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Norecopa
•

er en uavhengig medlemsorganisasjon registrert i
Brønnøysund med eget styre og årsmøte

•

skal fremme konsensus om dyreforsøk mellom
forvaltningen, akademiet, industrien og dyrevernbevegelsen

•

ble etablert etter omtale i dyrevelferdsmeldingen

•

mottar driftsmidler fra LMD/FKD (dekker en halv
sekretærstilling)

•

arrangerer internasjonale konsensusmøter om aktuelle
temaer (fisk, vilt, forsøksdesign)

•

utarbeider faglige uttalelser i samarbeid med
Forsøksdyrutvalget

Plattformen og et pengefond bør lovfestes
Stortingsdebatten om dyrevelferdsmeldingen:
‘Næringskomiteen ber også Regjeringen følge opp
etableringen av en nasjonal plattform med et forsknings- og
utviklingsfond etter svensk modell’. (Innst. S. nr. 226
2002–2003)
Ot.prp. side 47:
Dyrevernalliansen og Norecopa ønsker en lovfesting av at
Norge skal ha en nasjonal plattform for alternativer til
dyreforsøk og et statlig, politisk uavhengig pengefond for FoUarbeid med erstatning, reduksjon og raffinering av dyreforsøk.

’Det vil bli en liten og puslete plattform’ om ikke det ble bevilget
tilstrekkelige ressurser.
’Det er gledelig at Næringskomitéen støtter dette forslaget. En
bedring av velferd for dyrene i landet vårt vil og må kreve
ressurser, også økonomiske.’
(Lars Sponheim, i forbindelse med dyrevelferdsmeldingen)
‘För 2009 kommer minst 13 miljoner kronor att öronmärkas
till forskningsprojekt för att erstätta djurförsök och
förbättra försöksdjuren. I förhållande till årets anslag på 8
miljoner kronor är det en kraftig ökning.’
(Forsknings- og jordbruksministrene, Aftonbladet 25/9-08)
Norecopa er avhengig av at Veterinærinstituttet setter av
penger hvert år fra sine tildelinger fra LMD & FKD.
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FKDs budsjettforslag for 2009:
'En viktig oppgave (for Norecopa) er å bidra til å finne metoder
som kan redusere antall fisk som benyttes til testing av
fiskevaksiner.’
Dette kan ikke skje uten tilstrekkelig ressurser.
Ressursene til tilsynsmyndigheten (Forsøksdyrutvalget,
Mattilsynet) er faglig uforsvarlige.

Dyrs egenverdi
§3. Generelt
(Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for
mennesker.)
Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og
belastninger.
(Det skal tas hensyn til dyrs fysiske og mentale behov ut fra deres egenart
og dyrs evne til å ha positive og negative opplevelser.)
Formuleringene i rødt ble fjernet fra lovteksten etter høringen, på tross av
bred støtte fra mange høringsinstanser.
Prinsippene er holdningsskapende og kunnskapsutviklende.
De gir bedre samsvar med internasjonal rett, der vernet av forsøksdyr stadig
utvides.

Humane endepunkter og tvil
§13. Bruk av dyr i forsøk og undervisning
Tillatelser etter første ledd kan ikke gis hvis formålet kan
oppnås uten bruk av dyr, eller hvis dyrene kommer i fare for
å bli utsatt for unødige påkjenninger og belastninger. Det
skal ikke benyttes flere dyr enn nødvendig, og dyrene skal
belastes minst mulig, herunder skal humane endepunkt
være forhåndsbestemt. En faglig og etisk evaluering skal
gjennomføres for å dokumentere at planer om forsøk
oppfyller vilkårene gitt i og i medhold av denne loven.
Eventuell tvil skal komme dyrene til gode, jf. §3.

Kirurgisk forskning
Etter høringsrunden er det tatt inn et nytt punkt i §13 Bruk av
dyr i forsøk og undervisning:
I tillatelse etter denne bestemmelsen kan det gjøres unntak fra lov 15. juni
2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell §18 første ledd
nr. 3, slik at andre enn veterinær eller fiskehelse-biolog kan iverksette
fullstendig eller lokal bedøvelse av dyr.

Dagens dyrevernlov (§7) fastslår at det er kun veterinærer
som kan drive kirurgi. En dispensasjon for kirurgisk forskning
er aldri blitt tatt med i forsøksdyrforskriften eller dyrevernloven.
Norecopa mener at forsøksdyr ikke må få dårligere vern enn
andre dyr. Revisjonen av forsøksdyrforskriften må ta et klart
standpunkt til kompetansekrav for bedøvelse og kirurgi.

