
 

 
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 2013, 18. oktober 2012: 

fra Norecopa, Norges konsensus-plattform for 

erstatning, reduksjon og raffinering av dyreforsøk 

 
 

LMDs budsjett kap. 1137 Forsking og innovasjon: 
Post 51 Basisløyvingar til forskningsinstitutt m.m. 

 

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

skriver i proposisjonene for statsbudsjettet for 2012 at plattformen skal driftes videre. Men 

plattformen har kun midler til en halvstilling og kr. 210.000 i driftsutgifter. 

 

I proposisjonen fra LMD for i fjor sto det at det må 'vere fokus på forsking retta mot 

utvikling av alternativ til dyreforsøk, jf. næringskomiteen si anbefaling i innstillinga til 

St.meld. nr. 12 (2002-2003)’. Det som næringskomitéen anbefalte, var å ’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). Komitéens anbefaling er ikke blitt hørt 

og er ikke nevnt i årets proposisjoner. 

 

Norge må nå gjennomføre EUs nye forsøksdyrdirektiv. Mattilsynet har sendt utkast til en ny 

forsøksdyrforskrift på høring. Utkastet innebærer store endringer i dagens forvaltning og 

inneholder mange nye krav knyttet til faglige vurderinger av dyreforsøk. Landets 60 

forsøksdyravdelinger og feltforskere vil ha et stort behov for fagkunnskap på dette området. 
 

Nå må det endelig bevilges tilstrekkelige midler til arbeidet med dyreforsøk og alternativer 

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 hel stilling. 

2. Det må øremerkes midler for tildeling til forskningsgrupper som trenger å arbeide 

med alternativer til dyreforsøk. For at disse midlene skal være sammenlignbare med 

den svenske modellen, bør det øremerkes minst kr. 8 millioner i året. 


