
Takk for at Norecopa får delta i på denne høringen! 
Jeg heter Adrian Smith, er veterinær og eneste fast ansatt i Norecopa. 
 
Hvis du ikke vet mye om Norecopa, er det både forståelig, og et tegn på at vi har sviktet 45 millioner 
forsøksdyr de siste 20 årene. Forsøksdyrsaken har i en årrekke blitt skjøvet til side på grunn av andre 
debatter: pelsdyr, ulven, gris, og nå et stramt budsjett som rammer oss mennesker. 
 
Norecopa arbeider for alternativer til dyreforsøk, men også for at dyrene som fortsatt må brukes ha 
best mulig velferd, og produserer pålitelige vitenskapelige data. 
 
Med alternativer mener vi det som på engelsk kalles for Replacement, Reduction og Refinement – de 
3 R-ene. 
 
Norecopa er et resultat av dyrevelferdsmeldingen fra 2003. Det ble anbefalt å etablere et 3R-senter 
og å øremerke midler til 3R-forskning. 
 
Departementene opprettet Norecopa, men med bare en halv stilling. 
 
Takket være Næringskomitéen er dette gradvis blitt økt til én hel stilling. Men ingen øremerkede 
midler til 3R-forskning. 
 
De fleste av Norges 45 millioner forsøksdyr har gått til å danne grunnlaget for oppdrettsnæringen, 
men vi har også brukt over 1,2 millioner landdyr til biomedisinsk forskning i denne perioden. 
 
Vi bruker faktisk en femtedel av forsøksdyrene i EU. Det har de lagt merke til. 
 
Det er blitt etablert 30 fysiske 3R-sentre i Europa.  
Sverige, for eksempel, har et 3R-senter med 9 ansatte og 15 millioner til drift. Og det svenske 
forskningsrådet har øremerket 200 millioner til 3R-forskning siden Norecopa ble stiftet. 
 
Og nå skal vi få en ny dyrevelferdsmelding. LMD skriver at den er utsatt, fordi EU skal revidere sin 
dyrevelferdslovgivning. Men den revisjonen gjelder ikke forsøksdyr – det er altså ingen grunn til å 
vente. 
 
Hurdalsplattformen sier eksplisitt at regjeringen skal støtte arbeidet med å utvikle alternativer til 
dyreforsøk. Foreløpig er det absolutt ingen tegn til dette. 
 
Jeg mener det er dobbeltmoralsk å snakke om bærekraftige næringer og moderne helsetilbud uten å 
redusere prisen som dyrene betaler. 
 
Hverken Norecopa, et 3R-senter eller øremerkede forskningsmidler er nevnt i årets proposisjoner. 
 
Jeg har levert et notat om hva dere kan gjøre for å starte en ny hverdag for forsøksdyrene. 
Det er absolutt ingen grunn til å vente på neste dyrevelferdsmelding. Behovet var utredet for 20 år 
siden. 
 
Takk for meg. 


