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Statssekretær, LMD 2007: 
’Oppfølging av plattformen har prioritet i begge departementene’ 
 
St.prop. LMD, 2011-12: 
’Jf. òg næringskomiteen si anbefaling i innstillinga til St.meld. 
nr. 12 (2002-2003) Om dyrehold og dyrevelferd.’ 
 
Næringskomitéen, 2003: 
’Komitéen ber Regjeringen følge opp etableringen av en nasjonal 
plattform med et forsknings- og utviklingsfond etter svensk modell.’ 



Pr. i dag mangler Norge: 
 
•  Et tilsynssystem hjemlet i dagens dyrevelferdslov 

•  En forskrift tilpasset det nye EU-direktivet om 
forsøksdyr 



ca. 3 millioner dyr i forskning 

64 forsøksdyravdelinger 
+ feltforsøk  

? 



Vi har ekstremt dårlig tid 
Det nye EU-direktivet om forsøksdyr skal 
gjennomføres nasjonalt innen 1. januar 2013 



Vi har ekstremt dårlig tid 
Det nye EU-direktivet om forsøksdyr skal 
gjennomføres nasjonalt innen 1. januar 2013 

Utkastet til ny forskrift ble først sendt på høring 
5. oktober, med høringsfrist 28. desember... 



Noen av kravene i EUs direktiv: 
 
•  humane endepunkter 
•  klassifisering av prosedyrer (mild, moderat, betydelig) 
•  retrospektiv evaluering av alle prosjekter klassifisert som ‘betydelig’ 
•  et system for deling av organer og vev fra døde dyr 
•  regler for omplassering/frisetting av dyr 
•  autorisasjon av alle avlssentre, forsyningsvirksomheter og brukere 
•  etablering av dyrevelferdskomitéer 
•  offentliggjøring av populærvitenskapelige sammendrag av alle godkjente 

forsøksprosjekter 
•  et system for å bidra til utvikling og validering av alternativer 
•  identifisering og nominering av valideringslaboratorier 
•  promotering av alternativer og spredning av kunnskap om disse 
•  et kontaktpunkt som gir regulatoriske råd og egnetheten av alternativer som 

foreslås validert 
•  en nasjonal komité for beskyttelse av forsøksdyr, som utveksler kunnskap innen 

EU 
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Svært mange av disse krever kompetanse 

om erstatning, reduksjon og forbedring av 

dyreforsøk 



’Nasjonal plattform for 
erstatning, reduksjon og forbedring 

av dyreforsøk’ 
 
 

Norecopa får lønnsmidler til 
en halv stilling 

og kr. 200.000 til drift 
 



Vil dere sørge for at det blir 
øremerket flere midler til 
erstatning, reduksjon og 
forbedring av dyreforsøk? 


