. 
gjennom sine Norecopas konsensusmøter og under utarbeidelse av faglige uttalelser. 
Vedtak: Styret ber sekretæren om å søke Stiansen-stiftelsen om finansieringen av kostnadene 
for å øke Karina Smiths stillingsprosent med 10 prosentpoeng (til 60%) fra 1. mars. Dersom 
stiftelsen ikke innvilger søknaden, tas ekstrakostnaden fra Norecopas budsjett dersom 
Norecopa mottar den samme bevilgningen som i 2013 (kr. 1 300 000). En søknad sendes 
også om finansiering av hennes stilling for en periode etter 2014 dersom Nordisk Samfunn 
mot Smertevoldende Dyreforsøk ikke forlenger sin støtte. 
 
Sak 9 Verdenskongressen om 3R, Praha 2014: deltagelse og postere/innlegg 
Den niende World Congress on Animal Use and Alternatives in the Life Sciences 
(http://www.wc9prague.org/) arrangeres i Praha i august 2014. Disse kongressene er noen av de 
største anledningene til å profilere Norecopas arbeid på. AS ble spurt i 2013 om å være 
medlem av planleggingskomitéen for et av kongresstemaene. Senere er han og Penny 
Hawkins blitt foreslått som co-chairs av denne komitéen, men det er fortsatt uklart om 
arrangørene ønsker dette. Det er derfor også usikkert om han får dekket noen av utgiftene til 
deltagelse på kongressen. Karina Smith ønsker også å delta, for å profilere Norecopas arbeid 
med NORINA- og TextBase-databasene samt innhente siste nytt på fronten. 
Vedtak: Styret godkjenner at sekretærens utgifter dekkes av Norecopas budsjett. Utgiftene til 
Karina Smiths deltagelse søkes dekket gjennom en henvendelse til Stiansen-stiftelsen. 
 
Sak 10 Scand-LAS symposium, Stockholm 2014: poster/innlegg 
Scand-LAS arrangerer sitt symposium i Stockholm 24.-27. april 2014. AS er invitert til å 
holde et innlegg i en workshop om fasting og skal også presentere Norecopas arbeid. 
Norecopa bør ha en poster i tillegg. 
 
Sak 11 Deltagelse i debatter om dyreforsøk i offentlige medier 
Fra tid til annen publiseres det innlegg i mediene om dyreforsøk, hvor det er mulig å legge 
inn kommentarer. AS vil gjerne ha styrets syn på om han kan delta på Norecopas vegne i 
noen av disse debattene. 
Vedtak: Styret aksepterer at sekretæren legger ut kortfattet, nøktern og nøytral informasjon 
om de 3 R-ene og Norecopas arbeid, under forutsetningen at dette arbeidet ikke tar mye av 
hans tid og at man ikke deltar i eventuelle meningsutvekslinger i kjølvannet av dette. 
 
AR forlot møtet på dette tidspunktet. 
 
Sak 12 Referatsaker: 

a. I 2013 skrev sekretæren til alle fraksjonslederne i Næringskomitéen med et tilbud om 
å komme og presentere Norecopas arbeid i mer detalj enn det som det er tid til under 
budsjetthøringene. Norecopa har mottatt en invitasjon til Stortinget hvor det er satt av 
en halv time til dette den 24. januar. Det er Fremskrittspartiets fraksjon som står for 
invitasjonen, men Høyres fraksjon gis også anledning til å delta. 

b. Som resultat av en henvendelse til NFR i 2013 har Norecopa fått anledning til å 
orientere Forskningsrådet om sitt arbeid under Havbruksprogrammets styremøte den 
30. januar. SK og AS møter på vegne av Norecopa. 
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c. AS kontaktet både LMD og FKD i desember 2013 angående Norecopas budsjett for 
2014. Departementene åpnet for et fellesmøte på administrativt nivå i begynnelsen av 
2014. Departementene tar initiativet til et slikt møte. 
   I mai 2013 søkte Norecopa LMD om kr. 680 000 til fullfinansiering av en stilling i 
sekretariatet. Søknaden var rettet mot LMDs årlige utlysning av midler som støtte til 
organisasjoner over statsbudsjettets kapittel 1138 post 70. I følge regelverket for disse 
midlene er formålet å støtte organisasjoner som arbeider innenfor landbruks- og 
matpolitiske satsingsområder. I brev av 20. januar 2014 meddeles det at Norecopa 
ikke ble prioritert, og at Norecopas virksomhet anses å falle utenfor formålet med 
tilskuddsordningen og dermed ikke oppfyller kriteriene i utlysningen. 

d. AS har vært i kontakt med de to forsøksdyrveterinærene som er ansatt som 
saksbehandlerne i det nye tilsynssystemet. De tiltrer i sine stillinger den 1. februar. 
Norecopa ønsker et godt og tett samarbeid med det nye forvaltnings- og 
tilsynssystemet. 
FDU inviterte Norecopa og viltforskere m.fl. til et seminar den 20. januar på 
Adamstua om merking av vilt, med utgangspunkt i en rapport fra VKM om saken 
(http://www.vkm.no/eway/default.aspx?pid=277&trg=Content_6498&Main_6177=64
98:0:31,2370&Content_6498=6187:2025521::0:6569:1:::0:0). AS deltok på vegne av 
Norecopa, og SK deltok som FDU-medlem. 

e. AS arbeider med å innhente nominasjoner til årets 3R-pris. Tilbakemeldingene fra 
forsøksdyrmiljøet tyder på at prisen oppfattes som en fin måte å profilere 3R-arbeidet 
på. Leder for Næringskomitéen, Marit Arntzen (Sp), er invitert til å dele ut prisen den 
5. juni, i forbindelse med Norecopas fagseminar og årsmøte. 

f. Redigeringsverktøyet for Norecopas nettsider må oppgraderes til ny versjon som 
mangler en nyhetsbrevmodul. Etter avtale med styret har AS derfor kjøpt en lisens fra 
firmaet Apsis, og alle nyhetsbrevene f.o.m. nr. 1-2014 vil bli sendt ut ved hjelp av 
dette nye systemet. Systemet genererer nyhetsbrev som virker mye mer profesjonelle 
enn de gamle, samt at man har mange flere muligheter til å styre utsendelsene. Den 
nye versjonen av redigeringsverktøyet har også flere fordeler, bl.a. muligheten for å 
lage nettsider med mer meningsfulle adresser (av typen "www.norecopa.no/styret"). 
Begge disse endringene medfører økte utgifter i 2014, som er innarbeidet i 
budsjettforslaget, se pkt. 6. 

g. AS har vært i kontakt med Norges Miljø- og Biovitenskapelig Universitet (NMBU), 
som er navnet på sammenslåingen mellom NVH og UMB fra 1.1.14. Nettsidene til 
NMBU omtaler aktiviteter som tiligere ble drevet av NVH, men som Norecopa 
overtok i 2011. NMBU har oppdatert sine nettsider tilsvarende. 

h. Fiskeri- og kystdepartementet (som fra 1.1.14 er en del av det nye Nærings- og 
fiskeridepartementet) har den senere tiden startet flere initiativ for å støtte 
fiskerinæringen. Ett av disse er oppnevnelse av Sjømatindustriutvalget 
(http://www.regjeringen.no/nb/dep/nfd/ryddemappe/rydde/nou-
sjomatindustriutvalget-.html?id=746471). Grethe Fossli fra LO er medlem av 
utvalget. Fossli var saksordfører (Ap) i Næringskomitéen da stortingsmeldingen om 
dyrehold og dyrevelferd ble behandlet i 2003. Meldingen var utgangspunktet for 
oppstarten av Norecopa. AS har vært i kontakt med Fossli og orienterte henne om 
utvikingen siden 2003, bl.a. ressursene til Norecopa og mangelen på et FoU-fond for 
3R-arbeid, som komitéen anbefalte regjeringen om å etablere. 






