
Norecopa:

Adrian Smith
post@norecopa.no

Norges nasjonale konsensusplattform og 
kunnskapssenter

for erstatning, reduksjon og forbedring av 
dyreforsøk



• Medlem av ecopa (European Consensus-
Platform on Alternatives)

• Vi representerer alle interessepartene rundt 
dyreforsøk

• En halv sekretærstilling knyttet til 
Veterinærinstituttet – forvaltningsstøttemidler fra 
LMD/NFD

ü Forvaltningen
ü Industrien
ü Akademia
ü Dyrevernorganisasjonene
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Norecopa hedrer arbeidet
med en egen 3R-pris på kr. 30.000



ca. 60 forsøksdyravdelinger
+ feltforsøk 

Nytt tilsynssystem i 2015

ca. 115 millioner forsøksdyr
(ca. 100.000 landdyr)

ca. 11 millioner forsøksdyr i EU



Noen av kravene:

• humane endepunkter
• klassifisering av prosedyrer (mild, moderat, betydelig)
• retrospektiv evaluering av alle prosjekter klassifisert som ‘betydelig’
• et system for deling av organer og vev fra døde dyr
• regler for omplassering/frisetting av dyr
• autorisasjon av alle avlssentre, forsyningsvirksomheter og brukere
• etablering av dyrevelferdskomitéer
• offentliggjøring av populærvitenskapelige sammendrag av alle godkjente 

forsøksprosjekter
• et system for å bidra til utvikling og validering av alternativer
• identifisering og nominering av valideringslaboratorier
• promotering av alternativer og spredning av kunnskap om disse
• et kontaktpunkt som gir regulatoriske råd og egnetheten av alternativer som 

foreslås validert
• en nasjonal komité for beskyttelse av forsøksdyr, som utveksler kunnskap 

innen EU

I 2016 gjennomførte Norge EUs nye forsøksdyrdirektiv
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I 2015 skal vi gjennomføre EUs nye forsøksdyrdirektiv

Kompetanse om 3R-alternativer til

dyreforsøk



• Det er vanskeligere å få driftsmidler til et 
sekretariat

• Et sterkt sekretariat har kapasitet til å søke om 
forskningsmidler

• Norecopa trenger øremerkede midler på en 
egen budsjettpost



Takk til Næringskomitéen!
500.000 årlig de 5 siste årene

Det har gitt
• tid til å kunne søke andre steder
• samarbeidsprosjekter med midler fra 

Forskningsrådet
• ENRICH-Fish
• 3R-KART
• INFRASTRUKTUR – avslått!

• FRAME Training School for yngre forskere
• konsensusmøter om forsøk på fisk, vilt og husdyr
• m.m.



Takk til Næringskomitéen!

• En ny database til kr. 700.000 om 3R-
ressurser av relevans for alle forskere som 
planlegger dyreforsøk

• Norecopa drifter 3 av de 12 databasene 
som EU-kommisjonen siterer som ”Key 
Resources”

• Nyhetsbrev på engelsk som leses i mange 
land



Vil dere hjelpe Norge å bli
en ”nobelprisvinner”

innenfor kvalitetssikrede dyreforsøk?
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