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Hos fastlegen: 

Jeg tror vi skal ta en blodprøve av deg, bare for å 
utelukke at du har en infeksjon. 



 

Jeg tar forresten blodprøven ved å stikke deg i halsen 
uten bedøvelse –  

men slapp av, jeg skal sprøyte 2 liter med væske inn i 
buken din først, så du ikke dør av sjokk. 





Norecopa arbeider for å spre kunnskap om 

•  forbedring av metoder som må brukes på dyr 

•  metoder som krever færre forsøksdyr 

•  metoder som kan erstatte dyr helt 



Utdeling av Norecopas 3R-pris på 
kr. 30.000 

Adamstua, Oslo 



5. juni på Adamstua 



Næringskomitéen, 2003: 
 
’Komitéen ber Regjeringen følge opp etableringen av en 
nasjonal plattform med et forsknings- og utviklingsfond etter 
svensk modell.’ 
 
 



Denne uken:  
SEK 13.690.000 til 
3R-forskning 

Den svenske staten har øremerket over 
50 millioner kroner til 3R-forskning de 4 siste  
årene. 



Næringskomitéen, 2003: 
 
’Komitéen ber Regjeringen følge opp etableringen av en 
nasjonal plattform med et forsknings- og utviklingsfond etter 
svensk modell.’ 
 
 
Norecopas stiftelsesmøte, 2007: 
 
’Oppfølging av plattformen har prioritet i begge 
departementene’ 
 
Statssekretær LMD, Ola Heggem, Sp. 
 
 



60 forsøksdyravdelinger 
+ feltforsøk  

Nytt forvaltningssystem i 2014 

Et ’nasjonalt kompetansesenter’ med bare en halv stilling…. 

1 millioner forsøksdyr? 



I 2014 skal vi gjennomføre EUs nye forsøksdyrdirektiv 
 
Noen av kravene: 
 
•  humane endepunkter 
•  klassifisering av prosedyrer (mild, moderat, betydelig) 
•  retrospektiv evaluering av alle prosjekter klassifisert som ‘betydelig’ 
•  et system for deling av organer og vev fra døde dyr 
•  regler for omplassering/frisetting av dyr 
•  autorisasjon av alle avlssentre, forsyningsvirksomheter og brukere 
•  etablering av dyrevelferdskomitéer 
•  offentliggjøring av populærvitenskapelige sammendrag av alle godkjente 

forsøksprosjekter 
•  et system for å bidra til utvikling og validering av alternativer 
•  identifisering og nominering av valideringslaboratorier 
•  promotering av alternativer og spredning av kunnskap om disse 
•  et kontaktpunkt som gir regulatoriske råd og egnetheten av alternativer som 

foreslås validert 
•  en nasjonal komité for beskyttelse av forsøksdyr, som utveksler kunnskap innen 

EU 
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Svært mange av disse krever kompetanse 

om erstatning, reduksjon og forbedring av 

dyreforsøk 



Innstilling fra Næringskomitéen om 
statsbudsjettet for 2013 
 
 
 
Fleirtalet ber om at sekretariatsfunksjonen vert styrka 
med til saman 500 000 kroner, fordelt med 200 000 
kroner innanfor Fiskeri- og kystdepartementets og 300 
000 kroner innanfor Landbruks- og matdepartementets 
bevilling til tilskot til Veterinærinstituttet. 



Vil dere skape en sterk plattform for 
alternativer til dyreforsøk? 

 
Vil dere sørge for at LMD gjør alvor av 

Næringskomitéens anbefaling fra 2003, slik 
at fondsmidler blir øremerket alternativer til 
dyreforsøk?  


