REFERAT fra styremøte i Norecopa, fredag 16. april 2010 kl. 1000-1400
på Veterinærinstituttet, Oslo
Tilstede:
Bente Bergersen (forvaltning, styreleder)
Signe Videm (industri)
Dag Marcus Eide (forskning)
Live Kleveland (dyrevern)
Adrian Smith (sekretær, referent)
Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Behandling av søknad om reisestipend
Orientering om innkomne nominasjoner til 3R-prisen
Programmet for årsmøtet/fagseminaret torsdag 3. juni
Programmet for konsensusmøtet 10.-12. mai 2011 og orientering om hotellvalg
Budsjett for 2010, bruk av lønnsmidler til eksterne samarbeidspartnere
Arbeidet i kjølvannet av konsensusmøtet om fiskeforsøk i september 2009
a. Arbeidsgruppe om categories of severity
b. Vaksineutvikling og -testing
c. Fiskekompendiet (inkl. merking, stress og anestesi)
d. 3R-KART: samarbeid med Janicke Nordgreen og evt. NFR
7. Underskriving av styrets utkast til årsberetning for 2009

Live ba om at tid ble avsatt til en diskusjon om status når det gjelder prosjektet om
produksjon av standardiserte forsøksfisk (sak 1 på styremøtet den 28.01.10). Det ble
innvilget, som ny sak 8.
Dagsorden ble godkjent og det var ingen innsigelser mot innkallingen. Bente ønsket
velkommen til Norecopas 8. styremøte.
Sak 1.
Norecopa har utlyst reisestipend gjennom sitt nyhetsbrev i februar og mars 2010, med
søknadsfrist den 31. mars. Det er kommet inn én søknad. Søkeren ønsker å delta på
forsøksdyrsymposiet arrangert av FELASA og Scand-LAS i Helsinki i juni. Reiseutgiftene er
anslått til kr. 9 991.
Vedtak: Styret anser symposiet som svært relevant og verdifullt for søkeren. Symposiene
arrangert av FELASA og Scand-LAS er gode anledninger for å skaffe seg oversikt over
fremskrittene inenfor de 3 R-ene. Styret innvilger søknaden under forutsetningen av at
søkeren avlegger en skriftlig rapport til Norecopa med særlig vekt på utviklingen innenfor de
3 R-ene.
Sak 2.
Adrian ga en kort presentasjon av nominasjonene som var kommet inn eller varslet på det
tidspunktet (fristen gikk ut to timer etter styremøtet). Styret uttrykte sin tilfredshet med at det
var interesse for prisen, særlig i lys av at dette er det første året samt at fristen for innsendelse
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av nominasjoner var relativt kort etter kunngjøringen. Alle nominasjonene blir oversendt
priskomitéen kort tid etter fristen har gått ut.
Sak 3.
Adrian la frem et forslag til program for Norecopas årsmøte og fagseminar som skal
arrangeres torsdag 3. juni. Det blir faglige innlegg fra Janicke Nordgreen (Kjenner fisk
smerte? De siste forskningsresultatene) og fra stortingsrepresentant Alf Egil Holmelid (Er
Stortinget opptatt av dyr og forskning?). Det har vært ønskelig med ett innlegg til, men det
har vært vanskelig å finne en foredragsholder. Det må legges inn tid til å presentere vinneren
av Norecopas 3R-pris.
Vedtak: Dag Marcus og Adrian arbeider videre med å invitere en tredje foredragsholder.
Etter denne saken oppsto det en diskusjon om håndteringen av Norecopas siste uttalelse om
tåtuppklipping. Diskusjonen hadde sitt utspring i de ulike oppfatninger innad i styret av
prosedyren, og hvorvidt Norecopa hadde maktet å gjennomføre en objektiv og vitenskapelig
evaluering av forskningsarbeidet på området. Bente påpekte at Norecopas uttalelser ikke kan
sammenlignes med arbeidet til VKM, idet Norecopa tilstreber konsensus mellom parter med i
utgangspunktet svært ulike oppfatninger av dyreforsøk. Norecopas uttalelser vil derfor være
mer politiske. Allikevel tilstreber Norecopa å foreta en grundig og vitenskapelig
gjennomgang av litteraturen på området, med en avveining av alle de ulike momentene i
saken.
Vedtak: Alle oppfordres til å foreslå temaer for fremtidige uttalelser, som kan behandles på
neste styremøte. Alle i styret samt sekretæren må flagge sine egne interesser eller
begrunnelser for å ta opp en sak tidlig i prosessen med å utarbeide konsensus-uttalelser, om
nødvendig i form av et eget avsnitt som beskriver eget ståsted og personlige syn.
Sak 4.
Adrian orienterte om arbeidet med å planlegge et nytt konsensusmøte på Gardermoen i mai
2011. Med hjelp fra Veterinærinstituttets prosjekt-koordinator og i henhold til innkjøpsreglementet har vi bedt om tilbud fra 5 hotellkjeder i nærheten av Gardermoen. Etter en nøye
vurdering falt valget på Clarion Hotel Oslo Airport. Adrian har laget et førsteutkast til
program og et skjema på Norecopas nettsider som kan brukes av interesserte til å foreslå
temaer for konferansen. Ingen foredragsholdere er invitert ennå. Bente bemerket at det bør
settes av mer tid til gruppearbeid og diskusjon enn tilfellet var på det forrige konsensusmøtet
i september 2009.
Vedtak: Adrian fortsetter å videreutvikle det faglige programmet for konferansen.
Styremedlemmene melder sine forslag til Adrian innen utgangen av april.
Sak 5.
Adrian presenterte sitt forslag til budsjett for 2010, etter at Veterinærinstituttet hadde gitt
Norecopa de endelige tallene for utgiftene til sekretæren samt driftsmidlene. Tilsammen har
VI tildelt Norecopa kr. 792 500 i 2010. Det er ca. kr. 115 000 som kan brukes til faglig
aktivitet. Bente orienterte om et møte som hun og Adrian hadde med Roar Gudding og
Kristian Ellingsen (begge fra VI) like før styremøtet, om et mulig prosjekt innenfor
fiskevaksiner (se sak 6b nedenfor). Styret ønsker å sette av midler til å kunne engasjere
Kristian Ellingsen i 1-2 måneder for å arbeide med dette prosjektet, se sak 6b nedenfor.
Likedan ønsker styret å engasjere Janicke Nordgreen for å starte prosjektet 3R-KART (sak 20
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på styremøtet 28.01.10). Samtidig må det settes av midler til Norecopas reisestipend og 3Rprisen. Styret innser at midler til flere aktiviteter (f.eks. fysiske møter i forbindelse med
arbeidsgrupper) må skaffes etter søknad fra eksterne kilder, og i noen tilfeller forskyves eller
forlenges til 2011.
Vedtak: Adrian og Bente diskuterer budsjettsituasjonen når vi har fått tilbakemelding fra
Veterinærinstituttet om kostnadene for å engasjere Kristian Ellingsen.
Sak 6.
a. Det har vært relativt stor interesse internasjonalt for Norecopas ønske om å etablere
en arbeidsgruppe som skal foreslå “categories of severity” for fiskeforsøk, tilsvarende
arbeidet foretatt av EUs arbeidsgruppe i juli 2009. Dr. Penny Hawkins (RSPCA,
Storbritannia) har sagt seg villig til å lede arbeidet. Hun er i ferd med å kontakte de
som har uttrykt interesse for gruppen. Arbeidet er en fortsettelse av de preliminære
diskusjonenen på konsensusmøtet på Gardermoen i september 2009.
b. Som nevnt under sak 5 ovenfor, vil arbeidet om vaksineutvikling og -testing avhenge
av lønnskostnadene forbundet med innleie av Kristian Ellingsen. Roar Gudding har
sagt seg villig til å være faglig veileder for prosjektet, i samarbeid med andre
vaksineeksperter på VI. Prosjektet deles i tre:
i. Norecopa står selv for del 1 (et notat til Forsøksdyrutvalget om
rapportering av vaksineforsøk).
ii. Del 2 (en faglig analyse av dagens behov for fiskevaksiner) blir i
praksis gjennomført i form av et bokprosjekt til Roar Gudding.
iii. Del 3 (en evaluering av dagens regelverk for dyreforsøk i forbindelse
med utvikling og testing av fiskevaksiner) er tenkt gjennomført av
Kristian Ellingsen i samarbeid med Norecopa og Roar Gudding.
c. Adrian orienterte om progresjonen i oppdateringen av NVHs kompendium i
forsøksdyrlære for fiskeforskere. Kompendiet er oversatt til engelsk og to kapitler er
blitt oppdatert så langt. Arbeidet fortsetter. Flere av kapitlene vil i praksis fungere
som faglige uttalelser om temaer som Norecopa er opptatt av i kjølvannet av
konsensusmøtet, bl.a. merkemetoder, stress og anestesi/analgesi. Hvordan disse
temaene blir presentert når kapitlene er ferdige, skal diskuteres med forfatterne.
d. Som nevnt under sak 5 ovenfor, må progresjonen i 3R-KART vente på en avklaring
med Veterinærinstituttet.
Sak 7.
Styrets utkast til årsberetningen for 2009 ble undertegnet. Årsberetningen er allerede blitt
sirkulert til alle medlemmene i Norecopa samt mottakerne av Norecopas nyhetsbrev, og den
ligger ute på Norecopas nettsider. Årsmøtet skal godkjenne den i juni.
Sak 8.
På forrige styremøte orienterte Unni Grimholt, Senter for økologisk og evolusjonær syntese
(CEES), UiO om sin forskning på å produsere genetisk like laks. Det er praktiske og
økonomiske utfordringer knyttet til dette, samt behov for basalforskning på teknikkene som
er nødvendige for å produsere slike individer. Mulige samarbeidspartnere og
finansieringskilder ble diskutert. Unni Grimholt ble bedt om å sende styret en enkel skisse til
prosjekt innen 1. mars. Orienteringen som Norecopa fikk, viste at aktøren som hun hadde
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