Innspill til Næringskomitéens høring den 22. oktober
2015 om statsbudsjettet for 2016 fra Norecopa

LMDs budsjett kap. 1112 Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet:
Post 50 Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap,
Veterinærinstituttet
22. oktober 2015
Tusen takk for at Norecopa fikk komme i dag. Mitt navn er altså Adrian Smith og jeg er
veterinær og sekretær for Norecopa. Dere har hørt fra meg før opptil flere ganger, men
for å oppsummere: Norecopa arbeider for erstatning, reduksjon og forbedring av
dyreforsøk.
Jeg har kommet hit i dag for å takke dere for det komitéen har gjort de 3 siste årene.
Samtidig vil jeg gjøre dere oppmerksomme på hvilket ansvaret dere har for arbeidet
med dyreforsøk i tiden fremover.
Norecopa får en årlig tildeling fra LMD, som dekker en halv sekretærstilling og 200.000
kroner i driftsmidler. De 3 siste årene har dere styrket Norecopas budsjett med en halv
million årlig, slik at jeg som sekretær kan jobbe i ca. 80% stilling, samt at vi har midler
til noen forsknings-prosjekter. For å ha tid både til å drifte organisasjonen, løse
problemer i forsøksdyrmiljøet og søke om flere forskningsmidler, trenger Norecopa en
stabil basisfinansiering. Den halve sekretærstillingen som lå i bunn var selvfølgelig ikke
nok.
Norge gjennomførte EUs forsøksdyrdirektiv i sommer, og vi fikk en ny
forvaltningsmodell. Kravene i direktivet har ført til en rekke utfordringer både for
departementet, Mattilsynet og landets 60 forsøksdyravdelinger. Antallet søknader om

dyreforsøk vil trolig stige i Norge på grunn av disse kravene, og alle partene trenger råd
om tolkning av direktivet.
Hva har vi fått gjort? Vel, kompetansen i Norecopa er nå ettertraktet både i Norge og
internasjonalt. Takket være deres ekstrabevilgninger drifter vi nå 3 av de 12 databasene
som EU-kommisjonen anbefaler på sine nettsider som nøkkelressurser. Utenom EU har
vi forelest i Kina, og vi har skrevet kontrakt med det amerikanske
landbruksdepartementet som vil bruke en søkemotor som vi har utviklet, på sin store
database. Vi har arrangert flere internasjonale kongresser og forskerseminarer, vi har
skrevet retningslinjer for dyreforsøk, og vi er med i et stort forskningsprosjekt på
oppstalling av fisk i forsøk.
Norecopa seiler i medvind, men vi trenger flere krefter i maskinrommet for å sikre en
stabil fremdrift mellom vindkastene.
I årets proposisjon står det kun at sekretariatet skal driftes videre. Vi aner ikke hva
dette betyr før dere har behandlet saken. Dette gjør det ikke lett å legge planer for
langsiktig faglig arbeid.
Norge fikk nobelprisen på dyreforsøk i fjor, men satsningen på selve forsøksdyrene er
ikke mye å skryte av. Norecopa mangler ikke komplimenter fra departementet og fra
Mattilsynet, men vi trenger virkelig denne komitéens hjelp til å styrke Norecopas
basisfinansiering.
Så vi har de samme ønskene i år som komitéen har hørt før: det må stå i klartekst
Norecopas budsjett videreføres på 2015-nivået. På sikt ønsker vi
å sikre Norecopas sekretariat to stillinger på en egen budsjettpost. Da hadde vi hatt den
kritiske massen vi trenger for å være landets nasjonale kompetansesenter, og
vi kunne virkelig ha lagt inn et ekstra gir uten å brenne oss ut.
Takk!

