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REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 8. september 2010 kl. 1100-1515 
på Veterinærinstituttet, Oslo 
 
Tilstede: 
Bente Bergersen (forvaltning, styreleder) 
Signe Videm (industri) 
Dag Marcus Eide (forskning) 
Anton Krag (dyrevern) 
Adrian Smith (sekretær, referent) 
 
Saksliste: 

1. Fastsettelse av datoen for det neste styremøtet, med invitasjon til 
varamedlemmene. Kopiering av saksdokumentene. Intranett. 

2. Budsjettsituasjonen 
3. Orientering om den politisk lobbyvirksomheten som Norecopa har bedrevet 
4. Arbeidet i kjølvannet av konsensusmøtet om fiskeforsøk i september 2009: 

a. Arbeidsgruppe om Categories of Severity 
b. Vaksineutvikling og -testing: samarbeid med VI 
c. Fiskekompendiet 

5. 3R-KART: samarbeid med Janicke Nordgreen og evt. NFR 
6. Programmet for konsensusmøtet 10.-12. mai 2011 
7. Kort orientering om verdenskongressen, Montreal, august 2011 
8. Innlegg av Anne-Mette Kirkemo, kommunikasjonsrådgiver, VI: Hvordan skal 

man forholde seg til mediene? 
9. Innlegg av Live Kleveland, Dyrevernalliansen: 

Hvordan skal man bedrive politisk lobbyvirksomhet? 
 
 

Live Kleveland (sak 9) måtte melde avbud på grunn av sykdom. Hun hadde imidlertid laget 
et 3-siders notat med tittel ’Politisk påvirkning med vekt på statsbudsjettet’ samt oversendt en 
10-siders artikkel av Anders Cappelen med tittel ’Slik får du medieomtale på 1-2-3: Råd for å 
lykkes ovenfor mediene’. Artikkelen inngikk i sakspapirene og notatet ble delt ut på 
styremøtet. 
   Dagsorden ble godkjent og det var ingen innsigelser mot innkallingen, heller ingen ønsker 
om å ta opp andre saker. Innlegget av Anne-Mette Kirkemo (sak 8) ble berammet til kl. 1300. 
Bente ønsket velkommen til Norecopas 9. styremøte, og særlig til Anton Krag som nytt 
styremedlem. 
 
 
Sak 1. 
Bente foreslår at også varamedlemmene inviteres til neste styremøte. Dag Marcus har 
permisjon i 2011, og hans varamedlem Aurora Brønstad er inneforstått med at hun må møte 
for ham. Bente orienterte om at hun har søkt en stilling i Brussel, men at hun akter å fortsette 
som styreleder for Norecopa dersom hun får stillingen, dog med færre fysiske møter 
(videokonferanser kan benyttes). 



side    av 5 2 

   Styret diskuterte hvilke rutiner som er mest effektive for sirkulasjon av sakspapirene, og 
hvilket behov styret har for intranettet. Det var enighet om at intranettet kan være 
formålstjenlig for plassering av dokumenter som er under utarbeidelse eller er sensitive, men 
at sirkulasjon av dokumenter pr. epost er vel så praktisk når funksjonen “spor-endringer” skal 
benyttes. 
 
Vedtak: Varamedlemmene inviteres til neste styremøte. Intranettet åpnes for alle 
styremedlemmene pluss varamedlemmer. Sakspapirene til styremøtene sirkuleres til alle 
styremedlemmer med varamedlemmer som epostvedlegg samt legges ute på Intranettet, før 
styremøtet. Sekretæren tar med seg to eksemplarer av saksdokumentene i papirutgave i 
tilfelle medlemmer ikke har sine egne sett med seg. Neste styremøte blir tirsdag 11. januar 
2011 på Veterinærinstituttet. Aurora Brønstad kalles inn istedenfor Dag Marcus Eide som 
har permisjon i hele 2011. 
 
Sak 2. 
Adrian presenterte regnskapet så langt for 2010. Norecopa har ført en restriktiv linje og ligger 
an til et underforbruk på ca. kr. 60.000 i år. Den opprinnelige intensjonen var å benytte 
midler i denne størrelsesorden til å lønne veterinær Janicke Nordgreen i 2010 i forbindelse 
med Norecopas prosjekt 3R-KART. Janicke har imidlertid måtte prioritere andre oppgaver på 
NVH. Styret diskuterte hva disse pengene skal brukes til. Adrian opplyste at enkelte av 
forfatterne av fiskekompendiet har fått problemer med å sette av tid til oppdatering, slik at det 
er et reelt behov for å leie inn kompetanse på det området. Bente opplyste at hun hadde hatt 
en kort og uformell samtale med veterinær Grete Bæverfjord, og at hun hadde tid mot slutten 
av 2010 til å arbeide for Norecopa. Det ble påpekt at kompendiet inneholder kapitler om flere 
sentrale temaer som Norecopa ellers ville vært interessert i å skrive faglige uttalelser om 
(f.eks. merkemetoder, anestesi og avlivingsteknikker), slik at arbeidet på kompendiet har en 
nyttig dobbelfunksjon. Kompendiet er allerede oversatt til engelsk med Norecopas midler (på 
2009-budsjettet) for å kunne tilby det til internasjonale miljøer. Signe reiste spørsmålet om 
innholdet skulle gjøres gjenstand for fagfelle-evaluering. Adrian repliserte at dette ikke var 
den opprinnelige intensjonen, men at dette kunne absolutt være aktuelt, bl.a. for å øke 
forhåndsinteressen for produktet, og at det ville være i Norecopas ånd. 
   Bente ønsker å benytte Janicke Nordgreen i 2011 i størst mulig utstrekning for å komme i 
gang med 3R-KART. Med dagens budsjettsituasjon betyr dette ca. 1-2 måneders lønnet 
arbeid, litt avhengig av kostnadene forbundet med konsensusmøtet på Gardermoen i mai 
2011. Norecopa har dessuten søkt Dyrevernfondet om midler til 3R-KART. Norecopa har 
tidligere fått avslag fra NFR, med begrunnelsen at vi heller bør alliere oss med en annen 
institusjon. Styret mener imidlertid at dette er lite aktuelt fordi hele poenget med 3R-KART 
er å foreta en uavhengig evaluering av i hvilken grad de 3 R-ene er innført i de norske 
fiskeforskningsmiljøene. 
Vedtak: Det inngås avtale med veterinær Grete Bæverfjord om oppdatering av 
fiskekompendiet for tilsammen ca. kr. 60.000. 
 
Sak 3. 
Bente og Adrian orienterte om sin kontakt i år med Næringskomitéen, LMD, FKD og 
enkeltpolitikere, hvor de har mottatt gode råd fra Live Kleveland, i streben etter større 
bevilgninger til drift samt opprettelse av et forsknings- og utviklingsfond. Norecopa har 
oppnådd forståelse for at disse sakene ofte faller mellom ulike instanser. I en telefonsamtale 
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mellom Gunnar Hagen (LMD) og Bente ble det nevnt at LMD i sitt tildelingsbrev kunne 
anmode NFR om å fokussere på de 3 R-ene. Lederen for Næringskomitéen (Terje Aasland, 
A) har meddelt skriftlig at Norecopa har levert et sterkt argument for sine saker og at de vil 
bli diskutert i forbindelse med budsjettbehandlingen. I møte med politisk ledelse i LMD i juni 
fikk Adrian forståelse for at Norecopa mangler “kritisk masse” for å kunne gjøre mer enn å 
drifte organisasjonen. Bente skal ha et 2-timers møte med Yngve Torgersen i FKD den 20. 
oktober. FKD har en ‘utviklingspott’, og dette departementet kan også være mer presis i sine 
formuleringer til NFR. Norecopa har som mål å få minst 2 stillinger og større driftsbudsjett 
fra statlige kilder. 
   Det er lite trolig at Norecopa blir tilgodesett i regjeringens forslag til statsbudsjett som 
presenteres den 5. oktober, men det er et håp om at saken blir tatt opp under den politiske 
behandlingen av budsjettforslaget i senere i oktober. Norecopa vil be om å holde innlegg 
under budsjetthøringen. 
  
Sak 4. 

a. Arbeidsgruppen om “categories of severity”, ledet av dr. Penny Hawkins fra RSPCA i 
Storbritannia, har laget førsteutkastet til et dokument som ligner på rapporten fra EUs 
ekspertgruppe. Dokumentet er for tiden til høring blant mottakerne av Norecopas 
nyhetsbrev (ca. 1 300 personer). Det er meningen å sende dokumentet til tidsskriftet 
Laboratory Animals nærmere jul. Dag Marcus foreslo at EUs ekspertgruppe 
orienteres allerede nå om arbeidet som Norecopa har satt i gang. 
Vedtak: Adrian orienterer ekspertgruppens formann, eventuelt også representanten 
for EU, om arbeidet. 

b. Norecopa har inngått en avtale med Veterinærinstituttet v/Roar Gudding om at han 
skal være faglig veileder for et prosjekt som skal utføres av Kristian Ellingsen, samme 
sted. Prosjektet skal stort sett følge signalene i et notat om utfordringene knyttet til 
vaksinering av fisk, utarbeidet av Adrian. Prosjektet vil koste Norecopa kr. 75 000 
(100 effektive arbeidstimer utført av Ellingsen, med gratis faglig bistand og 
kvalitetssikring fra Gudding), hvorav kr. 30 000 dekkes av en tildeling fra 
Dyrevernfondet. Prosjektet starter opp ca. 20. september. Styret hadde deretter en 
lengre diskusjon om det norske systemet for rapportering av fiskeforsøk. Storskala 
utprøving av nye vaksiner drar opp tallene og er hovedårsaken til at Norge bruker 
flere forsøksdyr pr. innbygger enn de fleste landene vi sammenligner oss med. Dette 
til tross for at belastningen som “forsøksfiskene” utsettes for, ikke er verre enn den 
rutinevaksineringen som alle oppdrettsfisk utsettes for. Disse høye tallene brukes 
politisk av de som er imot dyreforsøk. Ønsket om en reduksjon i antallet forsøksdyr er 
nedfelt i stortingsmeldingen fra 2003 som er grunnlaget for opprettelsen av Norecopa. 
Styret mener det er viktig at Norecopa ikke sementerer et inntrykk i samfunnet om at 
de høye tallene indikerer at alle dyrene som defineres som forsøksdyr utsettes for den 
samme graden av lidelse. Det er viktigere å rapportere riktig, og å fokusere på 
områdene hvor lidelsen er størst (f.eks. smertevoldende forsøk hvor analgetika bevisst 
unnlates). Bente mente at Norecopa ikke har ressurser til å ofre mye tid på denne 
problematikken, som bør være FDUs sitt ansvarsområde. Dag Marcus og Signe mente 
imidlertid at det er viktig for Norecopas troverdighet i enkelte kretser (f.eks. 
forskningsmiljøene) at vi viser full åpenhet om statistikken og ikke spiller for høyt på 
det høye totalantallet dyr, selv dette er et moment som ikke minst politikerne er 
opptatt av. 
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Vedtak: Adrian samtaler med FDUs sekretær og representanter for Statens 
legemiddelverk i den utstrekning han har tid til det, og eventuelt lager en 
faktaoversikt over antallet forsøksdyr som benyttes til ulike typer forsøk, bl.a. 
smertevoldende studier. 

c. Arbeidet med kompendiet går fremover, men det tar lengre tid enn ønsket på grunn av 
stort arbeidspress hos kapittelforfatterne. Bente har selv oppdatert kapitlet om 
lovgivningen. Det gjenstår å løse problemer knyttet til oppdatering av kapitlene om 
miljøet, merkemetoder, anestesi & analgesi, og stress. Når disse er fullført, vil de 
være nyttige retningslinjer som flere vil ha glede av. 
Vedtak: Se vedtaket under sak 2. 

 
Sak 5. 
Norecopa fikk avslag fra såvel NFR og AAALAC International på sine søknader om støtte til 
prosjektet 3R-KART. Saken ble diskutert i forbindelse med sak 2 (se ovenfor). 
Vedtak: Adrian og Bente fortsetter dialogen med Janicke Nordgreen og hennes veileder om 
mulighetene til å arbeide for prosjektet 3R-KART i 2011. 
 
Sak 6. 
Det begynner å haste å invitere foredragsholderne til konsensusmøtet om husdyrforsøk som 
skal arrangeres på Gardermoen i mai 2011, samt å annonsere møtet i større grad. Adrian ba 
styremedlemmene om kommentarer til programmet og disse ble notert. 
Vedtak: Styremedlemmene sender flere eventuelle forslag til innhold til sekretæren innen 17. 
september. 
 
Sak 7. 
Adrian er blitt invitert til å sitte i Steering Committee for 8th World Congress on Alternatives 
and Animal Use in the Life Sciences, som arrangeres i Montreal i august 2011. Denne 
komitéen holder tilsyn med de vitenskapelige komitéene for de ulike fagtemaene innenfor 
kongressen, og Adrian har fått særlig ansvar for tilsynet med temaet som omhandler bruken 
av dyr i undervisning og opplæring. Det detaljerte programmet utarbeides i disse dager og 
legges så ut på nettet, med invitasjon om å sende inn abstracts: http://www.wc8.ccac.ca. 
 
Sak 8. 
Norecopas styre har hatt flere diskusjoner i årenes løp om hvordan organisasjonen skal 
forholde seg til massemediene, departementene og Stortinget. Det har vært tildels 
divergerende meninger innad i styret om hva som er riktig strategi, tatt i betraktning at 
Norecopa må forholde seg til mange aktører, inkludert de ulike miljøene som de enkelte 
styremedlemmene selv tilhører. Norecopa inviterte kommunikasjonsrådgiveren fra 
Veterinærinstituttet, Anne-Mette Kirkemo, samt jurist Live Kleveland fra Dyrevernalliansen 
til å holde innlegg om disse utfordringene. Live Kleveland måtte melde avbud på kort varsel 
på grunn av sykdom. 
   Anne-Mette Kirkemo holdt et innlegg om strategi overfor de ulike mediene og presenterte 
en 3-siders mal som kan brukes til å samle tankene før kontakt med mediene. Hun 
gjennomgikk fordelene og ulempene med de tre hovedmetodene som brukes for 
medieinnspill: 

1. Egne innspill til mediene (hvor budskapet må være klart) 






