Norecopa
Veterinærinstituttet
Postboks 750 Sentrum
0106 Oslo
www.norecopa.no
REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 1. oktober 2014 kl. 1300-1540
Møtet ble arrangert som videokonferanse.
Tilstede:
Bente Bergersen (BB, forvaltning, styreleder)
Anne Ramstad (AR, industri)
Siri Knudsen (SK, akademia)
Anton Krag (AK, dyrevern)
Adrian Smith (AS, sekretær og referent)
Saksliste:
1. Dato for styremøtet i januar/februar (Årsmøtet er allerede berammet til onsdag 22.
april 2015)
2. Økonomi
3. Norecopas nettsteder
4. 3R-prisen 2015 og foredragsholdere til årsmøtet
5. Vaksineforsøk på fisk
6. Deltagelse på Dyreverndagen, 21. mars 2015?
7. Referatsaker:
a. 9th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences,
Praha, 23.-28. august
b. Årsmøtet i ecopa, Praha
c. 2nd RSPCA/AHVLA meeting on welfare of agricultural animals in research,
New Haw, 18. september
d. 3R-søknader til Havbruksprogrammet
e. Status ang. FRAME Training School (søknad til Dyrebeskyttelsens
Alternativfond)
f. Statsbudsjettet for 2015 og høring i Næringskomitéen
g. Arbeid i styret til det danske 3R-senteret og den nasjonale komitéen
BB ønsket velkommen til Norecopas 21. styremøte. Dagsorden ble godkjent og det var ingen
innsigelser mot innkallingen eller ønsker om andre saker på dagsorden.
Sak 1: Dato for neste styremøte
Vedtak: Neste styremøte berammes til onsdag 4. februar 2015 kl. 13-16, som
videokonferanse.
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Sak 2: Økonomi
AS redegjorde for Norecopas økonomiske situasjon. Norecopa har som forventet et
underforbruk i henhold til årsbudsjettet pr. i dag.
Vedtak: Styret tar redegjørelsen til etterretning og viser til vedtaket under sak 3.
Sak 3: Norecopas nettsider
Norecopa drifter pr. i dag tre nettsteder:
1. www.norecopa.no
2. oslovet.norecopa.no
3. film.oslovet.norecopa.no
De to siste ble opprinnelig utviklet på NVH/NMBU men ble overtatt av Norecopa i januar
2011 i henhold til en skriftlig avtale mellom partene. Norecopa har videreutviklet databasene
på oslovet.norecopa.no kraftig siden 2011.
Det er et stort forbedringspotensiale når det gjelder samkjøring av Norecopas nettsider,
søkemotoren og design. Oslovet-databasene bruker dessuten en teknologi som pr. i dag er litt
vel personavhengig og foreldet. AS har hatt møter med utviklerne bak Norecopas nettsteder
og presenterte tankene på styremøtet. Norecopa har mottatt noe pengestøtte til dette allerede
og søker om flere midler.
I tillegg samarbeider AS med NMBU om oppdatering av deres nettsider innenfor
forsøksdyrfaget.
Vedtak: Sekretæren får fullmakt til å fortsette med videreutviklingen av nettsidene til
Norecopa innenfor budsjettrammen.
Sak 4: 3R-prisen 2015 og foredragsholdere til årsmøtet
AS minnet om at det neste årsmøtet (22. april) er 6 uker tidligere enn de forrige årsmøtene.
Dette betyr at arbeidet med å bestemme innholdet må starte før det neste styremøtet. Arbeidet
med de nominerte til 3R-prisen må også fremskyndes. Styret diskuterte mulige temaer for
årsmøtet.
Vedtak: Styret ber sekretæren om å arbeide videre med et forslag til innhold på årsmøtet.
Sak 5: Vaksineforsøk på fisk
AR presenterte resultatene av studiene som er gjort for midlene som Norecopa har stilt til
rådighet til VESO Vikan og Pharmaq. Styret diskuterte ulike tiltak for å analysere forbruket
av fisk til vaksineutvikling og -testing.
Vedtak: Styret ber sekretæren om å arbeide videre med denne saken.
Sak 6: Deltagelse på Dyreverndagen, 21. mars 2015?
Som nevnt på det forrige styremøte arrangeres Dyreverndagen i Oslo den 21. mars 2015
(dyreverndagen.wordpress.com). AS kan ikke delta på vegne av Norecopa på grunn av
kollisjon med et seminar i Beijing for å utvikle en ny felles standard for dyreforsøk i Kina.
Styremedlemmene ble oppfordret til å delta på møtet dersom dette er mulig.
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Referatsak 7a
AS redegjorde for Norecopas deltagelse på kongressen, hvor det var samlet ca. 1.100
deltagere. Det var et stort antall foredrag (www.wc9prague.org/scientific-program/detailedprogram) og ca. 400 plakater (www.wc9prague.org/scientific-program/posters/list-ofposters). Norecopa hadde 4 plakater:
1. Norecopa: using a national consensus-plattform to promote the 3Rs
2. Update on best practice approaches to the welfare and husbandry of fish, cephalopods
and decapods (A. Smith, Penny Hawkins, Tore Kristiansen og Cecilie Mejdell)
3. 3R Guide: a new database of 3R resources (A. Smith, Tim Allen, AWIC og Øyvind
Wærenskjold, Bitfarm)
4. NORINA: information on animal alternatives in a changing world (K. Smith)
Det ble lagt ut 100 flyveblad hver av posterne i A4-format.
I tillegg hadde AS en muntlig presentasjon med tittel Norecopas rolle som konsensusplattform i harm-benefit assessment. NMBU hadde en muntlig presentasjon om Evaluation of
the Multimediaroom / Training Clinic at the Norwegian University of Life Sciences hvor
Karina Smith og AS var medforfattere.
Kongressen ble en god anledning til å markedsføre Norecopas nye database 3R Guide.
NORINA-databasen ble beskrevet i et innlegg fra en informasjonsspesialist i California som
'unik og uunværlig' når protokoller om bruk av dyr i undervisning evalueres. Mye av
kongressen fokusserte på regulatorisk toksikologi og gjennomføring av EU-direktivet.
AS deltok også som styremedlem for det danske 3R-senteret (som betalte hans reise og
opphold). Senteret arrangerte frokostmøter hver dag og et styremøte under kongressen.
Referatsak 7b
ecopa arrangerte sitt årsmøte under kongressen i Praha. AS presenterte ett utkast til nye
vedtekter, som han hadde utarbeidet i løpet av våren på oppdrag fra ecopas styre. Utkastet
hadde gått på sirkulasjon til de nasjonale plattformene. Vedtektene ble godkjent med noen
mindre endringer, men trer ikke i kraft før de kan godkjennes på neste årsmøtet. AS ble et
uoffisielt styremedlem i ecopa på årsmøtet i Mainz i fjor, men valget foretas først under
årsmøtet i 2015. Det er ikke lenger planer om å be Norecopa om å arrangere dette møtet.
Referatsak 7c
AS deltok på et møte i Storbritannia den 18. september med tittel Welfare of Agricultural
Animals in Research, arrangert av RSPCA i samarbeid med AHVLA (Animal Health
Veterinary Laboratories). Dette var det andre møtet av sitt slag, inspirert av Norecopas
konsensusmøter.
AS redegjorde for innholdet i møtet. Det ble en fin anledning til å profilere Norecopas arbeid
generelt, og databasene spesielt.
Referatsak 7d
AS har gitt bistand til to forskningsgrupper som har søkt om midler fra NFR. En av gruppene
er Nofima Tromsø som fikk kr. 100.000 av Norecopa på vårparten for å skrive en preliminær
søknad om miljøberikelse hos fisk i laboratorieforsøk (ENRICH Fish,
www.norecopa.no/sider/tekst.asp?side=203). Fristen utløp den 3. september.
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