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Norge i Antarktis

• Første som overvintret (C.E. Borchgrevink)

• Først på Sydpolen (Roald Amundsen i 1911)

• Hvalfangst i flere tiår

• Blant de 7 som krever landområde

• Blant de 12 som var med på det Int.Geofysiske År, og 
som etablerte Antarktis traktaten. 

• Blant de 28 som har stasjon

• … no. 21 i forskningssammenheng 

• Tror vi kommer høyere på listen etter hvert fordi

– har både fartøy og helårsstasjon med god tilkomst

– flere miljøer engasjerer seg

– betydelig næringsaktivitet (krillfiske, turisme)



+: God evaluering av norsk 
polarforskning, no. 5 totalt, no. 3 i 
Arktisk, norske polarforskere på 
høyde internasjonalt

÷: Svalbardforskning siteres under 
gjennomsnittet, mange aktører (~ 30), 
lite konkurranseutsatte midler (~ 20 
%), dårlig koordinering

Foreslår: plan for rekruttering, mer 
konkurranseutsetning av 
forskningsmidlene, bedre 
koordinering, midl. polarkomite





Strategi- og organisasjonsseminar,  
Sommarøy 23. – 25. april 2018





STRATEGIER - Norsk Polarinstitutt skal:

• VÆRE INTERNASJONALT LEDENDE PÅ 
POLARFORSKNING  (FF «Kronprins Haakon», Troll og Ny-
Ålesund Arctic Res. Station)

• PROFILERE NORGE GENERELT OG SVALBARD 
SPESIELT (vertskapsrollen i Ny-Ålesund og tilstedeværelse i 
Longyearbyen)

• FAGLIG RÅDGIVER: videreutvikle og styrke vår evne til å 
levere til norske myndigheter i polare spørsmål

• MPA : utvikle kompetanse 

• TOPOGRAFISK OG GEOLOGISK KARTLEGGING I DML

• FRAMSENTERET INTERNASJONALT LEDENDE: bidra til å 
gjøre forskningen i senteret internasjonalt ledende



STRATEGIER forts.

• EN LÆRENDE, ENDRINGSVILLIG ORGANISASJON

• POLHAVET! Ta initiativ til aktiviteter for økt 
systemforståelse og kartlegging 

• KOORDINERE INT. PROSJEKTER: f. eks EU

• AKTIV INITIATIVTAKER/SAMARBEIDSPARTNER        
(i Arven etter Nansen, MOSAIC, Beyond EPICA, CO(AT) 
og prosesser (f.eks. MPA, IPCC, Forvaltingsplanarbeide, 
ICES)



HVORFOR 
ORGANISASJONSUTVIKLING? 

• TYDELIGGJØRE NP’s SAMFUNNSANSVAR;  polardirektorat 
som gjør forvaltningsrettet forskning, et politisk virkemiddel 

• PRIORITERINGER IHHT TIL BESTILLING: bedre prosesser for 
å prioritere oppgavene i hht til  Tildelingsbrev og Instruks.

• PROFILERE OG STRUKTURERE NP’s PROSJEKTER: at 
forsknings-, utrednings- og rådgivningsarbeidet i organisasjonen 
har en klar forankring i NP’s samfunnsansvar, slik det kommer til 
uttrykk i Tildelingsbrevet og den tilhørende  instruksen. 

• FAGKATEGORIENE (Naturmangfold, Forurensning, 
Polarområdene) i Tildelingsbrevet kan være naturlige 
programområder, likeledes Senter for is, klima og økosystemer





Omforent forslag fra en av gruppene – den beste løsningen!

Svalbard 
(inkludert 
fjord & kyst)

Antarktis

Nordishavet
(evt rest-ICE)

• Antarktis blir det største programmet (budsjettmessig) og kan med 
fordel deles i Antarktis og Sørishavet når vi på sikt før økt aktivitet.

• Kunstig å skille ut Ny-Ålesund fordi vi ikke kan løsrive Ny-Ålesund 
fra Kongsfjorden og Kongsfjorden fra de store breområdene, kysten 
utenfor  etc.



Klima- og 
miljødepartementet

Etatsledersamling 30. mai – 1. juni 2018



SCAR Horizon Scan 2014: the six prioritized areas: 

i) the global catchment of ocean and air in Antarctica; 

ii) to understand where, when and why the ice-mass decrease in Antarctica; 

iii) to understand the past in Antarctica as a base for the present situation; 

iv) to understand how life in Antarctica has developed and survived; 

v) observations of space and universe; and finally

vi) to understand and delimit anthropogenic influence in Antarctica 




