
 

Innspill til Næringskomitéens høring om 

statsbudsjettet for 2022, fra Norecopa 

 

LMDs budsjett kap. 1112 Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet: 

Post 50 Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet 

 

 

Muntlig innlegg til Næringskomitéen under budsjetthøringen, oktober/november 2021 

 

Tusen takk for at Norecopa fikk komme til høringen. Mitt navn er Adrian Smith, jeg er britisk 

veterinær (med søknad inne om norsk statsborgerskap!) og jeg er sekretær for Norecopa, 

som kanskje de færreste har hort om. Vi er en liten organisasjon, med basisfinansiering fra 

LMD, og vi arbeider for alternativer til dyreforsøk. Vi har levert et skriftlig innspill til 

komitéen, og dette innlegget er godkjent av Norecopas styre. 

 

Denne komitéen har, heldigvis, alltid vært positiv til Norecopa. I finansdebatten i 2019 ble 

Norecopa kalt for "komitéens baby", og i debatten i fjor ble det sagt: '..og når våre venner i 

Norecopa også i år har fått sin bevilgning til videre drift uten å være nevnt i statsbudsjettet 

men etter tverrpolitisk enighet i komitéen, ja så blir det jul i år óg, President.' 

 

Norge bruker om lag 2 millioner forsøksdyr i året. Alternativer til dyreforsøk ble, dessverre, 

aldri nevnt i valgkampen. Men EU har lagt merke til det høye forbruket: i sommer ble de 

norske tallene offentliggjort sammen med EUs tall, for første gang. Det vakte oppsikt i 

Europa at de norske forsøksdyrene tilsvarer en femtedel av totalantallet for alle de 28 EU-

landene. Mange av disse dyrene er dessuten i EUs kategori for de mest belastende 

dyreforsøkene. 

 

Heller ikke i år er Norecopa nevnt i LMDs budsjettproposisjon. 

 



MEN: i Hurdalsplattformen står det: "Regjeringen vil støtte opp under prosjekt for å utvikle 

alternativ til dyreforsøk." 

 

Så igjen trenger vi virkelig deres hjelp.  

 

Det første vi ber om, er akkurat det samme som komitéen ga Norecopa i fjor: midler til en 

hel sekretærstilling og 500 000 kroner i driftsmidler. 

 

Det andre gjelder det faktum at Norge har gjennomført EUs forsøksdyrdirektiv, som har et 

mål om å fase ut dyreforsøk på sikt. Da må Norge snart legge inn et ekstra gir. Vi har sendt 

innspill til partiene, hvor vi siterer den nasjonale forsøksdyrkomitéen som sier: 

 

Norge trenger et fysisk senter for alternativer til dyreforsøk med tilstrekkelige økonomiske 

midler, slik som de andre skandinaviske land. Norecopa bør kobles opp til dette senteret. 

 

Altså, vi vil gjerne starte en dialog om hvordan Norge kan etablere et slikt fysisk senter, 

hvordan Norecopa kan bidra, og hvordan vi best utnytter forskningsmiljøene. Vi håper 

dere ønsker å bli med. Ta kontakt med oss! 

 

Da blir det jul for forsøksdyrene i år også, kjære komité! 

 

På forhånd tusen takk! 


