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REFERAT fra Norecopas 30. styremøte, fredag 13. oktober 2017 kl. 1315-1530
Møtet ble arrangert som videokonferanse.

Tilstede:
Bente Bergersen (BB, forvaltning, styreleder)
Børge N. Fredriksen (BF, industri)
Siri Knudsen (SK, akademia)
Anton Krag (AK, dyrevern)
Adrian Smith (AS, sekretær og referent)

Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dato for styremøtet i januar/februar
Norecopas budsjett og status ang. ressurser til Norecopa
Diskusjon om malen for årsrapporten
PREPARE: retningslinjer for planlegging av dyreforsøk, status og strategi fremover
Diskusjon om reportasje i Forskningsetikk
Konsensusmøte om forskning på ville dyr, oppdatering
Referat fra 10-års feiringen på Adamstua 10.10

BB ønsket velkommen til Norecopas 30. styremøte. Dagsorden ble godkjent. Det var ingen
innsigelser mot innkallingen.
Sak 1
Norecopa pleier å arrangere et styremøte i slutten av januar eller begynnelsen av februar.
Vedtak: Med forbehold om at datoen ikke kolliderer med undervisning som ikke er satt opp
ennå, arrangeres det neste styremøtet kl. 1230-1530 onsdag den 7. februar 2018.
Sak 2
BB innledet en lengre diskusjon om Norecopas økonomiske status, budsjett og tilgang på
eksterne midler. Blant temaene var at Norecopa ikke er nevnt i LMDs budsjettproposisjon
for 2018. BB orienterte om et telefonmøte med advokat Lars Gunnar Nag i Kristiansand og så
et fysisk møte med LMD den 4. oktober. Det er også planlagt møter med VIs direktør (2.
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november) og NFD (3. november). Det er fortsatt uvisst hvordan en nasjonal komité for
beskyttelse av forsøksdyr skal etableres, og hvilket forhold den vil få til Norecopa.
Saken tas opp igjen på neste styremøte, med sikte på en behandling under årsmøtet i 2018.
Sak 3
BB ønsker en kortere årsrapport, som i større grad belyser Norecopas mål og hvordan disse
ble oppfylt i året som gikk. Detaljene kan legges i vedlegg til selve rapporten, som kan være
på 3-4 sider. Styret mener at det er potensiale for samarbeid med Mattilsynet, tatt i
betraktning forvaltningens forpliktelser til å spre kunnskap om 3R. Likedan er det trolig
oppgaver som Norecopa kan gjøre som vil være til hjelp for Mattilsynet, som f.eks.
utarbeidelsen av faglige uttalelser.
Sak 4
AS fortalte at artikkelen om retningslinjene PREPARE ble forhåndspublisert i elektronisk form
i tidsskriftet Laboratory Animals den 3. august. AS holdt et muntlig innlegg om PREPARE på
verdenskongressen i Seattle i august, og det ble utstilt en plakat med tilhørende flyveblad.
Det har vært en merkbar stigning i antallet treff på Norecopas nettsider siden begynnelsen
av august. AS mener at det nå er viktig at Norecopas medlemmer profilerer PREPARE
(retningslinjer for planlegging av dyreforsøk) som et verdifullt motstykke til retningslinjer for
rapportering av dyreforsøk som f.eks. ARRIVE Guidelines, som er mye bedre kjent. AS var i
telefonisk kontakt med en representant for det britiske 3R-senteret NC3Rs, som utgir
ARRIVE, før PREPARE ble offentliggjort.
Sak 5
Et intervju med en forsøksdyransvarlig i bladet Forskningsetikkk1 ble kort diskutert, men det
ble konkludert at det var utenom Norecopas mandat å kommentere det videre.
Sak 6
AS orienterte om arbeidet med Norecopas konsensusmøte om feltforsøk på Gardermoen
den 26.-27. oktober2. Arrangementskomitéen har arbeidet i henhold til signalene den fikk fra
styret etter forrige styremøte. AS søkte om 5 000 euro i støtte fra Laboratory Animals Ltd.,
og fikk 3 000 euro til arrangementet.
Påmeldingen til møtet gikk tregt, men til slutt var det 31 påmeldte fra 4 land.
Sak 7
BB, AK, BF og AS ga sine inntrykk om feiringen av Norecopas 10-årsdag på Adamstua den 10.
oktober3. Dagen ble betegnet som svært vellykket. Foredragene legges ute på nettet. AS
takket alle for hjelpen med produksjon av jubileumsheftet, som er tilgjengelig i elektronisk
form, som pdf-fil til nedlasting og som papirutgave.

https://www.etikkom.no/Aktuelt/Fagbladet-Forskningsetikk/arkiv/2017/2017-2
https://norecopa.no/meetings/field-research-2017
3
https://norecopa.no/about-norecopa/the-first-10-years
1
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