Årsrapport 2008 - forskning.nord
1. Året 2008
I 2008 er nordområdene et stadig aktuelt tema internasjonalt så vel som nasjonalt. Nordområdenes strategiske, geopolitiske rolle øker i takt med akselererende klimaendringer, økte
muligheter for omfattende økonomisk aktivitet og som følge av at EU, USA og Russland har fått
et betydelig fokus på regionen. På tampen av året lanserte EU en egen strategi for Arktis og
den norske regjering var i ferd med å revidere nordområdestrategien fra desember 2006.
De senere års betydelige klimaendringer, økt
internasjonal oppmerksomhet om ressurser
samt nasjonale rettigheter og ansvar understreker nødvendigheten av en kraftfull satsing
på forskning og kunnskapsutvikling i
tilknytning til nordområdene.
I tråd med Forskningsrådets nordområdestrategi forskning.nord er det en betydelig
forskningsaktivitet knyttet til nordområderelevante problemstillinger i hele bredden av
Forskningsrådets aktiviteter, og forslag til
nye program med relevans for nordområdene
har blitt utarbeidet. Det er fremdeles
opptrapping av nordområdeaktiviteter ute i forskningsmiljøene, noe som har ført til at
Forskningsrådets portefølje i 2008 ble dreid ytterligere inn mot nordområdeforskning.
2. forskning.nord - bakgrunn, mål og historie
Forskningsrådets nordområdesatsing – forskning.nord ble etablert i 2005 som en følge av
skarpt politisk fokus på nordområdene. Nordområdesatsingen skal være Norges forskningsråds
sentrale forskningsinnsats for å møte de store mulighetene og samfunnsutfordringene som
finnes i nord. Satsingen har et perspektiv fram til 2020 og skal i hovedsak finansieres og
gjennomføres gjennom Forskningsrådets ordinære programvirksomhet. Nordområdesatsingen
omfatter både forskning for nord som kan skje i hele Norge, og forskning i nordområdene. Det
ble i 2005 opprettet et eget Nordområdesekretariat som fikk i oppgave å utvikle og drifte
satsingen.
Strategien for nordområdesatsingen ble utarbeidet i 2005 og hadde ingen føringer på omfanget
og prioriteringer for nordområdesatsingen i 2006. Når totalinnsatsen på nordområdene i 2006
var på 440 mill. kroner er dette tallet basert på merkinger av nordområderelevant forskning i
allerede igangsatte prosjekter.
forskning.nord skapte i 2006 og 2007 en felles arena for denne forskningen og la med det
grunnlaget for de fremtidige strategiske prioriteringene. Porteføljeprofilen i 2006 er en viktig
referanse for fremtidige prioriteringer.
3. Prioriterte satsingsområder
Tematisk og faglig spenner nordområdeproblematikken over hele bredden av forskningen.
Forskningsrådet har valgt å prioritere fem brede samfunnsutfordringer i nordområdene:

(1) Petroleumsvirksomhet i nord; (2) Miljø og marine ressurser; (3) Innovasjon og
næringsutvikling; (4) Livsvilkår i nord; og (5) Utenrikspolitikk og den arktiske dimensjon. I
tillegg til disse satsingsområdene, som begrunnes ved at samfunnet trenger økt kunnskap for å
realisere sine mål, har Forskningsrådet også prioritert å utnytte (6) Nordområdenes unike
forskningsmuligheter.
Det er flere viktige perspektiver som går igjen i alle eller flere av satsingsområdene:
Klima: Nordområdene er særlig viktige som kilde til kunnskap om klima, siden polområdene er
sentrale i det globale klimasystemet.
Urfolk: I det internasjonale samfunn foregår det en demokratiutvikling som gir urfolk en stemme, en prosess som Norge støtter. Dette innebærer at urfolks rett og muligheter er avgjørende
premisser for ressursutnytting og nærings- og samfunnsutvikling. Nordområdene byr også på
unike forskningsmuligheter knyttet til flerkulturelle og flerspråklige samfunn. Derfor må
urfolksperspektiv integreres i alle satsingsområdene.
Næringsutvikling: I tillegg til et eget satsingsområde for å styrke samspillet mellom forskning
og næringsliv, Innovasjon og næringsutvikling, vil også satsingene på petroleumsressurser og
marine ressurser bidra med næringslivsorientert forskning. Nordområdenes unike forskningsmuligheter dreier seg i hovedsak om grunnleggende forskning. Denne kan gi framtidig
næringsutvikling.
4. Nordområdesekretariatet, styringsstrukturen og sentrale aktiviteter i 2008
Nordområdesekretariatet har i 2008 bestått av Nina Therese Maubach (VIT, leder – i permisjon
fra 01.07.08), Thomas Hansteen (SATS), Inger Midtkanal (INNO – til xx.xx.08), Elisabeth
Blix Bakkelund (INNO), Marte-Eline Stryken (INNO – fra xx.xx.08), Jon Børre Ørbæk (VIT,
fra 01.07.08), Lise Frøseth/Halvor Eriksen (SATS) og Brita Skuland (ADM, fra xx.xx.08).
Sekretariatet er formelt lagt inn under Divisjon for store satsinger/Avdeling for globale
utfordringer som ledes av Jesper W. Simonsen (fung. sekretariatsleder fra 01.07.08). Viktige
prinsipielle vedtak knyttet til nordområdesatsingen fattes på alle styringsnivåer i Forskningsrådet: Programstyrer, divisjonsstyrer og hovedstyret. Overordnede administrative beslutninger
blir fattet av Direktørmøtet.
Forskningsrådet er over i en moden fase av operasjonaliseringen av strategien forskning.nord
og 2008 var et aktivt år i nordområdesammenheng. Hovedoppgavene har hovedsakelig vært
knyttet til videreutvikling og drifting av nordområdesatsingen. De viktigste aktivitetene har
vært:
Nordområdekonferansen 2008 – internasjonalt samarbeid i nord. Den etter hvert årvisse
nordområdekonferansen, som i 2008 ble lagt til
Kirkenes, ble åpnet av utenriksministeren med
bl.a. statssekretærer fra KD og KRD til stede
samt den russiske ambassadør til Norge. Viktige
problemstillinger som ble løftet i løpet av
konferansen var knyttet til bl.a. geopolitikk i
nord, internasjonalt samarbeid og Russland;
miljø, ressurser og overvåking; næringsutfordringer; forskningskapasitet og rekruttering
samt internasjonalt forskningssamarbeid. På
konferansen ble forskningsprogrammet
Geopolitikk i nord presentert. (se under). Videre Utenriksminister Støre i samtale med Arvid Hallén
presenterte KRD og Forskningsrådet den nye satsingen Forskningsløft i nord; - en satsing som
skal bidra til å styrke forskningskompetansen innenfor temaene arktisk teknologi og reiseliv (se
under). Konferansen ble avsluttet med en rundebordskonferanse hvor de nordnorske
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forskningsinstitusjonene var spesielt invitert for å gå dypere inn i problemstillinger rundt
arbeidsdeling og samarbeid i nord.
Samarbeidet med Innovasjon Norge og SIVA om utviklingen av en felles nasjonal satsing
innenfor Bioprospektering i nord. Som en oppfølging av samarbeidet mellom SIVA,
Innovasjon Norge og Forskningsrådet om en satsing på bioprospektering er det igangsatt et
strategiarbeid der Forskningsrådet og Innovasjon Norge, i samarbeid med NHD, FKD og KD,
skal legge til rette for å styrke innovasjon og næringsutvikling fra bioprospekteringsaktiviteter.
Ny programsatsing om geopolitikk i nord. Programmet, som er finansiert av UD, skal føre til
økt kunnskap om, og et bredere perspektiv i analysene av, nordområdenes geopolitikk Det
vektlegges en viss brukerorientering for politikere og embetsverk for å heve kvaliteten i
avgjørelsesprosessene i de politiske institusjonene. En viktig målsetning med programmet er å
styrke det internasjonale forskningssamarbeidet om Nordområdene samt å fremme samarbeidet
mellom ulike forskningsmiljøer i Norge.
Utvikling av ny satsing som skal bidra til å styrke kompetanseinfrastrukturen i Nord-Norge.
Forskningsrådet utarbeidet et forslag til en satsing som skal bidra til å styrke og videreutvikle
forskningskompetansen i Nord-Norge innenfor arktisk teknologi og reiseliv – Forskningsløft i
nord. Satsingen skal tilby støtte til kompetanseoppbygging og langsiktig samarbeid mellom
utdannings- og forskningsmiljøer og næringsliv. Hovedmålgruppen er universitet, høgskoler og
forskningsinstitutter i Nord-Norge og satsingen skal bidra til å utvikle kompetanse som kan
skape grunnlag for verdiskaping i nord. Det legges opp til en betydelig satsing med 35 mill.
kroner per år over åtte år. Midlene vil bli lyst ut i 2009, og prosjektene forventes igangsatt
høsten samme år.
I statsbudsjettet som ble framlagt i oktober 2008 fikk Forskningsrådet gjennomslag for enkelte
deler av budsjettforslaget for nordområdesatsingen, herunder en betydelig satsing på forskning
innenfor reiseliv og arktisk teknologi i Nord-Norge samt forskning om geopolitikk i nord.
Som i tidligere år har det omfattende fokuset fra politisk hold medført en betydelig forventning
om en kraftfull satsing på nordområderelevant forskning og utvikling. Imidlertid har det så
langt vært en svakere uttelling rent budsjettmessig i forhold til Forskningsrådets forslag til
nordområdesatsing. For 2009 har Forskningsrådet foreslått en samlet vekst på 300 mill. kroner
til nordområdetematikk.
5. Nordområdeporteføljen
Det foregår fremdeles en betydelig dreining av Forskningsrådets portefølje mot nordområdetematikk innenfor eksisterende budsjettrammer. Særlig stor er utviklingen innenfor satsingsområdet Miljø og marin. Imidlertid gjør budsjettkuttene til petroleumsforskningen seg nå
gjeldene, og bidrar til at veksten i Forskningsrådets nordområdeportefølje er betydelig lavere
enn estimert. Prosjektene i tilknytning til IPY var godt i gang og medførte således ikke noen
ytterligere vekst fra 2007.
I 2008 gikk det totalt 636 mill. kroner til nordområderelevant forskning av Forskningsrådets portefølje. I
henhold til forskningsmeldingens prioriterte temaer
utgjorde klimarelatert forskning 131 mill. kroner, energiog miljørelevant forskning 360 mill. kroner, havforskning
69 mill. kroner, helseforskning 22 mill. kroner og forskning
på mat 51 mill. kroner. Av dette gikk 191 mill. kroner til
grunnforskning og 283 mill. kroner til innovasjon.
Polarforskningen utgjorde 223 mill. kroner og internasjonal
forskning 118 mill. kroner på tvers av dette.
Den største forskningsutførende sektoren (som
kontraktspartner) er instituttsektoren med 300 mill. kroner.
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Deretter følger UoH med 187 mill. kroner og næringslivet med 129 mill. kroner.
Figur 59. Nordområderelatert aktivitet, fordeling etter satsingsområde, 2006 - 2008 (mill. kroner).
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Totalt Nordområderelatert aktivitet i 2006 var 440 mill. kroner, 616 mill. kroner i 2007 og 636 mill.
kroner i 2008.

Nordområdeaktiviteten innenfor de ulike fagområdene har stort sett økt fra 2007 med unntak av
teknologifag hvor det er en reduksjon på 7 prosent, noe som må sees i sammenheng med
reduserte budsjetter til petroleumsforskningen. Landbruks- og fiskerifag har en kraftig vekst på
hele 44 prosent fra 2007. For øvrig er profilen for 2008 stort sett lik med tidligere år.
Tabell 7. Nordområderelatert aktivitet, fordeling etter fagområde 2008 (mill. kroner)
Teknologi
Petroleum
Miljø og marin
Innovasjon og næring
Livsvilkår
Utenrikspolitikk
Forskningsmuligheter
Sum

240,3
26,0
21,7
9,7
0,0
9,4
307,2

NaturLandbruks- Samfunns- Humaniora Medisin Annet
vitenskap
og fiskerifag vitenskap
9,1
1,5
8,6
75,0
59,1
6,3
0,8
3,3
4,7
1,4
0,0
1,8
6,7
0,2
14,8
1,2
1,4
0,6
7,4
115,6
0,0
6,0
1,8
0,0
1,4
210,3
65,6
44,4
3,9
3,1
1,4

Sum
259,5
167,2
32,9
34,1
8,0
134,2
635,9

Det er fremdeles institusjoner i Sør-Norge som dominer hvor nordområderelevant forskning
utføres. Disse utfører 78,1 prosent av totalinnsatsen. Den største forskjellen er innenfor
petroleumsforskningen, hvor hele 98,3 prosent av forskningen utføres av sørnorske
institusjoner. For satsingsområdet Miljø og marine ressurser utgjør Nord-Norge sin andel 36
prosent av forskningsinnsatsen, – noe som er en nedgang fra 2007 da andelen var hele 48
prosent innenfor dette satsingsområdet. Ikke uventet er hovedtyngden av den forskningen som
er knyttet til satsingsområdene Innovasjon og næringsutvikling og Livsvilkår i nord plassert i
Nord-Norge, da dette er forskningsområder med et sterkt regionalt perspektiv.
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Tabell 8. Nordområderelatert aktivitet, fordeling etter landsdel 2008 (mill. kroner)
Totalt
Petroleum
Miljø og marin
Innovasjon og næring
Livsvilkår
Utenrikspolitikk
Forskningsmuligheter
Sum

260
167
33
34
8
134
635,9

S-Norge
255,0
107,3
11,2
14,1
5,4
103,5
496,4

N-Norge og
Svalbard
4,5
60,0
21,7
20,0
2,6
30,7
139,5

At hovedtyngden av forskningsinnsatsen innenfor satsingsområdet Nordområdenes unike
forskningsmuligheter utføres i Sør-Norge henger sammen med at det er i denne regionen
hoveddelen av grunnforskningsmiljøene befinner seg. Troms er fremdeles det dominerende
fylket i nord hva angår forskningsinnsats (16,9 prosent). Imidlertid har både Nordland og
Finnmark en økning i forhold til 2007 med (hhv. 40 prosent og 24 prosent). Troms har en svak
nedgang mens Svalbard holder seg stabil. Troms sin dominerende posisjon er hovedsakelig
knyttet til forskning utført ved universitetet og forskningsinstituttene samt at Troms har et
relativt stort omfang av FoU-intensive bedrifter i forhold til både Nordland og Finnmark.
Fordeling mellom de nordligste fylkene og Svalbard
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6. Høydepunkter og funn
En betydelig nordområdeaktivitet i hele bredden av Forskningsrådets aktiviteter:
 Verdens største polarforskningsprogram Det internasjonale polaråret (IPY) 2007-2008
omfatter intensiv datainnsamling i to sommersesonger i nord og to i sør. I alt deltar ca.
50.000 forskere fra 63 land, og Norge og norske forskningsmiljøer har en framtredende
rolle. Den norske programperioden strekker seg imidlertid over fire år med en samlet
bevilgning på 288 mill. kroner. De norske forskningsprosjektene er delkomponenter i store
internasjonale konsortier. Oppmerksomheten om Svalbard har vært stigende, og det har
vært en økning på 10-15 prosent i bruken av fasiliteter på Svalbard – både av norske og
utenlandske forskere. Ca. 35 av de internasjonale og 16 av de norskfinansierte IPY
prosjektene foregår helt eller delvis på eller ved Svalbard.


I programmet Natur og næring er hovedtyngden av nordområderelevante prosjekter
innenfor temaet kystsoneforvaltning. Rettslige problemstillinger og forvaltningsutfordringer
er sentrale perspektiv samt allemannsretten i kystsonen. Lofoten og Altafjorden er case i et
større tverrfaglig prosjekt der konkurranse om kystarealer og endinger i kystsonen reiser
behov for nye forvaltningsmodeller. Spesielle nordnorske utfordringer knyttet til bruk og
vern tas også opp, samt muligheter for næringsutvikling i, og i tilknytning til, vernede
områder. Beiteproblematikken vedrørende reindrift og Finmarksvidda tas også opp.
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Satsingen Brukerstyrt innovasjonsarena - BIA støtter innovasjonsrettede prosjekter der
bedrifter eller universiteter og forskningsmiljøer fra Nord-Norge er kontraktspartner eller
konsortiedeltaker. Prosjektene spenner fra solenergi, via biomedisin og helse,
miljøteknologi inklusive miljøvennlig og energieffektive produksjonsmetoder og
utslippsreduksjoner.



Den distriktspolitiske satsingen Virkemiddel for regional innovasjon - VRI er også realisert i
de tre nordligste fylkene. VRI Finnmark har innsatsområdene mat og energisektor, og
støtter opp om reiselivsnæringen i fylket. Det har vært satt i gang en rekke FoU-prosjekter
med høy kvalitet i en rekke bedrifter. VRI Nordland har innsatsområdene marin akvakultur,
opplevelsesbasert reiseliv og infrastruktur i kaldt klima. I samarbeid med NCE aquaculture
er det igangsatt et etter- og videreutdanningstilbud i regi av VRI. I 2009 skal ordningen
etableres som et nasjonalt senter for havbruksbasert etter- og videreutdanning. VRI Troms
har innsatsområdene marine ressurser, reiseliv og petroleum/energi/miljø. Forskerprosjektet
i Troms er rettet mot å avdekke erfaringer med klyngeframvekst og -drift i marint
bioteknologisk næringsliv.



Matprogrammet har prioritert forskning som kan bidra til å dokumentere spesielle helseeffekter for norsk mat, og forskning med dette formålet innenfor både grønnsaker, bær og
kjøtt produsert i nordnorsk klima. Dette omfatter også undersøkelser av forhold knyttet til
konkurransedyktig råvareproduksjon og i forhold til forbedret smak pga produksjon under
gjeldende klimatiske forhold. Programmet finansierer også aktivitet knyttet til markedsmessige problemstillinger i nordområdene. Aktiviteter relatert til forhold mellom klima,
miljø og matproduksjon forventes å være sentrale i programmet framover.



Maritim virksomhet og offshore operasjoner - MAROFF støtter prosjekter for deteksjon av
is, konstruksjon av isgående fartøy og operasjon i områder med kaldt klima. Et prosjekt
som gikk på deteksjon av is ved hjelp av satellittfjernmåling ble avsluttet i 2008, og blir nå
fulgt opp av et prosjekt Unmanned Aircraft System for deteksjon av oljesøl og isfjell.
Prosjektet Ice Load Monitoring, som også ble avsluttet i 2008 har gitt konstruksjonskrav for
isgående fartøy. Prosjektet Arctic Maritime Operations har utviklet grunnlaget for en
realistisk treningssimulator for navigering i isfarvann. To store ITC-prosjekter, MarCom og
MarSafe, videreføres. MarCom behandler kommunikasjon mellom skip og land i
nordområdene der det er dårlig dekning av kommunikasjonssatellitter. MarSafe, Marin
Safety Management in the High North, utvikler et beslutningsstøttesystem for
redningsaksjoner i Barentshavet.



Programmet Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT - VERDIKT støtter en rekke
forskningsprosjekter som retter seg eksplisitt mot nordområdene; næringslivsprosjekter,
telemedisin, kulturformidling/opera og utvikling av sensornettverk for miljøovervåking i
havet.



Programmet Klimaendringer og konsekvenser for Norge - NORKLIMA skal skaffe
nødvendig kunnskap om klimautviklingen, konsekvenser av klimaendringer og hvordan
Norge kan tilpasse seg endringene. Flere sentrale prosesser i det globale klimasystemet
foregår i våre nærområder, både i havet, på land og i Arktis. Arktis spiller en nøkkelrolle i
det globale klimasystemet, og norsk klimaforskning gir viktige internasjonale bidrag til
kunnskapen om de globale klimaprosessene.



I et prosjekt i programmet Havet og kysten - HAVKYST har det vært gjort en taksonomisk
undersøkelse av svamper og koraller i Nord-Atlanteren og i Arktis som er sammenliknet
med svamper andre steder på dyphavet. Artene som finnes på gamle korallrev på de dype
hav viser mange likhetstrekk med artene som finnes på yngre korallrev i Nord-Atlanteren
og i Arktis. Men molekylære data viser at det dreier seg om forskjellige arter. Det er
larvenes evne til spredning som er årsaken til at så mange genetisk forskjellige populasjoner
finnes samlet på mange steder.
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I det nasjonale programmet for Kraftproduksjon med CO2 håndtering – CLIMIT – foregår
det et prosjekt på Svalbard, hvor man gjennom flere boringer undersøker mulighetene for å
finne egnet sted demonstrasjonsprosjekt for å få mer erfaring med lagring av CO2 i
geologiske formasjoner, sikkerhet ved lagring og mulige lekkasjer.



I regi av programmet Funksjonell genomforskning - FUGE ble et omfattende prosjekt på
totalt 35 mill. kroner ledet fra UiT, i samarbeid med Universitetet i Umeå og
NTNU/SINTEF, igangsatt. Prosjektet er todelt og søker 1) å finne og utvikle ukjente
enzymer til nyttige applikasjoner (metagenomics) og 2) lete i den marine biobanken
(MarBank) etter molekyler med antibakteriell effekt. Ved å bioprospektere i det kalde
Barentshavet søker man etter molekyler og prinsipper som gjennom et godt
forskningsgrunnlag gir innovasjons og næringsmuligheter.



Programmet Økt verdiskaping i naturgasskjeden - GASSMAKS støttet prosjektet ”Gass til
materialer - Integrasjonsmodeller for material- og kraftproduserende industriklynger” med 5
mill. kroner i 2008. Prosjektet skal utrede potensialet for en miljømessig forsvarlig
utnyttelse og industriell videreforedling av naturgass sammen med malm/mineralforekomster i Barentsregionen/Nordområdene. Dette er tenkt realisert gjennom
etablering av gassbaserte industriklynger, hvor all CO2 fanges og deponeres.



Fra 2008 er det startet opp en ny satsing på grunnleggende forskning i jordobservasjon
under Program for romforskning. Norske forskere vil få tilgang til data fra ESAs rekke av
nye forskningssatellitter som nå er under bygging – ”Earth Explorers” - med planlagt
oppskytning i tidsrommet 2009-2013. Disse satellittene forventes å levere ny informasjon
om en rekke klimaparametre, som for eksempel havstrømmer, isdekke, vindhastigheter,
skydekke og forurensing. Det er behov for å styrke norske forskningsmiljøers utnyttelse av
disse dataene til grunnforskning og utdanning av kandidater innen grunnleggende
signalforståelse, med tanke på videre anvendelser innenfor overvåkning og forvaltning.



Fra programmet Samisk forskning har prosjektet ”Etniske relasjoner i Nordre Nordland”,
publisert sin oppsummeringsbok, ”Nordlands kulturelle mangfold”, i februar 2008. Sju
delprosjekter har blant annet dokumentert at reindriften i nordre Nordland er eldre enn
antatt, at den samiske befolkningen i Lofoten har vært langt mer tallrik enn man har trodd
og at Ofoten opplevde sterk befolkningsvekst på 1700-tallet, tross epidemier og uår. Noe
uventet kom det fram at sjøsamer, men ikke reindriftssamer, gjerne tok jobb i den nye
industrien som vokste fram rundt 1900. Varsler og forestillinger om døden er også
undersøkt. De fantes både i den norske og den samiske delen av befolkningen, men holdt
seg lengst i den sistnevnte. Prosjektet har bidratt vesentlig til utfylling av flere sider ved
Nordlands historie.



Forskningsrådet er nå på plass i alle de tre fylkene i Nord-Norge med regionale
representanter.
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