
Norecopas pris til fremme av de 
3 R-ene

(Replacement, Reduction, Refinement)

for 2017

Et diplom og kr. 30 000



Priskomitéen

- Lasse A. Skoglund, akademia
- Heidi Bugge, forvaltning
- Christian Wallace, industri
- Torill Malmstrøm, dyrevernorganisasjoner



Vurderingskriterier

• Skal bidra til å øke kunnskapen, 
anerkjennelsen og anvendelsen av de tre 
R-ene

• Metodene kan være vitenskapelige, 
teknologiske, praktiske eller administrative

• Skal være av god kvalitet
• Formidling er viktig



• Jarl Giske, Universitetet i Bergen
• Adam Lillicrap, Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA)

De nominerte er...



Professor Jarl Giske, Universitetet i Bergen

• Jarl Giske forsker på adferd, livssyklus og romlig utbredelse hos 
akvatiske dyr.

• Han har utviklet matematiske modeller for å forstå handlingene til en 
rekke dyrearter, for å forstå deres adferd og dermed dynamikken i 
økosystemet hvor de lever.

• Slike modeller om hvordan fysiologien og adferden til dyr kontrolleres, 
øker vår forståelse av dyrs levesett og motivasjoner, uten å foreta 
dyreforsøk.

Erstatning av dyreforsøk.

Andersen, Jørgensen, 
Eliassen & Giske (2016)



Forskningsleder Adam Lillicrap, Norges Institutt for Vannforskning (NIVA)

• Adam Lillicrap har arbeidet både nasjonalt og internasjonalt for å 
gjennomføre alternativer til dyreforsøk i forbindelse med vurderingen av 
kjemikaliers effekt på miljøet.

• Han ledet arbeidet på europeisk nivå for å utvikle in vitro tester på celler og 
embryoer for å erstatte den gjeldende akutte giftighetstesten på fisk.

• Han har vært involvert i arbeidet med å endre kravene til testen for 
akkumulering av kjemikalier i miljøet, slik at det brukes færre dyr.

Erstatning, reduksjon og raffinering av dyreforsøk.

foto: J.Nakai, Saitama University



Begge de nominerte

• øker kunnskapen, anerkjennelsen og anvendelsen av de 
3 R-ene

• bidrar til å øke dyrevelferd
• ivaretar prisens kvalitetskrav og bidrar til god formidling
• kan på sikt bidra til å endre internasjonal praksis på 

området



Norecopa tilstreber konsensus mellom
de 4 interessepartene rundt dyreforsøk:

Norecopas pris til fremme av de 3 R-ene

(Replacement, Reduction, Refinement)

for 2017 på kr. 30 000,-

tildeles

Forskningsleder Adam Lillicrap
NIVA

for sitt fremragende arbeid med å utvikle og fremme 3R-
alternativer ved bruk av dyr i giftighetstester

for Norecopas styre for priskomitéen

www.norecopa.no


