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Årsberetning for 2007
1. Etableringen av en nasjonal plattform for alternativer til dyreforsøk er nevnt i
tildelingsbrevet for 2007 til Veterinærinstituttet (VI) fra Landbruks- og
matdepartementet (LMD). Tidligere (2005-2006) hadde Mattilsynet finansiert en
midlertidig plattform for alternativer. Forsøksdyravdelingen på NVH v/Adrian Smith
og Renate Johansen videreførte dette arbeid på eget initiativ frem til stiftelsesmøtet.
Informasjon om denne aktiviteten er tilgjengelig på http://oslovet.veths.no/platform.
Forberedelsene til stiftelsen av Norecopa ble foretatt av Forsøksdyravdelingen ved
Norges veterinærhøgskole (NVH) i samarbeid med VI, LMD og Fiskeri- og
kystdepartementet (FKD).
2. Norges nasjonale plattform for alternativer ble formelt stiftet den 10. oktober 2007
som medlemsorganisasjonen Norecopa. Et allmøte ble arrangert i Fellesauditoriet på
Adamstua i Oslo, etterfulgt av selve stiftelsesmøtet. Det var 45 registrerte deltagere på
allmøtet. Statssekretær Ola Heggem fra LMD og adm.dir. Roar Gudding fra VI åpnet
møtet. Dr. Bernward Garthhoff, kasserer og styremedlem av ecopa, var invitert som
gjesteforeleser og presenterte arbeidet til ecopa. På stiftelsesmøtet var det 37
deltagere. Vedtektene utarbeidet i samarbeid mellom NVH, LMD, FKD og VI ble
vedtatt på møtet. Følgende personer ble valgt til verv i Norecopa:
a. Styre:
Bente Bergersen (styreleder), Mattilsynet (2 år)
vara: Kathrine Ryeng, Mattilsynet (2 år)
Signe Videm, GE Healthcare (4 år)
vara: Kjersti Gravningen, Pharmaq (4 år)
Dag Marcus Eide, Nasjonalt folkehelseinstitutt (4 år)
vara: Aurora Brønstad, Universitetet i Bergen (4 år)
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Live Kleveland, Dyrevernalliansen (2 år)
vara: Jannicke Gram, Dyrebeskyttelsen (2 år)
b. Revisor: Bjørn Flatland, VESO
c. Valgkomité:
Bjørn Groven, Mattilsynet
Adeleid Haugen, Dyrevernalliansen
Gunn Harriet Knutsen, Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening
Dag Sørensen, Rikshospitalet
3. Adrian Smith ble engasjert av VI i 50% stilling som sekretær for Norecopa for 6
måneder fra 1. oktober 2007. Sekretariatet er tilknyttet Seksjon for produksjonsdyr,
Avdeling for dyrehelse som har personal- og økonomiansvar. Sekretæren har dessuten
hatt kontorstøtte fra Tove Husby, Avdeling for miljøovervåkning.
4. En rekke adminsitrative tiltak er gjennomført. Disse omfatter bl.a. forberedelser til
registrering av Norecopa i Brønnøysund, utvikling av egne Internettsider
(www.norecopa.no) og avklaringer med VI om personalsaker, budsjettmessige
forhold og bruk av bankkontoen til instituttet. Arbeidet med å utarbeide en
mailingliste for invitasjoner til medlemskap i Norecopa, samt logo for Norecopa, ble
også påbegynt i 2007.
5. Domenenavn for Norecopa ble registrert (www.norecopa.no samt med suffiksene
.info, .com, .info, .eu, .net og .org) i påvente av utviklingen av Internettsidene. Det ble
trykket opp flere eksemplarer av rapportene fra plattformarbeidet i 2005 og 2006.
6. Bente Bergersen og Renate Johansen deltok på ecopas årsmøte i Brussel, 24.-25.
november 2007. Bente Bergersen holdte et innlegg hvor Norecopa ble presentert.
Norecopa ble formelt tatt opp som fullt medlem av ecopa på årsmøtet.
7. Det er avholdt ett styremøte i 2007, den 6. desember på VI
(http://www.norecopa.no/sider/tekst.asp?side=7&meny=Styre,%20%E5rsm%F8te%2
0&%20vedtekter). Møtet fokusserte på de viktigste aktivitetene for Norecopa i
oppstartsfasen. Signatur og prokura ble tildelt styreleder, sekretær og seksjonsleder på
VI.
8. Etter en henvendelse fra Forsøksdyrutvalget fikk Norecopas sekretariat i oppdrag å
koordinere forberedelsene til et internasjonalt konsensusmøte med tittel
“Harmonisation of the Care and Use of Animals in Field Research” på Clarion Oslo

side 2 av 3

Airport Hotel i tiden 21.-22. mai 2008. Det er utarbeidet program og sendt ut
invitasjoner til en lang rekke interessenter.
9. Adrian Smith har holdt følgende innlegg om Norecopa i 2007:
a. på Forsøksdyrutvalgets møte den 23. oktober
b. på et kurs i forsøksdyrlære for forskere den 26. oktober
c. på NVHs styremøte den 15. november
d. på Veterinærinstituttets møte for regionlaboratoriene den 29. november
10. Norecopas sekretær er blitt medforfatter på to vitenskapelige artikler som er sendt til
tidskriftet Laboratory Animals. Den ene omhandler behovet for standardiserte fisk i
forskningen og den andre foreslår en ny matematisk regnemodell for å redusere
antallet dyr som brukes i toksisitetsstudier.
11. Medieinnslag i 2007:
a. Stiftelsesmøtet var omtalt på websidene til forskning.no 16. oktober
(http://www.forskning.no/Artikler/2007/oktober/1192104830.09)
b. Norecopa var omtalt i avisen Universitas 14. november
http://www.universitas.no/?sak=49970)
c. Renate Johansen og Adrian Smith haddde en kronikk om plattformen i
Dagbladet den 30. november
(http://www.dagbladet.no/kultur/2007/11/30/519753.html)
d. Det ble utarbeidet pressemeldinger fra LMD, NVH og VI i forbindelse med
stiftelsesmøtet
e. Statssekretærens tale under stiftelsesmøtet er lagt ute på LMDs Internettsider
(http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dep/politisk_ledelse/Statssekretar_Ola
_T_Heggem_/taler_artikler/2007/Tale-ved-apningen-avNorecopa.html?id=485482).
Oslo, april 2008

Bente Bergersen

Signe Videm

Adrian Smith
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