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Norsk Polarinstitutts mandat

• Hovedleverandør av vitenskapelig kunnskap om norske 
polarområder

• Faglig og strategisk rådgiver for statsforvaltningen i polare 
spørsmål

• Ansvarlig for den topografiske og geologiske kartleggingen av 
Svalbard, Jan Mayen og norske besittelser og kravområder i 
Antarktis



Norsk Polarinstitutts geografiske 
arbeidsområder

• Svalbard, Jan Mayen og tilstøtende havområder
• Dronning Maud Land, Peter I Øy og Bouvetøya med 

tilstøtende havområder
• Deler av Barentsregionen



Fokus på polarforskning 

• Økt fokus på norsk polarforskning (St.m. 42 1992-93)
• Flytting av Norsk Polarinstitutt til Tromsø og etablering av 

informasjons- og besøkssenteret Polaria (1998) 
• Utvidet samarbeid, Polarmiljøsenterets forskningsprogrammer og 

fokus mot Barentsregionen
• Regjeringens nordområdemelding (2005) og -strategi (2006)
• Regjeringens Forvaltningsplan for Barentshavet (2006)
• Det internasjonale polaråret 2007-2008
• Regjeringens ”Nye byggesteiner i nord” (2009)
• Framsenteret  - nordområdesenter for is- og klima-forskning (2010)
• ICE-senteret (2012)

Foto: A.Taurisano



Nasjonale mål for miljøvern i polarområdene

• De store og sammenhengende villmarksområdene på 
Svalbard og i Antarktis skal sikres mot vesentlige inngrep 
og påvirkning

• Svalbard skal fremstå som et av de best forvaltede 
villmarksområdene i verden

• Norges nære arktiske havområder bevares som noen av 
verdens reneste

• Ressursutnyttelse skal ikke gå ut over det biologiske 
mangfoldet

Foto: A. K. Balto



Hvorfor 
polarforskning?

• Viktige referanseområder, blant 
verdens siste “urørte” 
villmarksområder

• Hav- og luftstrømmene er av stor 
betydning for Norges/verdens 
klima

• Langtransportert forurensning fra 
Europa, Asia og Nord-Amerika 
ender i Arktis

• Isbreene: en viktig nøkkel til 
globalt historisk klima og framtidig 
havnivå

• Havisen: reagerer raskt på 
oppvarming og øker 
tilgjengeligheten  

• Økosystemet er følsomt for raske 
endringer

Foto: H. Wolkers



Forskningsprogrammer: Tverrfaglig 
forskning og internasjonalt samarbeid

• Hav og havis (Havkryo)
• Geologi og geofysikk
• Miljøgifter
• Biologisk mangfold

Foto: Sebastian Gerland Foto: Hans Wolkers Foto : Andrea TaurisanoFoto: H. Wolkers



Dronning Maud Land
• Norwegian Antarctic Research Expeditions

(NARE)
• Helårig forskningsstasjon Troll, åpnet av 

Dronning Sonja i februar 2005. Troll Airfield
-05. Tiårsjubileum Kong Harald 2015. 

• Tor Feltstasjon, base for langsiktige 
ornitologiske studier

• Forskning mm: Det internasjonale polaråret 
/Antarktis-traversen, ICE Rises, smelting 
under isbremmer, nedlesestasjon for sa-
tellitter, luftovervåkning,Trollsat

-

Foto: S. Tronstad

Foto: S. Tronstad



Forvaltningsorgan

• Forvaltning etter Antarktis-
forskriften og Bouvetøya-
forskriften – utøvende 
miljømyndighet. Alle som 
planlegger aktivitet i Antarktis 
må melde til instituttet på 
forhånd.

• Norge (inkl. Polarinstituttet) gir 
innspill til forvaltnings-
prosesser i Antarktis i møter 
under Antarktistraktaten 
(ATCM). 

Foto: Georg Bangjord



Tildelingsbrev fra KLD for 2017

2. Overordnede prioriteringer
• Kunnskap om sårbarhet på miljøet på Svalbard
• Kunnskap om klimaprosesser i polarområdene
• Data om miljøgifter fra Arktis
• Marint søppel og mikroplast 
• Norsk vertskap og koordinering på Svalbard
• Kunnskap som oppfyller forpliktelser som traktatpart 

Antarktis
• Medvirke i Arktis råds prosjekter og oppfølgingsplaner
• Bidra i utviklingen av en forvaltningsplan for russisk 

side av Barentshavet



Tildelingsbrev fra KLD for 2017

3. Nasjonale mål, prioriteringer, styringsparametre
• Naturmangfold

– Nasj. Mål. 1.1. Økosystemene skal ha god tilstand og levere 
økosystemtjenester.

• Forurensning
– Nasj. mål. 4.1. Forurensning skal ikke skade helse og miljø

• Polarområdene
– Nasj. mål. 6.1. Omfanget av villmarksprega områder på Svalbard skal holdes 

ved lag, og naturmangfoldet bevares tilnærmet upåvirka av lokal aktivitet
– Nasj. mål. 6.2. negativ menneskelig påvirkning og risiko for påvirkning på 

miljøet i polarområdene skal reduseres

– Spesifikke prioriteringer, styringsparametre og oppdrag for å skaffe kunnskap 
relevant for disse målene



MOSJ

• Overvåkings-
system basert 
på vitenskape-
lige data/over-
våkingsdata

• Tolkinger
• Råd

http://mosj.npolar.no



Foto: S. Gerland

Eksempel på forskning: Havisen minker og blir 
tynnere 





Oppvarming i Arktis endrer værmønstrene

• Påvirker jetstrømmens bane og hastighet (”waivier”)
• Forårsaker saktere flyt av værsystemer som øker sannsynligheten for 

langvarig ekstreme hendelser
• Endrer fordelingen av temperatur- og nedbørsmønstrene 

Temperaturgradienten mellom mid. breddegrader og Arktis svekkes

og påvirker hele den nordlige halvkule



Eksempel på forskning: Prøvetaking av isbjørn. Halsbånd 
med satellittsender på binner 

Utfordringer for 
isbjørnen:
Miljøgifter
Raskt smeltende havis

Foto: J. Aars



Eksempel på forskning: Marine mammals
exploring the oceans – from Pole to Pole 

• Sel fra Arktis og Antarktis 
hjelper forskerne med å 
utforske verdenshavene 

• Klappmyss i nord og sørlig
elefantsel i sør – de mest
ekstreme dykkerne

• CTD-sender viser vand-
ringsmønster, atferd og 
habitatsutnyttelse. 
Har samlet enorme mengder 
oseanografiske data for 
modellering av klima og 
havstrømmer

Foto: K. M. Kovacs/Chr. Lydersen





Eksempel på forskning: Topp-predatorer 
har høyeste nivåer av organiske miljøgifter

Polarmåke på Bjørnøya dør når energien
har blitt tappet etter å ha klekket kyllinger
Foto: H. Strøm



Eksempel på forskning: Hav-
hesten fyller magen med plast

Foto: B. Eide

Foto: Geir W. 
Gabrielsen

Foto: G.W. Gabrielsen

1980-tallet: 30 % av havhestene på 
Svalbard hadde plastbiter i magene. 
2013: 90 %. Fuglene får ikke nok 
næring og dør.

Industriplast dominerte på 80-tallet, nå 
mest forbrukerplast i fuglene

Barentshavet kan bli verdens neste 
enorme oppsamlingsplass for søppel

Plast i havet brytes langsomt ned –
kan ta opptil flere hundre år. 



+: 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



Takk for oppmerksomheten!
Takk for oppmerksomheten!


