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REFERAT fra styremøte i Norecopa, tirsdag 3. mai 2011 kl. 1000-1315 
på Veterinærinstituttet, Oslo 
 
Tilstede: 
Bente Bergersen (forvaltning, styreleder) via videokonferanse 
Signe Videm (industri) 
Aurora Brønstad (forskning) 
Tanya Schumacher (dyrevern) 
Adrian Smith (sekretær, referent) 
 
Saksliste: 

1. Dato for neste styremøte 
2. Aktivitetsplan og budsjett 
3. Program for årsmøtet 
4. 3R-KART 
5. Biometriske teknikker for identifisering av fisk 
6. ecopas årsmøte i 2012 
7. Innspill til Mattilsynet om den nye forsøksdyrforskriften? 
8. Referatsaker: 

a. Valgkomitéen (nytt medlem etter Dag Sørensen) og midlertidig varamedlem 
for Aurora? 

b. Vaksinerapporten 
c. Norecopas 3R-pris 
d. Newsfeed på http://oslovet.nvh.no 
e. Fiskekompendiet 
f. Oversikt over merkemetoder, og finneklipping hos fisk 
g. Rapport om belastningskategorier 
h. Konsensusmøtet om husdyr i forsøk, Gardermoen mai 2011  

 
Bente ønsket velkommen til Norecopas 11. styremøte fra Brussel via videokonferanse, og 
særlig til varastyremedlem Tanya Schumacher som møter for første gang. Dagsorden ble 
godkjent og det var ingen innsigelser mot innkallingen, heller ingen ønsker om å ta opp andre 
saker. 
 
Sak 1. 
Datoen for neste styremøte ble diskutert. Adrian undersøker flere muligheter for å arrangere 
flerpartskonferanser med bilde  og lyd. 
Vedtak: Neste styremøte blir tirsdag 4. oktober 2011. 
 
Sak 2. 
Styret gikk gjennom utkastet til aktivitetsplanen for 2011-2014 og budsjettet for 2011. 
Regnskapet for 2010 er nå godkjent av revisor. Alle disse dokumentene må legges frem for 
årsmøtet den 9. juni. Det ble foretatt noen mindre endringer i aktivitetsplanen og budsjettet. 
   Dette ble etterfulgt av en diskusjon omkring antallet medlemmer i Norecopa. De fleste 
aktuelle forskningsinstitusjoner og dyrevernorganisasjoner er medlem i Norecopa, men det er 
få som har medlemskap på avdelingsnivå. Det er få individuelle medlemmer i Norecopa. 
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Medlemskontingenten er allerede så lav at det ikke er rom for rabattordninger, f.eks. 
dobbelmedlemskap. 
Vedtak: Utkastet til aktivitetsplan og budsjett legges frem for årsmøtet. Tanya og Adrian 
samarbeider om å appellere til dyrevernorganisasjoner om å skrive om Norecopa i sine 
medlemsblader ved å forfatte et tekstforslag, med oppfordringer om medlemskap. 
 
Sak 3. 
Adrian gjennomgikk forslaget til programmet for årsmøtet den 9. juni. 
Under behandlingen av denne saken ble det en diskusjon om nødvendigheten av å ha et 
varamedlem for Aurora Brønstad, som er vara for Dag Marcus Eide som er i utlandet i hele 
2011 (sak 8a). 
Vedtak: Adrian arbeider videre med programmet. Det settes av tid til en kort presentasjon av 
vinneren av Norecopas 3R-pris. 
Styret anser det ikke som nødvendig å be årsmøtet om å oppnevne et varamedlem for Aurora 
Brønstad. 
 
Sak 4. 
Jurist Inger Helen Stenevik har utarbeidet et forslag til spørreskjema som skal brukes i den 
første fasen av prosjektet 3R-KART. Styret diskuterte skjemaets innhold, stil og oppbygging. 
   Norecopa mangler fortsatt en kandidat til fase to av prosjektet, når det skal avlegges besøk 
hos forsøksanleggene. Denne personen bør ha god innsikt i utfordringene knyttet til 
fiskeforskningen. Styret diskuterte ulike tiltak for å identifisere en slik person. 
Vedtak: Adrian arbeider videre med å koordinere ferdigstillelsen av søknadsskjemaet, og tar 
kontakt med mulige samarbeidspartnere. 
 
Sak 5. 
Adrian presenterte et dokument om biometriske identifikasjonsmetoder hos fisk, som er en 
bearbeidelse av to gruppeoppgaver fra et forskerkurs som han arrangerte på NVH i februar. 
Det ser ut til å være få metoder i dag som kan erstatte de mer invasive identifikasjons-
metodene som er i bruk i fiskeforskningen. 
   I tillegge fortalte Adrian at han har et lignende dokument (basert på gruppeoppgaver) under 
utarbeidelse om finneklipping hos fisk. Dette er et mer kontroversielt tema som er 
dagsaktuell i forskningen. 
   Forfatterne av gruppeoppgavene vil krediteres for sine bidrag til dokumentene. 
   Styret innser at det kunne være nyttig å offentliggjøre begge disse dokumentene, uten altfor 
bastante konklusjoner, slik at de kan brukes videre i miljøet som diskusjonsgrunnlag. Det er 
viktig at det opprettes synlige nettsider for dokumentene, lik det som er gjort i forbindelse 
med Norecopas arbeidsgruppe for belastningskategorier (www.norecopa.no/categories). 
Vedtak: Adrian arbeider videre med dokumentene, som sirkuleres til styret og deretter legges 
ute på Norecopas nettsider. 
 
Sak 6. 
Styret har tidligere diskutert muligheten for å foreslå ovenfor ecopa at organisasjonens 
årsmøte legges til Norge i 2012. Bente foreslo under ecopas årsmøte i 2010 at Tyskland 
arrangerte årsmøtet i 2011, i og med at det var plattformens 25-års jubileum. På det 
tidspunktet var det også meningen at Norecopa skulle arrangere et internasjonalt 
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konsensusmøte i år på Gardermoen, noe som hadde bundet opp en del ressurser (dette ble 
senere kansellert på grunn av lav interesse). 
   Dagen før styremøtet ble det kjent at Spania arrangerer ecopas årsmøte i 2011. Styret 
diskuterte muligheten til å forsøke å arrangere konsensusmøtet som ble kansellert i år, i 2012. 
Vedtak: Norecopa melder fra til ecopa at vi ikke lenger er aktuelle som kandidat for årsmøtet 
i 2012, og at vi foreslår at Tyskland arrangerer årsmøtet i 2012. Det kan være aktuelt for 
Norecopa å arrangere årsmøtet i 2013. 
   Norecopa gjør et nytt forsøk, med utvidet annonsering, på å arrangere et internasjonalt 
konsensusmøte om husdyr i forskningen, med omtrent samme innhold og varighet som det 
planlagte møtet i år, i september 2012. Adrian får i oppdrag å identifisere en uke som ikke 
kolliderer med andre relevante konferanser. 
 
Sak 7. 
Adrian er blitt kontaktet av personer i Mattilsynet som har begynt å arbeide med den nye 
forsøksdyrforskriften som må utarbeides etter at EU vedtok en revisjon av 
forsøksdyrdirektivet. Norges tilsynssystem for dyreforsøk vil trolig endres i denne prosessen, 
slik at både regelverksavdelingen og tilsynsavdelingen er involvert i saken. Det er forventet 
at det blir oppnevnt en referansegruppe, som vil bistå arbeidsgruppen med å lage et utkast til 
ny forskrift. Norecopa ønsker å spille en aktiv rolle i denne prosessen, og ikke bare være en 
av adressatene når utkastet sendes på høring. 
Vedtak: Adrian skriver utkast til et brev til Mattilsynet, som sirkuleres til styret først, hvor 
Norecopas interesse for å delta aktivt i denne prosessen formidles. 
 
Sak 8. 
 

a. Adrian har vært i kontakt med valgkomitéen, som skal komme med et forslag 
til erstatning for Dag Sørensen i valgkomitéen i god tid før årsmøtet. Når det 
gjelder et varamedlem for Aurora Brønstad, vises det til sak 3 ovenfor. 

b. Forfatterne av vaksinerapporten har fullført sitt arbeid med dokumentet. En av 
hovedkonklusjonene i dokumentet støtter seg imidlertid til forskningsresultater 
som ennå ikke er publisert. Resultatene forventes publisert i løpet av kort tid. 
Forfatterne og Adrian ønsker at vedkommende forsker skal få anledning til å 
publisere sine resultater før dokumentet offentliggjøres. Vaksinerapporten blir 
gjort kjent straks dette har skjedd.  

c. Det er kommet inn 11 nominasjoner til årets 3R-pris. Priskomitéen (den 
samme som i fjor) har fått til 20. mai å velge en prisvinner. Det er viktig at 
styret og sine kontakter tenker på mulige kandidater gjennom hele året, og 
melde disse fortløpende til Norecopas sekretær, for å unngå hastverk like før 
nominasjonsfristen på våren. 

d. Norecopa har som kjent overtatt driftansvaret for nettsidene utviklet av 
Forsøksdyravdelingen på NVH (http://oslovet.nvh.no). En av sidene 
inneholder en automatisk nyhetsstrøm (newsfeed), som har vært levert av et 
eksternt firma. Veterinærinstituttet har samtykket i at Norecopa kan benytte 
vederlagsfritt det firmaet som VI benytter til en lignende nyhetsstrøm på sine 
nettsider. Adrian har arbeidet med å få dette til rent teknisk. 

e. Adrian orienterte om at arbeidet med kompendiet fortsetter, delvis med 
innspill fra gruppeoppgaver fra forskerkurset i februar, se sak 5. 
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f. Se sak 5. Adrian arbeider med å redigere dokumentene, delvis basert på 
gruppeoppgaver fra forskerkurset. 

g. Adrian orienterte om at rapporten er akseptert for publisering, og at det er 
forventet at den vil foreligge på tidsskriftets nettsider i løpet av få uker. 
Norecopa har opprettet en egen nettside, som vil bli oppdatert fortløpende 
(www.norecopa.no/categories). 

h. Styret ble orientert om saken under sak 6 ovenfor. 
 
 
Møtet ble hevet kl. 1315. 
 
Neste styremøte er tirsdag den 4. oktober 2011 kl. 1000 - 1400 på Veterinærinstituttet. 
 
 
 
 
 
 
 
Bente Bergersen      Signe Videm  Aurora Brønstad              Tanya Schumacher 
     styreleder          styremedlem                 styremedlem       styremedlem 
 
 
 
 
 
Adrian Smith 
sekretær, referent 


