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Bakgrunn



I tillegg Forskningsrådets Porteføljeplan for klima og polar 

https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/portefoljer/Klima-Polar/portefoljeplanen-for-klima-og-polar/


Hvorfor utlyse midler til forskning 
på miljøet på Svalbard?
▪ Stort kunnskapsbehov på grunn av endringene i 

klima og miljø

▪ Svalbards geografiske plassering og særegne 
uberørte natur unik

▪ Viktig kunnskapsgrunnlag for forvaltningen av 
naturen på Svalbard

▪ Kan bygge videre på et internasjonalt 
forskningsmiljø, gode fasiliteter og et bredt spekter 
av avansert forskningsinfrastruktur

▪ Norge skal ha en faglig ledende rolle på Svalbard, og 
Svalbard skal være et viktig område for norsk og 
internasjonal forskning (Meld. St. 32 (2015-2016) 
Svalbard) 



Type utlysning



Forskerprosjekt for fornyelse

▪ Formål:
Fornyelse og utvikling i forskningen som kan
bidra til å flytte den internasjonale
forskningsfronten.

▪ Hvem kan søke?
Bare godkjente, norske 
forskningsorganisasjoner kan søke.

▪ Hvem kan være partnere?
Bare forskningsorganisasjoner

▪ Antall søknader:
Du kan bare være prosjektleder for én søknad

Foto: Mette Mila



Forskerprosjekt for fornyelse

Prosjektleder Godkjent doktorgrad eller 
tilsvarende før 
søknadsfristen

Søknadsbeløp 4–10 MNOK

Prosjektperiode 36-72 mnd

Søknadsfrist 8. Februar 2023 kl 13 CET

Tilgjengelige midler til 
Svalbard i en pan-arktisk 
kontekst

50 MNOK

Se også webinar om søknadsskjema. Vil bli 

annonsert på våre nettsider. Foto: Mette Mila



Hva handler utlysningen om?



Påvirkninger på Svalbards natur

Prosjekter må omhandle effekter av en eller flere 
av følgende påvirkninger på Svalbards natur:

▪ klimaendringer
▪ turisme og annen menneskelig ferdsel og 

aktivitet
▪ langtransportert forurensning gjennom luft- og 

havstrømmer
▪ forurensningsbelastning fra lokale kilder 

Prosjektene skal bidra til økt naturvitenskapelig 
forskning på Svalbard

Foto: Mette Mila



Geografisk innretning

▪ Øygruppen og havområdene innenfor 
territorialgrensen (12 nautiske mil)

▪ Forskning på/om Svalbard er en forutsetning 
for støtte

▪ Bruk gjerne infrastruktur på Svalbard

▪ Komparative studier basert på forskning andre 
steder i Arktis er også relevant, men med det 
formål å sette Svalbard-forskningen i en større 
sammenheng.

https://toposvalbard.npolar.no/
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Hva betyr det å se Svalbard i en 
pan-arktisk sammenheng?

og bunntekst"

CIA, Public domain, via Wikimedia Commons

▪ Komparative studier kan for eksempel 
inkludere

i.feltarbeid utenfor Svalbard
ii.Sammenlikning av resultater i ulike 
områder

iii.Hypoteser basert på studier i andre 
områder

▪ Formålet må være å sette 
Svalbardforskningen i en større sammenheng

▪ Hovedtyngden av forskningen må være på/om 
Svalbard



Internasjonalt samarbeid

▪ Prosjekter som er aktuelle for finansiering skal
ha minst én internasjonal partner.

Foto: Mette MilaFoto: Jonas Bendiksen



Vi vil prioritere prosjekter som

▪ bidrar til internasjonal samordning av 
observasjonssystemer – f.eks. gjennom bruk 
av SIOS

▪ bruker eksisterende forskningsinfrastruktur 
Forskningen i Ny-Ålesund må gjøres i 
samarbeid med minst ett av de fire flaggskip-
programmene. 

Foto: Mette Mila

https://sios-svalbard.org/
https://nyalesundresearch.no/research-and-monitoring/


Andre prioriteringer -
porteføljevurderinger

▪ Prosjekter som har minst en arbeidspakke 
ledet av en ung forsker utover ph.d.-
stipendiater.

▪ Prosjekter som inkluderer internasjonale 
partnere med egenfinansiering eller som har 
finansiering fra andre kilder enn 
Forskningsrådet.

▪ Vi ønsker å finansiere minst ett prosjekt som 
studerer tverrfaglige problemstillinger og 
vekselvirkninger mellom systemene.

Foto: Mette Mila



Praktisk info
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forskerprosjekt

Tidlig januar



Forskerprosjekt for fornyelse – Tema Hav – 8. februar
Inntil 49 millioner til forskning på utnyttelse og forvaltning av 

viltlevende marine ressurser

Andre aktuelle utlysninger

Arctic field grant – Søknadsfrist 16. november

Foto: Marianne Johansen

14 mill. kroner er øremerket forskning om geopolitikk 
og havrett i de polare områdene – både Arktis og Antarktis 

https://www.forskningsradet.no/en/svalbard-science-forum/ssf-tools-and-funding-schemes/arctic-field-grant-afg/


Start tidlig!

▪ Les utlysningsteksten

▪ Still oss spørsmål underveis

▪ Opprett søknad i god tid og det er den siste 
innsendte søknaden som går inn i 
konkurransen

▪ Utlysningsteksten kan justeres inntil 14. 
desember



Prosjektets tittel, mål og 
sammendrag

Danner grunnlag for
▪ Panelinndeling
▪ Kompetansekartlegging av ekspertene

Prosjektsammendraget
▪ Sammendrag av prosjektbeskrivelsen
▪ Formål og mest sentrale FoU-utfordringer
▪ Forståelig 
▪ Evt. tverrfaglighet bør komme fram
▪ Offentliggjøres dersom prosjektet får støtte



Kontaktinfo

Om forskerprosjekt: ResearcherProject@rcn.no

Tema spesifikt: 

Ingerid Fossum - ifo@forskningsradet.no

Jon L. Fuglestad - jlf@forskningsradet.no

mailto:ResearcherProject@rcn.no
mailto:ifo@forskningsradet.no
mailto:jlf@forskningsradet.no





