LySEF
LySEF - “Longyearbyen Science and Education Forum”

REFERAT
Dato:

3.2.2011

Sted:

Forskningsparken, rom: Kapp Wjik

Referent:
Arkiv:

Christin Kristoffersen, LySEF leder, UNIS
ePhorte web – UNIS

Tilstede:

UNIS: Christin Kristoffersen, Martin Indreiten
NP: Cecilie H. von Quillfeldt og Jon E. Guldahl
SSF: Elke Morgner
LL: Turid Telebond
SMS: Espen Stokke

Ikke tilstede:

SVALSAT, EISCAT, SINTEF, STATSBYGG, Spitsbergen Airship
Museum, Svalbard Reiseliv, SNSK, Svalbard Museum

Agenda:

Tid:

10:30 – 13:00

1/11 Presentasjon av medlemmenes planlagte aktiviteter våren 2011/evt.
også høsten 2011 (10-15 minutter per institusjon).
2/11 LySEF: Veien videre, planer for 2011 – utgangspunkt tas i referatet
fra møtet i desember 2010.
3/11 Eventuelt

Vedlegg:

Ingen

Sak 01/11

Informasjon om årets kommende aktiviteter
NP:
Jon E. Guldahl har for en 3 års periode overtatt jobben som
operasjonsleder for Arktis ved NP, og erstatter Ken Pedersen i denne
perioden. En av oppgavene til operasjonslederen ved NP er å organisere
logistikk plattformer slik at flere forskningsprosjekter kan dra nytte av
dette i forhold til kostnader, resursutnyttelse og redusert påvirkning for
miljøet. På Svalbard så gjelder dette spesielt bruk av større fartøy og
helikopter. .
SSF:
Se eget vedlegg for presentasjon av SFF sine kommende aktiviteter.
Tidsbegrensning gjorde at SFF sin presentasjon ikke ble gjort muntlig på
møtet.
UNIS:
Se eget vedlegg for presentasjon av UNIS sine kommende aktiviteter.
Vedrørende boligsituasjon ved UNIS, rapporterer UNIS om et økende
antall boliger til studenter basert på en ytterligere økning i
studentproduksjonsmål. Produksjonsmålet for 2011 er 170 studentårsverk
og vil lede til en økning i antall studenter på ca 70 i løpet av året.
UNIS vil si opp sin avtale med LL om leie av ”Syndens” innen medio
mars.
Longyearbyen Lokalstyre (LL):
Det er valgår i 2011, noe som preger aktiviteten i LL. Valget i år er
spesielt da Longyearbyen er med i en prøveordning for 22 kommuner hvor
ungdom mellom 16 og 18 år innlemmes i valgsystemet ved å gis
stemmerett.
Befolkningsstatistikk viser at befolkningsantallet er redusert med 50
beboere i 2010 i Longyearbyen. Antall innbyggere i Longyearbyen er nå
1966. Statistisk ser man også at det er en svak økning i antall utenlandske
innbyggere, og en svak reduksjon av antall norske.
Samfunns- og næringsanalysen 2010 er sendt ut til alle som har levert data
til denne. Analysen ligger også ute på hjemmesidene til LL og NIBR. Et
sammendrag av analysen legges ved referatet.
Framskrivningene i analysen viser blant annet at befolkningen i de norske
bosettingene på Svalbard, fram til 2014, trolig vil bli redusert fra dagens
2052 til 1961. Framskrivingene er imidlertid usikre, og det er derfor også
foretatt en beregning der det legges inn en usikkerhetsmargin på +/- 10 %.
Dette gir en befolkning i 2014 på fra minimum 1765 innbyggere til

maksimum 2157 innbyggere.
Åpningen av Kulturhuset i desember 2010 var en suksess. Lokalene er
også egnet for konferansevirksomhet.
Kraftstasjonen er en utfordring og kostnader for nødvendig renovasjon
blant annet for å oppfylle KLIF sine krav om rensing, vil utgjøre ca 73
millioner kroner.
LL skal også legge boliger ut for salg i 2011, ”skjæringa” og vei 222-5
legges ut først.
LL rapporterer også at det i løpet av 2011 vil være oppstart på prosjekter
for å redusere byens samlede energibruk, både på samfunnsnivå og på
individnivå. LL har søkt blant annet Miljøvernfondet om midler til
energibesparingsprosjekter. Målet er å bevisstgjøre Longyearbyens
befolking om energiforbruk og miljø og Bydrift ønsker at så mange som
mulig av byens befolkning og bedrifter engasjerer seg i dette arbeidet.
SMS:
Forskningsaktivitet gir stor arbeidsmengde hos Sysselmannen. SMS er
fornøyd med samarbeidet med bl.a. SSF, omkring statistisk materiale på
forskningsaktivitet i prosjektet ”one step only” og med tanke på RiSdatabasen men jobber nå med å ytterligere spesifisere krav til
forskningssøknader. Alle prosjektbeskrivelser skal defineres med tittel,
tidsperiode, område, antall deltakere samt en beskrivelse av
forskningsprosjektet på ca 300 ord. Dette gjelder forskningsaktiviteter som
skal foregå både innenfor og utenfor verneområdene.
Dersom forskningsprosjekter planlegges innenfor verneområdene ønsker
SMS særlig begrunnelse for dette i søknadene. De ønsker fokus på flere
forhold i en slik særlig begrunnelse:
Dyresmitte
Forurensning med fokus på miljøbelastning
Nytt er at SMS også ønsker av slike søknader skal presentere eventuelt
samhandling med andre forskningsprosjekt med det mål at den samlede
miljøbelastningen skal reduseres. Dersom slike avtaler ikke foreligger i
søknaden, kan det begrunnes hvorfor samhandling ikke er med.
Se for øvrig informasjon i følgende link:
http://www.sysselmannen.no/hoved.aspx?m=44331&amid=3180997

Sak 02/11

Planlegging av høstens formidlingsprosjekt
Cecilie H. von Quillfeldt presenterte de muligheter hun så for eventuelt
samarbeid mellom VGS og LySEF vedrørende en plan om skoleprosjektet
høsten 2011:
Tema: Nansen/Amundsen året 2011
Fokus: Klima, historie og eventyrlyst
Elementer: Bl.a. personlighet hos heltene, teknologiske hjelpemidler
tidligere og i dagens ekspedisjoner, jordas klimautvikling osv
Foredragsholdere: Ekspedisjon til Sørpolen i Amundsens skispor
(Jan-Gunnar Winther m. flere).
Da representant fra skolen ikke hadde mulighet til å delta på møtet, har
sekretariatet i ettertid innhentet følgende informasjon fra VGS. VGS
utrykker at de ønsker foredrag på/til VGS elevene om Nansen, Amundsen
og/eller Johansen. Skolen ønsker seg to økter på 2 -3 timer (helst etter
kl.14.00).
VGS melder også at de gjerne ønsker seg kontakt med ekspedisjonen til
Sørpolen og at de særlig ønsker fokus på eksempelvis forberedelser til en
slik tur, lagring av fett på kroppen, hva spiser man før de legger ut på en
slik tur, bekledning, hva har man med seg, hygiene med mer.
Sekretariatet melder i denne forbindelse at VGS og Cecilie H. von
Quillfeldt vil ha kontakt vedrørende saken. Vi vil diskutere dette videre på
neste møte.
Lenke til ekspedisjonen: http://sorpolen2011.npolar.no/no/

”Tema Svalbard” (tidligere benevnt som ”Vin og Viten”)
Tid
Foredragsholder
Sted:
Målgruppe:
Tema:
Entré/ pris for vin?
-

Fredag den 27.5. kl 18.00
Tor Boman-Larsen
Lassegrotta (Forskningsparken)
Voksne
Den evige snø Nansen, Norge og Amundsen
30,-

Kvelden vil foregå med foredrag med vin i Lassegrotta.
Skjenkebevilgning må søkes.
LySEF dekker annonsering og vin

Svalbard Museum og LySEF sekretariatet er teknisk arrangør og
forbereder kvelden.
03/11

Eventuelt:

En sak var meldt til eventuelt. Saken omhandlet forvaltningsplan for ØstSvalbard og tema var begrepet ”referanseområde for forskning”. Saken ble
grunnet tidsklemme lite diskutert.
Saken ble i påfølgende innspillsrunde ovenfor SMS presentert på følgende
måte: Innspill til arbeidsgruppen forskning/utdanning for
forvaltningsplanarbeidet (hvor leder av LySEF er representert):
UNIS og LySEF mener referanseområde for forskning er et noe
misvisende uttrykk. Begrepet referanseområde alene kan være en bedre
formulering…Et relevant spørsmål er hva referanseområde som begrep
dekker av innhold som ikke dekkes av begrepet naturreservat alene.
Nasjonalpark/naturreservat gir muligheter til å begrense ferdsel og tar
samtidig høyde for den etablerte praksis at forskere med god begrunnelse
og solide prosjekter har mulighet til å få tilgang til områder der andre
ikke har tilgang.
Dette er i ettertid moderert til følgende:
Enkelte LySEF medlemmer stilte spørsmål ved hva dette begrepet i
realiteten innebærer. Et relevant spørsmål er hva referanseområde som
begrep dekker av innhold som ikke dekkes av begrepet naturreservat
alene. Nasjonalpark/naturreservat gir muligheter til å begrense ferdsel og
tar samtidig høyde for den etablerte praksis at forskere med god
begrunnelse og solide prosjekter har mulighet til å få tilgang til områder
der andre ikke har tilgang.
UNIS mener referanseområde for forskning er et noe misvisende uttrykk.
Det er for øvrig laget en egen side på sysselmannens hjemmesider om
forvaltningsplanarbeidet for de som ønsker å følge prosessen:
http://www.sysselmannen.no/hoved.aspx?m=63058

Annet

Neste møte

LySEF medlemmene hadde bedt om en presentasjon av SIOS prosjektet
og denne ble gitt under møtet av Ragnhild Rønneberg. Presentasjonen vil
bli lagt ut på LySEF sine hjemmesider
Møtetidspunkt vil presenteres pr e-post i april 2011

