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Norecopa 
c/o Veterinærinstituttet 

Postboks 750 Sentrum 
0106 Oslo 

 
PREPARE for better Science                 https://norecopa.no 
 
 
 
REFERAT fra Norecopas 37. styremøte, mandag 17. februar 2020 kl. 1200-1420 
Møtet ble arrangert som videokonferanse. 
 
 
Tilstede: 
Bente Bergersen (BB, forvaltning, styreleder) 
Børge N. Fredriksen (BF, industri) 
Susanna Lybæk (SL, dyrevern) 
Siri Knudsen (SK, forskning) 
Adrian Smith (AS, sekretær og referent) 
 
Saksliste: 
 

1. Dato for det neste styremøtet 
2. Styremedlemmene i Norecopa 
3. Regnskapet for 2019 
4. Økonomi og satsingsområder for 2020 
5. Årsmøte i samarbeid med den nasjonale forsøksdyrkomitéen 
6. Årsberetningen for 2019 
7. Orientering om en Refinement Wiki 
8. Diskusjon om et fysisk 3R-senter 
9. Referatsaker 

a. Oppdatering av EUs forskningsetiske retningslinjer for dyreforsøk  
b. Samarbeid mellom 3R-sentrene, søknad om COST Action 
c. Oppdatering om PREPARE og møtedeltagelse i 2020 

10. Eventuelt 
 
BB ønsket velkommen til Norecopas 37. styremøte. Dagsorden ble godkjent. Det var ingen 
innsigelser mot innkallingen og ingen saker for eventuelt.  
 
 
 
Sak 1 
Styret diskuterte datoene for det neste styremøtet. 
 
Vedtak: Neste styremøte blir trolig i mai 2020, når alle har fått anledning til å svare på en 
spørreundersøkelse om datoen. 
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Sak 2 
Representantene for industri og forskning, samt vararepresentantene, er på valg ved 
årsmøtet i 2020. BF og SK har meddelt at de ønsker å fratre fra styret på grunn av andre 
forpliktelser. 
 
Vedtak: Styret ber Sekretæren om å underrette valgkomitéen og be dem om å arbeide med 
saken. 
 
Sak 3 
AS presenterte en oversikt over Norecopas regnskap for 2019. De statlige midlene i 
Veterinærinstituttets regnskap for Norecopa er gjort opp med et underforbruk på kr 
35 362,90. Beløpet er overført til 2020. I tillegg disponerer Norecopa en bankkonto i 
Sparebanken Sør for donasjoner fra private aktører (donorkonto). Kontoen forvaltes av 
SALDO Regnskap AS i Risør. I 2019 inneholdt denne kontoen midler fra Nordisk Samfunn mot 
Smertevoldende Dyreforsøk (NSMSD) til oppdatering av NORINA-databasen, og midler fra 
Dyrevernalliansens Dyrevernfond til installasjon av en Wiki på nettsidene. Regnskapsfirmaet 
har gjort opp kontoen med et underforbruk i 2019 på kr 211 195 som overføres i sin helhet 
til 2020. 
Regnskapet er sendt til gjennomsyn av Norecopas revisor, på bilagsnivå. 
 
Vedtak: Styret tar regnskapet til etterretning. 
 
Sak 4 
AS presenterte en oversikt over midlene som Norecopa disponerer i 2020: 

• Underforbruket fra 2019:     35 362 
• Tildeling fra staten (driftsmidler):   500 000 
• Midler til NORINA på donorkonto:   211 195 (underforbruk fra 2019) 
• Midler som dekker Veterinærinstituttets kostnader for en 100% sekretærstilling 

 
Det vil komme inn ytterligere kr 250 000 fra NSMSD i 2020, til arbeidet med oppdatering av 
NORINA-databasen. 
 
AS presenterte en liste med mulige satsingsområder for 2020. Styret diskuterte disse. Det 
var enighet om å prioritere arbeidet med nettsidene, samt å delta som utstiller på det 
nasjonale forsøksdyrmøtet i USA i oktober arrangert av AALAS. 3R-tiltak rettet mot 
fiskeforskning skal også vurderes, bl.a. basert på listen som ble utarbeidet under Norecopas 
konsensusmøte om fisk i 20091. Arbeidet med Refinement-Wiki'en som startet i desember vil 
ta en del tid i 2020, og erfaringene fra denne vil brukes til å vurdere om det også skal 
etableres wiki'er for Replacement og Reduction. 
 
Vedtak: Sekretæren bes om å planlegge aktiviteten i 2020 i henhold til innspillene fra 
styremøtet. 
 
 
 

 
1 https://norecopa.no/meetings/fish-2009 
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Sak 5 
AS har hatt kontakt med den nasjonale forsøksdyrkomitéen, som ønsker et 
fellesarrangement i forbindelse med Norecopas årsmøte. Det er bestemt at arrangementet 
skal finne sted tirsdag den 16. juni på Adamstua. Styret diskuterte et programutkast som 
Norecopa har mottatt fra komitéen. 
 
Vedtak: Styret ber Sekretæren om å formidle styrets synspunkter om arrangementet til 
forsøksdyrkomitéen. 
 
Sak 6 
AS hadde sendt styret et førsteutkast av årsberetningen for 2019 noen dager før styremøtet. 
Styret diskuterte oppsettet og innholdet på et overordnet nivå. BB sender AS sine ønsker om 
rettelser, hvoretter AS sirkulerer årsberetningen igjen til alle styremedlemmene. 
 
Sak 7 
AS orienterte styret om arbeidet med å etablere en Refinement Wiki som en del av 
Norecopas nettsider. Arbeidet er støttet med kr 62 500 fra Dyrevernalliansens 
Dyrevernfond. Den meste sentrale delen av programvaren ble installert på en skjult prøve-
nettside i desember. AS har gradvis samlet en gruppe forsøksdyrspesialister i inn- og utland 
som er villige til å prøve ut systemet. Erfaringene fra dette er blitt brukt til å skrive en enkel 
bruksanvisning, slik at forsøksdyrpersonell uten spesiell IT-erfaring skal kunne registrere seg 
og legge informasjon inn i wiki'en. Gruppen fortsetter med utprøvingen. Planen er å melde 
et innlegg om wiki'en inn til verdenskongressen2 i Maastricht i august, innen påmeldings-
fristen som er 15. mars. Wiki'en blir offisielt lansert på kongressen, men den vil gjøres synlig 
på nettet i løpet av mars/april. 
 
Sak 8 
Styret diskuterte den mer langsiktige fremtiden til Norecopa, og bl.a. ulike momenter 
knyttet til etableringen av et fysisk senter/sekretariat. 
 
Vedtak: Styret ber Sekretæren om å lage et notat om saken, hvor bl.a. situasjonen i våre 
naboland belyses. 
 
Sak 9 (Referatsaker) 
 
a. Oppdatering av EUs forskningsetiske retningslinjer for dyreforsøk 
Sekretæren orienterte om at han deltok i en liten arbeidsgruppe som har fått i oppdrag å 
bistå EU-Kommisjonen i oppdateringen av deres forskningsetiske retningslinjer, til bruk ved 
forskningsprogrammet Horison Europe (2021-2027). 
b. Samarbeid mellom 3R-sentrene, søknad om COST Action 
Sekretæren opplyste om at de europeiske 3R-sentrene arbeider med å søke om støtte til en 
COST Action. AS representerer både Norecopa og det danske 3R-senteret i så henseende. 
Hovedinitiativet tas av presidenten for EUSAAT3 i Østerrike. 
 
 

 
2 https://wc11maastricht.org 
3 http://eusaat-congress.eu/index.php/eusaat/mission  
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c. Oppdatering om PREPARE og møtedeltagelse fremover 
Sekretæren opplyste om status med PREPARE-retningslinjene. Artikkelen om PREPARE som 
ble publisert i Laboratory Animals i april 2017 er blitt lastet ned over 12.000 ganger fra 
tidsskriftet, og den er tidsskriftets mest siterte artikkel de tre siste årene. 
AS presenterte denne oversikten over møtedeltagelse i 2020: 

• Karolinska instituttet, Stockholm (inviterte foredrag på kurs i januar og mars) 
• ISAE Nordic-Baltic Branch4 møte i Tartu i januar (invitert foredrag) 
• REWARD/EQUATOR conference5 i Berlin i mars (posterpresentasjon) 
• AST20206 i Edinburgh i mars (posterpresentasjon) 
• Et seminar i Barcelona 7. mai (invitert foredrag) 
• SETAC konferanse7 i Dublin (innlegg på Norecopas vegne av en kollega) 
• Scand-LAS8 i Tallinn i mai (invitert foredrag og workshop) 
• Laboratory Animal Sciences 20209, virtuelt seminar, 14. mai (posterpresentasjon) 
• CAAT/AWIC/NIH 3Rs Symposium10, Beltsville MD (2 inviterte foredrag) 
• UFAWs møte11 i York i juli (invitert foredrag og workshop) 
• World Congress on Alternatives12 i Maastricht i august (invitert foredrag) 
• Et seminar i Jena, Tyskland i løpet av året, dato ikke fastsatt (invitert foredrag) 
• AALAS-møte13 i Charlotte, USA, i oktober (utstiller) 
• Danmarks 3R-symposium14 i november (posterpresentasjon) 
• ESLAV/ECLAM/SGV møte15 i Lausanne i november 

 
Møtet ble hevet kl. 1420. 
 
 
 
 
 
 
Bente Bergersen         Børge N. Fredriksen    Susanna Lybæk Siri Knudsen 
     styreleder                 styremedlem             styremedlem styremedlem 
 
 
 
 
Adrian Smith 
sekretær, referent 

 
4 https://www.applied-ethology.org/Nordic.html 
5 https://www.reward-equator-conference-2020.com 
6 https://www.ast2020.org 
7 https://dublin.setac.org 
8 https://www.scandlas2020.ee 
9 https://www.labroots.com/virtual-event/laboratory-animal-sciences-2020 
10 https://caat.jhsph.edu/programs/index.html 
11 https://www.ufaw.org.uk/ufaw-events/recent-advances-in-animal-welfare-science-vii 
12 https://wc11maastricht.org 
13 https://www.aalas.org/national-meeting 
14 https://3rcenter.dk/arrangementer 
15 http://eslav-eclam.org/events/eslav-eclam-sgv-meeting-lausanne-11-2020 


