Norecopa
Veterinærinstituttet
Postboks 750 Sentrum
0106 Oslo

www.norecopa.no
15. januar 2013
Fremskrittspartiet
v/ Torgeir Trældal

Statsbudsjettet for 2014: innspill om satsing på alternativer til dyreforsøk
Norge bruker fortsatt over 2,5 millioner dyr årlig til forskningsformål - dette er 10% av alle
forsøksdyrene som brukes i Europa.
EU har fått et nytt forsøksdyrdirektiv som trådte i kraft den 1. januar 2013. Direktivet må
gjennomføres i en norsk forskrift. Direktivet inneholder en rekke nye krav, med sterk fokus
på alternativer til dyreforsøk. Det vil bli et stort behov for kunnskap om alternativer og om
hvordan den nye forskriften skal håndheves. Samtidig legger Mattilsynet opp til et helt nytt
system for forvaltning av dyreforsøk. I denne krevende tid må det avsettes tilstrekkelig med
ressurser de neste årene til de som innehar fagkunnskap om alternativer til dyreforsøk.
Norecopa er den nasjonale plattformen for erstatning, reduksjon og forbedring av dyreforsøk.
Vi har signalisert både til LMD og til Mattilsynet at vi ønsker å delta aktivt i det krevende
arbeidet med direktivet. Norecopa har siden etableringen i 2007 mottatt lønnsmidler fra LMD
og FKD tilsvarende en halv forskerstilling. Etter innstilling fra Næringskomitéen er
bevilgningen over statsbudsjettet økt i 2013 fra kr. 850 000 med kr. 500 000 (kr. 300 000 fra
LMD og kr. 200 000 fra FKD). Vi håper at Norecopas budsjett kan styrkes i statsbudsjettet
for 2014 også. Til orientering kan vi nevne at økningen i 2013 tilsvarer ikke mer enn
lønnsmidlene og administrasjonsutgiftene til en 40% forskerstilling.
Næringskomitéen anbefalte allerede i 2003 at det ble opprettet et øremerket fond for
alternativer til dyreforsøk etter svensk modell, i tillegg til en nasjonal plattform. Mattilsynet
utredet og tilrådet opprettelsen av et slikt fond i 2006 på oppdrag fra LMD, og LMD selv
henviste til Næringskomitéens anbefaling i sin budsjettproposisjon for 2012, uten at det har
skjedd noe. Til sammenligning har Sverige øremerket over 100 millioner statlige kroner til
dette formålet de siste årene.
Norecopa ber om følgende:
1. Norecopa må få tilstrekkelige ressurser til å kunne fungere som et slagkraftig
kompetansesenter. Norecopa bør få minst 3 millioner kroner tilsammen fra LMD
og FKD (LMDs kap. 1112, post 50 og FKDs kap. 1023, post 51) for å kunne lønne
en sekretær og en fagkonsulent i helstilling.

