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REFERAT fra styremøte i Norecopa, mandag 19. oktober 2009 kl. 1000-1330 
i Auditorium 12, Norges veterinærhøgskole 
 
Tilstede: 
Bente Bergersen (forvaltning, styreleder) i telefonmøte 
Signe Videm (industri) 
Dag Marcus Eide (forskning) 
Live Kleveland (dyrevern) 
Adrian Smith (sekretær, referent) 
 
 
1. Referatsaker: 

1. NFR-rapport om forskningsbehov innen fiskevelferd, status 
2. Rapport fra WC7 Roma (Bente, Adrian og Joanna Stormark). Adrian starter 

samarbeid med Mary Wood fra UC Davis. 
3. Harmonisation of the Care and Use of Fish in Research, Gardermoen, 22.-24. 

september 
4. Dag Marcus rapporterer fra EU møte i juli om ‘categories of severity’ 
5. Evaluering av Norecopas nettsider, inkl. Google-analyse 
6. Adrian har orientert AltWeb om Norecopa/NVH 
7. Differensierte kurs i forsøksdyrlære for vilt- og fiskeforskere 
8. Kurs for ansvarshavende og kurs for MTs nye forsøksdyrinspektører 
9. Unni Grimholt, standardiserte forsøksfisk 
10. Dyreforsøkshefte til Dyrevern Ung 
11. Omtale av Norecopa i bladet Toksikologen 

 
2. Valg av nytt styre i ecopa: Norecopas nominasjoner. 
3. Resultatene av spørreundersøkelsen om Norecopa. Hvordan kan vi bruke disse i arbeidet 
med Norecopa fremmover? 
4. Regnskap, økonomien resten av året. 
5. Analysen av problemområder er ikke startet ennå. 
6. Vaksineutvikling og testing: notat til Paul Midtlyng og hans svar. Norecopa søkte 
Dyrevernfondet om kr. 70.000 til en utredning og fikk kr. 30.000. 
7. Søknad fra NVH om støtte til den videre driften av multimediarommet (inntil kr. 40.000). 
 
Etter at sakspapirene ble sendt ut, fikk sekretæren en epost fra ecopa angående styrevalget i 
november, hvor Norecopa bes om å nominere styremedlemmer. Saken går inn som et nytt 
punkt (2) i sakslisten etter referatsakene. 
 
Dagsorden ble godkjent og det var ingen innsigelser mot innkallingen. Bente ønsket 
velkommen til Norecopas sjette styremøte. 
 
Sak 1. 

1. Adrian ga en kort presentasjon av rapportens innhold. Arbeidsgruppen er ferdig 
med det faglige innholdet i rapporten. NFR har bedt gruppen om å anslå 
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kostnadene forbundet med forskningen som er foreslått igangsatt. Den endelige 
versjonen av rapporten er derfor ikke tilgjengelig ennå. Måten rapporten 
offentliggjøres på må dessuten klareres med NFR. 

2. Bente og Adrian rapporterte fra kongressen, hvor det var 950 deltagere. Rapporten 
fra Joanna Stormark ble gjennomgått: hun blir ansvarlig for opprettelsen av et 
treningssenter på Universitetet i Bergen hvor dyremodeller skal brukes istedenfor 
levende dyr. Det var en multimedia-utstilling på kongressen. Adrian nevnte at han 
innledet et samarbeid med informasjonsspesialisten Mary Wood fra UC Davis, for 
å utvikle et sett med eksempler fra virkeligheten som illustrerer hvordan man kan 
gå frem for å ivareta kravet om dokumentasjon på at man har foretatt litteratursøk 
innenfor de 3 R’ene når søknader om dyreforsøk utarbeides. 

3. Bente og Adrian rapporterte fra Norecopas konsensusmøte på Gardermoen, hvor 
det var 61 deltagere fra 7 land. En egen nettside er opprettet med 
foredragsholdernes presentasjoner og en konsensusuttalelse fra deltagerne: 
http://www.norecopa.no/sider/tekst.asp?side=89 Konsensusuttalelsen beskriver 
deltagernes syn på styrkene og mulighetene innenfor forskning på fisk. I etterkant 
har Adrian utarbeidet en kortere og mer spisset versjon som angir 10 områder hvor 
ressurser bør settes inn for å fremme implementeringen av de 3 R’ene i 
fiskeforskning. 
Kortversjonen ble diskutert og det var enighet om at det nå trengs en del arbeid i 
mindre ekspertgrupper. Alle interessepartene bør involveres, men det vil også 
være behov for mer spesialiserte møter hvor de fremste fagekspertene utarbeider 
rapporter som er solid forankret i den vitenskapelige litteraturen og i det som 
oppfattes idag som “best praksis”.  
Vedtak: Kortversjonen skrives om og publiseres som styrets offisielle syn på 
satsingsområdene innenfor fiskeforskning. Dokumentet gjøres tilgjengelig fra 
konsensumøtets nettside. Adrian lager forslag til prioritering av punktene på 
listen, til neste styremøte. 
Styret hadde da en generell diskusjon om Norecopas arbeid fremmover. Adrian 
arbeider med dyreforsøksprotokoller (se pkt. 1.2) og et innlegg i Norsk 
veterinærtidsskift som beskriver Norecopa. Det er viktig at arbeidsgrupper starter 
på noen av oppgavene i fiskerapporten (se pkt. 1.3). Særlig viktig er an analyse av 
bruken av fisk i vaksineutvikling og -testing. Norecopa har fått kr. 30.000 fra 
Dyrevernfondet for å arbeide med saken. 
Vedtak: Adrian tar kontakt med Roar Gudding (Veterinærinstituttet), Tom Hansen 
(som skrev kapitlet i NFR-rapporten), Lene Høgseth (Intervet Norbio) og Statens 
legemiddelverk for å komme i gang. Videre tas det kontakt med arrangørene av 
ECVAMs workshop om fiskevaksiner i januar 2008. 

4. Dag Marcus rapporterte fra EUs møte i juli om “Categories of Severity” innenfor 
dyreforsøk. Ekspertgruppens konklusjoner er tilgjengelige på nettet 
(http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/report_ewg.pdf). Det 
var enighet om at resultatene bør brukes aktivt av Forsøksdyrutvalget. En 
tilsvarende rapport, mer tilpasset fiskeforsøk, bør utarbeides. 

5. Adrian venter fortsatt på en tilbakemelding fra IT-firmaet som drifter Norecopas 
nettsider om denne saken. 

6. Prosjektet AltWeb (http://altweb.jhsph.edu) har en oversikt over internasjonale 
sentre som arbeider med de 3 R’ene 
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(http://caat.jhsph.edu/international%5Falternatives). Norecopa og Norges 
veterinærhøgskole er nevnt, men organisasjonene er sammenblandet i oversikten. 
Adrian er i gang med å få AltWeb til å rette opp feilene. 

7. Adrian orienterte kort om planene for et differensiert kurs i forsøksdyrlære ved 
NTNU i november, hvor, etter en fellesmodul, det tilbys moduler for forskere som 
bruker hhv. laboratoriedyr, vilt og fisk. Dag Marcus orienterte om kursene på 
Folkehelsa i januar. Det var enighet om at det bør tas initiativ til flere kortere kurs 
på spesialområder som f.eks. anestesi og helsemonitorering. 

8. Adrian opplyste at han skal holde innlegg på Forsøksdyrutvalgets kurs for 
inspektørene i Mattilsynet (Bergen, 29. oktober) og for ansvarshavende 
(Gardermoen, 9. november). 

9. Unni Grimholt har laget et notat om status i sitt forskningsprosjekt om produksjon 
av standardiserte forsøkslaks. Adrian hadde et møte med henne i august. Det var 
enighet i styret om at saken har, på sikt, potensielt stor betydning for reduksjonen 
av antallet fisk i forskningen. Norecopa har ikke ressurser til å delta aktivt i 
prosjektet, men kan støtte eventuelle søknader om støtte til NFR, FKD o.l. 
Vedtak: Adrian meddeler styrets syn til Unni Grimholt og spør om notatet hennes 
kan offentliggjøres. Saken tas opp igjen på neste styremøte med sikte på å vurdere 
om prosjektet bør bli en del av Norecopas aktivitetsplan for 2010-2013. 

10. Dyrevern Ung (http://www.dyrevern-ung.no) har produsert et hefte om etikk og 
dyreforsøk. Adrian er blitt bedt om å lese gjennom heftet. Norecopa er omtalt i ett 
avsnitt. Heftet blir lagt ute på internett om kort tid. 

11. Som en oppfølging av et innlegg om Norecopa under vårmøtet for Norsk Selskap 
for Farmakologi og Toksikologi den 12. mai, er Adrian blitt bedt om å skrive en 
artikkel om Norecopa i selskapets blad Toksikologen 
(http://www.nsft.net/sider/tekst.asp?side=151). 
Orienteringen utløste en diskusjon om behovet for kontakt mellom Norecopa og 
dette fagmiljøet. Bør Norecopa ta initiativ til å lage en nasjonal oversikt over 
sentre som arbeider med de 3 R’ene, spesielt innenfor in vitro testing? Landets 
ansvarshavende kunne bes om å melde inn grupper som sogner til sine 
dyreavdelinger. I EUs forslag til revidert forsøksdyrdirektiv er det et krav om 
nasjonalt referansesenter for de 3 R’ene. Det er uklart hvordan dette vil praktiseres 
i Norge. 
Vedtak: Saken tas opp igjen på styremøtet i januar. Adrian lager et utkast til ny 
aktivitetsplan for 2010-2013 som behandles på samme møte. 

 
Sak 2. 
Norecopa har nylig mottatt en oversikt fra ecopa over 28 personer, herav 3 fra Norge, som 
har sagt seg villige til å stille som styremedlemmer. Valget foregår under ecopas årsmøtet i 
Brussel i november, hvor Bente og Adrian deltar. Norecopa er blitt bedt om å foreslå 10 
kandidater til styret. Styret hadde en lengre diskusjon om hvilke kandidater de skulle 
nominere, i lys av ecopas retningslinjer for sammensetningen. Tilslutt falt valget på: 

Roman Kolar (president, evt. visepresident) 
Odile De Silva (visepresident) 
Coenraad Hendriksen (president, dersom Kolar ikke vil stille) 
Anne Sverdrup (plattform medlem) 
Thomas Hartung (plattform medlem) 
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Tarja Kohila (plattform medlem) 
Isabella De Angelis (3R ekspert) 
Jan Ottesen (3R ekspert) 
Barbara Grune (3R ekspert) 
Joan A. Vericat (kasserer) 

Vedtak: Adrian informerer ecopa om styrets nominasjoner. 
 
Sak 3. 
Adrian gjennomgikk resultatene av den enkle spørreundersøkelsen om Norecopa som ble 
foretatt blant abonnentene på nyhetsbrevet. Resultatene 
(http://www.norecopa.no/norecopa/vedlegg/0Sporreundersokelse-aug09.pdf) viser at 68% av 
respondentene var fornøyde eller meget fornøyde med Norecopas innsats, mens 29% svarte at 
de visste for lite om Norecopas arbeid (dette til tross for at de mottar nyhetsbrevet). Styret 
diskuterte årsaken til dette og konkluderte at det var mulig at organisasjonen er fortsatt for 
ung til å bli godt kjent i de ulike miljøene. Det var enighet om å fokussere enda mer på å 
forklare hvordan Norecopa kan være nyttig for de ulike aktørene. Det er lett å sette opp 
spørreskjemaer innenfor Norecopas nettløsning, slik at enkeltspørsmål kan besvares med et 
minimum av arbeid. 
Vedtak: 

1. Neste nyhetsbrev bør inneholde et eget avsnitt om hva Norecopa har oppnådd 
hittil. 

2. En ny undersøkelse foretas høsten 2010. 
3. En plakat om Norecopa vedlegges medlemsbevisene som sendes ut ihøst. 

 
Sak 4. 
Adrian gjennomgikk regnskapet slik det foreligger idag, men forklarte at det var fortsatt en 
del usikkerhetsmomenter, særlig knyttet til reiseutgiftene til de inviterte foredragsholderne på 
konsensusmøtet på Gardermoen i september. Dersom økonomien tillater det, kan det være 
aktuelt i slutten 2009 å finansiere et preliminært møte i en ekspertgruppe som kan begynne å 
se på bruken av fisk i vaksineutvikling og -testing. 
 
Sak 5. 
I Norecopas aktivitetsplan for 2009 står som mål å ‘utarbeide en analyse av problemområder 
som grunnlag for utvelgelse av realistiske arbeidsoppgaver for Norecopa, inkludert en 
analyse av problemer knyttet til eksisterende regelverk og mulighetene til å påvirke til 
endring av regelverket via norske myndigheter og EU/Europarådet’. Styret diskuterte 
hvordan dette målet skulle angripes. Det er ikke skrevet noen spesielle analyse iår, men flere 
oppgaver i regi av Norecopa har resultert i en slik analyse, bl.a. NFR-rapporten om 
forskningsbehovet innenfor dyrevelferd hos fisk og konsensusdokumentet fra møtet på 
Gardermoen. Dessuten har Norecopa søkt NFR om midler til et prosjekt (3R-KART) hvor 
innføringen av de 3 R’ene i fiskeforsøk skal kartlegges. Saken behandles ihøst. 
   Det var enighet om å ikke produsere et eget analysedokument om problemområdene. 
Dag Marcus etterlyste retningslinjer for tumorforsøk, for å gi mer reproduserbare resultater. 
 
Sak 6. 
Saken ble behandlet under referatsak 1.3 (se ovenfor). 
 






