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LySEF - “Longyearbyen Science and Education Forum”

REFERAT
Dato:

30.05.2012

Sted:

Forskningsparken, Rom: OPS

Referent:
Arkiv:

Ane Hammervoll Bjørsvik, LySEF sekretariatet, UNIS
ePhorte web – UNIS

Tilstede:

UNIS: Eva Therese Jenssen, Martin Indreiten, Ane H. Bjørsvik
NP: Kim Holmén
Longyearbyen skole: Grete Boholm
Longyearbyen Lokalstyre: Turid Telebond
EISCAT: Halvard Boholm
SSF: Christiane Hübner
Sysselmannen: Espen Stokke

Meldt forfall:

Svalbard reiseliv, Svalbard Museum, Bergmesteren på Svalbard,
Store Norske
SVALSAT, SINTEF, STATSBYGG

Ikke tilstede:
Saksliste

Tid:

09:00 – 11:00
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Kort informasjonsrunde: oppdatering på planer, nyheter siden
forrige møte
Longyearbyen skole:
Skolen er invitert til LySEF fordi de ønsker å bruke institusjonene i
undervisningsøyemed. Det er opp til skolen hva de ønsker av foredrag og
besøk ved de ulike institusjonene, og alle etatene har stilt opp når skolen
har bedt om det. Skolen er kontaktsøkende og LySEF er positiv.
SSF: Ikke tilstede på forrige møte.
Siden sist har det vært store endringer i SSF. De har fått ansatt to nye
personer og er nå totalt tre personer i sekretariatet. Videre har de fått økt
budsjettet, fått et nytt mandag og flere støtteordninger. SSF har også
opprettet en Facebook-gruppe de vil bruke som en plattform for å dele
informasjon om logistikkbehov og ressurser tilgjengelig. De jobber også
med nye web-sider og vil gjerne ha innspill fra alle brukerne, og har i den
forbindelse utarbeidet et spørreskjema.
SSF planlegger et miniseminar om NIFU- rapporten som omhandler
polarforskning på Svalbard. Datoen for seminaret er 19. juni
(ettermiddag).
Sysselmannen:
Det er for tiden mange forskningssøknader. De har hatt et møte med
Forsøksdyrutvalget og utført tilsyn sammen med utvalget i forbindelse
med reinsdyrforskningen i Colesdalen. De har hvert sitt regelverk når de
vurderer søknader. Sysselmannen ønsker fortsatt å kanalisere aktiviteten
utenfor verneområdene. I tillegg er det et mål å få institusjoner til å
samarbeide om logistikk og prøvetaking for å minimere fotavtrykk. De vil
også samarbeide tettere med SSF.
De arbeider med nye websider, og mener det vil være svært nyttig hvis
brukere av siden om forskning kommer med innspill.
Espen Stokke har også den siste tiden brukt noe tid på studentoppgaver
ved UNIS. I emnet AB-204 Arctic Environmental Management (Steve
Coulson) foretar studentene intervju med lokalforvaltningen, og han ser
det som veldig nyttig å kunne gi innspil til morgendagens forvaltere. De
stiller derfor også opp når skolen ber om det.

UNIS:
I tillegg til det som ble presentert på forrige møte kan UNIS informere om
at i april ble det sendt to stykker til snøskredet i Pakistan med UNIS sin
snøradar. De var der i halvannen uke og UNIS har fått veldig gode
tilbakemeldinger på deltagelsen.

Andre logistikknyheter:
- Båten Stålbas har UNIS leid i uke 27 til 37 og det er fortsatt noen
ledige perioder
- CO2-prosjektet starter feltsesongen
- SAMCoT – et stort forskningsprosjekt som blant annet inkluderer
Teknologiavdelingen ved UNIS vil ha et feltparti på Jamal
Halvøya, Russland. UNIS har ansvaret for sikkerhetsdelen.
- Arktisk naturguidestudiet vil ikke holde til i UNIS’ lokaler fra
høsten av, men de blir i Longyearbyen. UNIS skal avholde noen
sikkerhetskurs for studiet, blant annet innen feltledelse.
- Svalbard guideopplæring eies av Svalbard reiseliv, men UNIS er
teknisk arrangør. NY INFORMASJON: Det var for få påmeldte og
blir avlyst. Det planlegges et brekurs i september.
- Det utarbeides et nytt meteogram, HALO, hvor flere aktører er
med.
- Den nye forskriften om småbåter med 12 pax eller færre som trer i
kraft 1. januar 2013 har ingen større betydning for UNIS da de
frakter sine egne folk.
- Trykktanken i Ny-Ålesund. Ingen permanent beredskap i NyÅlesund/på Svalbard kan få konsekvenser for UNIS sin
dykkeaktivitet. Kommentar NP: Ikke vært mye vinterdykk
tidligere, derfor den vurderingen

Longyearbyen Lokalstyre:
De har fått på plass en næringskomité og resultatene fra forespørsler til
næringen vil bli presentert på et møte i kveld (30. mai).
Havneprosjektet: De har fått positive signaler og det ser ut til at det er
politisk vilje til å få i gang dette prosjektet.
Kompetanseutvikling i Longyearbyen: Det er planer om å tilby forkurs til
ingeniører i Longyearbyen, og UNIS sammen med andre logistikkaktører i
Longyearbyen er forespurt.
Lokalstyret har fått nye websider og nytt webdesign.
EISCAT:
De siste to månedene har det vært veldig lite radarkjøring da det er mest
aktivitet i mørketiden.
Av nyere ting kan det nevnes at man er kommet litt lengre angående den
nye antenna Kina ønsker å bygge. Det er fortsatt på planleggingsstadiet og
det vil ta lang tid før radaren er ferdig, men det er trolig at de ønsker å
nærmest kopiere en antennetype de allerede har bygd i Kina.

NP:
De to prosjektene nevnt forrige gang går videre. Innfrysningen av
forskningsbåten Lance er fortsatt et åpent spmørsmål. NP regner med det
går høsten 2013. Dette berører også vinterdykning og meraktivitet på
vinteren som styrker og gir ringvirkninger i nærmiljøet
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Planlegging av LySEF-aktiviteter i 2012: Arrangement under
Forskningsdagene (19.-30. september)
Årets overordnete tema er SAMFUNN, og alle var enige i at LySEF skal
ha et arrangement i løpet av Forskningsdagene.
Tidspunkt: 29. september (lørdag)
Sted: Forskningsparken
Mål: Kommunisere en del av forskningen og hvilken rolle den spiller for
vårt samfunn
Målgruppe: Hele familien – barn og voksne
Form: Deltagende
Frist for forslag til stand: 20. juni
Utdrag fra brainstorming:
- Vi må få alle i LySEF på banen. Befolkningen i Longyearbyen
skiftes ut, så vi må drive kontinuerlig informasjonsarbeid og
kunnskapsspredning.
- NP understrekte viktigheten av å formidle, og tar opp forskere fra
Tromsø hvis nødvendig. De er også positive til å bruke egne
ressurser for å gjøre dette til en suksess for befolkningen i
Longyearbyen.
- Åpne opp for at samfunnet kan stille spørsmål under
forskningsdagen. Hva vil de vite: Følge opp med leserinnlegg i
Svalbardposten.
- Museet har spilt inn at de ønsker å ha åpne magasin under
arrangementet, og vise hvilket arbeid som ligger bak å bevare disse
samlingene
- Hvorfor gjør forskerne det de gjør? Hvilken betydning har
forskningen for oss?
- SSB og Levekårsundersøkelsen: kan vi invitere noen til å fortelle
om svalbardsstatistikken?
- Stand der man formidler hva dyreforsøk handler om. Fange fugler
Æ Hvilke resultat vi har Æ Hva betyr det for samfunnet og
hvorfor?
- Forskning på planter hadde vært interessant for Longyearbyen
Skole
- La barn få være forsker: Fra idé til resultat
- Hvordan Sysselmannen bruker forskning i sitt arbeid. Skjelett:
hvorfor kjeven skal leveres inn. Hva skal til for å ta vare på

svalbardmiljøet? Forvaltning i f.eks jakt: skinn av isbjørn, rein,
rev, fjær.
Videre arbeid:
- NP og SSF undersøker muligheter for midler (blant annet
Miljøvernfondet) og budsjett generelt
- Institusjonene melder inn forslag til stands som inkluderer tanker
om hva som skal presenteres, hvordan og hvem som gjør det.
Sendes til sekretariatet innen 20. juni.
- Sekretariatet lager en helhetlig presentasjon av det som er sendt
inn og formidler dette til LySEF før sommeren.
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Tidspunkt for neste møte:
Forslag om at neste møte blir avholdt etter den 29. september slik at vi kan
evaluere arrangementet avholdt under Forskningsdagene.
Neste møte blir mandag 22. oktober.

9/2012

Eventuelt:
Ingen kommentarer

