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Norecopa 
c/o Veterinærinstituttet 

Postboks 64 
1431 Ås 

 
PREPARE for better Science                 https://norecopa.no 
 
 
 
 
REFERAT fra Norecopas 46. styremøte, onsdag 11. januar 2023 kl. 1200-1430. 
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) 
Ingunn Sommerset (IS, forskning) 
Adrian Smith (AS, sekretær og referent) 
 
 
Saksliste: 

 
1. Referatsaker (utover det som er omtalt i nyhetsbrevene) 

a. Arendalsuka 
b. Prosjekt om forsøksdyrstatistikken 
c. Momskompensasjon 
d. Sekretariatet for forsøksdyrkomitéen 

2. Medlemskap i AAALAC International 
3. Nasjonal plattform for Én Helse 
4. Strategier for Norecopa fremover 
5. Eventuelt 

 
CN ønsket velkommen til Norecopas 46. styremøte. 
 
Det var ingen innsigelser mot innkallingen. IS hadde én sak under Eventuelt. Dagsorden ble 
godkjent. 
 
 
Sak 1: Referatsaker 
 

a. AS orienterte om at Arendalsuka har avslått en felles søknad fra Dyrebeskyttelsen 
Norge og Norecopa om å inkludere et arrangement om dyreforsøk og alternativer i 
hovedprogrammet. Det gjenstår muligheten til å søke om plass til andre 
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arrangementer, utenom hovedprogrammet, slik det ble gjort i fjor. Det er foreløpig 
god tid å ta stilling til dette. 
 
Vedtak: Styret tar dette til etterretning. En eventuell søknad om arrangement under 
Arendalsuka stilles litt i bero, inntil Norecopa vet noe mer om utfallet av sitt politiske 
arbeid med å bringe dyreforsøk på dagsorden. 
 

b. AS informerte om progresjonen i arbeidet med å analysere tallene for bruk av 
forsøksdyr i Norge i årene 2018-2021. Norecopa har skaffet kvalitetssikrede tall fra 
Mattilsynet. Fremstillingsarbeidet gjøres av en ekspert knyttet til det sveitsiske 3R-
senteret, med midler fra Dyrevernalliansens forskningsfond. Arbeidet i Sveits går 
meget bra, og dette samarbeidet regnes å være ferdig innen januar. Det vil være 
enkelt å legge inn fremtidige års tall når de foreligger. Etter dette samarbeidet vil det 
gjenstå å analysere tallene, identifisere trendene og områdene hvor det bør arbeides 
spesielt for å forbedre dyreforsøk, og spre kunnskap om dette. AS mener at flere kan 
gjerne involveres i denne delen av prosjektet, idet mange vil ha ulike interesser av 
tallene. 
 

c. Norecopa har fått avslag på sin søknad om momskompensasjon for 2021. Regnskapet 
under Veterinærinstituttet er allerede momsfritt, så søknaden gjaldt kun for 
momsbetalinger knyttet til Norecopas eksterne donorkonto. Beløpet som det ble 
søkt om kompensasjon for var kr. 20.156. 
 

d. AS har fått en henvendelse fra Mattilsynet om Norecopa kunne påta seg ansvaret for 
sekretariatet til den norske forsøksdyrkomitéen. Saken vil bli diskutert innad i styret 
når det foreligger mer konkrete opplysninger fra Mattilsynet om hva de ønsker seg. 

 
 
Sak 2: Medlemskap i AAALAC International 
 
AS er blitt kontaktet av kollegaer i AAALAC International, med spørsmål om Norecopa vil 
være medlem. AAALAC driver med akkreditering av forsøksdyravdelinger over hele verden. 
AS har egenerfaring med dette fra sin tid som leder for forsøksdyravdelingen på Norges 
veterinærhøgskole. Det er en éngangsavgift på $500 for å bli medlem1. En lang rekke 
forskningsorganisasjoner er medlemmer2. Erfaringer fra samarbeid med AAALAC er 
innlemmet i PREPARE-retningslinjene, og AAALAC siterer PREPARE på sine nettsider om 
reproduserbarhet av dyreforsøk3. 
 
Vedtak: 
Styret ber sekretæren om å sende en søknad om medlemskap i AAALAC International. 
 
 
 

 
1 https://www.aaalac.org/about/apply-to-become-a-member-organization 
2 https://www.aaalac.org/about/member-organizations 
3 https://www.aaalac.org/accreditation-program/faqs 






