
 

 
Norecopa (www.norecopa.no) er en uavhengig medlemsorganisasjon registrert i Brønnøysund med et styre som 
representerer de fire interessepartene rundt dyreforsøk: forvaltningen, akademiet, industrien og dyrevern-
bevegelsen. Norecopas sekretariat mottar en basisbevilgning over Veterinærinstituttets budsjett, p.t. kr. 800.000 
i året. Kontaktperson: professor Adrian Smith, tlf. 41 22 09 49 (adrian.smith@vetinst.no) 
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Det trengs flere ressurser til forskning på velferd hos forsøksdyrene våre 

Norge bruker flest forsøksdyr pr. innbygger i Europa og staten får store inntekter fra 

oppdrettsnæringen som er avhengig av kunnskap fra dyreforsøk. Til tross for dette, er det 

bevilget minimalt til arbeidet med å øke forsøksdyrenes velferd, bl.a. ved å erstatte, redusere 

og raffinere disse forsøkene. En 100-siders rapport utgitt av Forskningsrådet i desember 2009 

påpeker det store behovet for mer forskning på velferd hos fisk i forsøk. 
  

Det er politisk enighet om behovet for et kompetansesenter og et statlig pengefond for 

alternativer til dyreforsøk 

I stortingsmelding nr. 12 (2002-2003) Om dyrehold og dyrevelferd står det: 

’Landbruksdepartementet vil bidra til at det opprettes en nasjonal plattform, et 

kompetansesenter, for alternativer til bruk av dyr i forskning, slik det nå gjøres i en rekke 

europeiske land’. 

I sin innstilling ba næringskomitéen regjeringen i tillegg om ’å følge opp etableringen av en 

nasjonal plattform med et forsknings- og utviklingsfond etter svensk modell’.   Den svenske 

staten har i mange år bevilget millionbeløp årlig til dette formålet. I perioden 2009-2011 er 

hele 27 millioner statlige kroner øremerket slik forskning i Sverige. Mattilsynet har også 

tilrådet og utredet opprettelsen av et fond for alternativer. 
 

Nå må det bevilges tilstrekkelige midler til arbeidet med dyreforsøk på egen budsjettpost 

1. Norecopa må få tilstrekkelige ressurser til å kunne fungere som slagkraftig 

kompetansesenter. Norecopa bør få minst kr. 3 millioner i året for å kunne lønne en 

sekretær og en fagkonsulent i helstilling.  

• Det må etableres et statlig, politisk uavhengig pengefond for tildeling av midler til 

forskningsgrupper som ønsker å arbeide med alternativer til dyreforsøk. For at dette 

fondet skal være sammenlignbart med den svenske modellen, bør det utdeles minst 

kr. 10 millioner i året fra fondet. 


