
Oppsummering arbeidsgruppemøte 12.02.2020 

Arbeidsgruppe for forskning og utdanning 

Tid: 1200-1400  

Sted: Forskningsparken 

Til stede: 
Helén Andersen 
Fred. S. Hansen  
Inger Jennings 

Therese Sigurdsen (via skype)  

Gunhild Lutnæs (sekretær) 

 

Agenda: 

1. Informasjon om nytt oppdrag om arbeid med miljøregelverket for Svalbard,  
2. Presentasjon av din virksomhets aktivitet i forvaltningsplanområdet  
3. Sammenstilling av samlet aktivitet  
4. Enes om hva skal presenteres på fellesmøtet i mars 
5. Bruk og omfang av nye ferdselsformer og ny teknologi  
6. Neste møte i arbeidsgruppa 
7. Eventuelt  

 
1. Informasjon om nytt oppdrag om arbeid med miljøregelverket for Svalbard  

Gunhild orienterte om at det kommer et nytt oppdrag om arbeid med endringer i 
miljøregelverket til Miljødirektoratet, Riksantikvaren, Norsk Polarinstitutt og Sysselmannen. 
Dette vil sannsynligvis komme 15.2, og vil gripe inn i det pågående arbeidet med verne- og 
forvaltningsplanarbeid. Det vil derfor avholdes et felles informasjonsmøte om dette den 
18.2. Det er uansett behov for informasjonen fra arbeidsgruppene, så gruppene skal jobbe 
videre som før.  
 
På møtet vil også Norsk Polarinsitutt komme og orientere om påvirkning av ferdsel, og de 
viktigste miljøverdiene i Van Mijenfjorden.  
 

2. Presentasjon av virksomhetenes aktivitet i forvaltningsplanområdet  
Alle la fram det de til nå hadde om ferdsel og bruk av områdene.  
UNIS har god oversikt over all feltaktivitet de gjør. Alt skal meldes inn, bl.a. versikt over 
feltdøgn, sesong, transportmiddel, overnatting, destinasjon etc. Evaluering/rapport om avvik, 
også evt. isbjørnmøte, GPS-track. Alle har inreach. Kan få ut kart over track for de periodene 
vi ønsker.  
Prosjekter og kurs som overnattet i Svea, vinter, dagstur kommer i tillegg. Ønsker å doble 
aktiviteten i Svea pga forutsigbar is.  
Vil ta kontakt med andre norske samarbeidspartnere for å rapportere på samme måte, og vil 
få dette inn i oversikten.   
 
Norsk polarinstitutt har begynt på et notat. Skal beskrive COAT, SEAPOP og miljøgiftprogram. 
Mindre kart.  
 



SSF: Gikk gjennom hva som finnes i RIS-basen.  Antall prosjekt, plottet inn 2600 
feltarbeidspunkter. Utdrag sommer – vinteraktivitet. Gjelder hele Svalbard, kan ikke utelukke 
områder som er mindre relevante for vårt arbeid.   
Kan trekke ut kart med punkter med feltarbeid på ulike årstider. Ett punkt på kartet kan ha 
mange feltarbeid/prosjekt. Dvs. kart er misvisende. Får ikke rapport i etterkant, dvs. ikke 
beskjed om prosjekt ikke ble gjennomført. Installasjoner- skal sjekke om en dott har flere 
installasjoner. Hvilket nivå ønsker man å få informasjonen på.  
 
SIOS:  
Har mottatt informasjon fra en del institusjoner, f.eks. info fra universitetet i Uppsala, 
midlertidige installasjoner på Lomonosovfonna, hver vinter, samt fra NVE. 
 

3. Sammenstilling av samlet aktivitet 
Det ble diskutert hvilke perioder man skal framstille det på. Dette er opp til gruppa, men en 
fornuftig oppdeling er 1.1. – 17.5 (vinter/vår) 18.5 – 15.9 (sommer) 15.9-31.12 (høst). 
 
Hvilket år skal man velge ut? 2019.  
(Dersom det er endringer eller har skjedd en utvikling er det fint om dette kan vises!). 
 
SSF ser på hvilke institusjoner som har hvilke type aktivitet i de ulike periodene.   
 

4. Enes om hva skal presenteres på fellesmøtet i mars 

Alle gir informasjonen til Helén, som sammenfatter det vi har så langt. Frist for å sende 
dette til Helén er innen 9. mars. 
 

5. Bruk og omfang av nye ferdselsformer og ny teknologi  
Mye ny teknologi kommer, glidere, droner, ROV, el-skutere, 
Dette ble tatt opp på SIOS har liste etter Polar Night Week (SIOS) i januar, og det ble 
utarbeidet en liste om dette. Sender denne lista på sirk til medlemmene, som alle fyller 
på.  
UNIS vil være nasjonalt senter for droner på Svalbard.  
 
Dette skal tas opp på neste arbeidsgruppemøte. 
 

6. Neste møte i arbeidsgruppa: 30. mars kl. 10-12 i Forskningsparken 
 


