
Møte i polarforskningsnettverket onsdag 21. mai 2014 
 
Kl 14-16 
Sted: Professor Keysersgate 8 
 
Til stede: Lars H. Smedsrud, Jarl Giske, Jostein Bakke, Gunnar Bratbak, Ernst Nordtveit, Susanne 
Mikki, Øystein Paasche. 
 
Fra Forskningsadministrativ avdeling: Bjørn Einar Aas, Christine Stoltz Olsvik. 
 
Dagsorden: 
 

1. Polardag(ene): fastsette dato for internt møte ved UiB og tidspunkt for seminar fremover 
2. Mandat 
3. Bibliometrisk analyse av polarartikler 
4. Navn på polarnettverket 
5. Søknader 
6. Det skjer fremover 

 
 
1. Polardager: 
 
Internt polardag ved UiB: 
Det foreslås at gruppen arrangerer en intern polardag ved UiB først, slik at man blir bedre kjent. Etter 
undersøkelser er det funnet 60 forskere. 
 
Tidspunkt for det UiB-interne møtet settes til onsdag 24. september. 
Sted: Scandic hotel i Håkonsgaten (må bookes) 
Presentasjoner inkl. Susanne Mikki – kortversjon av bibliometrisk analyse 
Foredrag 
Sosialt, lunsj, bli kjent 
Endelig program må være klart før sommeren. 
 
Storsamling i Bergen: 
I begynnelsen av 2015 
 
 
2. om mandatet og arbeidet i gruppen 
 
Rapport: 
Gruppen skal levere en rapport og vil etter all sannsynlighet bli bedt om å fortsette arbeidet etter 
det. Hvordan skal en slik rapport se ut? Resultatet må bli bredere enn naturvitenskap. Det er noe 
gruppen må tenke på.  Blir det etterarbeid etter rapporten? 
 
Strategi og potensielt arbeid mot å bli et senter: 
Skal gruppens arbeid danne grunnlag for en egen UiB-strategi innen polarforskning? Rektoratet 
ønsker at UiB skal bli tydeligere på polarforskning. Det kan bli en målsetting om å opprette et senter 
med ambisjon om å få status som SFF eller SFI. Men dette skal ikke forskutteres. Uansett er det et 
mål at nettverket skal bli synlig ved UiB. 
 



Gruppen må se på bredde og tyngde i fagmiljøene og hvilken motivasjon som eksiterer for å arbeide 
sammen. 
 
Men hvor bevisst er den enkelte forsker at det de holder på med kan gjelde Arktis og kan 
karakteriseres som polarforskning? Det er mye relevant grunnforskning som ikke får merkelappen 
Arktis. 
 
Både NTNU og UiO organiserer arbeidet sitt om polar forskning nå. UiO skal presentere sin arktiske 
strategi om kort tid. De har tyngre miljø enn de trodde selv. Det har nok UiB. Nettverket trenger en 
strategi og denne må være synlige i forhold til andre miljøer. Synlighet er noe som etterspørres. Man 
må være tilstede på flere arenaer. 
Ved å skape oppmerksomhet rundt nettverket i Bergen og den polare forskningen her er det større 
sjanse for at NFR og andre sentrale organ har nettverket i tankene når de utformer strategi for polar 
forskning. 
 
Man må lære av det Bjerknessenteret har gjort. De er suverene sammenliknet med tilsvarende 
miljøer i Norge. 
 
Gruppen bør tenke over hva den ønsker å bruke UNIS til. 
 
Informasjonsflyt internt og eksternt: 
Hvordan skal informasjonen om polarforskning rundt i UiB komme inn til denne gruppen? Det er 
flere nøkkelpersoner som sitter i diverse styrer, grupper og nettverk. Vet denne gruppen om dette? 
Hvordan kan gruppen bidra til bedre informasjonsflyt på alle nivå i organisasjonen? 
Hvordan skal UiB som organisasjon kapitalisere på den informasjonen som enkeltforskere i 
nøkkelroller sitter på?  
 
Burde gruppen invitert Susanne Barr ved UiO? Hva med Ole Arve Misund ved UNIS? 
 
Gruppen bør være offensiv. Ha som mål å på sikt få en stilling som Øyvind Paasche sin? 
 
 
Gruppen ble enig om det forelagte mandatet med de endringer som ble foretatt i møtet (lagt til to 
institusjoner). Lars har sendt ut endelig versjon til gruppen i epost av 22. mai. 
Lars foreslår 15. oktober 2014 som frist for levering av rapport. 
 
 
3. Bibliometrisk analyse av polarartikler 
 
Presentasjon ved Susanne Mikki. 
 
Etter kartlegging har hun funnet 65 polarforskere ved UiB. Gjennom spørreundersøkelse og Cristin er 
det silt ut publikasjoner med polartematikk. Hun har sett på medforfattere, samarbeid med andre 
land som var delaktige og andre institusjoner som var involvert i publikasjonene. 
Det er kun tellende arbeider på nivå 1 og 2 som inngår. 
Det er data fra perioden 2010-2012. Data fra 2013 ikke er klar ennå. 
 
Hun har funnet: 
263 publikasjoner som kvalifiserer som polar. Dette er gjort manuelt. 
Det inngår 30 land utenom Norge 
Det inngår 242 institusjoner utenom UiB 
35 % av publikasjonene er av professorer. 



 
UiB har størst samarbeid med Storbritannia, USA, Tyskland, Frankrike og Island. 
Det er noen få sampublisering med land nærmere Antarktis. 
 
Det er mest sampublisering med institusjoner fra Norge og Bergen. 
 
Ut fra UiB sine samarbeidspartnere innen polar, kunne det visualiseres hvem som var deres 
samarbeidspartnere på dette området igjen.  
 
Det er ikke sett på utviklingen år for år, men samlet for perioden. Perioden er umiddelbar etter 
polaråret. Hva er et normalår innen publisering av polarforskning? Gruppen mener at antall 
publikasjoner bør stige. 
 
Bibliometric study in support of norways strategy for international research collaboration:  
http://tinyurl.com/plg8sck (lenke til pdf-fil) 
 
Rapporten til Dag Aksnes viser en del interessant om norsk samarbeid. 
 
UiO og UiB har 49 årsverk hver innen polarforskning. UiT har 163. UNIS har 55. 
 
Kartlegging av polarforskerne må fortsatt overvåkes. 
 
Det er høy forskningspublisering fra biologi de tre årene. De publiserer mer enn andre fagområder. 
 
Oppfølging: 
Det lages en forenklet versjon av Susanne Mikki sin rapport som sender ut til de 65 respondentene i 
nettverket før sommeren, samtidig som de bes holde av 24. september. Mikke holder foredrag på 
møtet 24. september. 
 
 
4. Navn på gruppen/nettverket 
 
Det fremkom ikke alternativer til «polarnettverket». 
 
 
5. Søknad om midler:  
 
Nordforsk Call: Planning grants nordic centre of excellence in arctic research 
https://funding.nordforsk.org/nordforsk/call/call.jsp?cid=404  
 
Søknadsfrist er 5. Juni. Man kan i denne omgang søke om kr 100 000. Søknaden er max. 15 sider 
totalt. Det vil bli utlyst flere midler til høsten. Den store callen er ikke ute ennå. 
 
Nøkkelforskere må oppgis i søknaden, samt de som er med i nettverket og partnere. 
Lars foreslo å i denne omgang benytte midlene i Bergen til Biologi og JUS, til en arbeidspakke for 
hver. 
 
Lars har kontaktet folk i Stockholm og København. Det kom innspill om at Island og Finland bør 
kobles på.  Ernst har relevante kontakter både i Island og i Finland. 
 
Det var enighet om at UiO ikke inviteres med. 
 

http://tinyurl.com/plg8sck
https://funding.nordforsk.org/nordforsk/call/call.jsp?cid=404


Antall partnere og mulighet for å lykkes: 
Det ble presisert i møtet at man må ha flere, helst bredt sammensatte, partnere til søknader. Ellers 
står man i fare for ikke få noen midler. 
På den annen side ble det henvist til at «jo flere partnere, jo færre midler til hvert miljø». Det er 
derfor viktig å involvere de aktuelle instituttene og høre om de kan bidra med tilsvarende midler som 
man håper å få ved de større callene. Eks. en post.doc. gjennom prosjektet og en post.doc. finansiert 
av det aktuelle instituttet. Skal et institutt få en stipendiat så må de gi fra seg en stipendiat, slik at det 
blir 2 stipendiater. Det finnes ikke halve stipendiat-stillinger. 
 
Det skal fokuseres på sjøis. Det har ikke vært inne i slike søknader tidligere, kun perma. Det skal ikke 
gjøres noe på land. Forklare sjøis-former. Jussen endrer seg som følge av sjøisendringene. Mer åpent 
vann betyr mer skipsfart. 
Det er grunt nær Arktis. Kartlegge grunntopografi og få sertifisert skipsruter. 
Dette kan henge sammen med governance i disse områdene. 
Fiskerirettigheter i Arctic governance 
Olje skal ikke involveres i denne søknaden. 
 
Øyvind Fiksen på Biologi ble nevnt, og Knut Einar Skodvin på JUS. 
 
Øvelsen med å skrive denne søknaden er god uavhengig av utfallet. Forskerne ved UiB bli mer 
samsnakket. 
 
 
Lloyds arctic risk report 2012: http://folk.uib.no/ngfls/Loyds_Arctic_Risk_Report_2012.pdf  
Det står ganske mye om fisk der. 
 
 
De aktuelle skriver 1 side hver for hver sin arbeidspakke: 
1: Generell fysikk. Steffen Olsen, Climate Centre i København 
 
2. Biologi. Det må ikke være fisk. Responsible development of the Arctic. 
 
3. Shipping. Martin Jacobson, UNIS og Stockholm.  
 
4.  
 
Lars kontakter de som har publisert callen og spør hva de vektlegger.  
UiB skal være koordinator for søknaden. Lars tar ansvar for å sende inn søknaden. 
Gruppen ser for seg oppstart august 2015 eventuelt 1. Januar 2016. 
 
 
 
6. Det skjer fremover 
 
Ole Arve Misund fra UNIS er i Bergen 30. mai.  
 
Søknadsfrist Nordforsk 5. juni.  
 
ICARP III arrangementer fremover http://icarp.arcticportal.org/index.php/events  
 

http://folk.uib.no/ngfls/Loyds_Arctic_Risk_Report_2012.pdf
http://icarp.arcticportal.org/index.php/events


Transatlantic Science Week i Toronto 27. - 28. oktober https://norwayportal.mfa.no/Norway---the-
official-site-in-Canada/norway_and_canada/News/SAVE-THE-DATE-Transatlantic-Science-Week-Oct-
27-28-2014/ 
 
Bjerknessenteret inne i organisering av Arctic Frontiers-konferansen 18-23 januar 2015 
http://www.arcticfrontiers.com/2015-conference  
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