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REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 9. oktober 2013 kl. 1300-1515 
Møtet ble arrangert som videokonferanse. 
 
 
Tilstede: 
Bente Bergersen (BB, forvaltning, styreleder) 
Anne Ramstad (AR, industri) 
Siri Knudsen (SK, akademia), sak 1-9 
Anton Krag (AK, dyrevern) 
Adrian Smith (AS, sekretær og referent) 
 
 
Saksliste: 
 

1. Dato for neste styremøte (januar?) 
2. Prosjekt på miljøberikelse 
3. Prosjekt på vaksineforsøk (presenteres av AR) 
4. Norecopas økonomi 
5. Søknad til Stiansen-stiftelsen 
6. Skal Norecopa fortsette med Facebook-siden? 
7. Diskusjon om tilfeldige saker som involverer FDU (jf. buejakt-saken) 
8. ecopas fremtid og styre 
9. Styrets sammensetning etter valget i juni 2014 
10. Skal Norecopa skrive en ny faglig uttalelse? 
11. Forslag til nye leserbrev? 
12. Referatsaker: 

a. Kontakt med NFR, mail 120913 
b. Nasjonal strategi for forskning og innovasjon på mat, ernæring og helse  
c. ECVAM Search Guide, rapport fra EWG november 2013 
d. Politisk arbeid, forberedelser Næringskomitéens høring 
e. Kontakt med Mattilsynet 
f. Kontakt med FDU 
g. Debattinlegg i bladet Forskningsetikk 
h. Kongress- og møtedeltakelse 
i. Webinar om miljøberikelse 
j. FELASA/AALAS arbeidsgruppemøte i Bergen, 29. april 2014 
k. Verdenskongressen om 3R, Praha 2014 
l. ecopas årsmøter i 2014 og 2015 
m. Oppgradering av nyhetsstrømmen på oslovet 

 
Bente ønsket velkommen til Norecopas 18. styremøte, og spesielt til Siri Knudsen som deltok 
for første gang. Dagsorden ble godkjent og det var ingen innsigelser mot innkallingen eller 
ønsker om andre saker på dagsorden. 
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Sak 1 Dato for neste styremøte 
Vedtak: Neste styremøte berammes til torsdag 23. januar 2014. 
 
Sak 2 Prosjekt på miljøberikelse  
AS har opprettet en nettside om Norecopas satsing på miljøberikelse 
(http://www.norecopa.no/sider/tekst.asp?side=203). Norecopa ønsker å fokusere på 
miljøberikelse hos oppdrettsfisk i laboratorieforsøk og har satt av ca. kr. 100 000 til dette 
formålet i 2013. I september ble en invitasjon sendt til alle landets 
fiskeforskningsinstitusjoner om å søke Norecopa om midler (ca. kr. 100 000) for å kjøpe fri 
en fagperson som kunne utforme søknad om forskningsprosjekt knyttet til miljøberikelse for 
oppdretfisk i laboratorieforsøk til relevante finansieringsorgan, inkl. NFR. Søknadsfristen ble 
satt til 6. oktober. Invitasjonen kan leses  her: 
http://www.norecopa.no/sider/tekst.asp?side=201 . Det kom inn søknader fra tre 
forskningsinstitusjoner, som ble sendt til styrets medlemmer før styremøtet, sammen med et 
forslag til avtale mellom Norecopa og oppdragstakeren. 
 Vedtak: Norecopa inngår en avtale med Nofima Tromsø slik at det kan utarbeides en 
prosjektsøknad i tråd med skissen som de har levert.  
 
Sak 3 Prosjekt på vaksineforsøk 
AR har hatt kontakt med Pharmaq v/Kjetil Fyrand og orienterte om saken. Pharmaq ønsker å 
gjennomføre et pilotforsøk hos VESO Vikan innenfor "batch-release" testing av vaksiner for 
å erstatte dagens smitteforsøk med antistoffmålinger ved blodprøver. Planen er å vaksinere 
fisk med 4 vaksiner inneholdende ulike mengder antigen fra Moritella viscosa. Beskyttelsen 
fra det kliniske forsøket sammenlignes med antistoffmengden i blodet. Vaksinene blir laget 
av Pharmaq. 
  Styret diskuterte prosjektet. Norecopa har ikke midler til å fullfinansiere arbeidet i 2013. 
Prosjektet vil imidlertid omfatte flere stadier (planlegging, søknad til Forsøksdyrutvalget, 
vaksinering, blodprøvetaking) som vil strekke seg inn i 2014. Veterinærinstituttet er også en 
aktuell partner i prosjektet (antistoffanalyser). 
Vedtak: Styret bevilger VESO Vikan ca. kr. 40 000 til prosjektet i 2013, med sikte på å følge 
dette opp med en tilleggbevilgning i 2014 på ca. kr. 100 000 dersom Norecopas budsjett 
tillater det. VESO og Norecopa holder løpende kontakt nærmere slutten av regnskapsåret 
2013 for å avgjøre den endelige summen. Veterinærinstituttets evt. deltagelse i prosjektet må 
avklares.  
 
 
Sak 4 Norecopas økonomi 
Norecopas regnskap ble gjennomgått. Når utgiftene til ecopas årsmøte er lagt inn, vil det 
trolig bli ca. kr. 140 000 igjen på årets budsjett som kan brukes til prosjektene nevnt under 
sak 2 og 3 ovenfor. Det brukes svært mye tid hvert år for å sørge for at Norecopas 
regnskapsbalanse kommer så nært opp til null som mulig ved slutten av året. 
Vedtak: Styret tar regnskapsrapporten til etterretning. Sekretæren bes undersøke om det er 
mulig å skille inntektene fra andre kilder enn departementene ut som egne prosjekter, slik at 
et eventuelt underforbruk av disse midlene kan overføres til året etterpå. 
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Sak 5 Søknad til Stiansen-stiftelsen 
Norecopas økonomiske situasjon i 2014 kan bli betydelig verre enn i 2013 hvis det ikke blir 
et flertall i Næringskomitéen for en tilleggsbevilgning slik som i 2013 (kr. 500 000). Det kan 
være aktuelt å skrive en søknad til Stiansen-stiftelsen (http://www.stiansenstiftelsen.no) om 
flere ressurser. Søknadsprosedyrene i Stiansenstiftelsen er nylig endret (fra løpende utlysning 
til søknadsbehandling 2 ganger per år). Det tas sikte på å sende en søknad fra Norecopa til 
utlysningen våren 2014. En slik søknad bør også omfatte midler til arbeidet med NORINA-
databasen, i tilfelle Nordisk Samfunns Fond ikke forlenger sin støtte når avtalen går ut i 
slutten av 2014. Andre aktuelle arbeidsområder (i tillegg til de nevnt under sak 2 og 3 
ovenfor) er tiltakene som er blitt identifisert under Norecopas konsensusmøter og i flere 
faglige uttalelser. 
Vedtak: Styret ber sekretæren om å utarbeide en oversikt over saker som Norecopa ønsker å 
arbeide med dersom organisasjonen får flere ressurser. 
 
Sak 6 Skal Norecopa fortsette med Facebook-siden? 
På forrige styremøte ble det vedtatt å opprette en Facebook-side for Norecopa som et 
prøveprosjekt ut 2013. Siden ble opprettet like før årsmøtet i juni. Den fungerte som et svært 
nyttig hjelpemiddel for å spre informasjon om årsmøtet, særlig gjesteforedragene som var 
tilgjengelige på nettet. Deretter har siden vært brukt til å spre informasjon om saker som 
Norecopa arbeider med. AS mener at dette arbeidet er nyttig for Norecopa og det er lite 
ressurskrevende. Videre gjør Facebook-siden det mulig å utveksle stoff med 
dyrevernorganisasjoner, politikere og andre aktører med en medieprofil. 
Vedtak: Styret godtar at arbeidet med Facebook-siden fortsetter inntil videre på sitt 
nåværende aktivitetsnivå. 
 
Sak 7 Diskusjon om tilfeldige saker som involverer FDU (jf. buejakt-saken) 
Medieoppslag om en søknad til Forsøksdyrutvalget om buejakt utløste tidligere i høst en kort 
diskusjon innad i styret om hvordan Norecopa skal  forholde seg i slike saker, bl.a. siden 
Norecopa har to styremedlemmer som er medlemmer av FDU. 
   Styret diskuterte om, og eventuelt hvordan, Norecopa skal forholde seg til slike enkeltsaker. 
Mediesaker må håndteres raskt og kan vanligvis ikke vente til neste styremøte. Styret 
diskuterte også, på mer prinsipielt grunnlag, forholdet mellom sekretæren, styret og 
Veterinærinstituttet når det gjelder offentlige utspill fra Norecopa. Norecopa er en selvstendig 
medlemsorganisasjon med egne vedtekter som legger føringer for arbeidet som gjøres. 
Vedtak: Det er viktig og overordnet at Norecopas er bevisst sin rolle som 
konsensusorganisasjon og at en i alt informasjonsarbeid tenker langsiktig og søker å 
formidle saklig informasjon om Norecopas arbeid.  Som konsensusplattform skal Norecopa 
tenke langsiktig og bør ikke uttale seg om et konkret dyreforsøk, hvis ikke FDU selv ber om 
en vurdering. I slike tilfeller vil det dessuten være nødvendig å motta mer informasjon om 
saken enn det som presenteres i mediene. 
 
Sak 8 ecopas fremtid og styre 
Norecopa har mottatt et brev fra ecopa etter deres styremøte den 24. september. Styret i 
ecopa er bekymret for fremtiden og vil vite hva de nasjonale plattformene mener om 
organisasjonen. Samtidig vil de ha forslag til nye styremedlemmer. Ecopa ber også om at en 
representant for hver nasjonal plattform møter på ecopas årsmøte i Mainz den 24. oktober, 
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med mandat til å stemme over ecopas fremtid. Sekretæren  reiser til ecopas årsmøte på vegne 
av Norecopa. 
  Sekretæren har utarbeidet et utkast til et offisielt svar fra Norecopa. Med utgangspunkt i 
dette, skal han også holde en kort presentasjon under årsmøtet når plattformene presenterer 
sitt syn på ecopas fremtid. 
Vedtak: Styret ber sekretæren om å sende svarbrevet til ecopa, med visse endringer. Han gis 
fullmakt til å nominere Lisbeth Knudsen til gjenvalg som president i ecopa under møtet, og til 
at han nomineres som styremedlem til ecopa. 
 
Sak 9 Styrets sammensetning etter valget  i juni 2014 
Sekretæren ønsket at styret skal begynne allerede nå å tenke på styrets sammensetning f.o.m. 
årsmøtet i juni 2014. Representantene for forvaltningen (Bente Bergersen og Johan Teige) og 
dyrevernorganisasjonene (Anton Krag og Harald Small) er på valg 
(http://www.norecopa.no/sider/tekst.asp?side=4). Styret diskuterte saken og de enkelte medlemmene 
skal tenke på aktuelle kandidater til valget i 2014. 
 
SK forlot møtet på dette tidspunktet. 
 
Sak 10 Skal Norecopa skrive en ny faglig uttalelse? 
Det er en stund siden Norecopa skrev en faglig uttalelse 
(http://www.norecopa.no/sider/tekst.asp?side=10). AS spurte styret om forslag til tema. Flere 
temaer ble diskutert, med utgangspunkt i konsensusmøtene som Norecopa har arrangert. 
 
Sak 11 Forslag til nye leserbrev? 
AS skrev et leserbrev før stortingsvalget, men dette ble ikke antatt av riksavisene.  
Etter valget har de fire ikke-sosialistiske partiene skrevet en samarbeidsavtale, og den 
påtroppende regjeringen har utarbeidet en erklæring. Det er svært lite om dyrevelferd i disse 
dokumentene. AS har endret leserbrevet i henhold til dette og sender det videre til aktuelle 
medier. 
 
Sak 12 Referatsaker: 

a. AS har hatt kontakt med NFR v/spesialrådgiver Kjell Emil Naas som koordinerer 
Havbruksprogrammet, bl.a. for å orientere om Norecopas prosjekt om miljøberikelse. 
Norecopa er invitert til det første programstyremøtet i 2014. 

b. I september annonserte HOD, LMD og FKD at det skulle utarbeides en 'nasjonal 
strategi for forskning og innovasjon på mat, ernæring og helse' 
(http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/aktuelt/nyheter/2013/nasjonal-strategi-for-forskning-og-
innov.html?id=736005). Arbeidet skal ledes av HOD. Målet er å bidra til bedre utnyttelse 
og prioritering av forsknings- og innovasjonsressursene, til det beste for folkehelsa. 
Da dette virket relevant for Norecopa, tok AS kontakt med HOD v/Geir Stene-Larsen, 
som tidligere var direktør for Folkehelsa. Stene-Larsen takket for nyttig innspill og 
lovte å ta tankene videre. 

c. EUs senter for validering av alternativer, ECVAM, har nettopp publisert 2. utgave av 
en omfattende Search Guide om ressurser innenfor de 3 R-ene. NORINA-databasen 
er nevnt som et eksempel av en 'value-added database' og er viet en hel side i guiden. 
AS har brukt en del tid på å oppdatere informasjonen om NORINA i veiledningen. 
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    EU-kommisjonen har skrevet et utkast til rapport fra ekspertgruppen om 3R-
 ressurser som AS deltok på i Brussel i november i fjor. Fristen for kommentarer 
 gikk ut den 7. september, men den endelige rapporten foreligger ikke ennå. 
    3R-informasjon er et område hvor Norecopa kunne involvere seg sterkere på 
 europeisk nivå, dersom man ønsker det. 

d. AS har hatt en del kontakt med politikere og rådgivere som forberedelse på årets 
høring i Næringskomitéen. Samarbeidsavtalen mellom de 4 ikke-sosialistiske partiene 
nevner ikke dyr med ett ord. Regjeringserklæringen fra H og FrP nevner ikke 
dyrevelferd. Datoen for høringen er ukjent og blir senere enn i fjor, slik at vi antar at 
vi ikke får vite komitéens innstilling om budsjettet for 2014 før like før jul. 

e. AS har hatt litt kontakt med MT. På grunn av at EU-direktivet skal stortingsbehandles 
blir det gjort lite for å gjennomføre direktivet før på våren. MT er i ferd med å ansette 
to saksbehandlere som, sammen med de to i FDUs sekretariat, skal behandle søknader 
om dyreforsøk når den nye forvaltningsmodellen trer i kraft. 

f. AS har korrespondert med Gunvor Knudsen for å pleie kontakt med FDU. 
Arbeidssituasjonen i sekretariatet er fortsatt prekær og det har ikke vært kapasitet til å  
utarbeide en årsrapport for 2012. FDU skal på sitt neste møte (15.10) diskutere om de 
har saker som de ønsker at Norecopa skal skrive prinsipputtalelser om. 

g. Espen Engh (tidligere sekretær i FDU og med bakgrunn i forsøksdyrmiljøet på NVH) 
er nå direktør for de nasjonale forskningsetiske komitéene 
(http://www.etikkom.no/Aktuelt/Aktuelt/Nyheter/2013/Espen-Engh-ny-direktor-for-De-nasjonale-
forskningsetiske-komiteene-/). AS har vært i kontakt med ham og tilbudt samarbeid 
mellom Norecopa og komitéene. AS skal skrive en kronikk i neste nummer av 
komitéens blad Forskningsetikk. 

h. Bente Bergersen deltok på verdens veterinærkongress i Praha i september og holdt et 
innlegg på vegne av arbeidsgiver med tittel How can we ensure fish welfare in 
Europe? Hun var også ordstyrer (som representant for Norecopa) under sesjonen om 
forsøksdyr. 

   Aurora Brønstad representerte Norecopa under kongressen som ble arrangert av 
 FELASA/SECAL i Barcelona i juni og på et møte arrangert av ESLAV og ECLAM i 
 Cambridge i september. Hun hadde med seg flyverblad om Norecopa, som vi 
 produserte tidligere i år i forbindelse med Scand-LAS symposiet. 

i. Den 12.9 holdt Penny Hawkins fra RSPCA et nettbasert seminar om miljøberikelse og 
kvaliteten på vitenskapelige data fra dyreforsøk. I den forbindelsen produserte hun en 
omfattende liste over relevante ressurser og vitenskapelige publikasjoner, i tillegg til 
powerpoint-presentasjonen sin. Disse ble ikke lagt ut offentlig på nettet. AS søkte og 
fikk tillatelse fra arrangørene og foredragsholder til å lage en nettside hvor disse er 
tilgjengelige (http://www.norecopa.no/sider/tekst.asp?side=203). 

j. Aurora Brønstad leder en arbeidsgruppe for FELASA og AALAS om 'Harm-benefit 
analysis of animal studies' (http://www.felasa.eu/working-groups/working-groups-present/aalas-
felasa-working-group-on-harm-benefit-analysis-of-animal-studies/). Gruppen skal ha et 
arbeidsmøte i Bergen den 28. april 2014 og planlegger et åpent møte den 29.4. AS er 
bedt om å holde innlegg den dagen. Det er anledning å påvirke innholdet i den 
presentasjonen, eller å foreslå flere temaer. 

k. AS ble spurt for en stund siden om å være medlem av planleggingskomitéen for et av 
temaene i forbindelse med verdenskongressen om de 3 R-ene i Praha i august 2014 
(http://www.wc9prague.org/). Han og Penny Hawkins er nå foreslått som nye co-chairs av 
denne komitéen, men vi vet ikke ennå om hovedkomitéen har vedtatt det. 






