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Handlingsplan for Norecopa
Overordnet mål
Å fremme bruken av “de tre R’ene” (Replacement, Reduction, Refinement) i Norge
For å oppnå dette målet har Norecopa følgende delmål:
1. å bidra til å øke kunnskap om:
• erstatning av dyreforsøk med alternative metoder (Replacement)
• reduksjon av antallet dyr som benyttes i dyreforsøk (Reduction)
• raffinering av dyreforsøk for å redusere lidelse samt øke dyrenes velferd og
forsøkenes nytteverdi (Refinement)
2. å fungere som et kompetansesenter i spørsmål som angår de tre R’ene
3. å tilstrebe konsensus mellom de fire interessepartene:
• forvaltningen
• forskningen og undervisningen
• industrien
• dyrevernbevegelsen
4. å spre informasjon via aktuelle medier, møter og lignende aktiviteter
5. å opprettholde og vedlikeholde sin egen kunnskapsbase om de tre R’ene og gjøre den
tilgjengelig for allmennheten
6. å oppfylle ecopas til enhver tid gjeldende definisjon av en nasjonal
konsensusplattform for alternativer til dyreforsøk. Norecopa skal være betalende
medlem av ecopa (www.ecopa.eu). Norecopa skal ha aktivt samarbeid med
organisasjonene tilsluttet ecopa.
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For å gjennomføre delmålene har Norecopa utarbeidet følgende handlingsplan:

Kortsiktig (2014)
1. arrangere et fagmøte i tilknytning til årsmøtet
2. evaluere dagens regelverk for utvikling og testing av fiskevaksiner, for å øke
anvendelsen av de 3 R-ene
3. bidra med faglige innspill til arbeid med ny forsøksdyrforskrift og tilsynsmodell
4. opprettholde dialog med Forsøksdyrutvalget og Mattilsynet
5. utarbeide faglige uttalelser av relevans innenfor de 3 R-ene
6. premiere enkeltpersoner eller fagmiljøer som utmerker seg innenfor de 3 R-ene
7. fremme behovet for økte bevilgninger over statsbudsjettet for 2015 ovenfor
departementene og Stortinget
8. øke erkjennelsen av behovet for Norecopa hos alle 4 interessepartene, bl.a. ved
dokumentasjon av egenaktivitet
9. sikre flest mulig medlemmer i Norecopa
10. fortsette å oppdatere og videreutvikle alle nettsidene som Norecopa har driftsansvar
for
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Langsiktig (2015-2017)
1.
2.
3.
4.

videreutvikle Norecopas egen nettbaserte kunnskapsbase
skrive minst to kronikker i året i riksavisene eller relevante fagtidsskrifter
arrangere et årlig temamøte innenfor de 3 R-ene
bidra til flere prinsipputtalelser om sentrale aspekter av dyreforsøk knyttet til de tre Rene
5. følge opp flere av konklusjonene fra Norecopas prosjekt 3R-KART
6. følge opp flere av tiltakene identifisert under Norecopas internasjonale
konsensusmøter
7. stimulere til bedre statistisk design av dyreforsøk
8. stimulere til bedre rapportering av dyreforsøk i vitenskapelige tidsskrifter
9. arrangere et opplæringsseminar i litteratursøk og statistisk design av dyreforsøk
10. samarbeide med Mattilsynet og bidra med faglige innspill for å sikre at nytt regelverk
og tilsynsmodell fremmer de 3 R-ene på best mulig måte
11. stimulere til kvalitetsheving og en gjennomgang av kravene for opplæring i
forsøksdyrlære for alle kategorier personer som planlegger eller deltar i dyreforsøk
12. beholde et tett samarbeid med Norges Forskningsråd
13. øke størrelsen på sekretariatet ved å søke om større statlige bidrag til Norecopas
budsjett samt midler fra andre sponsorer
14. vinne gehør for årlige bevilgninger av øremerkede midler til forsknings- og
utviklingsarbeid innenfor de 3 R-ene
15. på forespørsel fra ecopa vurdere muligheten for å arrangere deres fagseminar og
årsmøte i 2015
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Norecopa har følgende resultatindikatorer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Antall medlemmer (individer og institusjoner)
Antall henvendelser til sekretariatet
Antall besøkende til nettsidene
Antall abonnenter til nyhetsbrevet
Antall deltagere på årsmøter og andre arrangementer i Norecopas regi
Antall kronikker
Antall vitenskapelige artikler
Antall uttalelser og andre høringsdokumenter
Regnskapet
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