
 

 
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 fra LMD & FKD. Sekretariatet er tilknyttet 
Veterinærinstituttet i Oslo. Kontaktperson: professor Adrian Smith (adrian.smith@vetinst.no) 

Innspill til Næringskomitéens høring om statsbudsjettet 

for 2012, 18. oktober 2011: 

fra Norecopa, Norges konsensus-plattform for 

erstatning, reduksjon og raffinering av dyreforsøk 

 
LMDs budsjett kap. 1137 Forskning og innovasjon: 

Post 50 Forskningsaktivitet 
 

FKD og LMD etablerte en nasjonal plattform for alternativer til dyreforsøk i 2007. I 

proposisjonen fra LMD for statsbudsjettet for 2012 står det at Veterinærinstituttet skal drive 

plattformen videre. Plattformen har imidlertid kun hatt midler til en halvstilling og kr. 

200.000 i årlige driftsutgifter siden oppstarten. 

   I proposisjonen fra LMD står det: 'Nye, meir omfattande og strengare regler i Europa 

for bruken av forsøksdyr gjer dessutan forsking retta mot utvikling av alternativ til 

dyreforsøk viktig. Jf. òg næringskomiteen si anbefaling i innstillinga til St.meld. nr. 12 

(2002-2003)’. 

De nye europeiske reglene som proposisjonen refererer til, trer i kraft 1. januar 2013. 

Det er svært viktig at Norge er forberedt på disse - og det gjenstår mye arbeid! 

   Det som ikke står i årets proposisjon, er hva næringskomitéen faktisk anbefalte i 2003: 

’følge opp etableringen av en nasjonal plattform med et forsknings- og utviklingsfond 

etter svensk modell’. 

   Den svenske staten har i mange år øremerket millionbeløp årlig til forskning på alternativer 

(24 millioner SEK i perioden 2009-11). 
 

Nå må det endelig bevilges tilstrekkelige midler til Norecopa og forskning på alternativer til 

dyreforsøk på egen budsjettpost 

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

støttespiller for Mattilsynet. 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. 8 millioner i året fra fondet. 


