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Norecopa 
c/o Veterinærinstituttet 

Postboks 64 
1431 Ås 

 
PREPARE for better Science                 https://norecopa.no 
 
 
 
 
REFERAT fra Norecopas 45. styremøte, mandag 12. september 2022 kl. 1210-1430. 
Møtet ble arrangert som videokonferanse. 
 
 
Tilstede: 
Chris Noble (CN, forskning, styreleder) 
Birgitte Fineid (BF, dyrevern) 
Janette Maria Carlsen (JMC, forvaltning) 
Rolf Hetlelid Olsen (RHO, industri) 
Adrian Smith (AS, sekretær og referent) 
 
 
Saksliste: 

 
1. Presentasjon av styremedlemmene 
2. Stedfortredere for Birgitte Fineid og Siri Gåsnes 
3. Tildeling av procura til styreleder 
4. Dato/tidspunkt for det neste styremøtet 
5. Norecopas økonomiske situasjon 
6. Invitasjon til Næringskomitéen, oppdatering om politisk aktivitet 
7. Norecopas 15 års-jubileum 
8. Nordisk 3R-seminar 
9. FRAME Training School 2023 
10. Nasjonal plattform for Én Helse 
11. Eventuelt 
12. Referatsaker 

a. PREPARE-kurset 
b. Arendalsuka 
c. Intervju i Nationen og kronikker i Adresseavisen 
d. Innspill fra Dyrevernalliansen, Veterinærinstituttet og andre til 

dyrevelferdsmeldingen 
e. Deltagelse i møter/kurs siden forrige styremøte 
f. Forskningsråds prosjekter: HI og NIVA 
g. Dyrevernalliansens midler til et prosjekt om forsøksdyrstatistikken 
h. PREPARE-sjekklisten 
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CN ønsket velkommen til Norecopas 45. styremøte, sitt første som styreleder. 
 
Det var ingen innsigelser mot innkallingen. AS hadde én sak under Eventuelt. Dagsorden ble 
godkjent. 
 
 
Sak 1: Presentasjon av styremedlemmene 
Fra og med Norecopas årsmøte den 1. juni 2022 har styret bestått av: 
 

• Forvaltning: Janette Maria Carlsen, Mattilsynet 
vara: Gunvor Knudsen, Mattilsynet 

• Industri: Rolf Hetlelid Olsen, Pharmaq  
vara: Hogne Bleie, selvstendig veterinærpatolog 

• Forskning:  Chris Noble, Nofima Tromsø (styreleder) 
vara: Siri Gåsnes, Veterinærinstituttet 

• Dyrevern:  Susanna Thee Heggli (tidligere Lybæk), Dyrevernalliansen 
vara: Birgitte Fineid, Dyrebeskyttelsen Norge 

 

Styremedlemmene presenterte seg. CN ble valgt som ny styreleder på årsmøtet, etter to år 
som ordinært medlem. Han og RHO, som ble valgt inn i styret på årsmøtet i år, har to år igjen 
før det ordinære valget av representantene for henholdsvis forskning og industri. 
Representantene for forvaltning og dyrevern ble valgt på årsmøtet for 4 år. Se også sak nr. 2. 
 
AS orienterte om de andre personene som er involvert i Norecopas arbeid: 
 
Valgkomitéen (frem til årsmøtet i 2023): 

• Forvaltning: Vera Klafstad Rodas, Mattilsynet 
• Industri: Renate Johansen, FHF 
• Forskning: Hege Løkslett, Veterinærinstituttet 
• Dyrevern: Live Kleveland, Dyrevernalliansen 

 
3R-priskomitéen (velges av styret, sitter frem til årsmøtet i 2024): 

• Forvaltning: Bjørn Groven, Mattilsynet 
• Industri: Christian Wallace, VESO 
• Forskning: Adam Lilicrap, NIVA 
• Dyrevern: Torill Malmstrøm, dyreetikk.no 

 
Assistans med nettsidene: 
Elisabeth Pagels arbeider på timebasis med å oppdatere og videreutvikle databasene 
NORINA og TextBase som er innlemmet i norecopa.no. Hun arbeider ca. 15-20 timer i 
måneden, og hennes arbeidstid faktureres fra Bitfarm (hvor hun er ansatt), som er bedriften 
som vedlikeholder nettsidene til Norecopa. Utgiftene betales fra Norecopas donorkonto, se 
sak 5. 
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Sak 2: Stedfortredere for Birgitte Fineid og Siri Gåsnes 
 
Siri Gåsnes er for tiden ute i permisjon. Ingunn Sommerset (Veterinærinstituttet) har sagt 
seg villig til å tre inn i hennes sted frem til avsluttet permisjon. 
 
Susanna Thee Heggli meddelte etter årsmøtet at hun ønsker å fratre vervet sitt. BF har sagt 
seg villig til å tre inn i hennes sted som hovedrepresentant for dyrevern. Anton Krag 
(Dyrevernalliansen og tidligere styremedlem) er villig til å tre inn som hennes vara om 
nødvendig, frem til et vedtak om dette kan gjøres på det neste årsmøtet, i 2023. 
 
Norecopas vedtekter1 gir ingen spesifikk veiledning om hvordan disse situasjonene skal 
håndteres formelt. 
 
Vedtak: 
Styret tar dette til etterretning og godkjenner forslagene, med hjemmel i vedtektenes 
paragraf 7 som gir styret retten til å fastsette sin forretningsorden mellom årsmøtene. 
 
 
Sak 3: Tildeling av procura til styreleder 
 
Procura («power of attorney») er retten til å handle på andres vegne, i dette tilfelle 
Norecopa. Det innebærer både retten til å signere dokumenter og retten til å disponere 
Norecopas midler. Det er vanlig at en styreleder får procura. 
 
Vedtak: 
Styret tildeler procura til styreleder Chris Noble. Sekretæren bistår med det praktiske med 
melding til Brønnøysund-registrene. 
 
 
Sak 4: Dato/tidspunkt for det neste styremøtet 
 
Norecopas styre har pleid å ha tre nettbaserte styremøter i året. Styret diskuterte dette 
intervallet og hvordan møtedatoene skulle fastsettes. 
 
Vedtak: 
Styret fortsetter inntil videre med tre ordinære styremøter i året, på omtrent de samme 
årstidene som tidligere. Datoene bestemmes etter at sekretæren har sirkulert flere 
alternativer til styremedlemmene. Det tas sikte på å arrangere det neste styremøtet i januar 
2023. 
 
 
Sak 5: Norecopas økonomiske situasjon  
 
AS gikk gjennom en oversikt over Norecopas økonomi, sammenlignet med budsjettet for 
2022. 
 

 
1 https://norecopa.no/no/om-norecopa/vedtekter 
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Vedtak: 
Styret tar dette til etterretning og gir sekretæren fortsatt fullmakt til å disponere Norecopas 
midler i henhold til budsjettet. 
 
 
Sak 6: Invitasjon til Næringskomitéen, oppdatering om politisk aktivitet  
 
Den 5. mai sendte Norecopa en invitasjon til dialogmøte med Næringskomitéen. Dette ble 
purret den 2. september. Disse ble ikke besvart. Etter styremøtet lyktes sekretæren i å få 
kontakt med komitéens sekretær, som informerte om at komitéen ikke hadde anledning til å 
møte Norecopa. 
AS fortsetter å arbeide politisk for å øke interessen for Norecopas arbeid og behovet for 
flere ressurser til 3R-arbeid. 
Veterinærinstituttet hadde besøk av Forsknings- og Utdanningskomitéen den 31. august. I 
instituttets omtale av saken på nettet2 er det et filmopptak hvor tildelingen av Norecopas 
3R-pris i 2022 bli nevnt. 
 
 
Sak 7: Norecopas 15 års-jubileum 
 
Norecopa fyller 15 år den 10. oktober. Det forrige styret vedtok å feire dette den 18. 
oktober, hvilket viser seg å være dagen før konferansen HAVBRUK 2022. 
Se sak 8. 
 
 
Sak 8: Nordisk 3R-seminar 
 
I mai 2021 arrangerte Norecopa, i samarbeid med de øvrige nordiske 3R-plattformer, to 
dager med til sammen 8 korte presentasjoner om 3R-prosjekter3. Det forrige styret vedtok å 
sette av 26-27. oktober i år til et nytt lignende seminar. 
 
Norecopas sekretær har måttet prioritere andre oppgaver foran planleggingen av et slik 
seminar. Det har også hersket tvil om det er klokt å arrangere et jubileumsmøte den 18. 
oktober (se sak 7), og om det er nødvendig å utarbeide et omfattende jubileumshefte, slik 
det ble gjort for 10-års jubileet. 
 
Vedtak: 
Sekretæren gis fullmakt til å arbeide videre med sak 8 og sak 9 som et fellesarrangement. 
 
 
Sak 9: FRAME Training School 2023 
 
Norecopa har fått en henvendelse fra organisasjonen FRAME i Storbritannia, som ønsker å 
arrangere et 3-dagers kurs i eksperimentelt design4 i Norge i løpet av våren 2023. Norecopa 

 
2 https://www.vetinst.no/nyheter/engasjerte-stortingspolitikere-besokte-veterinaerinstituttet 
3 https://norecopa.no/meetings/nordic-webinars 
4 https://frame.org.uk/what-we-do/training-school 
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var, sammen med Universitetet i Bergen (UiB), vert for et slikt kurs på Voss i 20165. 
Norecopa har fått vite at UiB ser positivt på denne henvendelsen. 
 
Vedtak: 
Styret ser positivt på denne henvendelsen og gir sekretæren fullmakt til å arbeide videre med 
prosjektet. 
 
 
Sak 10: Nasjonal plattform for Én Helse 
 
Et konsortium med Klima- og miljøministeren i spissen har lansert tanken om en nasjonal 
plattform for Én Helse ("One Health"). AS snakket med ministeren om saken under 
Arendalsuka, og deretter sendte ham et notat hvor det ble påpekt at forsøksdyr inngår i 
mange av elementene i konseptet. AS har også drøftet saken med forskningsdirektøren på 
Veterinærinstituttet, som oppfordret Norecopa til å melde interesse for plattformen. 
 
Vedtak: 
Styret tar dette til etterretning og godkjenner at sekretæren melder Norecopas interesse til 
plattformen. 
 
 
Sak 11 Eventuelt 
 
Norecopas sekretær holder ofte møteinnlegg, skriver sammendrag av Norecopas arbeid og 
er (med)forfatter av medieinnslag. I mange tilfeller er det relativt kort tidsfrister for disse, 
som gjør det vanskelig å innhente kommentarer fra hele styret. Han ønsket en diskusjon 
med styret om deres innblanding i denne virksomheten. 
 
Vedtak: 
Styret har forståelse for at sekretæren ofte må handle på vegne av Norecopa. Han trenger 
ikke å innhente tillatelse fra styret i hvert tilfelle, så lenge han uttaler seg om prinsipper og 
fakta som Norecopa er kjent for å stå innenfor. I tvilstilfeller bør han innhente råd fra 
styreleder, eventuelt fra hele styret. 
 
 
Sak 12, Referatsaker 
 
AS minnet styret om at Norecopas nyhetsbrev inneholder mange referatsaker mellom 
styremøtene. 

 
a. PREPARE-kurset 

Arbeidet med å arrangere et nettbasert kurs i planlegging av dyreforsøk over 3 dager 
fortsetter, i samarbeid med en kollega i Storbritannia6. Det har vist seg å være urealistisk 
å arrangere det i september, som opprinnelig planlagt. Det er nå bestemt at kurset 

 
5 https://norecopa.no/media/8151/report.pdf 
6 https://www.responsibleresearchinpractice.co.uk/2022/08/19/prepare-for-better-science-course 
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flyttes til 23.-25, januar 2023. 
 

b. Arendalsuka 
Under Arendalsuka holdt sekretæren et offentlig foredrag om dyreforsøk og alternativer. 
Foredraget var sponset av Dyrebeskyttelsen Norge, som betalte alle utgiftene for leie av 
scenen. Foredraget ble spilt inn og ligger på nettet på Norecopas Vimeo-kanal7. 
Presentasjonsbildene ligger ute på Norecopas nettsider8. 
 

c. Intervju i Nationen og kronikker i Adresseavisen 
Som et resultat av sekretærens innlegg den 27. juni under Landbruk- og 
matdepartementets høring om den varslede dyrevelferdsmeldingen ble han intervjuet av 
Nationen, som publiserte intervjuet den 26. august9. Dette ble fulgt opp med en kronikk 
fra forskere ved SINTEF og Havforskningsinstituttet i Nationen den 1. september10 og i 
Adresseavisen den 2. september11. AS har arbeidet sammen med styreleder om 
eventuelle motsvar til disse innleggene. AS skal holde et innlegg på et seminar i 
Litteraturhuset den 22. september12, hvor flere forskere som har vært involvert i disse 
kronikkene vil være til stede. 
 

d. Innspill fra Dyrevernalliansen, Veterinærinstituttet og andre til dyrevelferdsmeldingen 
Den 1. september gikk fristen ut for å sende innspill om den varslede dyrevelferds-
meldingen. Norecopas innspill er lagt ut på sine nettsider13, og regjeringen har lagt ut alle 
innkomne innspill på nettet14. Flere av disse argumenterer for de samme sakene som 
Norecopa - det gjelder spesielt Dyrevernalliansen, Veterinærinstituttet og Den norske 
Veterinærforening. 
 

e. Deltagelse i møter/kurs siden forrige styremøte  
AS har deltatt, eller skal delta, på følgende møter (fra det forrige styremøtet og frem til 
årsskiftet). Nettbaserte møter er merket med *: 

1) Aqua3R Workshop, Nofima Ås (fjorårets 3R-prisvinnere), 9. juni, 1 foredrag 
2) FELASA congress, Marseille 13-16 juni, 3 foredrag 
3) ASAB 21. juni, 1 foredrag 
4) Ascendis, 23. juni, internmøte i bedriften* 
5) UFAW konferanse, Edinburgh, 28.-29. juni (Bente Bergersen deltok med en 

poster utarbeidet av AS) 
6) RSPCA/Karolinska Institutet, møte om Severe Suffering, Stockholm, 24.-25. 

august, 1 foredrag 
7) Europhysiology konferanse, 16. september, København, poster-presentasjon 
8) Applying Ethology webinar, 19. september, 1 foredrag* 
9) ANZLAA, Sydney, 21. september, 1 foredrag* 

 
7 https://vimeo.com/norecopa 
8 https://norecopa.no/Arendalsuka 
9 https://norecopa.no/media/mpwjwbtp/nationen-260822.pdf 
10 https://www.nationen.no/motkultur/debatt/forsoksfisk-for-bedre-dyrevelferd 
11 https://www.adressa.no/midtnorskdebatt/i/1OQQdK/skremmende-tall-om-dyreforsoek-er-storm-i-
vannglass 
12 https://litteraturhuset.no/arrangement/forskningsdagene-2022/dyrevelferd-i-havet 
13 https://norecopa.no/dyrevelferdsmelding/innspill 
14 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innspel-til-ny-dyrevelferdsmelding/id2926297 






