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Svalbard Science Forum 
 – indispensable for your research   

 
You can't do without us!    



• 4 permanent research bases 
• 14 nations with research stations 
 
Annually 
• ~ 1 000 researchers in the field 
• 500 projects 
• 200 institutions 
• 30 nations  
 
Need for coordination and cooperation! 
 
 

 
 

 

 

 

Svalbard – Extensive research activity 

Ny-Ålesund 

Longyearbyen 

Hornsund 

Barentsburg 

Presenter
Presentation Notes
A thousand active researchers 2012 (appr.):Norwegian: 400Other European: 400Other: ca. 20042 nations in total since 1994Institutions active in 2012:Norge (31)United Kingdom (21)France (15)Poland (15)Germany (11)China (10)Russia (10)USA (9)Italy (7)Japan (6)Sweden (4)Aktive prosjekter: For høyt tall, det er mange prosjekter som ikke er oppdatert i RiS-databasen (blir regnet som aktive selv om de er avsluttet). 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://famouswonders.com/wp-content/uploads/2011/02/czech-republic-flag.png&imgrefurl=http://famouswonders.com/flag-of-czech-republic/&h=533&w=800&sz=7&tbnid=uYcPpQyr175sNM:&tbnh=80&tbnw=120&prev=/search?q=flag+czech&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=flag+czech&usg=__d9nf7MFupJvzxSW00rKWIo-SFzc=&docid=KlFpX3JI83nDPM&sa=X&ei=tRSjUZzsKuSD4gTf-oG4Cw&ved=0CC0Q9QEwAA&dur=587


 Accessible 
 Extensive infrastructure  
 Science Laboratory  
 Early warnings for Global Changes 

 

 Future climatic and environmental 
challenges need extensive 
international research cooperation!  

Illustration: NIPR 

Svalbard – a platform for international research cooperation 

Presenter
Presentation Notes
det best tilgjengelige høyarktiske området i verdengodt utviklet infrastruktur (forskningsstasjoner, instrumenter, bredbånd, fartøy, og flyforbindelse)unike muligheter for studier av endringer i arktiske økosystemer, transport av forurensning, endringer i isdekket og transport av energi i atmosfærendet eneste lett tilgjengelige stedet for nedlasting av data fra satelitter i polare baner ved alle omløptidlig varsling av klimaendringerSt.meld. nr. 18 (2012-2013) Lange linjer gir kunnskap, kp. 4.3Utvikle Svalbard som plattform for internasjonalt forskningssamarbeid og miljøovervåking:tydelig norsk faglig ledelse og nærvær (SSF og SIOS)åpenhet og samarbeid om innsamling og bruk av data SSF skal videreutvikles framover til å bli et viktig redskap for faglig og praktisk koordinering, informasjon og rådgivning for den internasjonale forskningsvirksomheten på Svalbard. Det vil gi mer transparens og kvalitet og økt felles utbytte av forskningsressursene.St.meld. nr. 22 (2008-2009) Svalbard4.2.4 Svalbard som forskningsplattformNorske myndigheter har bevisst satset på å bygge opp Svalbard som en plattform for norsk og internasjonal polarforskning.Svalbard har naturgitte fortrinn og en godt utbygd infrastruktur. Det legger til rette for at forskere fra hele verden kan møtes på Svalbard for vitenskapelig samarbeid. Det er et mål at forskningsvirksomheten knyttes til steder der det allerede er bygget opp norsk infrastruktur.Svalbard er et nøkkelområde for studier av klimaprosesser av global betydning og overvåking av klimaendringer og hva de betyr med økosystemer og arter. Svalbards geografiske plassering er unik for utforskning av atmosfæren og for nedlesning av data fra satellitter i polare baner. Det er derfor regjeringens mål å videreutvikle Svalbard som en særlig verdifull og attraktiv plattform for internasjonalt samarbeid innenfor polarforskning. Alternativ:særegne forhold = stor interesse (geografiske, økologiske, geomagnetiske, klimatiske)geografisk beliggenhet: utforskning av atmosfæren, nedlesing av data fra satelitter i polare baner det best tilgjengelige høyarktiske området i verden (gode flyforbindelser, isfri kyst)godt utviklet logistikk og infrastruktur = effektivt, og mye forskning pågår stort, sammenhengende og lite påvirket (naturlige prosesser, miljøovervåking med liten forstyrrelse/feilkilder)spesielle folkerettslige forhold : Traktaten omfatter ikke forskning (men noen typer næringsaktivitet og utnyttelse av naturressurser). Praksis har vært at forskning er behandlet på lik måte, og det har vært ukomplisert for forskere fra hele verden å oppholde seg på Svalbard og drive feltarbeid i kortere og lengre perioder. Det er mulig at denne praksisen kan bli innstrammet. klimaendringer først og størst



Owned and financed by Norway  
Led and administered by the RCN  
International representatives 

 
Objectives 
• Increased cooperation  
• Increased coordination  
• Open sharing of data  
• Reduced environmental impact  

Presenter
Presentation Notes
Strategiske mål som bl.a. er et viktig tema på våre workshops og som gjennomsyrer arbeidet og budskapet vårt:SamarbeidKoordineringDeling av data Redusert miljøbelastning



Barentsburg 

The Research Council of Norway  (chair) 
   
Norwegian Polar Institute 
 
The University Centre in Svalbard  (UNIS)  
 
Kings Bay AS 
  
The Ny-Ålesund Science Managers Committee  (NySMAC)  
 
Longyearbyen Science and Education Forum  (LySEF)  
 
 
Polish Polar Station Hornsund  (IGFPAS) 
   
Barentsburg Research Base  (AARI)  
  
The Governor of Svalbard 

LySEF 

SSF – members and observers 
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Presentation Notes
Svalbard Science Forum: Key players in Svalbard research cover all the four permanent research bases. The final three are observers. UNIS: Education in Arctic studies. 

http://www.sysselmannen.no/


 
Increased coordination and cooperation through:  

 
 Research in Svalbard (Ris) database 
 Wealth of information  
 Register your project! 
 New release spring 2014 

 Information: www.svalbardscienceforum.no 

 Funding 
 Workshops 
 Field work  

 Meeting places 
 

   We are there for you! 
Foto: OMRapp 

http://www.svalbardscienceforum.no/


 
 
 

 
 

Thank you for the attention 

Foto: OMRapp 
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