REFERAT fra styremøte i Norecopa, fredag 13. mai 2009 kl. 0900-1300
i Auditorium 12, Norges veterinærhøgskole
Tilstede:
Bente Bergersen (forvaltning, styreleder)
Signe Videm (industri)
Dag Marcus Eide (forskning)
Live Kleveland (dyrevern)
Adrian Smith (sekretær, referent)
Saksliste:
1. Meningsutveksling med Gunvor Knudsen, sekretær til FDU (kl. 0900-0930)
2. Budsjett for 2009 og regnskapsføring på VI
3. Orientering etter møte med VI den 23. april. Budsjettnotat for 2010
4. Notat til NFR om prosjektmidler
5. Øvrig aktivitet i 2009 i.h.t. aktivitetsplanen
6. Endring i tildeling av prokura og signatur
7. Årsmøtet
8. Rutiner for oppbevaring og deling av kritiske dokumenter, passord o.l.
9. Analyse av problemområder
10. Notat om vaksineutvikling
11. Oppfølging av tåklippingssaken – egen nettside
12. Orienteringssaker
a. NFR-prosjektet på dyrevelferd hos fisk
b. Konsensusmøte på Gardermoen, september
c. Orientering om henvendelse fra NINA v/Finn Berntsen om kurs for viltforskere
d. Kronikk
e. Uttalelse om fasting
Dagsorden ble godkjent og det var ingen innsigelser mot innkallingen.
Sak 1.
Bente ønsket velkommen til Norecopas femte styremøte. Styret hadde uformelle samtaler
med Gunvor Knudsen frem til kl. 10. Blant sakene som ble diskutert statistikken over bruken
av forsøksdyr, rapportering av dyreforsøk og utarbeidelsen av FDUs årsrapport. Det er ikke
mulig å lese fra statistikken om det har skjedd en reduksjon i antallet forsøksdyr pr. forsøk på
grunn av bedre bruk av statistiske metoder. FDU skal arrangere et nytt kurs for
ansvarshavende ihøst. Bente takket for at Gunvor tok seg tid til å komme til styremøtet.
Vedtak: Adrian utarbeider et utkast til en uttalelse fra Norecopa som kan benyttes ved
offentliggjøring av FDUs årsrapport 1. juni.
Sak 2.
Adrian presenterte budsjettet og regnskapet sålangt for 2009. Budsjettet skal formelt
godkjennes på årsmøtet i juni. Foreløpig er regnskapet tilfredsstillende i forhold til budsjettet.
Vedtak: Adrian orienterer arbeidsgruppen for NFR-prosjektet om forskningsbehov innenfor
dyrevelferd hos fisk i forsøk om at den kan arrangere et fysisk møte på Norecopas regning.
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Sak 3.
Bente orienterte om et møte som hun og Adrian hadde med avdelingsleder Jorun Jarp på VI
den 23 april. VI signaliserte at de er tilfreds med at Norecopas sekretariat drives av en halv
stilling, men ønsker å styrke sin satsing innenfor dyrevelferd. Adrian og Bente uttrykte
tilfredshet med at utgiftene til stillinger nå er faste og forutsigbare, og ikke avhengige av
timeregistrering. Adrian minnet om at den norske plattformen er forankret i
stortingsmeldingen nr. 12 (2002-2003), og at regjeringen ennå ikke har fulgt
Næringskomitéens anbefaling den gangen om å etablere et statlig, politisk uavhengig
pengfond for forsknings- og utviklingsarbeid innenfor alternativer til dyreforsøk. Det virker
som om det er liten interesse for å etablere et slikt fond. Bente minnet om at Norecopa nå
ikke lenger får øremerkede midler til drift. VI har satt av kr. 800.000 til drift i 2009, som for
det meste går til å dekke en halv sekretærstilling. Dette medfører at Norecopa har små
muligheter til å drive eget arbeid som skal fremme kunnskapen om og bruken av de 3 R’ene.
Norecopas egen aktivitetsplan inneholder mange forslag til konkrete tiltak, men Norecopa
makter ikke å påta seg flere oppdrag sålenge budsjettet er såpass begrenset. Et absolutt
minimum er 2 heltidsstillinger til sekretariatet, og det er dette vi arbeider for å få til som et
førstevalg.
Norecopa mener at det er relativt uinteressant å diskutere forsknings- og
kunnskapsbehov før det foreligger større bevilgninger til å gjennomføre konkrete forsøk på å
redusere antall dyr eller raffinere forsøksoppsett eller finne alternativer til bruken av dyr i
forsøk. Til sammenlikning har den svenske staten i mange år bevilget millionbeløp til et
pengefond for alternativer (SEK 19 millioner i 2009), og Norge bør få et tilsvarende fond.
Adrian minnet videre om at Norecopa har tapt penger på å invitere til medlemskap, fordi
sekretæren på VI som har fakturert medlemmene, har ført timer som har kostet mer enn
inntektene fra kontingenten.
Jorun inviterte til innspill til budsjettet for 2010. VI pleier ikke å konkretisere slike innspill
i form av et bestemt antall stillinger til prosjektene de ønsker å flagge, så det kunne heller
ikke Norecopa regne med. Dersom det ikke er mulig å få nok ressurser til ytterligere 1 ½
stilling i sekretariatet, vil alternativet være en økning i driftsmidlene som gjør det mulig for
Norecopa å fullføre noen prosjekter. Bente påpekte videre at Norecopa ikke tåler en
innskrekning av driftsbudsjettet, for da har vi ikke en gang nok midler til å betale en halv
stilling i sekretariatet.
Bente orienterte om Norecopas møte med NFR den 22. april.
Bente og Adrian håper at VI kan påta seg prosjekter som Norecopa er opptatt av. VI er da
opptatt av at rollene er avklart (Norecopa som oppdragsgiver og VI som forfatter av slike
rapporter).
VI skal begynne å diskutere sitt budsjettinnspill til departementet i midten av mai. Adrian
utarbeider et notat som sendes VI straks etter Norecopas styremøte 13. mai.
Vedtak: Adrian omarbeider sitt utkast til notat til VI og sender det til VI.
Sak 4.
Bente og Adrian møtte representanter for NFR den 22. april. Temaet for møtet var å diskutere
hvilke forsknings- og kunnskapsbehov Norecopa ser for seg, blant annet i forbindelse med
den nye loven om dyrevelferd. NFRs divisjon for innovasjon skal ha et styringsmøte med
LMD den 5. juni. Også Divisjon for vitenskap og Divisjon for store satsinger har prosjekter
som innebærer dyreforsøk. Hensikten med møtet var derfor å få en felles forståelse for
behovet for satsing innenfor dyrehelse og dyrevelferd i forskningen. Det ble nevnt at
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Direktoratet for Naturforvaltning er også en naturlig samtalepartner, i og med at de behandler
prosjektsøknader om feltforsøk.
Det ble presisert fra NFRs side at de har forståelse for Norecopas behov for økte ressurser
til dette arbeidet. Bente forklarte at Norecopa ikke har fått øremerkede midler til drift etter
det første driftsåret. VI har satt av kr 800.000 til drift i 2009, som stort sett bare dekker
kostnaden til en halv sekretærstilling, noe som gir Norecopa små muligheter til å drive eget
arbeid innenfor alternativer.
Bente og Adrian forklarte at fiskeforsøk påvirker sterkt den årlige statistikken over antallet
forsøksdyr. LMD har fokusert gjentatte ganger på å redusere antallet forsøksfisk. Norecopa
mener det er vel så viktig å sette inn andre tiltak, bl.a. fordi rapporteringen til dels har vært
misvisende, sammenlignet med pattedyrforsøk.
Norecopa tok opp de samme momentene om antall stillinger i sekretariatet og opprettelsen
av et statlig uavhengig pengefond til 3 R forskning, som ble drøftet med VI.
NFR har bevilget kr 200.000 til et utredningsprosjekt i Norecopa-regi for å kartlegge
forskningsbehovet innenfor dyrevelferd hos fisk i forsøk. Bente påpekte at NFR ikke hadde
funnet det mulig å støtte en viktig del av prosjektsøknaden: En besøksrunde i
fiskeforskningsanlegg for å analysere dagens status og holdninger til de 3 R’ene. Kunnskap
om dagens situasjon, kombinert med opplæring i de 3 R’ene, er viktig for å få større
forståelse for alternativer, som igjen kan føre til bedre velferd. Norecopa påpekte at
dyrevelferd dessuten begynner å bli et viktig slagord i forbindelse med markedsføring av
oppdrettsfisk. Det var enighet på møtet om at dette er et viktig tiltak.
NFR signaliserte at de kunne finansiere et prosjekt innenfor en ramme på ca kr 400 000.
Prosjektet må ha et faglig formål, og kan omfatte en rund sum som for eks. inkluderer
lønnsmidler til en eventuell forsker eller annet vitenskapelig personell. Det er en forutsetning
at formalitetene er i samsvar med Forskningsrådets praksis.
Dersom Norecopa skal styrkes med en person med et 3-4 års perspektiv, dvs til faste
driftsoppgaver, ligger dette ikke innenfor ansvarsområdet til Forskningsrådet. Slike midler
må komme fra andre kilder; mest nærliggende fra departementene.
Adrian skulle lage en prosjektskisse som går til Forskningsrådet.
Styret diskuterte innholdet i en prosjektskisse.
Vedtak: Adrian arbeider videre med en prosjektskisse.
Sak 5.
Utarbeidelsen av en analyse av problemområder som grunnlag for Norecopas
arbeidsoppgaver gjenstår (se sak 9), selv om prosjektet om forskningsbehov innenfor velferd
hos fisk dekker noe av dette området. Artsspesifikke retningslinjer for helsemonitorering av
de ulike fiskeartene er ett av områdene som savnes.
Styret diskuterte andre muligheter for å finansiere et større sekretariat eller pengefond for
forsknings- og utviklingsarbeid innenfor de 3 R’ene. Det er viktig at eventuelle private
sponsorer ikke legger premissene for arbeidet.
Sak 6.
Norecopas administrative tilknytning er blitt flyttet fra seksjonen for husdyrhelse og
dyrevelferd til avdelingsnivået avdeling for dyrehelse). Det er derfor riktigere at
avdelingsleder, og ikke seksjonsleder, er tildelt prokura og signatur. Styret signerte ett nytt
tildelingsdokument.
Vedtak:
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Adrian melder endringen inn til Brønnøysundregistrene.
Sak 7.
Adrian la frem et utkast til fagprogram for årsmøtet den 11. juni. Dr. Manuel Berdoy fra
Oxford University holder 3 innlegg om statistikk og design av dyreforsøk.
To av Norecopas nåværende styremedlemmer skal ifølge vedtektene sitte i 2 år, for å unngå
at alle 4 går ut samtidig. Styret ble valgt på stiftelsesmøtet 10.10.07, hvilket betyr at disse to
medlemmene må sitte enten i 1 ½ eller 2 ½ år dersom valget legges til årsmøtene, hvilket er
naturlig og i tråd med vedtektene. De berørte styremedlemmene bes om å vurdere hvor lenge
de selv ønsker å sitte, og så rapportere tilbake til sekretæren.
Vedtak:
a. Adrian sender ut et nyhetsbrev så fort som mulig med mer informasjon om årsmøtet,
inkludert saksliste.
b. Når de berørte styremedlemmene har uttalt seg kontakter Adrian valgkomitéen
angående styrets forslag til valgtidspunktet for styremedlemmene som sitter for 2 år.
Sak 8.
Styret godkjente prosedyrene for oppbevaring av kritiske dokumenter, passord m.m. som er
nedfelt i et notat som Adrian hadde utarbeidet i forkant av styremøtet.
Sak 9.
Styret var enig om at analysen må være et grundig dokument når det først utarbeides.
Analysen vil kreve stillingsressurser. Utarbeidelsen av analysen stilles i bero i påvente av en
avklaring om Norecopas ressurser senere iår.
Sak 10.
På styremøtet i januar (sak 7) ble Kjetil Fyrand bedt om å lage et notat om utvikling av
fiskevaksiner. Han har dessverre ikke hatt tid til dette arbeidet. Adrian har skrevet et ikkekvalitetssikret notat om emnet med bakgrunn i en telefonsamtale med Kjetil.
Vedtak: Adrian sender en forespørsel til Paul Midtlyng om utarbeidelse av et notat om
utvikling av fiskevaksiner.
Sak 11.
Adrian har laget et utkast til en nettside med informasjon om valg av analgetika til gnagere.
Styret ble invitert til å komme med kommentarer.
Vedtak: Adrian sender utkastet på høring til kollegaer i forsøksdyrmiljøet, og så publiserer
det på Norecopas nettsider.
Sak 12.
a. Trond Brattelid har meddelt at arbeidsgruppen er i gang med sitt arbeid.
Vedtak: Styret gir gruppen klarsignalet til å arrangere et fysisk møte på Norecopas
regning.
b. Adrian fortalte at antallet registrerte deltagere er foreløpig noe lavt.
Vedtak: Bryan Howard inviteres til møtet på Norecopas regning.
c. Adrian har via Finn Berntsen mottatt tilbakemeldinger fra viltforskere som har sett
Adrians forslag til kursplan for et kurs i forsøksdyrlære tilpasset viltforskere. Det er
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