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VEDTEKTER FOR 
 
NORECOPAS PRIS TIL FREMME AV DE 3 R-ENE (”3R-PRISEN”) 
 
Godkjent av Norecopas styre den 19.02.2010 
 
 
§ 1 Prisens navn 
Norecopa (www.norecopa.no) kan, dersom økonomien tillater det, utdele en årlig pris med 
navnet ”Norecopas pris til fremme av de 3 R-ene”, forkortet ”3R-Prisen”. 
 
§ 2 Formål 
Formålet med prisen er å øke anerkjennelsen og anvendelsen av ”de 3 R-ene” i forskning og 
undervisning der dyr eller dyremateriale brukes. Det legges særlig vekt på forsknings- og 
utviklingsarbeid som bidrar til denne prosessen i Norge. Såvel vitenskapelige, teknologiske, 
praktiske og administrative tiltak kan premieres. 
 
Prisen skal bidra til å øke kunnskap om, og anvendelse av: 

• erstatning av dyreforsøk med alternative metoder (Replacement) 
• reduksjon av antallet dyr som benyttes i dyreforsøk (Reduction) 
• raffinering av dyreforsøk for å redusere dyrenes lidelse, øke dyrenes velferd 

og øke forsøkenes nytteverdi  (Refinement) 
 
Prisen gis fortrinnsvis for arbeid som er publisert i tidsskrifter med fagfellevurdering i løpet 
av de to siste årene før prisutdelingen. Unntaksvis kan prisen tildeles personer eller grupper 
som i sitt arbeid har fremmet anvendelsen av de 3 R-ene i det samme tidsrommet, uten at 
dette har resultert i slike publikasjoner. 
 
§ 3 Utdeling av prisen 
Hvert kalenderår skal Norecopas styre bestemmer: 
 

1. om prisen skal utdeles 
2. en tidsfrist for innsendelse av nominasjoner 
3. om prisen skal utdeles i forbindelse med Norecopas årsmøte eller ved et annet 

passende arrangement 
 
Norecopas styre reserverer retten til å ikke dele ut prisen dersom det, i deres mening, ikke 
kommer inn nominasjoner av tilstrekkelig kvalitet, eller dersom styret er uenig i 
priskomitéens konklusjoner. 
 
§ 4 Nominasjoner 
Både enkeltpersoner og grupper kan nomineres til prisen. Selvnominasjon er tillatt, men skal 
ledsages av en støtteerklæring fra en relevant part. De nominerte skal, i tillegg til en omtale 
av grunnen for nominasjonen, beskrive hva en eventuell prisutdeling skal brukes til. 
Nominasjoner må være fra personer eller grupper som har sitt tilholdssted i Norge. 
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§ 5 Prisens størrelse 
Norecopas styre bestemmer størrelsen på prisen som skal utdeles, basert på Norecopas 
økonomi og eventuelle støtte fra eksterne kilder. Normalt vil prisen bestå av et beløp som 
skal brukes til videre arbeid hos prisvinneren innenfor de 3 R-ene, eventuelt i tillegg et 
personlig beløp til prisvinneren selv, og et diplom. 
 
§ 6 Priskomitéen 
Styret oppnevner en komité bestående av en representant fra hver av interessepartene slik de 
er definert i Norecopas vedtekter (forvaltning, forskning og undervisning, industri og 
dyrevern/dyrevelferd).  Komitémedlemmene velges for to år av gangen.  Komitéen 
oppnevner sin egen leder som har dobbeltstemme ved stemmelikhet. 
 
Komitéen skal vurdere den vitenskapelige kvaliteten og den sannsynlige betydningen av 
arbeidet som er nominert til prisen i lys av tilgjengelig kunnskap om de 3 R-ene. Komitéen 
kan om den føler det nødvendig, innhente uhildet råd fra tredjeparter eller fra Norecopas 
styre. 
 
Komitéen sender sitt forslag til styret senest en måned før datoen som styret har bestemt for 
tildelingen. 
 
§ 7 Endring i vedtektene og nedleggelse av prisen 
Norecopas årsmøte og styret kan vedta å endre disse vedtektene, eventuelt å legge ned prisen. 


