REFERAT fra styremøte i Norecopa, tirsdag 4. oktober 2011 kl. 1000-1315
på Veterinærinstituttet, Oslo
Tilstede:
Bente Bergersen (forvaltning, styreleder) via videokonferanse
Aurora Brønstad (forskning) via videokonferanse
Signe Videm (industri)
Anton Krag (dyrevern)
Adrian Smith (sekretær, referent)
Saksliste:
1. Referatsaker:
a. Vaksinerapporten
b. Norecopas 3R-pris 2012
c. Rapporten og posteren om belastningskategorier
d. Studentoppgaver fra forskerkurs
e. Konsensusmøtet om husdyr i forsøk, Gardermoen september 2012
f. Antallet medlemmer
2. Dato for neste styremøte
3. Budsjettsituasjonen
4. ecopas årsmøte i 2011
5. ecopas årsmøte i 2013?
6. 3R-KART
Bente ønsket velkommen til Norecopas 12. styremøte fra Brussel via videokonferanse.
Dagsorden ble godkjent og det var ingen innsigelser mot innkallingen. Adrian ba om å legge
til et nytt referatpunkt, om arbeidet med utdanningskravene og ny tilsynsmodell.
Sak 1.
a) Adrian har fått vite at artikkelen som vi venter på før Norecopas vaksinerapport kan
publiseres, nå er til korrekturlesing. Norecopa bør dermed kunne publisere rapporten i
god tid før jul.
b) Det er viktig at potensielle kandidater til Norecopas 3R-pris identifiseres i god tid, ikke
minst av hensyn til priskomitéen som trenger tid til å gjennomgå nominasjonene. De to
siste årene har komitéen hatt relativt knapp tid til dette. Prisen spiller en viktig rolle for å
innlemme stadig flere miljøer i nettverket rundt Norecopa, samt for å spre 3R-budskapet.
I og med at Norecopa arrangerer et konsensusmøte om husdyrforsøk i 2012, hadde det
vært gledelig om det kom inn nominasjoner fra det området. Alle R-ene bør om mulig
representeres, men Norecopa kan ikke kvotere inn kandidater. Flere i priskomitéen har
uttrykt ønske om å slutte, så det er viktig å begynne å identifisere nye medlemmer fra de
samme interessegruppene.
Vedtak: Alle arbeider videre med å identifisere potensielle kandidater og
komitémedlemmer.
c) Rapporten om belastningskategorier er blitt godt mottatt. Norecopa har fått tilskudd fra
Laboratory Animals Ltd. på 1000 euro som dekker kostnadene forbundet med å definere
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d)

e)

f)

g)

rapporten som "Open Access", hilket betyr at alle kan laste den ned gratis fra nettet
(http://la.rsmjournals.com/content/45/4/219.full). Posteren som Norecopa hadde på
verdenskongressen i Montreal, er hos Penny Hawkins (RSPCA, Storbritannia) og brukes
på nye møter der. Adrian trykker opp et nytt eksemplar og melder den på utstillingen i
forbindelse med ecopas årsmøte i Madrid i november. Vi har verdenkongressens tillatelse
til å bruke den videre og legge den ut på nettsidene - dette er gjort.
Oppgavene fra et forskerkurs i februar er redigert av Adrian og lagt ut på Norecopas
nettsider (http://www.norecopa.no/sider/tekst.asp?side=151). Oppgavene handler om
• Biometric methods of animal identification
• Should fin clipping be used as a method for identification of fish?
• Guidelines for the identification of birds in research
Markedsføringen av konsensusmøtet 26.-28. september 2012 om husdyrforsøk fortsetter.
Styret håper at møtet denne gangen vil tiltrekke flere, idet det ikke ser ut til å være fullt så
mange konkurrerende møter i 2012 som det var i 2011. Aurora foreslo at Norecopa ba
ESLAV om å markedsføre møtet, og at vi sender en søknad til Scand-LAS om støtte
under potten for lokale aktiviteter. Adrian vil markedsføre møtet under ecopas årsmøte.
Adrian redegjorde for at medlemstallene i Norecopa er stabile, til tross for oppfordringer i
nyhetsbrevene og på kurs om å melde seg inn. Styret konstaterer imidlertid at det er
interesse for Norecopas produkter. Det var enighet om å legge om stilen litt i
nyhetsbrevet.
Aurora og Adrian møtte representater for Mattilsynet i mai og diskuterte både
utdanningskravene og nye tilsynsmodeller. Regelverksavdelingen er i gang med utkast til
ny forsøksdyrforskrift og tilsynsavdelingen har sendt to alternative tilsynsmodeller på
høring til utvalgte ansvarshavende.
Vedtak: Adrian skriver til tilsynsavdelingen i Mattilsynet og ber om at Norecopa blir
benyttet som høringsinstans i det videre arbeidet med utviklingen av nytt
tilsynssystem.

Sak 2.
Vedtak: Neste styremøte blir tirsdag 17. januar 2012.
Sak 3.
Adrian orienterte om budsjettsituasjonen. Regnskapet er i god overenstemmelse med
budsjettet, med unntak av prosjektet 3R-KART hvor det er brukt mindre penger enn beregnet,
grunnet forsinkelser i utarbeidelsen av spørreskjemaet. Adrian undersøker mulighetene til å
be FKD om overføring av noen av midlene som de har bevilget, til 2012. Anton opplyste om
at det var mulig å be Dyrevrnalliansen om det samme for beløpet de har bevilget. Se forøvrig
sak 6.
Sak 4.
Adrian representerer Norecopa på ecopas årsmøte og fagseminar, som denne gangen
arrangeres av den spanske plattformen REMA i Madrid i tiden 10.-11. november. Vi melder
på posteren om belastningskategorien til posterutstillingen som arrangeres for første gang i
denne forbindelse.
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Sak 5.
Adrian har vært i kontakt med et styremedlem i ecopa for å høre styrets planer for årsmøtene
i 2012 og 2013. Norecopa signaliserte allerede i 2011 under ecopas årsmøte i Milano at vi var
villige til å arrangere årsmøte i Norge i 2013.
Tilbakemeldingen er at ecopa gjerne ser at Norecopa foretar arrangementet i 2013.
Norecopas styre begynte å diskutere temaer for et slikt møte på styremøtet i januar i år. Styret
ønsker å profilere "3Rs in practice" med å vise eksempler på vellykkede prosjekter, samt
belyse drivkreftene og bremseklossene som påvirker hvor raskt 3R-tiltak blir implementert i
praksis. Styret ønsker om mulig å involvere NFR og Innovasjon Norge i dette arbeidet.
Vedtak: Adrian presenterer dette forslaget for ecopa under deres årsmøte i Madrid i
november. Alle arbeider videre med forslag til temaer for programmet.
Sak 6.
Styret hadde en lengre diskusjon om prosjektet 3R-KART, og særlig om spørreskjemaet.
Skjemaet har gått gjennom to faser allerede: utviklingen av en prototype og så bearbeidelse i
henhold til god praksis for utarbeidelse av spørreskjemaer. Styret konstaterer at det er behov
for enda en runde, med bearbeidelse av selve spørsmålene, for å optimalisere sjansene for at
skjemaet blir godt mottatt. Bente påpekte at det er viktig at 3R-KART oppfattes som et tiltak
for å øke Norecopas kunnskap om 3R-arbeid, og at prosjektet helt og holdent er Norecopas
initiativ. Besvarelsene blir fullstendig anonyme. Styret håper at resultatene på sikt vil øke
kvaliteten på fiskeforskning ytterligere, og at prosjektet vil avdekke forslag til konkrete
forskningsprosjekter.
Spørreskjemaet har vært sendt på høring til to fiskeforskere. Deres kommentarer, samt
styremedlemmenes egne kommentarer, brukes til å videreutvikle skjemaet.
I prosjektets andre fase, er det meningen å besøke så mange fiskeforskningsenheter som
Norecopa har råd til. Torill Malmstrøm har sagt seg villig til dette arbeidet. Besøkene blir
ikke koblet opp mot besvarelsene på spørreskjemaet. Av hensyn til økonomien i prosjektet,
og den enkelte enhetens anonymitet, blir det ikke utarbeidet rapport fra hvert besøk.
Inntrykkene samles til én generell rapport. Enhetene kan få vite inntrykkene som Torill har
fått, dersom de ønsker det.
Vedtak: Alle sender sine kommentarer til spørreskjemaet til Adrian snarest, som utarbeider
en ny utgave som trolig blir den endelige. Adrian kontakter Torill Malmstrøm for å
konkretisere utgiftene i forbindelse med besøksrunden samt oppstarten. Adrian sender
spørreskjemaet til samtlige ansvarshavende som arbeider på en avdeling der fisk brukes i
forsøk, samt sender en melding til dem i forkant på diskusjonslisten på nettet. Adrian
undersøker om FKD kan videreføre noen av de bevilgede midlene til 2012.
Møtet ble hevet kl. 1315.
Neste styremøte er tirsdag den 17. januar 2012 kl. 1000 - 1400 på Veterinærinstituttet.
Bente Bergersen
styreleder

Signe Videm
styremedlem

Aurora Brønstad
styremedlem

Adrian Smith
sekretær, referent
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Anton Krag
styremedlem

