
Velkommen til fagseminar og
årsmøte i Norecopa!

9. juni 2011

www.norecopa.no

Norges konsensus-plattform for erstatning,
reduksjon og raffinering av dyreforsøk



1030 - 1035: Velkommen. Norecopas aktivitet det siste året
1035 - 1050: Utdeling av Norecopas 3R-pris
1050 - 1100: Presentation of the prizewinner’s work
1100 - 1140: Animal testing in toxicology: does it work? Professor Thomas

Hartung, CAAT, Johns Hopkins University, Baltimore
1140 - 1210: Lunsjbuffet i vestibylen
1210 - 1250: Opportunities for replacing animals in toxicity testing. 

Professor Thomas Hartung
1255 - 1345: Årsmøte i Norecopa



Hva har vi gjort
siden årsmøtet i fjor?

www.norecopa.no



Belastningskategorier, fiskeforsøk



3R-potensialet innenfor fiskevaksiner



Andre prosjekter

 3R-KART: Analyse av forbedringspotensialet innenfor
fiskeforsøk. Støtte fra FKD og Dyrevernfondet

Fase 1: spørreskjema (våren 2011)

Fase 2: besøksrunde (etter årsmøtet)



• Fagartikler om dyreforsøk og Norecopa
• Norsk veterinærtidsskrift

• Innlegg om Norecopa på fagmøter
• Flere forskerkurs (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø)
• SEB, Praha (Penny Hawkins, RSPCA)
• ecopas årsmøte i Milano

• Medlem av Steering Committee for verdenskongressen om de
3R-ene i Montreal, august 2011
• Politisk kontakt

• Møter med LMD, FKD og Næringskomitéens leder
• Innlegg på høringen om statsbudsjettet for 2012
• Kontakt med utvalgte politikere
• Søknad om økt tildeling i 2012, LMD

• Kontakt med Mattilsynet, det nye EU-direktivet
• Arbeid med Norecopas 3R-pris



Kronikker o.l.



 Arbeid med nettsidene

 Oppdatering av A-Z av retningslinjer for dyreforsøk
 Referatene fra alle styremøtene (3 siden juni 2010)
 Nyhetsbrevene (1.400 abonnenter, 8 i året)
 Overtagelse av oslovet.nvh.no
 Ny nyhetsstrøm

Men... er det noe som lytter til oss?!

 Nyhetsbrev
19.05.2011

Epost om
årsmøtet
10.05.2011



www.norecopa.no



Samarbeid med NFR

Internasjonalt konsensusmøte

Harmonisation of the Care and Use of
Agricultural Animals in Research, 10.-12. mai

kr. 75 000 i støtte fra NFR
Måtte kanselleres på grunn av lav interesse (16

foredragsholdere, kun 18 påmeldte...)

Håper å arrangere dette i september 2012.



Kompendium om fisk som forsøksdyr



2,7 millioner dyr i forskningen

64 forsøksdyravdelinger
+ feltforsøk

Forsøksdyrutvalget (FDU)
(8 medlemmer)

Sekretariatet
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