
 
Arbeidsoppgaver for Norecopa og et fond for alternativer: 

behovet for øremerkede midler på egen budsjettpost 
 

 
Føringer fra statssekretær Ola T. Heggem i åpningstalen ved stiftelsen av Norecopa, 
10. oktober 2007: 
 

1. Oppfølging av Norecopa har prioritet i begge departementene 
2. Norecopa bør spre kunnskap om, og fremme bruken av, alternativer til dyreforsøk 
3. Norecopa bør være en viktig premissleverandør knyttet til fremtidig forvaltning 

og politikkutforming 
4. Norecopa bør ha en bred kontaktflate internasjonalt 

 
Dette kan konkretiseres slik: 
 
 Forberedelser, EUs reviderte forsøksdyrdirektiv* 
 Arbeidsgruppen, ny forsøksdyrforskrift* 
 Innspill, nye opplæringskrav for personer som driver dyreforsøk* 
 Finansiering av NORINA & TextBase-databasene* 
 Planlegging av konsensusmøtet om husdyrforsøk, mai 2011 
 Oppgradering av nettsidene til Norecopa* 
 Veileder om litteratursøk for forskere som planlegger dyreforsøk* 
 Oppdatering og oversettelse av kompendier i forsøksdyrlære* 
 Faglige uttalelser i samarbeid med Forsøksdyrutvalget (f.eks. merkemetoder) * 
 Oppfølging av konsensusmøtene på viltforskning og fisk* 
 Statistiske metoder for å redusere antallet forsøksdyr - workshops* 
 Steering Committee, 8th World Congress on Animal Use in the Life Sciences & 

Alternatives, Montreal, august 2011 
 Etablering av standardiserte forsøksfisk og en biobank* 
 Oppfølging av NFR-rapport om forskningsbehov hos fisk: 

o effekten av miljøparametre* 
o velferdsindikatorer* 
o smertepersepsjon* 
o humane endepunkter* 
o anestesi og smertelindring* 
o vaksineutvikling og -testing* 
o utdanning av fiskeforskere* 

 Kartlegging av implementeringsgraden av de 3 R-ene i fiskeforsøk* 
 Utarbeidelse av kategorier for smerte/lidelse hos fisk* 

 
*Knyttet direkte eller indirekte til EUs reviderte forsøksdyrdirektiv 
 
 
Oslo, 11. juni 2010 
Adrian Smith (adrian.smith@vetinst.no, tlf. 41 22 09 49) 
professor, sekretær til Norecopa 



 
 
Noen av de nye elementene i EUs reviderte forsøksdyrdirektiv (artikkelnummer i paranteser): 
 
 
 
 

 bruken av frasen ‘prosedyrer som ikke forårsaker mer lidelse enn injeksjoner’ (1) 
 krav om innfangingsmetoder for ville dyr (9) 
 krav om humane endepunkter (13) 
 forbud om bruken av muskellammende stoffer uten tilstrekkelig bedøvelse (14) 
 klassifisering av prosedyrer (ikke-overlevelse, mild, moderat, betydelig) (15) 
 system for deling av organer og vev fra døde dyr (18) 
 regler for omplassering/frisetting av dyr (behov for evaluering av helserisiko) (19) 
 autorisasjon av alle avlssentre, forsyningsvirksomheter og brukere (20) 
 etablering av dyrevelferdskomitéer hos alle avlssentre, forsyningsvirksomheter og 

brukere med arkiveringskrav (26) 
 retrospektiv evaluering av alle prosjekter klassifisert som ‘betydelig’ (39) 
 offentliggjøring av populærvitenskapelige sammendrag av alle godkjente 

forsøksprosjekter (43) 
 Et system for å bidra til utvikling og validering av alternativer (47) 
 Identifisering og nominering av valideringslaboratorier (47) 
 Promotering av alternativer og spredning av kunnskap om disse (47) 
 Ett kontaktpunkt som gir regulatoriske råd og egnetheten av alternativer som foreslåes 

validert (49) 
 En nasjonal komité for beskyttelse av forsøksdyr, som utveksler kunnskap innen EU 

(49) 


