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Handlingsplan for Norecopa 2021-2025

Overordnet mål
•

Å fremme bruken av “de tre R’ene” (Replacement, Reduction, Refinement) i Norge

For å oppnå dette målet har Norecopa følgende delmål:
1. Å fungere som kompetansesenter i spørsmål som angår de tre R'ene
2. Å bidra til å øke kunnskap om:
• erstatning av dyreforsøk med alternative metoder (Replacement)
• reduksjon av antallet dyr som benyttes i dyreforsøk (Reduction)
• raffinering av dyreforsøk for å redusere lidelse samt øke dyrenes velferd og
forsøkenes nytteverdi (Refinement)
3. Å tilstrebe å oppnå sine mål gjennom konsensus mellom de fire interessepartene:
• forvaltning
• forskning og undervisning
• industri
• dyrevern/dyrevelferd
4. Å spre informasjon via aktuelle medier, møter og lignende aktiviteter
5. Å opprettholde og vedlikeholde sin egen kunnskapsbase om de tre R’ene og gjøre den
tilgjengelig for allmennheten
6. Å oppfylle ecopas til enhver tid gjeldende definisjon av en nasjonal
konsensusplattform for alternativer til dyreforsøk. Norecopa skal være betalende
medlem av ecopa (https://www.ecopa.eu). Norecopa skal ha aktivt samarbeid med
organisasjonene tilsluttet ecopa.
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For å gjennomføre delmålene har Norecopa følgende handlingsplan:
1. Vedlikeholde og oppdatere brukervennlige nettsider
2. Opprettholde en god dialog med Mattilsynet for å sikre at regelverket og
tilsynsmodellen fremmer de 3 R'ene på best mulig måte
3. Beholde et tett samarbeid med Norges Forskningsråd
4. Vinne gehør for årlige bevilgninger av øremerkede midler til forsknings- og
utviklingsarbeid innenfor de 3 R'ene
5. Øke Norecopas arbeid med å samle kunnskap om metoder som kan erstatte
dyreforsøk
6. Arrangere fagmøter, f.eks. i tilknytning til årsmøtene
7. Premiere enkeltpersoner eller fagmiljøer som utmerker seg innenfor de 3 R'ene
8. Utarbeide faglige uttalelser av relevans innenfor de 3 R'ene
9. Støtte aktiviteter som øker anvendelsen av de 3 R'ene innen fiskeforsøk
10. Stimulere til bedre litteratursøk innen de 3 R'ene
11. Stimulere til bedre planlegging av dyreforsøk
12. Stimulere til bedre statistisk design av dyreforsøk
13. Stimulere til bedre rapportering av dyreforsøk i vitenskapelige tidsskrifter, inkl.
publisering av negative resultater og anvendelsen av de 3R’ene.
14. Stimulere til kvalitetsheving og en gjennomgang av kravene for opplæring i
forsøksdyrlære

Norecopa har følgende resultatindikatorer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Antall medlemmer (individer og institusjoner)
Antall besøkende til nettsidene
Antall abonnenter på nyhetsbrevet
Antall deltagere på årsmøter og andre arrangementer i Norecopas regi
Antall kronikker
Antall vitenskapelige artikler
Antall uttalelser og andre høringsdokumenter
Regnskapet
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