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REFERAT fra styremøte i Norecopa, torsdag 15. november 2012 kl. 1000-1400 
på Veterinærinstituttet, Oslo 
 
Tilstede: 
Bente Bergersen (forvaltning, styreleder) via videokonferanse 
Aurora Brønstad (forskning) via videokonferanse 
Anne Ramstad (industri) 
Anton Krag (dyrevern) 
Adrian Smith (sekretær, referent) 
 
Saksliste: 
 

1. Referatsaker: 
a. Konsensusmøtet om husdyr i forsøk, Gardermoen 
b. Møte i Liege, 15.-16. oktober 
c. Høring om statsbudsjettet 
d. ecopas årsmøte 
e. LUSH- og SCAW-prisene 
f. Møte med Mattilsynet 29.10 
g. Deltagelse i EUs arbeidsgruppe om 3R 
h. Nettsidene til FDU om alternativer 
i. Styreverv i Dyrebeskyttelsens fond for alternativer 
j. Mulig styreverv i dansk 3R-utvalg 
k. Symposia i 2013 

2. Dato for neste styremøte 
3. Høringsuttalelser, forsøksdyrforskriften 
4. Sekretærens oppgaver fremover 
5. Regnskap 2012 og faglig aktivitet  
6. Valg av styremedlemmer 
7. Valg av 3R-priskomitéen  
8. Nominasjoner til neste års 3R-pris 
9. 3R-KART 
10. Vaksinerapporten 
 

 
Bente ønsket velkommen til Norecopas 15. styremøte fra Brussel via videokonferanse. Bente 
ønsket spesielt velkommen til Anne som deltar for første gang i et styremøte. Dagsorden ble 
godkjent og det var ingen innsigelser mot innkallingen eller ønsker om andre saker på 
dagsorden. 
 
Sak 1 

a) Tilbakemeldingene fra deltagerne er svært gode. Arrangementet forløp uten 
problemer. Nesten all de16 presentasjoner fra møtet er allerede lagt ute på møtets 
nettside (http://www.norecopa.no/sider/tekst.asp?side=21), sammen med en global 
oversikt over retningslinjer for husdyrforsøk. Det er laget en rapport til NFR som 
sponset arrangementet med kr 75 000. Norecopa skal drive et lukket diskusjonsforum 
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for husdyrinteresserte etter møtet, ved hjelp av den samme teknologien som vi bruker 
i dag til å drive et forum for landets ansvarshavende. 
   Deltagerne har utarbeidet et utkast til konsensusdokument som beskriver sitt syn på 
oppgavene som bør gjøres innenfor husdyrforskning. Dokument blir lagt ut på 
nettsidene når konsensus er oppnådd. Dokumentet inneholder et eget avsnitt om 
oppgaver som deltagerne mener at Norecopa og lignende organisasjoner bør arbeide 
med. Norecopa har som tidligere etter disse konsensusmøtene sett på mulighetene for 
å velge aktiviteter basert på konsensusuttalelsen som kan innlemmes i den kortsiktige 
eller langsiktige handlingsplanen. Styret begynte å diskutere dette. 

b) Adrian og Aurora deltok på et fellessymposium i Liege 15.-16. oktober arrangert av 
den belgiske forsøksdyrforeningen BCLAS, den europeiske forsøksdyr-
veterinærforeningen ESLAV (hvor Aurora er i styret) og den europeiske College av 
forsøksdyrmedisin ECLAM (hvor Adrian er diplomat). Møtet ga et viktig innblikk i 
kravene i det nye EU-dirktivet som trer i kraft fra nyttår. Adrian stilte ut en poster på 
symposiet om Norecopas rolle (http://www.norecopa.no/norecopa/bilder/Norecopa-
Liege.pdf). En lignende utgave, men med en litt mer generell tittel, er lagt ut på 
Norecopas nettside med informasjonsmateriale 
(http://www.norecopa.no/sider/tekst.asp?side=5). 

c) Den 15. oktober hadde Adrian et innlegg under Næringskomitéens åpne høring om 
neste års statsbudsjett, hvor særlig stortingsproposisjonen fra LMD er i fokus. 
Innlegget og et notat til komitémedlemmene er lagt ut på Norecopas nettsider 
(http://www.norecopa.no/sider/tekst.asp?side=5). I spørsmålsrunden etter innlegget 
fikk Norecopa et spørsmål fra Alf Holmelid (SV) om hvor langt vi mente arbeidet var 
kommet med innføring av alternativer. Både Adrian og Siri Martinsen (som 
representerte NOAH) påpekte behovet for flere ressurser til 3R-arbeid. Adrian følger 
opp saken. 

d) Adrian skal delta på ecopas årsmøte, som arrangeres 19.-20. november i Zurich som 
en del av en jubileumsfeiring for den sveitsiske forsøksdyrforeningen og den 
nasjonale plattformen, som begge fyller 25 år. Han skal som vanlig presentere 
Norecopas aktivitet det siste året. Det er fortsatt uklart om ecopa ønsker at Norecopa 
skal arrangere årsmøtet i 2014, og om det ønskes arrangert i Norge (eventuelt sammen 
med et ESi-møte) eller som en del av 3R-kongressen i Praha i august. Neste års 
årsmøte vil etter all sannsynlighet blir arrangert i Tyskland. 

e) Adrian nominerte NORINA-databasen nylig for to internasjonale priser. Den ene 
(LUSH-prisen, http://www.lushprize.org), er en ny pris med fokus på alternativer 
innenfor testing, men hvor det var en egen kategori om alternativer innenfor 
opplæring av forsøksdyrpersonnel. Det ble nesten 200 nominasjoner for denne prisen, 
i 5 kategorier. NORINA nådde til finalen i sin kategori 
(http://www.lushprize.org/2012-short-list-announced), men vi har fått beskjed om at 
vi nådde ikke helt opp. Prisen ble delt ut i London den 15. november. En nyttig 
ressurs i den forbindelsen er 5 oversiktsartikler som organisasjonen fikk utarbeidet, 
for å vise omfanget av arbeidet med alternativer innenfor de ulike kategoriene 
(http://www.lushprize.org/awards/research-papers). Alternativ-lab'en ved 
Universitetet i Bergen er nevnt som et eksempel på et multimediarom hvor 
alternativer brukes innenfor opplæring. Den andre prisen er den årlig Roswell-prisen 
(http://www.scaw.com/about-scaw/rowsell-award) som deles ut av den amerikanske 
organisasjonen SCAW (Scientists for Animal Welfare) i desember. 
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f) Adrian møtte regionsdirektør Hallgeir Herikstad (Mattilsynets regionskontor for 
Rogaland-Agder) og hans medarbeider Ann-Christin Skretting (som er den 
overordnede for Forsøksdyrutvalgets seketariat) i Kristiansand den 29.10. 
Bakgrunnen for møtet var for å lære mer om MTs rutiner for inspeksjoner av 
forsøksdyravdelinger, og for å høre om de var interessert i å få utarbeidet 
"velferdsprotokoller" for slike inspeksjoner. Veterinærinstituttet deltar i et 
samarbeidsprosjekt som har utarbeidet slike protokoller for en rekke husdyrarter 
(http://www.velferdsprotokoller.org). Protokoller er et tilbud til alle som har behov 
for å evaluere velferden til en gruppe husdyr. Herikstad uttrykte interesse for nærmere 
samarbeid med Norecopa. 

g) Norge er blitt bedt om å utpeke en person som kan delta i en arbeidsgruppe for EU 
kommisjonen i tiden 29.-30. november i Brussel. Gruppen skal gi råd til de nasjonale 
kontaktpersonene om hvordan 3R-ressurser kan gjøres bedre kjent i EU. Adrian er 
blitt invitert av Mattilsynet til å delta. 

h) Adrian har sendt FDUs sekretariat et forslag til ny tekst til deres nettsider om 
alternativer, som var veldig foreldet (http://www.mattilsynet.no/fdu/alternativ). 

i) Dyrebeskyttelsen skal igjen begynne å dele ut fondsmidler til alternativer til 
dyreforsøk. Adrian er blitt bedt om å sitte i fondsstyret. 

j) I forbindelse med sin gjennomføring av EU-direktivet skal Danmark etablere et 
utvalg, en del av et nytt 3R-senter, som skal gi råd til forsøksdyravdelingene. Adrian 
er blitt spurt om han er villig til å bli nominert til dette utvalget, noe han har takket ja 
til. 

k) Det arrangeres flere internasjonale møter om de 3 R-ene og dyrevelferd i 2013, blant 
annet et i Portugal i januar (http://www.icaae.com) og FELASAs symposium i 
Barcelona i juni (http://www.felasa2013.eu). 

 
Sak 2 
Datoen for neste styremøte blir bestemt senere. 
 
Sak 3 
Mattilsynet har sendt forsøksdyrforskriften ut på høring, med frist 28. desember. Adrian er i 
gang med å skrive et utkast til uttalelse fra Norecopa. Styret diskuterte den foreløpige 
versjonen. 
 
Sak 4 
Det er svært mange møter og saker som kommer opp i november og desember som krever 
økt insats fra Adrians side. Det er således behov å øke stillingsprosenten til Adrian til 100% 
dersom dette er mulig. Han hadde et møte om dette med seksjonsleder og avdelingsleder på 
Veterinærinstituttet før styremøtet. Det er midler igjen på Norecopas driftsbudsjett til å 
finansiere dette for november og desember 2012, men ikke i 2013. 
Vedtak: Styret godkjente bruken av driftsmidler til dette formålet i 2012. 
 
Sak 5 
Styret gjennomgikk regnskapet så langt i 2012. Norecopa har fått støtte fra NFR til 
konsensusmøtet på Gardermoen (kr. 75 000), og fra Dyrevernfondet og Fiskeri- og 
kystdepartementet til prosjektet 3R-KART (kr. 100 000 fra hver), samt ca. kr. 25 000 i 
reisetilskudd til foredragsholdere på Gardermoen fra organisasjoner. 




