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Norecopa 
c/o Veterinærinstituttet 

Postboks 750 Sentrum 
0106 Oslo 

 
https://norecopa.no 

 
 
 
REFERAT fra Norecopas 33. styremøte, onsdag 10. oktober 2018 kl. 1245-1420 
Møtet ble arrangert som videokonferanse. 
 
 
Tilstede: 
Bente Bergersen (BB, forvaltning, styreleder) 
Børge N. Fredriksen (BF, industri) 
Susanna Lybæk (SL, dyrevern) 
Adrian Smith (AS, sekretær og referent) 
 
 
Saksliste: 
 

1. Presentasjon av nye styremedlemmer: Susanna Lybæk og Chris Noble 
2. Dato for styremøtet i januar/februar 
3. Endring i vedtektene 
4. Sammensetningen av valgkomitéen  
5. Økonomi 
6. 3R-pris 2019 
7. Fremgangsmåte for utarbeidelsen av konsensusdokumentene fra 

konsensusmøtene 
8. Statsbudsjettet for 2019 
9. Inntrykk fra Gunvor Knudsens innlegg på årsmøtet 
10. Referatsaker 

a. Søknad til INFRASTRUKTUR-programmet 
b. Video om nakkegrep på gnagere 
c. Kurs om planlegging av dyreforsøk 
d. Dataregulativet GDPR 
e. PREPARE – status 
f. Arbeid etter EUSAAT 
g. Øvrig arbeid 

11. Eventuelt 
 
 
BB ønsket velkommen til Norecopas 33. styremøte. Styremedlem Siri Knudsen var forhindret 
fra å møte, og hennes vara kunne ikke delta. Det ble bestemt at sak 3 utsettes til neste 
styremøte. For å unngå lignende problemer i fremtiden bes sekretæren om å be også 
varamedlemmene om å holde av datoen når neste styremøte bestemmes. 
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Dagsorden ble godkjent. Det var ingen innsigelser mot innkallingen og ingen ønsket å ta opp 
saker under Eventuelt. 
 
 
Sak 1 
Norecopa fikk et nytt styremedlem og to nye varamedlemmer ved årsmøtet i juni. Styrets 
sammensetning er nå: 

Bente Bergersen, styreleder (vara: Gunvor Knudsen)* 
Børge N. Fredriksen (vara: Ann Cathrin Einen)** 
Siri Knudsen (vara: Chris Noble)** 
Susanna Lybæk (vara: Birgitte Fineid)* 
*frem til 2022 
**frem til 2020 

Susanna Lybæk presenterte seg. BB presenterte Gunvor Knudsen og AS presenterte Chris 
Noble. 
 
Sak 2 
Norecopa pleier å arrangere et styremøte i januar eller februar. Uker 8, 9 og 10 er det 
vinterferie. 
Vedtak: Neste styremøte blir kl. 1230-1530 onsdag den 6. februar 2019, som video-
konferanse, dersom den datoen passer for Siri Knudsen eller hennes vara.  
 
Sak 3 
Årsmøtet i juni godkjente enstemmig en endring i første setningen av vedtektenes paragraf 
12, som pr. i dag lyder: 

 Oppløsning av Norecopa og vedtektsendringer kan vedtas av styret dersom det er to 
tredjedels flertall for det på to påfølgende ordinære årsmøter. 

Styret ønsket å fjerne ordet ’ordinære’ fra bestemmelsen om vedtektsendringer. Styrets 
forslag til endring av paragraf 12 var å bytte ut denne første setningen i paragrafen med 
følgende tekst: 
Oppløsning av Norecopa kan vedtas av styret dersom det er to tredjedels flertall for det på to 
påfølgende ordinære årsmøter. 
Vedtektsendringer kan vedtas av styret dersom det er to tredjedels flertall for det på to 
påfølgende årsmøter med minst 3 måneders mellomrom. 
Som nevnt i referatet fra årsmøtet1 er det styret som skal gjennomføre denne endringen ved 
å gjøre vedtak. 
Vedtak: Utsatt til neste styremøte fordi styret ikke var beslutningsdyktig. 
 
Sak 4 
På årsmøtet i juni opplyste leder for valgkomitéen om at flere av medlemmene ønsker å 
stille sine plasser til disposisjon innen det neste valget av styremedlemmer, som blir på 
årsmøtet i 2020. Det er styret som foreslår sammensetningen av valgkomitéen for årsmøtet. 
Det ble foreslått på årsmøtet at styret og valgkomitéen samarbeider i 2018 om en ny 

                                                
1https://norecopa.no/media/8134/referat-årsmøte-120618.pdf 
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sammensetning av komitéen, med tanke på å få den godkjent av årsmøtet i 2019. Årsmøtet 
godkjente denne fremgangsmåten. 
Dagens valgkomité består av følgende personer: 

• Bjørn Groven (Mattilsynet, forvaltning) 
• Simon Wadsworth (Cargill Aqua Nutrition, industri) 
• Tore Kristiansen (Havforskningsinstituttet, forskning) 

Adeleid Haugen (Dyrevernalliansen, dyrevern) 
Styret diskuterte mulige kandidater til vervene. 
Vedtak: Styret fortsetter å arbeide med saken internt før forespørsler sendes samtidig til alle 
kandidater. 
 
Sak 5 
Norecopa ble tildelt driftsmidler i 2018, men fikk en hel stilling til sekretæren. Det ble 
imidlertid overført et overskudd på kr 80 000 fra 2017. Budsjettet for 2018 utarbeidet 
tidligere var vedlagt sakspapirene. 
I sommer har Nordisk Samfunn mot Smertevoldende Dyreforsøk (NSMSD) bevilget kr 
250 000 årlig i 3 år til videreføring av NORINA-databasen, som utgjør ca. 3.500 av de 7.600 
sidene på Norecopas nettsted. Dette arbeidet ble utført av Karina Smith frem til hun gikk av 
med pensjon i desember 2017. Hun ble lønnet gjennom Veterinærinstituttet, noe som 
påførte Norecopa store prosjektkostnader. 
Arbeidet med oppdatering av NORINA skal starte med innkjøpte timer fra ansatte ved IT-
firmaet som vedlikeholder nettsidene til Norecopa. AS tar den faglige oppdateringen. 
Avtalen Norecopa og NSMSD er for tiden til underskriving. 
 
Sak 6 
Styret diskuterte om det skal lyses ut en 3R-pris i 2019, og i så fall beløpet, eller om prisen 
skal deles ut sjeldnere men med høyere beløp. 
Vedtak: Styret fortsetter å diskutere saken etter at statsbudsjettet er behandlet på Stortinget 
i desember. 
 
Sak 7 
Norecopa har arrangert en serie konsensusmøter om forsøk på fisk, vilt og husdyr2. Etter 
hvert møte er det blitt utarbeidet et konsensusdokument om status og utfordringene. 
Utarbeidelsen av dokumentet fra det siste møtet, om feltforsøk i oktober 2017, har tatt 
unormalt lang tid, dels fordi det berører et veldig følsomt tema (merking av ville dyr for 
forsknings- eller forvaltningsformål), og dels fordi enkelte har kommet med kommentarer 
lenge etter møtet. Den nyeste og siste utgaven av dokumentet er sendt ut med svarfrist 31. 
oktober. 
Styret diskuterte fremgangsmåten ved utarbeidelsen av slike dokumenter. BB refererte til 
OIE-modellen hvor utkastet til et dokument legges frem under selve møtet. Ulike løsninger 
ble diskutert. 
Vedtak: Innen neste konsensusmøte utarbeides det klare retningslinjer for fremgangsmåten 
ved utarbeidelse av konsensusdokumenter.  
 
 

                                                
2 https://norecopa.no/meetings  
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Ad sak 8 
Regjeringen offentliggjorde sitt forslag til statsbudsjett for 2019, deriblant proposisjonene 
fra LMD, NFD og KD, den 8. oktober. Som i fjor, er ikke Norecopa nevnt i statsbudsjettet. De 
6 siste årene har Norecopa fått påplusset sin bevilgning gjennnom innstillinger fra 
Næringskomitéen. Den offentlige høringen hos komitéen er 16. oktober i år. AS er på en 
europeisk kongress den dagen, og BF representerer Norecopa. AS har meldt seg på høringen 
i Utdannings- og forskningskomitéen senere i oktober. 
 
Ad sak 9 
På årsmøtet holdt Gunvor Knudsen et innlegg om hvordan man skriver gode søknader om 
fiskeforsøk. I etterkant fikk vi tilsendt hennes notater. Begge er publisert på Norecopas 
nettsider (presentasjonen3 og notatene4). Det ble sagt på årsmøtet at noe av innholdet i 
dette kunne være noe som Norecopa kunne arbeide med. 
Styret diskuterte saken og vurderer muligheten for en rundebordskonferanse i 2019. 
 
Ad sak 10 (Referatsaker) 

a. AS orienterte om årets søknad fra Norecopa til Forskningsrådet innenfor 
INFRASTRUKTUR-programmet. Søknaden er basert på en lignende søknad i 2016. 
Søknaden gjelder en utvidelse av Norecopas sekretariat i 5 år, tekniske og faglige 
oppgraderinger av nettsidene, og bygging av en såkalt Refinement Wiki (et nettsted 
hvor forskere kan selv legge inn sine forslag til raffinering av protokoller for 
dyreforsøk). 

b. AS orienterte om en kortfilm som han har produsert i samarbeid med NMBU, som 
viser en skånsom måte å gripe nakkeskinnet på gnagere uten at den strammer huden 
over halsen, noe som stresser dyrene5. Filmen har allerede fått god respons fra 
utlandet. Det er laget en ny versjon, som viser teknikken i litt mer detalj, og denne 
uken produseres det en spansk versjon, etter ønske fra USA. 

c. AS holder på å utarbeide et dags-kurs om planlegging av dyreforsøk, basert på 
PREPARE6, i samarbeid med professor Axel Kornerup Hansen (Københavns 
Universitet) og Kirsten Bayer Andersen ved Scanbur Academy. Planen er å arrangere 
kurset for første gang ved Kastrup flyplass i mars 2019. Erfaringene fra kurset vil bli 
brukt til å lage en pakke som kan tilbys andre. AS er allerede bedt om å forelese på et 
slikt dagskurs som den belgiske forsøksdyrforeningen arrangerer i 2019. 

d. AS har oppdatert Norecopas policy og persondata-håndtering7 med god hjelp fra 
Anton Krag, og har brukt mye tid på å gå gjennom abonnentene på Norecopas 
nyhetsbrev. De som ikke hadde meldt seg aktivt på (som f.eks. ble abonnent etter et 
kurs i forsøksdyrlære) ble slettet og fikk beskjed om å melde seg på dersom de ønsket 
å fortsette å motta brevene. Antallet abonnenter har dermed sunket fra ca. 1100 til 

                                                
3 https://norecopa.no/media/8100/knudsen-120618.pdf  
4 https://norecopa.no/media/8130/notater-om-hvordan-sikrer-vi-oss-gode-søknader-om-
fiskeforsøk.pdf  
5 https://norecopa.no/education-training/films-and-slide-shows/refined-technique-for-
scruffing-animals  
6https://norecopa.no/PREPARE  
7 https://norecopa.no/Cookies  
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556. Antallet abonnenter har imidlertid begynt å stige igjen, og det er flere 
abonnenter fra utlandet nå som nyhetsbrevene utgis på engelsk. 

e. Det er fortsatt stor interesse for PREPARE-retningslinjene. Artikkelen som ble trykket 
i Laboratory Animals i april er nå blitt sett eller nedlastet over 5900 ganger. I tillegg 
kommer nedlastningene fra Norecopas nettsider, som utgjør ca. 2000 ganger. Siden 
forrige styremøte har AS presentert PREPARE: 

i. på årsmøtet for de danske dyrevelferdsenhetene i København, 7. juni 
ii. på den årlige kongressen til den koreanske forsøksdyrforeningen, i 

Busan (med besøk hos myndighetene i Osong og et laboratorium i 
Seoul), 14.-22. juli 

iii. på ESLAVs Summer School (25. juni) og et forskerkurs (12. september) 
i Stockholm 

iv. i forbindelse med lansering av NENTs reviderte forskningsetiske 
retningslinjer for dyreforsøk8 i Bergen 26. september 
(forhåndsinnspilt) 

v. på EUSAAT-kongressen i Linz den 22.-26. september9 
vi. for dyrevelferdsenhetene og myndighetene i Dublin den 4. oktober 

(forhåndsinnspilt) 
vii. på den italienske forsøksdyrforeningens årlige kongress i Napoli, 4. 

oktober, via en italiensk kollega 
Når det gjelder fremtidige møter, er AS så langt bedt om å presentere PREPARE 

i. på ESLAV/ECLAM/AAALAC/SECAL-kongressen i Barcelona 14.-17. 
oktober10 

ii. på åpningen av det nye 3R-senteret i Giessen-området11 18.-19. 
oktober (poster-presentasjon) 

iii. av Sveriges 3R-senter i Stockholm den 15. november på deres 
fellesmøte for dyrevelferdsenhetene12 

iv. på et kurs i Helsinki 19. november 
v. til det svenske Vetenskapsrådet i Stockholm 7. desember 

vi. på et forskerkurs i Oulu 31. januar 
vii. på et internasjonalt møte om transgen teknologi i Japan i april13 

viii. på det årlige belgiske forsøksdyrmøtet i mai 
ix. på FELASA-kongressen i Praha i juni 
x. på Summer Schools i Stockholm og Tallinn i juni og august 

Elliot Lilley fra RSPCA, som er medforfatter av PREPARE, skal legge PREPARE frem for de 
britiske myndighetene og Royal Society of Biology på et møte i London 7. november. 

 

                                                
8 https://www.etikkom.no/Aktuelt/Tidligere-arrangementer/lansering-retningslinjer-for-
forskning-med-dyr  
9 http://www.eusaat-congress.eu  
10 http://www.barcelonacongress2018.com  
11 https://www.uni-
giessen.de/fbz/fb10/institute_klinikum/klinikum/tierschutz/icar3r/3R_symposium/index_html  
12http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/anmalningar/motefordjurskyddsorganen15november.4.129314d21660db3933019817.html 
13 
https://www.transtechsociety.org/index.php?src=news&srctype=detail&category=Announce
ments&refno=13  
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