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Status & visjoner for en norsk plattform  

og et pengefond for alternativer til dyreforsøk 
 

Bakgrunn for konferansen: 

Det er 20 år siden Norge, som første land, ratifiserte Europakonvensjonen om 
beskyttelse av forsøksdyr.  I alt 13 europeiske land har siden dette etablert nasjonale 
sentre (plattformer) for å stimulere bruken av alternativer til dyreforsøk.  Mange av 
disse har i tillegg statlige pengefond for forskning og utvikling av slike alternativer.  
Norge står fortsatt i startgropen, med en midlertidig plattform drevet av Norges 
veterinærhøgskole og finansiert med prosjektmidler fra Mattilsynet. 

Norge anvender i dag langt flere forsøksdyr pr. innbygger enn de andre europeiske 
land.  Det foregår lite forskning rettet mot å redusere antallet forsøksdyr og lindre 
deres lidelse.  Vi bør erkjenne et internasjonalt ansvar for økt kunnskap om bruken 
av fisk i forskningen, siden disse artene utgjør over 90% av dyrene som anvendes i 
Norge.  

I Stortingmelding nr. 12 (2002-3) står det: 
’Landbruksdepartementet vil bidra til at det opprettes en nasjonal plattform, et 
kompetansesenter, for alternativer til bruk av dyr i forskning, slik det nå gjøres i en 
rekke europeiske land. En slik plattform vil spre informasjon om alternativer nasjonalt 
og internasjonalt og vil selv kunne initiere utvikling av alternative metoder og bedre 
oppstallingssystemer’. 
 
I sin innstilling om Stortingsmeldingen ba næringskomitéen regjeringen om ’å følge 
opp etableringen av en nasjonal plattform med et forsknings- og utviklingsfond etter 
svensk modell’.   Den svenske staten har i mange år bevilget millionbeløp til dette 
formålet.  
 
Under Stortingsdebatten om meldingen sa statsråd Lars Sponheim: 
’Det er gledelig å registrere at næringskomitéen støtter dette forslaget og foreslår økt 
satsing på dette området.  En bedring av velferden for dyrene i landet vårt vil og må 
kreve ressurser, også økonomiske.’ 
 



Mattilsynet har sendt Landbruks- og matdepartementet konkrete forslag til både en 
permanent plattform for alternativer og et statlig pengefond for forskning og utvikling 
av alternativer. 
 

Formålet med konferansen: 

• Å fortelle om arbeidet som er gjort av den midlertidige plattformen 

• Å fortelle om erfaringer i Europa med permanente plattformer og fond 

• Å gi matdepartementene anledningen til å presentere sine planer for en 
permanent plattform og statlig pengefond, i henhold til føringene lagt av 
Regjeringen i Stortingsmeldingen 

• Å diskutere visjonene for plattformen og fondet med de fire interessepartene 
rundt dyreforsøk: 

o Det akademiske miljøet 

o Dyrevernbevegelsen 

o Forvaltningen 

o Industrien 

 

Mediedekning & pressekonferanse: 

Det er ventet bred mediedekning av konferansen, og det er lagt inn tid til en 
pressekonferanse hvor departementene vil få anledning til å presentere sine 
satsinger på området.  Det kan forventes betydelig interesse for innholdet i 
statsbudsjettet for 2007. 

 

Mer informasjon om nasjonale plattformer finnes på: http://oslovet.veths.no/platform  

 



Konferansen følges opp med en faglig workshop onsdag 18. oktober hvor 
interesserte kan delta i uformelle arbeidsgrupper for å utarbeide konkrete innspill til 

plattformens arbeidsoppgaver og prioriteringer.  


