
Universitetsstyret
Universitetet i Bergen

Arkivkode: Styresak: 27f113

Sak nr; 2010/10116 Møte: 18.4.2013
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Bakgrunn
Universitetsstyret vedtok å opprette et nytt klimaforskningssenter ved Universitetet i Bergen i
2010 (sak 51110). Senteret ble kalt Senter for klirnadynamikk ved Bjerknessenteret (SKD) og
det ble forutsatt at forslag til permanente vedtekter for sentret skulle fremmes så snart som
mulig. Senterets styre ble oppnevnt for en interimsperiode, frem til 1.12.2012. Senterets styre
rapporterer til universitetsstyret. SKD er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni
Research AS, Nansensenteret for miljø og fjernmaling og Havforskningsinstituttet. Senteret
fikk en fildeling i statsbudsjettet på kr 20 mill kroner årlig i 12 år fra 2012, denne ble økt tU25
mill kroner i budsjettet for 2013. Forskningsrådet skal gjennomføre en nnidtveisevaluering.

Senterets rapport for 2012
Rapporten for 2012 viser aktiviteter og status i 2012. Rapporten, som ble behandlet på
sirkulasjon i senterstyret og endelig godkjent 18.3.2013, følger vedlagt.

Universitetsdirektørens kommentarer
Arsrapporten viser at interimsperioden, som skulle vare til 1.12.2012, ønskes forlenget til det
er avklart hvilken form samarbeidet skal ha etter avslutningen av SFF Bjerknessenteret ved
utgangen av 2012. Dette gjelder både styrets sammensetning og forslaget til permanente
vedtekter for senteret. Det ma forventes at det blir en slik avklaring i løpet av våren, men
interimsperioden foreslas likevel forlenget til 1.7.2013. Det vil innebære at styret kan
behandle forslag til permanente vedtekter i møtet 20.6.

Økonomien i senteret bærer preg av at senteret først er fullt operativt fra 2013 og at det
derfor har vært en del overføringer av midler. Det er gledelig den arlige bevilgningen fra
departementet er økt fil 25 mill kroner. Det er samtidig gitt uttrykk for økt forventning om mer
forskning som kan gi kunnskap til bruk for beslutningstakere.

Med dette foreslas følgende
Vedtak:

1. Universitetsstyret tar rapporten for 2012 fra Senter for klimadynamikk ved
Bjerknessenteret til etterretning.

2 Interirnsperioden ved senteret forlenges til 1.7.2013.

3.4.2013 - Hilde Hvidsten Bretvin

Vedlegg
Rapport for 2012
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1. INNLEDNING

Senter for klimadynamikk (SKE)) ved Bjerknessenteret ble opprettet av Universitetsstyret 30.

september 2010 som en selvstendig enhet innenfor universitetsorganisasjon med et eget

styre. Senteret finansieres av Kunnskapsdepartementet (KD) som et ledd i regjeringens støtte

til strategisk klimaforskning i Bergen.

SKD er en del av det etablerte Bjerknessamarbeidet mellom Universitetet i Bergen,

Havforskningsinstituttet, Nansensenteret for miljø og fjernmåling og Uni Research AS.

Aktiviteter i senteret omfatter i hovedsak:

Interne forskningsprosjekter og delprosjekter med ekstern finansiering fra nasjonale

og internasjonale kilder

Bidrag til den nasjonale forskerskolen i klimadynamikk og andre utdanningsaktiviteter

Konferanser, seminarer, publikasjoner og andre formidlingsaktiviteter

KDs årlige støtte til senteret har siden starten i 2010 vært på 20 MNOK kroner. På et møte i

Bergen den 1. oktober 2012 ble det annonsert at støtten fra og med 2013 økes til 25 MNOK

per år. I sin tildeling ga KD uttrykk for en forventning om mer forskning som kan gi kunnskap

til bruk for beslutningstakerne.

Denne rapporten vil kort redegjøre for senterets aktiviteter og status for økonomien i 2012.

2. AKTIVITETER

2.1 Styre: sammensetning og møter

Styrets sammensetning har i 2012 vært:

Anton Eliassen, Meteorologisk Institutt. Styreleder

Dog Rune Olsen, Uffl (vara: Gunn Mangerud)

Hege Randi Eriksen, LINI Research AS (voro: Eystein lansen)

Solfrid Sætre HjØllo, Havforskningsinstituttet (vora: Einar Svendsen)

Peter M. Hougon, Nonsensenteret (voro: Mette Kronn-Honsen)1.jan-30.okt

Stein Sandvein, Nansensenteret (vora: Torill Homre) fo.m. 1nov

Peter M. Haugan overtok etter Ola M. Johannessen som Nansensenterets representant i

styret januar 2012, og ble deretter etterfulgt av Stein Sandven i november samme år. Begge

utskiftningene var som følge av endringer i Nansensenterets ledelse.

Styret møtte 2 ganger i løpet av året hvor følgende hovedsaker ble behandlet:

Permanente vedtekter for SKD

Prioriteringer for disposisjon av KDs ekstra bevilgning

Økonomi: forslag til forskningsbudsjett for 2013 og 2014

Permanente vedtekter for SKD

Sak om permanente vedtekter ble diskutert i styret for SKD 28. august 2012. Senterleder

refererte til saksforelegg 35d/2012 i forbindelse med Universitetsstyrets behandling av SKDs
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årsrapport for 2011 der det "legges opp til å få forslag til permanente vedtekter for Senter

for Klimadynamikk til behandling i styret innen utgangen av 2012". Styret for SKD bemerket

at forslag til permanente vedtekter ikke hadde noen frist da Universitetsstyret 30. september

2010 vedtok opprettelsen av senteret, men at disse skulle forelegges så snart som mulig (se

protokoll, sak 51 - nr 2010/10116): "....Universitetsstyret godkjenner forslaget til vedtekter
for styret i det nye Senter for klimadynamikk inntil videre og ber om å få seg forelagt forslog
til permonente vedtekter for senteret så snart som mulig-

Styret for SKD mente videre at permanente vedtekter samt styresammensetningen

med ekstern styreleder måtte sees i lys av den nye avtalen om Bjerknessenteret (signert den

22. juni 2012) og den fremtidige organiseringen og økonomien til senteret. Det siste var da

ikke avklart. Styret vedtok at "Forslag til permanente vedtekter skal foreligge så snort
orgoniseringen og økonomien til Bjerknessenteret ayklares". Senterleder hadde e-post

korrespondanse med Universitetetsdirektøren 10. oktober 2012 og orienterte da om styrets

vedtak.

Saken ble på nytt diskutert i styret for SKD den 11. desember 2012. Heller ikke da var

den fremtidige organiseringen av Bjerknessenteret på plass, og saken ble derfor utsatt til vår

2013 i påvente av endelig avklaring. Det forventes vedtak om dette på styremøte i

Bjerknessenteret den 5. april i år. Dermed kan forslag til permanente vedtekter diskuteres i

styret for SKD siste halvdel av april / første halvdel av mai og forelegges Universitetetsstyret

så snart som mulig etter det.

Disposis.on av SKDs ekstra årlig bevilgnin å 5 millioner NOK

Bruken av de ekstra midlene til SKD er blitt grundig diskutert i styret for SKD, i Faglig utvalg

(se 2.3), og også i det internasjonale fagråd da de var tilstedes på SKD dagene (se 2.6) i

november. Det er bred enighet om å bruke det meste av midlene (ca. 3,5 MNOK) til å styrke

jordsystemmodelleringen ved Bjerknessenteret (dvs Norwegian Earth System Model -

NorESM). Dette vil bli organisert gjennom en nyopprettet klimamodelleringsgruppe ledet av

Prof. Helge Drange.

Videre planlegges ca 1.0 MNOK brukt til små intern-prosjekter der

SKD/Bjerknesforskere kan søke midler til å ferdigstille artikler, holde arbeidsmøter, eller sette

i gang spennende ny forskningsaktivitet. Dette har vi god erfaring med fra bruk av SFF penger

i Bjerknessenteret. Og til sist planlegges 0.5 MNOK til en ny data portal for å sikre,

tilrettelegge for bruk, og synliggjøre data samlet inn eller generert av SKD/Bjerknessenteret.

Endelig vedtak om bruken av midlene forventes på neste styremøte i SKD.

2.2 Ansettelser i kjernegruppen

Kjernegruppen består av fire forskningsledere og en administrativ leder som sammen med

senterlederen koordinerer den faglige og administrative virksomheten i senteret. Alle

stillingene er faste stillinger ved UiB, finansiert gjennom SKD midlene. Forskningslederne har

ansvar for hvert sitt tematiske område og dekker til sammen alle deler av senterets faglige

virksomhet.

I 2011 ble alle stillingene utlyst internasjonalt. Det var tilsammen 33 søkere (6 kvinner og 27

menn) som ble evaluert av fire internasjonale panel, et for hvert tematiske område. 9 av

søkerne (hvorav 1 kvinne) ble intervjuet i løpet av vinter/våren 2011-2012, og 4 kandidatene

fikk tilbud. De fire er alle lokale og kommer fra stillinger ved UNI (2), IJiB og

Havforskingsinstituttet. Tabellen under viser SKDs nye forskningsledere, deres ekspertise og
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ansettelsesdato

Camdle Li

Kenm repsancioglu

, Large-scale atmospheric dynarnms

Sensitivity and thresholds in the climate system

Large-sale oceanography and decadal climate dynarrdes

. The carbon cycle in the ocean and ocean acidification

1. tuni

1. tuli 1

1. november

1. desember

Tor Eldevik

Are Cesen

Stillingen som administrativ leder ble utlyst nasjonalt og det var tre som søkte. Beatriz Balino,

som var fungerende sekretær for SKD styre og assistent for senterleder gjennom 2011, fikk

tilbud og begynte i stillingen 1. januar 2012.

Det faglige utvalget ble konstituert da det holdt sitt første møte den 18. desember. FUs

mandat er à bidra til senterets strategiske og faglige utvikling og sikre god kommunikasjon

mellom partnerne. FUs sammensetning er som følger:

SKD, UiB: Direktør Tore Furevik og forskningsledere Tor Eldevik, Camille Li, Kerim

Nisancioglu og Are Olsen

Havforskningsinstituttet: Seniorforsker Henrik Søiland

Nansensenteret: Forskningsdirektør Johnny A. Johannessen

UNI Research: Seniorforsker Odd Helge Otterå

SKDs forskning er organisert som interne, 4-arige prosjekter omkring senterets seks

satsingsområder pluss en forskningsinnsats mot IPCC sin 5. evalueringsrapport som

publiseres høsten 2013. Alle forskningsaktivitet har hatt en tilfredsstillende progresjon i løpet

av 2012. Avvik var hovedsakelig assosiert med forsinkelser i ansettelser, fødselspermisjon og

erstatning etter personal som sluttet, samt at suksess med å skaffe øvrige ekstern

finansiering har ført til at noen forskere har vært overbooket og ba om å utsette SKD

leveranser. Dette reflekteres i økonomien, hvor ubrukte midler blir overført til 2013 (se

under punkt 3. økonomp

16-18 januar var SKD var med å sponse Bjerknessenterets årlige samling på Geilo. Dette 2-

dagers seminaret har vært et viktig faglig samlingspunkt for alle med en tilknytning til

Bjerknessenterets virksomhet gjennom den ti-årige SFF perioden. Kombinasjon av faglige

presentasjoner, gruppearbeid/diskusjon og sosiale aktiviteter har bldratt til å bygge opp

tilhørighet og eierskap i fagmiljøet rundt Bjerknessentet, kanskje spesielt for nyankomne

men også for den eldre garde. Dermed vedtok styret for SKD at denne tradisjonsrikt

forsamling skal fortsette f.o.m 2013 i regi av SKD og finansiert på dugnad med

Bjerknessenteret.

Denne årlige begivenheten ble avviklet for 2. gang i perioden 28.-30. november, hvor SKDs

internasjonale fagråd (Scientific Advisory Committee - SAC) inviteres til Bergen for faglig

interaksjon med fagmiljøet. Møtet samlet 70 SKD forskere og SAC medlemmer Anny
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Cazenave (Centre National d'Etudes Spatiales), Jens Hesselbjerg Christensen (Danish Climate

Centre), Michael Schulz (University of Bremen), og Detlef Stammer (University of Hamburg).

Det ble holdt 22 foredrag i plenum etterfulgt av en grundig og god diskusjon med komiteen

(Se programmet vedlagt).

SAC var imponert over fremgangen med senterets forskningsaktiviteter i løpet av året

og det entusiastiske forskningsmiljøet som SKD bygger på. Komiteen overleverte uken etter

en skriftlig rapport til senterleder Furevik, med råd og konkrete forslag til både utvikling av

senterets strategi og til hvert forskningsprosjekt. SACs rapporten er i sin helhet vedlagt denne

årsmeldingen.

2.7 Bjerknes Gjesteforskerprogram

Bjerknessenteret har siden 2002 brukt SFF midler til et gjesteforskerprogram med formål å

fremme samarbeid innen klimaforskning med topp-forskere og forskningsmiljøer både i

Norge og utlandet. Til tross for beskjedne midler til disposisjon har dette programmet vært

en suksess. Styret for SKD bestemte derfor at SKD skulle ta over koordineringen av

progra mmet f.o.m. desember 2012, og at programmet skulle finansieres på dugnad sammen

med Bjerknessenteret. Den første utlysning for forskeropphold våren 2013 ble kunngjort i

november.

2.8 SKD kontorer og hjemmesicIen

SKDs nye kontorer i 1. etg i østfløyen ved Geofysisk institutt ble ferdig innredet i november,

og personalet flyttet inn kort tid etter. Arealet på 210 kvadratmeter inneholder 6 kontorer,

kontorlandskap med plass til 10 PhD/postdoc/gjesteplasser, møterom, hybelkjøkken,

garderobe og toalett m/dusj. SKD staben er veldig fornøyd med de nye lokalene, og takker

UiB for den generøse støtten til moderne fasiliteter og et inspirerende arbeidsmiljø.

SKDs hjemmeside ble lansert i juni. Dette blir en viktig formidlingskanal for SKD. URL

adressen er http://skd.bccr.no/

3. ØKONOMI

Bevilgningen for 2010 ble kanalisert gjennom Forskningsrådet, men fra og med 2011 er det

Kunnskapsdepartementet som tildeler midlene via eget tildelingsbrev til Universitetet i

Bergen. På grunn av at senteret først kom i gang helt mot slutten av 2010, da Furevik ble

konstituert som Senterleder 1. desember, ble så godt som hele bevilgningen for 2010

overført til 2011. Våren 2011 ble brukt til å generere og utvikle prosjektideer og

forskningsgrupper, og prosjektene i SKD startet opp seint sommer/høst samme år. Parallelt

med dette ble de ledige stillingene lyst ut, og som vist over (2.2) gikk store deler av 2012 før

alle var på plass.

Fordi senteret er ennå ikke 100% operasjonelt, har mye midler vært overført først til 2011 (ca

19,9 mill) og deretter til 2012 (ca 28,3 mill). I tabellen under vises SKDs regnskap.
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SKDs REGNSKAP FOR 2010-2012 (alle beløp i kNOK)

INNTEKTER
Regnskap Regnskap Regnskap

	

2010 2011 2012

Bevilgning KD 20 000 20 000 20 620

Overført fra forrige år 0 19 911 	 28 297

Total inntekter 20 000 39 911 48 917

	

Regnskap Regnskap Regnskap
KOSTNADER

	

2010 2011 2012

Forskningsprosjekter 0 5 464 20 667

Utstyr 0 4 265 3 896

Personal (kjernegruppen) 79 771 2 867

Drift 10 1 114 1 591

Total kostnader 89 11 614 29 021

	

2010 2011 2012

: • • : .

For 2012 har det blitt brukt ca 10 millioner mindre enn budsjettert. Underforbruket fordeler

seg på alle poster:

FORSKNINGSPROStEKTER: 24% mindre forbruk. Dette skyldtes en kombinasjon av følgende

faktorer:

• Forsinket ansettelser, hovedsakelig stipendiat og postdoc stillinger, hos UiB. Dette har

også hatt konsekvenser på partnernes forskningstid knyttet disse stillingene

Avvik assosiert med forsinket ansettelser etter personal som har sluttet, samt

avvikling av morspermisjon

"Overbooking" av personal p.g.a økt ekstern finansiering

Underforbruk av drift (e.g. lab analyser, osv)

UTSTYR: 33% mindre forbruk begrunnet forsinket anskaffelse av vitenskapelig utstyr

PERSONAL: 25% mindre brukt i Iønnsmidler p.g a seint ansettelser av forskningslederne

DRIFT: 43% mindre forbruk fordelt på alle poster siden senteret ikke har vært 100% operativ

Det bemerkes også at en del utgifter inngått i desember 2012 ble regnskapsført i 2013.

Prognoser for 2014: Det er ikke før i 2013 at SKD skal bli 100% operativt og at vi dermed kan

forvente et "normalår" der alle de budsjetterte midlene blir oppbrukt. Likevel er det

beregnet et overskudd på ca. 9 millioner: budsjettert 6,6 MNOK samt underforbruk på 50%

av den ekstra bevilgning (5 MNOK) som trer i kraft i 2013.
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4. VEDLEGG
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SKD-DAYS2012
Venue: AUGUSTIN HOTEL

C. Sundtsgate 22, Bergen

- * - 9 . : 9 - e -

II I - - . : i . •

13:00-13:20 Welcome. Tore FureviR SKD director

IMMUNITY: Integrated modef dato approach for under tonding ultidecadal natural

chmate variability

13:20-140 • Intraduction. Odd lielge Ottera, UNI (coordinator)

Nordic Seas uverflows: the last 2000 years, an update. Ulysses Ninnemann UlB

Tracking changes in palaeo-winter precipitation and palaco-wind along

the western coast of Norway and Svalbard. Marthe Gjerde UiB


14:10-14:35 Discussion

	

14:35-14:50 Coffee break

PRACTICE: Predictability of Arctic/North Atlantic climote

	

14:50-15:35 • Introduction. Tor Eldevik, 5K1) (coordinator)

The potential for predicting Arctic/North Atlantic climale. øystein Skagseth IMR

The Norwegian Clinnate Prediction Model - NorCPM. Ingo Bethke  UNI

	

15:35-16:05 Discussion

	

16:05-16:20 Coffee break

DYNAWARM: Dynamics of post wann climates

Introduction. Camille Li, SNO (coordinator)

EcologicM and la nd-cover thresholds, inertias, and responses to clinnate change
16:20-17:05 during the last 15000 years on the Tibetan Plateau - a case study. john Eirks,

LIU3

Arctic Rivers - are they protecting or troubling the sea We? Lars II. Smedsrud  

UN

	

17:05 7:35 Discussion

17:45 Dinner
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SEALEV: Post, present ond future seo level changes

Introduction. lan Even Ø. Nasen NERSC (coordinator)

	

09:00-09:45 • Collapse of an ire sheet and sea level responses. john I. Svendsen IliB

21)tCentury sea surface height projections and the effect of shelf mass loading

Kristin Richter, UiB

	

09:45-10:15 Discussion

	

10:15-10:30 Coffee break

BIOFEEDBACK: Biogeochemical feedback in the climote system

Introduction. Christoph Heinze UiB (cuordinator)

Modeling soil organic matter mineralization in high latitude soils with a dynamic

10:30-11:20
vegetation model. Caroline Roelandt, UlE1

Arctic (ocean) hiogeochernical-climate feedbacks in NorESM. lerry  Tjiputra,

UNI

Dynamics of carbon and nutrients in the Iceland Sea mixed layer. Emil leansson,

UNI

	

11:20-11:45 Discussion

	

11:45-13:00 Lunch

CONTRIRUTION TO IPCC

Introduction. Asgeir Sorteberg, IliB (coordinator)

	

13:00-13:45 Recent oltan model developments related to high latitude processes in

NorkSM. Mehmet Ilicak, UNI

Arctic sea ice decline and ice export in the CMIP5 historical simulations.

Helene Langellaug, NERSC

	

13:45-14:15 Discussion

	

14:15-14:30 Caffee break

REGSCEN:Regionalisation of climate scenarios

Introduction. Bjørn Adlandsvik IMR (coordinator)

High resolution coupled ocean atmosphere downscaling for Storfjorden

Svalbard.131ctrn Årliandsvik IMR

Downscaling of extreme weather events over complex landscapes. Igor Egau

& Stephen Outten NERSC

	

15:15-15:45 Discussion

IS ' ,

	

16:00-17:30 Meeting of the SAC

	

17:30-18:30 Final recommendations. Participants: SAC, SKD leaders & project coordinators

14:30-15:15
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Report of the Scientific Advisory Committee 2012

l'articipating SAC-members: Anny Cazenave, lens Hesselbjerg-Christensen, Michael Schulz,

Detlef Stammer

Regrets: David W. J• Tompson, Andrew Watson

Overview

The SAC meeting took place on 28 - 29 November 2012 in combination with the SKD-Days.

Followed by a general introduction to the program by the SKO director Tore Furevik the

meeting structure consisted of presentations of the seven core projects of the SKIT The

presentation of each project was divided into a general introduction and several scientitic

presentations given by members ot the projects. Prior to the meeting the SAC was provided

with a briet report of activities in the last year and overall questions on which the Center

asked for advice.

General comments

The SAC greatly appreciates the new structure of the meeting, which allowed getting a

better insight into the wide range of research topics being carried out within SKD. The

committee is impressed by the obvious progress archived during the last year and by the

vibrant scientific environment on which the SKD is being built, including the wide ninge of

disciplines being involved. these Jactors set the stage for a generally excellent

science that is internationally visible and competitive. The committee also noted with

appreciation that a young generation of scientists was put in place and now stans to be in

charge of the program and that the research environment is obviously attractive to young

scientists from abroad as well as visitors.

The SAC recognizes that the SKI) started largely by pooling ongoing activities. While

this certainly can be considered a strength in terms of previous achievements, it appears at

the same time as a weakness with regard to generating a highly focused program.

Specifically, the SAC is concerned about the large number of projects within the SKIT Given

a airrent rate of funding, the level br soft money funded personnel per project seems to be

too small to result in a sustainable structure in the long run. As a consequence, the SKD

Ieaders should consider reducing the number of existing projects by merging or cutling

activities. The SAC also recognized a slight imhalance between modeling activities and

observational studies towards modeling activitics. In the long run the leaders of the SKD are

encouraged to strengthen the observational parts of the program which will also benctit the

quality of the modeling efforts.

The SAC sees an enormous opportunity for the SKD/Bjerknes Centre to brand itselt

as international key player in putting climate change in the North Atlantic/Arctic donmins

into a global context. By fostering ffirther the integration of observations into a unitied

modeling framework, the activities have a very great potential to improve our dynamiCal

understanding of climate changing.

With regard to long term planning, the SAC sees the ongoing funding phase as a good

opportunity to initiate a visioning (planning) process to build a long terin scientific strategy

in the Bergen area. Such a process should of course build on the unique achievements of the

Bjerknes Centre and should recognize the international visibility that the Centre has

achieved. The SAC encourages the SKD leaders to increase the comnuinication hetween the

projects in this process and to alsoloster a bottom up process in the strategic planning

process. While the SAC does not folly understand the communication structure within SKD,
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it noted that the potential for tapping into the ideas of young people in the SKD frarnework

is not yet fully exploited. The visioning process should thus involve the entire SKD

community and should focus on the question where unique opportunities (branding!) do

exist. The SAC regards the visioning process as a very important element of the

development of the Centre into a sustained effort. At this point, the SAC will not make

specific recornrnendations with regard to potential research directions. I t is suggested that

this should he the topic of the next SAC meeting at which ideas for the long term strategy

should be presented.

The SAC also identified several threats to the Centre. These include the lack of a long-

term sustainability of the center's financial support and a certain level of competition

between some of the participating institutions, which, when converted into a joint strategy,

could strengthen Bergen considerably as world leading climate research environment.

Moreover the SKD leaders are strongly encouraged to lobby towards a National Computer

Center dedicated to climate research (taking into account the specific needs of climate

model experiments with regard to length of experiments and data storage).

The SAC was specifically asked to address the potential establishment ofa climate

modeling group at SKD. The SAC sees the model development activities as core strength of

the SKD. Therefore, the SAC views the suggested funding of a modeling group generally as

very positive. However, given the available amount of funding, the model development

needs to he prioritized. To achieve this, the SAC suggests emhedding the model

development into the scientific projects.

The SAC also appreciates the establishment of flexible funds. Based on the experience of

some SAC mernbers, it is recommended to review proposals internally and to have a

committee (e.g. project leaders) to make final decisions on the submitted proposals. It

should also be considered if proposals are invited which address cross-cutting issues

between the existing projects.

Comments on the projects

IMMUNITY

This project has clear potential to contribute to the unique profile of the centre. The SAC

greatly appreciates the efforts of extending instrumental records by paleoceanographic

reconstructions. Specifically, the paleoceanographic records from Eirik and Gardar drifts

provide a unique opportunity to disentangle hasin-wide oceanographic changes.

Prerequisite for such analysis would be synchronization of the records using micro-tephra

analyses. SKD is strongly encouraged to support such work.

PRACTICE


It is appreciated that this effort did spin up only during the last year, which in fact gives it a

clear focus and an obvious SKD label. The subject certainly is of relevance for Norway and

most likely a must for SKD. However, here it has some similarity to the societal relevance of

the regional downscaling efforts. Moreover, it has also direct relevance to decadal sea level

forecasting. In that sense PRACTICE can certainly henefit from a stronger cross-fertilization

with other SKD efforts. Moreover, the approach taken would benefit certainly from a

stronger involvement in international decadal prediction efforts, e.g., ongoing worldwide as

part of WCRP or within several EU efforts. It is clear that the field is rapidly expanding and

even within SKD a better use of existing expertise on the question of predictahility would

already help to spin this effort up.A better coordination with other efforts on the ELI level is

recommended.
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DYNAWARM

By addressing the dynam ics of warm periods in earth history, the project holcIs great
potential - scientifically and in terms of strengthening the centre's profile. Although several
groups are working on the mid-Pliocene warm Period, the group will be able to make
important contributions to understanding this important warm period.To maximize
synergy, SDK should consider even stronger focusing in this project. While scientifically of
interest, the SAC is not convinced that the suggested work on terrestrial ecosystem
dynamics will contribute to the uniqueness of the SDK profile.

SEALEV

The SAC noted with appreciation that the important indirection between ocean and ice
shect is tackled by the Fjord group. However, with 6 work packages at its core, this project
seems to be very ambitious and the SACsuggests focusing on some core topics. Specifically
the group should consider to put more effort into a model the Scandinavian ice sheet and a
better understanding of the present day GIA over Scandinavia instead of the Greenland ice
sheet. It appears that a unique opportunity exists to obtain important insides to what
triggered the initial retreat of an ice sheet and the rate of ice sheet decay. Although many
groups worldwide tackle these questions, it appears that the SDK consortium has key data
at its disposal to make major progress towards a better understanding of the processes
controlling the decay of ice sheets.
Another suggestion is to work on regional sea level projections in the North Atlantic/Arctic
sector, accounting for all climatic & non climatic components (steric effects and
viscous/elastic response of the solid Earth to past and future land ice melt and other mass
redistributions). This region is unique on the world in that all components are equally
important as far as the regional sea level variability is concerned. There is a good
opportunity for the SEALEV group to make major contributions in this topic.

BIOFEEDBACK

The SAC is not convinced that the suggested research in terrestrial ecosystem dynamics will
serve the purpose of creating unique directions in the Centre. The 4 work packages in this
project seem to be very generic in their definition. It is not entirely clear to the SAC, if this
degree of vagueness reflects the large in-kind funding in this project or a lack of focusing.
Most of the results presented rely on experiments that use HAMOCC. At the same time,
expertise exists in regional marine ecosystem modeling. It is not obvious to the SAC if there
is a strategy to include more complex ecosystem dynamics into HAMOCC. Since this effort
has a strong model development focus, there appears some logic to pull this effort more
into the effort of climate modeling group.

CONTRIBUTION  TO IPCC

Since this work package only was established in support of activities leading to ARS
visibility from meeting CMIPS and AR4 dead lines including those related to the CLA and LA
activities, the work package will be winding entirely down during 2013. The visibility of the
Bjerknes Centre has definitely been achieved, an achievement which we all congratulate the
cen tre. On the other hand substantial work performed under this umbrella belongs into the
modeling effort and could be continued there.

REGSCEN
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This work package is seen as the main gateway in support of the Norwegian society. The

activities already demonstrate their potential in that a coupled high resolution atmosphere-

ocean-seaice model has been established. The potential use of such a system focusing on

Arctic processes is immense. Ilowever, the focus of future activities when the system is

going to be used, is unclear and the SAC feel that it should be kept in mind that maintaining

and strengthening of the SKD activities in the Arctic and Nordic region should be

emphasized. As such there is not any strong pressure to devote efforts into investigating

down scaling activities world wide. The focus on the relatively unexplored cold climate

regimes using high resolution modeling seems to be tlw best way forward.

Efforts towards establish a platform for other down scaling approaches than that related to

regional models is welcomed. Ilowever, the approach taken would benefit from a stronger

international involvement. Many activities on down scaling are ongoing worldwide and

even though one of the SCA members is quite knowledgeable about such developments, it is

clear that the field is expanding and the number of groups defining themselves by

conducting and developing down scaling is as well. A better coordination with national (e.g.

met.not or perhaps Nordic activities is recommended.

Structure of future SAC meetings

The SAC greatly appreciates the new meeting format without parallel sessions. The

overview presentations at the project level are ideal for the SAC to keep track of the

smorgasbord of activities. Given the development of the new Phl) projects, the SAC would

like to see a larger number of presentations by young scientist at the next meeting. The SAC

also would like to ask for a separate meeting with the PhD students and the young postdocs

involved in SKI).

The SAC recommends that the next meeting should have a focus on the long term strategic

planning of the Centre.

Prior to the SAC meeting, the SAC would like to receive short reports (approx. 2 pages per

project) on the progress in each project including a publication list. In addition, specific

questions should be distributed prior to the meeting. As for this meeting, a general

overview by the SKD leaders will be very helpful.
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