
 
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), tlf. 41 22 09 49. 

Innspill til Næringskomitéens høring den 7. november 

2013 om statsbudsjettet for 2014 fra Norecopa, 

Norges konsensus-plattform for erstatning, reduksjon 

og raffinering av dyreforsøk 

 
LMDs budsjett kap. 1112 Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet: 

Post 50 Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet 
 

Norge bruker fortsatt ca. 1 million forsøksdyr i året. LMD og FKD etablerte en nasjonal 

plattform for alternativer til dyreforsøk i 2007. Begge skriver i proposisjonene for 

statsbudsjettet for 2014 at plattformen skal driftes videre. Men denne nasjonale plattformen 

har kun hatt midler til en halv stilling og kr. 200.000 i driftsutgifter - frem til i fjor da 

Næringskomitéen i sin innstilling anbefalte en tilleggsbevilgning på kr. 500.000. 

 
I sin innstilling til St.meld. nr. 12 (2002-2003) Om dyrehold og dyrevelferd anbefalte 

Næringskomitéen ’å følge opp etableringen av en nasjonal plattform med et forsknings- 

og utviklingsfond etter svensk modell’. Den svenske staten har øremerket ca. 12 millioner 

kroner årlig til forskning på alternativer de siste 4 årene. Næringskomitéens anbefaling er 

ikke blitt hørt og er ikke nevnt i årets proposisjoner. I 2006 ba LMD Mattilsynet om å utrede 

et slikt fond. Mattilsynet anbefalte at fondet ble etablert - men ingenting har skjedd. 

 
Norge skal om kort tid gjennomføre EUs nye forsøksdyrdirektiv. Mattilsynet har sendt utkast 

til en ny forsøksdyrforskrift til LMD og FKD. Direktivet innebærer store endringer i dagens 

forvaltning og inneholder mange nye krav om alternativer til dyreforsøk. Både Mattilsynet og 

landets 60 forsøksdyravdelinger vil ha et stort behov for fagkunnskap på dette området. 
 
Nå må det endelig bevilges tilstrekkelige midler til arbeidet med alternativer til dyreforsøk 

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

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 til et fond for utvikling av alternativer til dyreforsøk. For at 

fondet skal være sammenlignbart med den svenske modellen, bør det øremerkes minst 

kr. 8 millioner i året. 

Disse må bli friske midler som ikke svekker de andre oppgavene til Veterinærinstituttet. 


