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Norecopa 
c/o Veterinærinstituttet 

Postboks 750 Sentrum 
0106 Oslo 

 
PREPARE for better Science                 https://norecopa.no 
 
 
 
REFERAT fra Norecopas 41. styremøte, mandag 26. april 2021 kl. 1200-1340 
Møtet ble arrangert som videokonferanse. 
 
 
Tilstede: 
Bente Bergersen (BB, forvaltning, styreleder) 
Kristian Straume-Lie (KSL, industri) 
Susanna Lybæk (SL, dyrevern) 
Siri Kristine Gåsnes (SG, vararepresentant, forskning) 
Adrian Smith (AS, sekretær og referent) 
 
 
Saksliste: 
 

1. Dato for det neste styremøtet 
2. Økonomi og satsingsområder i 2021 
3. Brukerundersøkelse 
4. Støtteerklæring og eventuelt samarbeid med en egyptisk konsensus-plattform 
5. Referatsaker 

a. Møtedeltagelse ut 2021 
b. Artikkel i LAS Pro m.m. 
c. Podcast for Altertox Academy 

6. Eventuelt 
 
BB ønsket velkommen til Norecopas 41. styremøte og satte i gang en presentasjonsrunde, 
siden dette var første gang Siri Kristine Gåsnes hadde deltatt i et styremøte. Dagsorden ble 
godkjent. Det var ingen innsigelser mot innkallingen og heller ingen saker under Eventuelt. 
 
 
Sak 1: 
 
Styret hadde på forhånd besvart en Doodle om mulige datoer for det neste styremøtet, i 
september eller oktober. 
 
Vedtak: Neste styremøte blir et nettmøte mandag den 13. september kl. 1200 - 1500. 
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Sak 2: Økonomi og satsingsområder i 2021 
 
Sekretæren viste til sak 3 fra forrige styremøte,1 og til budsjettforslaget for 2021 som ble 
presentert på det møtet. Siden møtet, er styret blitt enig om å støtte prosjektet FishEnds-
DIG med kr 200 000. 
 
Brorparten av de resterende driftsmidlene skal gå til prosjektet "PREPARE for fiskeforskere". 
Arbeidsgruppen har hatt to nettmøter og det er laget en struktur for hvordan PREPARE-
sjekklisten kan presenteres for både fiskeforskere og andre brukere. AS demonstrerte en 
prototype av dette under styremøtet. RSPCA er interessert i å delta i prosjektet. Neste trinn 
blir å fordele arbeidsoppgaver til medlemmene av arbeidsgruppen. 
 
Norecopa har fått inn 8 søkere til årets 3R-pris2, som er budsjettert med kr 30 000. 
Sammendragene til nominasjonene ble vist til styret. Nominasjonene er oversendt 3R-pris 
komitéen, som har fått den 10. mai som frist. 
 
Styret diskuterte hvordan årsmøtet skal foregå i år, i lys av pandemien. 
 
Sekretæren forklarte hvordan noen av de eksterne midlene på Norecopas donorkonto er 
blitt brukt: til et interaktivt globalt 3R-kart3, og til profesjonell utarbeidelse av ikoner til en 
"parole" om PREPARE-CARE-SHARE-FLAG4 som han bruker i presentasjoner. 
 
Gruppen som arbeider med prosjektet FishENDS-Dig kommer til å søke om støtte fra 
Dyrevernalliansens Forskningsfond, og vil gjerne ha en støtteerklæring om dette fra 
Norecopa. 
 
Vedtak: 

• Norecopas 3R-pris tildeles på årsmøtet tirsdag 8. juni 2021. Møtet arrangeres 
elektronisk. Styret ønsker opptak av tildelingen og prisvinnerens takketale. 

• Styret er fornøyd med progresjonen i PREPARE-saken og ber sekretæren om å 
fortsette arbeidet mot arbeidsgruppen og diskutere RSPCAs forhold til saken. 

• Siden styret nå har støttet FishENDS-Dig økonomisk i både 2020 og 2021, mener 
styret at dette er tilstrekkelig til å vise Dyrevernalliansens Forskningsfond at Norecopa 
har støttet prosjektet økonomisk to år på rad. 

 
Budsjettforslaget, som sendes til årsmøtet for godkjenning, ligger på nettet5. 
 
 
Sak 3: Brukerundersøkelse 
 
Den 5. februar 2021 sendte sekretæren et spørreskjema med 8 spørsmål til de 239 
abonnentene til Norecopas nyhetsbrev som har en norsk domeneadresse. Disse ble purret 

 
1 https://norecopa.no/media/rtygtoku/styrereferat-030221.pdf 
2 https://norecopa.no/no/om-norecopa/3r-prisen 
3 https://norecopa.no/global3R 
4 https://norecopa.no/PREPARE-CARE-SHARE-FLAG 
5 https://norecopa.no/media/taiirh2s/budsjett-for-2021.pdf 
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den 19. mars, og igjen (via nyhetsbrevet) den 26. mars. I tillegg ble ca. 40 av disse personene 
minnet om undersøkelsen i en egen epost som ble sendt ut på diskusjonsforumet som 
Norecopa drifter for landets forsøksdyrpersonell. 
 
Det kom inn til sammen 28 svar. AS gjennomgikk svarene. Respondentene representerer de 
fleste stillingskategoriene og arbeider med de fleste forsøksdyrgruppene. De fleste oppga at 
de var innom Norecopas nettsider 1-2 ganger i uken (42%) eller sjeldnere (54%). De indikerte 
at de søkte etter et stort spektrum av det som Norecopa har å by på. 
28% svarte 'ja' til spørsmålet om de fant det de lette etter, og 52% svarte 'som oftest'. Hele 
96% av respondentene var enten 'veldig fornøyd' (52%) eller 'fornøyd' (44%) med Norecopas 
arbeid (de resterende 4% utgjorde én person, som var 'litt misfornøyd'). 
De aller fleste (95%) hadde hørt om PREPARE, og til sammen 52% svarte at de enten brukte 
PREPARE selv, eller at den var i bruk på deres dyreavdeling. 
Til slutt ble deltagerne spurt om sitt syn på diskusjonsforumet som Norecopa drifter: av de 
22 som besvarte dette spørsmålet, oppga 16 at de var kjent med forumet eller ønsket å være 
medlem, mens 6 personer så ikke behovet. 
 
Vedtak: 
Styret tar redegjørelsen til etterretning, og ser seg stort sett fornøyd med resultatene, selv 
om oppslutningen var lav. 
 
 
Sak 4: Støtteerklæring og eventuelt samarbeid med en egyptisk konsensus-plattform 
 
Personen som oversatte PREPARE-sjekklisten til arabisk har kontaktet sekretæren og bedt 
om Norecopas støtte i forbindelse med en henvendelse til ecopa6. En ny egyptisk 
organisasjon ønsker medlemskap i ecopa. Sekretæren har vært i kontakt med ecopas 
President for å diskutere saken, og han redegjorde for dette under styremøtet. 
Henvendelsen inneholder forslag om utveksling av ekspertise, undervisningsmateriale og 
felles kurs/seminarer. 
 
Styret finner det vanskelig å inngå noe forpliktende samarbeid på dette tidspunktet, og 
ønsker derfor å behandle eventuelle konkrete henvendelser om samarbeid fortløpende, 
etter hvert som de kommer.  
 
Vedtak: Styret ber sekretæren om å besvare henvendelsen ut ifra disse betraktningene. 
 
 
Sak 5: Referatsaker 
 
a. Møtedeltagelse ut 2021 
 
Pandemien bestemmer skjebnen til alle de fysiske forsøksdyrmøtene som er planlagt for 
2021. 
 
 

 
6 https://www.ecopa.eu 
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Norecopa er medarrangør av følgende møter: 
1. Nordiske webinarer om 3R-arbeid arrangeres 5.-6. mai7. Det var Norecopa som tok 

initiativ til disse. Møtet blir et Zoom-opplegg, satt opp av Karolinska Institutet i 
Stockholm. Dagen før registreringen stengte var det 320 påmeldte. 

2. Sekretæren for Rådet for dyreetikk og AS holder på å fastsette foredragsholdere for 
et fellesseminar den 26. mai. Møtet blir et Zoom-opplegg, satt opp av 
Veterinærinstituttet. Programmet vil bestå av fire innlegg, og er nesten ferdig. 
Informasjon om dette vil kunne hentes fra Norecopas nettkalendar8.  

 
I tillegg til disse møtene, opplyste sekretæren om følgende: 

• Han er invitert til å holde et innlegg under EU-Kommisjonens nettmøte for nasjonale 
kontaktpunkter den 5. mai. Innlegget skal handle spesielt om Norecopas ressurser og 
deres forhold til EU-Kommisjonens ressurser. 

• Han skal holde et innlegg om Norecopa den 1. juni på et nasjonalt møte i Kanada.9 
• UFAW-møtet 29.-30. juni10 blir også i år et nettmøte, og AS har sendt inn to forslag til 

innlegg, som er begge antatt som poster-presentasjoner: en om Culture of care in 
animal research (sammen med medlemmer av det internasjonale 
omsorgskulturnettverket, hvis nettsider Norecopa drifter11) og en med tittelen 
PREPARING, CARING, SHARING and FLAGGING: the scientific and welfare benefits of 
increased collaboration and transparency (se denne nettsiden12). 

• Verdenskongressen om alternativer, som skulle ha vært arrangert i 2020 i Maastricht 
arrangeres som virtuelt møte i tiden 23. august - 2. september13. AS har flere 
foredrag. 

• AS skal holde foredrag om Norecopa på en italiensk 3R-kongress14 den 1. oktober. 
• Scand-LAS symposiet i Tallinn er nå berammet til 2.-4. november som et 

hybridmøte15. AS er invitert foredragsholder og skal holde en workshop om PREPARE. 
• Danmarks 3R-senter håper at deres symposium skal kunne arrangeres fysisk i 

København 16.-17. november. AS har en posterpresentasjon. 
• AS skal holde et foredrag om Norecopas ressurser til det europeiske nettverket av 

3R-sentrene i løpet av året. Datoen er ikke bestemt ennå. 
 

Sekretæren gjør ellers oppmerksom på Norecopas webinar- og møtekalender16, som 
oppdateres omtrent daglig, sammen med oversikter over avholdte møter17 og innspilte 
møter18. 

 
7 https://norecopa.no/meetings/nordic-webinars 
8 https://norecopa.no/meetings/webinars-and-meetings-calendar 
9 https://ccac.ca/en/news-and-events/news/2021headlines/save-the-date-for-the-virtual-spring-edition-of-the-
ccac-national-workshop-2021.html 
10 https://www.ufaw.org.uk/ufaw-events/recent-advances-in-animal-welfare-science-viii 
11 https://norecopa.no/CoC 
12 https://norecopa.no/PREPARE-CARE-SHARE-FLAG 
13 http://wc11maastricht.org 
14 https://www.centro3r.it/en/events/iii-convegno-annuale-lera-delle-3r-modelli-silico-vitro-e-vivo-
promuovere-la-ricerca 
15 https://www.scandlas2021.ee 
16 https://norecopa.no/meetings/webinars-and-meetings-calendar 
17 https://norecopa.no/meetings/past-webinars-and-meetings 
18 https://norecopa.no/meetings/recorded-webinars 






