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STED: Forskningsparken, Longyearbyen

Sysselmannen på Svalbard - Bjarte Benberg
Norsk Polarinstitutt – Kim Holmén
Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) – (Kari Moxnes)
Svalbard Reiseliv – Ronny Brunvoll
Statsbygg – Bente Næverdal
SNSK – Morten Often
Longyearbyen lokalstyre – Christin Kristoffersen
Longyearbyen skole – Grete Boholm
Dir. for mineralforvaltning v/Bergmesteren for Svalbard, Peter Brugmans
Svalbard Science Forum (SSF) – Marianne Johansen (og Karoline Bælum, sak 3/14)
Nytt medlem: Havforskningsinstituttet – Anne Helene Tandberg
EISCAT, SVALSAT, SINTEF, Svalbard Museum, Spitsbergen Airship Museum
Akvaplan-niva.
LySEF-sekretariatet v/Kari Moxnes
Sweco
Ephorte web (UNIS)
Longyearbyen 10.06.2014
SAK
Søknad om medlemskap i LySEF:
• Sweco Norge AS (representant: Anders Ringheim)
www.sweco.no
• Havforskningsinstituttet (representant: Anne Helene Tandberg)
www.imr.no
Sweco var ikke til stede, og søknad om medlemskap ble ikke behandlet.
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Havforskningsinstituttet ble enstemmig ønsket velkommen i LySEF etter at Anne
Helene Tandberg hadde presentert instituttets virksomhet. Instituttet har etablert
kontor i Longyearbyen (Forskningsparken) bl.a. pga. ønske om større
tilstedeværelse i et område hvor instituttet har mange prosjekter og om større
synlighet «på land».
Status medlemskap og økonomi (v/sekretariatet)
Det ble etter en presentasjon av medlemsoversikten på
http://lysef.unis.no/member_institutions.htm påpekt noen feil og mangler, som er
korrigert i etterkant av møtet.
LySEF har (pr. juni 2014) 15 betalende medlemmer:
•
•

The University Centre in Svalbard
Norsk Polarinstitutt (NPI)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sysselmannen på Svalbard
EISCAT
SvalSAT (KongsbergGruppen)
STATSBYGG
SINTEF
Svalbard Museum
Svalbard Reiseliv
Longyearbyen lokalstyre / Longyearbyen skole
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS
Direktoratet for Mineralforvaltning v/Bergmesteren for Svalbard *)
Akvaplan-niva
Havforskningsinstituttet **)
Svalbard Science Forum (faktura til Norsk Forskningsråd)

*) Uteglemt ved fakturering februar 2014. Faktureres juni 2014.
**) Nytt medlem mai 2014. Faktureres juni 2014.

LySEF har ett ikke betalende medlem:
• Spitsbergen Airship Museum
Det ble kommentert at SSF kun har observatørstatus, men likevel betaler
medlemskapsavgift som de «fullverdige» medlemmene.
Det ønskes i neste møte en gjennomgang av vedtektene og medlemmenes
rettigheter og plikter.
Økonomisk status:
Ved inngangen til 2014 var innestående beløp på LySEFs konto kr 140 348.
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I februar ble det utfakturert medlemskontingent for 2014 kr 5000 til 13 medlemmer,
mens to medlemmer faktureres nå i juni 2014. Inntekter i form av medlemskontingent
2014 blir dermed kr 75 000. Det har kun påløpt minimale (møte-)kostnader hittil i
2014, i tillegg til kr 10 000 til årets «Forskerfabrikk» (se sak 3/14).
«Økt formidling av Frøhvelvet» - rapport og planer – arbeidsgruppene:
• Skilting ved hvelvet
• Åpen dag 2014
Det er etter oppstartmøtet for «Frøhvelv-arbeidet» 05.02.14, sendt to notater til
Landbruks- og matdepartementet (LMD)/Statsbygg:
26.02.14: «Ønske om økt formidling – Frøhvelvet»
14.04.14: «Ønske om skilting – Frøhvelvet»
Statsbygg bekreftet at notatene er mottatt og formidlet til LMD, og orienterte om
at det vil holdes møter med representanter fra NordGen, LMD og Global Crop
Diversity Trust medio mai.
Det gjennomføres møter i de to arbeidsgruppene etter at Statsbygg har fått respons
fra de ansvarlige Frøhvelv-aktørene.

3/14

Orientering om LySEF-bidrag i prosesser/aktiviteter i regi av andre
• Kari orienterte om Forskerfabrikken sommeren 2014, for 5.-7. klasse ved
Longyearbyen skole. LySEF har bidratt med kr 10 000 til dette tiltaket.
• Karoline Bælum, SSF, orienterte om arbeidet i «Science and Educationgruppen» som har gitt innspill til Forvaltningsplan Vest-Spitsbergen.
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Orientering (≤3 min) fra medlemmene – aktiviteter sommer-høst 2014
Norsk Polarinstitutt
• Det jobbes med NICE-2015, som inkluderer innfrysing av Lance rett etter
nyttår 2015
• Uke 20: stort SIOS-møte med mange internasjonale aktører til stede.
Planlagt å etablere virksomhet med base i Forskningsparken som innebærer
4 KD-finansierte heltidsstillinger fra 01.01.15.
Sysselmannen
• Sysselmannens erstatningsbåt ankommer med det første
• Årets feltinspektører utplasseres 20. mai
• Utskifting av bemanning i løpet av sommeren.
Store Norske
• Drift i Svea er under avvikling mens Lunckefjell klargjøres
• Leteboring pågår i randsonen Svea Nord og Ispallen, og starter sommer
2014 i Operafjellet
• Geotermiske målinger på Svalbard har vist at temperaturen stiger hurtigere
fra overflaten og innover mot kjernen, enn den gjør ellers på jordkloden.
På 520 meters dybde er det målt 12 oC. Dette kan gi muligheter for å
utnytte jordvarme som energikilde på Svalbard.
Svalbard Reiseliv
• Det er fin vekst i turisttilstrømmingen, mars/april 2014 litt over samme
periode 2013.
• Det jobbes med Masterplan 2025 som bl.a. innebærer å utvikle Svalbard til
«Bærekraftig Reisemål». Dette har både sosiale, miljømessige og
økonomiske dimensjoner.
SSF
•

Databasen Research in Svalbard (RiS) har fått en ansiktsløftning og relanseres 27. mai. Det vil nå være mulig og ønskelig at forsknings/utdanningsaktører søker Sysselmannen om nødvendige tillatelser via RiS,
og også bestiller logistikk-ressurser via RiS.

Bergmesteren for Svalbard
• Det er søkt om 2 utmålsforretninger hittil i år, av følgende aktører:
- Store Norske
- Austre Adventfjord
Longyearbyen skole

•

Grete Boholm takker LySEF for tilgang til interessante prosjekter og
ressurspersoner som Longyearbyen skole har hatt glede av, særlig i
biologiundervisningen. Dette bør følges opp videre også etter hennes
«avgang».

Havforskningsinstituttet
• Ønsker å invitere elever fra Longyearbyen skole til besøksdag på
forskningsskip ved bytte av mannskap
• Det vurderes om kartleggingsprosjektet Mareano skal igangsettes på
Svalbard også
• Prosjekt hvor droner benyttes til telling av sel i isen kan på sikt redusere
behovet for etablering av fuel-depot i Arktis/Antarktis.
UNIS
• Studenttallet er stadig stigende. Det ble produsert tett oppunder 200
studentårsverk i 2013, fordelt på ca 500 studenter/personer som oppholdt
seg ved UNIS fra noen få uker til hele semester. For 2014 forventes
produksjonen å overstige 200 studentårsverk.
• Det er generelt stor aktivitet innen alle områder/fagfelt, og innen både
forskning og utdanning. UNIS opplever å være godt synlig både lokalt,
nasjonalt og internasjonalt.
• Økende antall studenter og ansatte medfører stort press på arealene i
Forskningsparken, og det jobbes med en mulig utvidelse i form av et
byggetrinn 3.
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Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.

Informasjon og tidligere møtedokumenter er tilgjengelig på LySEF web-sider:
http://lysef.unis.no/.

Kari Moxnes
Sekretariatsleder
LySEF

