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Idé

• Faglig: Sjekk om ideen fyller hull/behov
• Praktisk: Få vurdering av realisme
• Formelt: Sjekk mulige show-stoppers

Kvalitets-
sikring og 

finansiering

• Praktisk: Sørg for å få med alle relevante logistikkostnader i søknad

Plan-
legging

• Praktisk: Meld inn og gå i dialog om dine logistikkbehov
• Formelt: Meld inn aktivitet og søk om nødvendige tillatelser
• Veiledning: Skaff deg oversikt og planlegg iht. gitte retningslinjer
• Opplæring: Delta på kurs og informasjonsmøter
• Praktisk: Pakk og forbered deg på hensiktsmessig måte

Gjennom-
føring

• Formelt: Gjennomfør iht. planer. Meld fra om og klarer endring i planer
• Praktisk: Større endringer i logistikk gjøres i tett dialog med operatør. Delta på evt. feltopplæring som er påkrevd
• Veiledning: "Don't do"-listen 

Etter-
arbeid

•  Formelt: Sluttrapporter
•  Faglig: Innrapportering av data
•  Praktisk: Innlevering av utstyr



Vi har en idé! 
(som krever feltarbeid i Antarktis)



Avklar med dere selv sånn 
omtrent hvor, hvordan og med 
hvem

2. Vurder realisme                  

Kontakt NP/OLA for:
 Vurdering av realisme, f.eks.:

 Områdets tilgjengelighet
 Ressurser tilgjengelig for å støtte 

prosjektet
 Om det er praktisk mulig å etablere 

evt. ønsket infrastruktur

 Evt. veiledning mhp. mulig 
operatør/tilrettelegger

1. Fyller ideen forskningshull/ 
-behov?

Sjekk opp mot nasjonale 
strategier og dokumenter:
 Norsk polarforskning. Forskningsrådets 

policy for 2014-2023

 mv.

Sjekk opp mot internasjonale 
strategier og prosesser:
 SCAR

 SOOS 

 mv.
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3. Sjekk at det er lovlig

Kontakt NP/SMIR for 
overordnet vurdering for evt. 
formelle «show stoppers»

@NP



Vi vil 
kvalitetssikre 
ideen og søke 
finansiering!
(men hva koster feltarbeidet?)



Aktuelle finansieringskilder

NARE: KLD finansierer norsk 
Antarktisforskning ved en 
øremerket bevilgning over NPs 
budsjett. Utlysning og utvelgelse i 
samarbeid m. NFR. 

POLARPROG: NFR-program med 
egne Antarktisutlysninger, samt 
bipolare utlysninger. 

NFR: Det kan være relevante 
utlysninger over andre NFR-
programmer, men sjeldent 
dimensjonert for feltarbeid i 
Antarktis. 

EU: Det kan være relevante 
Antarktis- og/eller polarutlysninger 
innenfor EU-systemet (pt. spesielt 
H2020)

Andre: Ha et våkent blikk – 
muligheter fins der du minst venter 
det!

4a. Hva koster norsk 
logistikk? 

Alle logistikkostnader knyttet 
til prosjektet må dekkes 
innenfor tildelt prosjekt-
ramme, f.eks.:

 frakt- og reisekostnader til og fra 
Antarktis

 leie av utstyr
 transport i Antarktis
 kost/losji
 strøm
 Internett
 støtte fra stasjonspersonell
 støtte og plassleie til etablering av 

instrumenter og infrastruktur

Kontakt NP/OLA for veiledning 
om slike kostnader. 

4b. Hva koster utenlandsk 
logistikk? 

Hvis du vet hvilken operatør du 
vil bruke kan du kontakte disse 
direkte for veiledning om 
kostander. 

NP/OLA kan bistå med å 
formidle kontaktinformasjon til 
andres nasjonale logistikk-
program ved behov.
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Jippi! Prosjektet 
er kvalitets-
sikret og vi har 
fått penger!
(formell og praktisk oppfølging)



Aktivitet på 
(og ut fra)Troll

5a. Meld inn dine logistikk-
behov for din planlagte 
aktivitet på Troll snarest 
mulig

Følg rettledning for aktivitet og 
innmelding av behov som du 
finner på NPs hjemmeside 
under «vilkår for aktivitet på 
Troll». Omfatter:
• Etablering av infrastruktur (inkl. 

forskningsinstallasjoner)

• Tjenestebehov (transport, utstyr, 
kost/losji, mv).

• (Melding og konsekvensvurdering 
etter Antarktisforskriften (mer 
senere))

5b. Gå i dialog om 
tilrettelegging av logistikk for 
din planlagte landbaserte 
aktivitet utenfor Troll

For annen landbasertaktivitet 
basert på norsk logistikk ut fra 
Troll, kontakt NP/OLA for 
praktisk planlegging.

Sjekk blant annet på forhånd 
om ønsket infrastruktur/  
transportmiddel/utstyr finnes 
og er tilgjengelig på Troll.

© Peter Leopold



Aktivitet på (ut 
fra) forsknings-
fartøy

5c. Fartøysbehov må meldes 
NPs toktkomite innen 
utgangen av august ett år før 
toktet starter.

Toktplanlegging gjennomføres 
i samarbeid med NP/OLA og 
følgende logistikkbehov må 
meldes inn så tidlig som mulig:
• utstyrsbehov

• behov for teknisk støtte

•  antall toktdeltagere

• mv.

(Melding av egen aktivitet etter 
Antarktisforskriften (mer senere))

Merk: Kronprins Haakon vil ha en egen 
langsiktig miljøkonsekvensvurdering 
som gjelder drift av båten som 
forskningsplattform.
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Risiko-
vurdering og -
planlegging

6. Reduser risiko allerede i 
planleggingsfasen

 Aktiviteter i Antarktis skal 
planlegges og gjennomføres 
på en sikker og selvforsynt 
måte. 

 Mulig risiko for skade på liv 
og helse ved aktiviteten skal 
identifiseres og i så stor grad 
som mulig reduseres.

@NP



Forskrift om miljøvern og 
sikkerhet i Antarktis

7. Meld og konsekvensvurder din 
aktivitet iht. Antarktis-
forskriften
Fyll ut melding etter Antarktis-
forskriften og send inn til NP/SMIR
senest ett år før første feltarbeids-
sesong.

Merk: Dersom feltarbeid skjer første 
feltsesong etter tildeling, send melding 
umiddelbart.

Husk: Melding skal omfatte det totale 
feltarbeidet (også om det går over flere 
sesonger).

MERK: Sørg for at nødvendige 
godkjenninger og tillatelser er på plass 
før feltarbeidet starter!

Sjekk: Dekkes du av statlig 
selvassuranse? Hvis ikke må du sjekke 
om det kreves at du må ha egen SAR-
forsikring.

Standard meldingsskjema får ved 
henvendelse til NP og ligger 
tilgjengelig på NPs hjemmeside. 
Ofte lenke i NFRs utlysningstekst. 

• Stiller krav om melding og 
miljøkonsekvensvurdering

• Setter krav til aktivitet når 
det gjelder bl.a.:

• Avfallshåndtering
• Håndtering av flora og 

fauna
• Innførsel av fremmede 

arter
• Forurensning og bruk 

av forurensende 
stoffer

• Aktivitet i spesielle 
områder

OBS: Snart nytt skjema



8. Dersom du skal arbeide 
med dyr

Alle som skal bruke dyr i forsøk 
må få tillatelse av Mattilsynet 
før de går i gang med forsøket. 
Søknad om godkjenning av 
forsøk sender du inn 
fra forsøksdyr-forvaltningens 
tilsyns- og søknadssystem 
(FOTS).

9. Annet

Sjekk alltid om det kan være 
annet regelverk som kan gjelde 
for din aktivitet, og forhold deg 
til aktuelle bestemmelser. 

MERK: Sørg for at nødvendige 
godkjenninger og tillatelser er 
på plass før feltarbeidet 
starter!

Annet relevant regelverk

• Dyrevelferd: Det er ikke lov å 
benytte dyr i forsøk hvis man 
kan oppnå samme kunnskap 
uten bruk av dyr. Det skal alltid 
benyttes så få dyr som mulig. 
Forsøket skal alltid utføres slik 
at dyrevelferden er best mulig 
under forsøket.

• NKOM: Melding/søknad om 
tillatelse kreves dersom for 
bruk av radiosendere. 

• Annet: Få forskrifter er gjort 
gyldig for Antarktis, men…

© Stein Tronstad



Retningslinjer

10. Gjør deg kjent med og 
planlegg iht. relevante formelle 
retningslinjer, veiledere og 
planer som gjelder for den type 
aktivitet du skal gjennomføre

 SCAR’s Code of Conduct for the 
Exploration and Research of 
Subglacial Aquatic 
Environments

 SCAR’s Environmental Code of 
Conduct for Terrestrial Scientific 
Field Research in Antarctica

 ATCM Code of Conduct for 
Activity within Terrestrial 
Geothermal Environments in 
Antarctica

Sjekk gjerne med NP/SMIR om 
det fins andre spesifikke 
retningslinjer relevant for din 
planlagte aktivitet eller det 
området du skal oppholde deg i.

11. Gjør deg kjent med 
relevante formelle 
retningslinjer, veiledere og 
planer som gjelder for det 
området du skal være i 

 Forvaltningsplaner ASPA
 Forvaltningsplaner ASMA
 Site Visitor Guidelines

@Robyn Waserman



Opplæring

12. Delta på forhånds-
seminarer og kurs der det 
er påkrevd
En del aktivitet både på og 
utenfor Troll krever spesial-
kompetanse og/eller intern 
opplæring. Dette kan være:
 1.hjelps kurs

 brekurs for ferdsel i felt 

 opplæring i bruk av kjøretøy eller 
verktøy 

Merk: NP kan også pålegge 
feltpartier å ha med personell 
med spesialkompetanse (f.eks. 
mekaniker eller feltguide) 
avhengig av feltarbeidets art

© Elin Vinje Jenssen
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Pakking, frakt, 
mv.

13. Sørg for å organisere frakt 
og pakking av gods og utstyr i 
god tid

Frakt av gods til Troll, Antarktis 
er utfordrende og kostbart. 
Vær ute i god tid og ta kontakt 
med NP/OLA for veiledning. 

Flyfrakt kan la seg gjøre for 
små mengder gods, men må 
avklares i god tid. En del farlig 
gods kan ikke fraktes lovlig 
med fly.

Båtfrakt er nødvendig for stort 
og tung gods, og det er 
nødvendig å planlegge tidlig, 
normalt året i forveien, for å 
sikre at utstyret er tilgjengelig 
på Troll ved oppstart av 
feltarbeidet.

Tenk også på følgende:

 Frakt, transport, pakking,  
(fremmede arter, avfall, osv.)

 Utdeling av personlig 
feltutstyr

 Reise

© Jan Roald



Hjelp, vi er i 
felt!
(og det er fremdeles formaliteter 
som må ivaretas)



Huskeliste

14. Gjennomfør aktiviteten iht. 
planer. 
Vesentlige avvik i gjennomføring 
av aktiviteten må meldes og 
klareres til NP/SMIR eller annen 
relevant myndighet.
Vesentlige praktiske endringer 
må gjennomføres i dialog med 
operatør.

15. Gjennomgå in-brief og evt. 
feltopplæring & oppfriskings-
kurs

Merk følgende ting du ikke uten 
videre kan gjøre mens du er i felt:

 Samle inn og ta med prøver for 
andre med mindre det 
foreligger spesifikk tillatelse

 Ta med biologisk materiale 
utover det som det evt. er gitt 
tillatelse til

 Bruke droner med mindre du 
har meldt og fått godkjent 
aktiviteten

 Ta med deg meteoritter 
dersom du skulle finne

 Ødelegge eller ta med deg 
kulturminner

 Gå inn i verneområder med 
mindre du har spesifikk 
tillatelse

© Peter Leopold



Puh, vi 
overlevde 
feltarbeidet
(men ingen tid til å slappe av - og 
det er ikke bare bearbeiding av data 
som gjenstår …)



Sjekkliste for 
sluttoppgjøret

16. Lever påkrevde 
sluttrapporter knyttet til 
feltvirksomheten 

 Sluttrapport etter 
Antarktisforskriften:

 Etter hver feltperiode dersom 
avvik

 Etter hver feltperiode dersom 
prosjektet har spesifikke 
tillatelser for flora&fauna eller 
ASPA 

 Etter siste feltsesong i alle 
andre tilfeller.

 Andre påkrevde feltrelaterte 
rapporter

@Lawrence Hislop

17. Lever inn lånt/leid utstyr

@Lawrence Hislop



18. Sørg for å gjøre data 
tilgjengelig og rapporter 
gjerne inn dine datasett til 
relevante depositarer/ 
databaser

 Legg inn vitenskapelige 
artikler knyttet til arbeidet i 
Antarktisdatabasen (under 
utarbeidelse) 

 Antarctic Data Directory 

 Informer NP/SMIR hvis du 
vet eller tror at innhentede 
biologiske prøver vil eller kan 
bli utforsket for bruk i mulig 
fremtidig biopropekterings-
øyemed.



Jeg er ikke 
prosjekt-
ansvarlig
(men skal i felt …)



Sjekk at alt er i 
orden…..

19. Sjekk at det formelle er i 
orden fra prosjektleders side

 Hør med prosjektleder om 
prosjektet har nødvendige 
tillatelser/ godkjenning fra 
aktuell myndighet 

 Forhold deg til de angivelser 
prosjektleder har på 
prosjektgjennomføring, samt 
relevante retningslinjer

 Antarktisforskriftens
generelle bestemmelser 
gjelder for alle norske 
statsborgere til enhver tid

20. Sørg for at de praktiske 
behovene du har ifm. ditt 
feltopphold er ivaretatt av 
prosjektleder



… og vær obs 
på forbud og 
begrensninger 
som gjelder 
uansett…..

Merk følgende ting du ikke uten 
videre kan gjøre mens du er i felt:
 Ikke samle inn og ta med 

prøver for andre med mindre 
det foreligger spesifikk 
tillatelse

 Ikke ta med biologisk materiale 
utover det som det evt. er gitt 
tillatelse til

 Ikke bruke droner med mindre 
du har meldt og fått godkjent 
aktiviteten

 Ikke ta med deg meteoritter 
dersom du skulle finne (evt. 
følg prosedyre)

 Ikke ødelegge eller ta med deg 
kulturminner

 Ikke gå inn i verneområder 
med mindre du har spesifikk 
tillatelse

© Birgit Njåstad



Kontakt-
informasjon

 NP: postmottak@npolar.no

 SMIR: antarktisforskrift@npolar.no

 OLA: antarktislogistikk@npolar.no


