Halo och drifttorn på Sydpolen. Foto: Klas Hultqvist.
Halo and Tower Operating Structure at the South Pole.

Polaråret 2011
polarforskningssekretariatet har en vision om att vårt
arbete bidrar till att polarforskning av hög kvalitet genomförs,
sprids och används. Den omorganisation och de nyrekryteringar som har genomförts under året bidrar till att visionen
uppfylls. Vi följer och stöder forskare från idé till publikation,
via forskningsexpeditioner eller annan datainsamling, och bidrar sedan till arbetet med att tillgängliggöra data och kommunicera forskningsresultat som gör skillnad i samhället.
Polarforskningssekretariatet bidrar även till forskning genom medarbetarnas expertstöd. Vår expertis efterfrågas, och
stöd till forskare − i form av nätverk, kontakter eller kunskap
− används allt mer. Vi följer, främjar och bistår vid internationella förhandlingar och samarbeten som bland annat leds från
Utrikesdepartementet. Under året har myndigheten utgjort ett
stöd för Sveriges ordförandeskap i Arktiska rådet. Jag är glad
att, i egenskap av myndighetschef, medverka i den svenska
delegationen för Arktiska rådet och därmed kunna företräda
polarforskningen i än fler sammanhang. Sveriges ordförandeskap har satt mer ljus på Arktisfrågorna generellt, vilket självklart har positiv betydelse för svensk polarforskning.
Vårt ansvar för forskningsinfrastruktur − som t.ex. plattformarna isbrytaren Oden genom samarbetet med Sjöfartsverket,
Abisko naturvetenskapliga station och forskningsstationen
Wasa i Antarktis − skapar förutsättningar för den expeditionsbaserade forskningen. Inom organisationen finns medarbetare som ansvarar för varje forskningsplattform och utvecklar
och anpassar dem efter forskarnas behov.
Fem större forskningsexpeditioner har under året genomförts i Arktis och Antarktis. Dessa, liksom planeringen för expeditioner till och med 2014, baseras på den utlysning som
gjordes i samarbete med Vetenskapsrådet 2010. I december
utlyste vi för första gången simo, Stöd i mindre omfattning,
som är till för de delar av forskningen som inte omfattas av
större utlysningar, men som kan dra nytta av sekretariatets
expertis och nätverk.
Forskningen vid Abisko naturvetenskapliga station har varit omfångsrik och haft ett starkt internationellt inslag. Arbetet med att vidareutveckla och integrera forskningsstationen
i Abisko med övrig verksamhet fortsätter. En strategisk grupp
för stationen har bildats, bestående av forskarrepresentanter
från lärosäten i Sverige med forskning i Abisko. Under 2012
ser vi fram mot ett ökat intresse för forskningsstationerna
Abisko och Tarfala i och med att Vetenskapsrådets utredning
med tillhörande utlysning kring de terrestra nationella forskningsstationerna offentliggörs.
Sekretariatet är programvärd för det av Mistra finansierade samhällsvetenskapliga programmet Arctic Futures. Det

betyder att vi breddar våra kontaktytor inom, och är delaktiga
i att skapa förutsättningar även för polarforskning som inte är
expeditionsbaserad.
Samverkan är en viktig del av verksamheten där Vetenskapsrådet och Naturvårdsverket är självklara samarbetspartners. Under 2011 har sekretariatet inlett samtal med
Rymdstyrelsen och smhi om utökat samarbete. Syftet är att
ge svenska polarforskare ytterligare vägar in i myndighetssfären och ökade möjligheter till resurser inom överlappande
forskningsområden.
Sjöfartsverkets beslut att isbrytaren Oden inte ska användas för expeditioner till Antarktis under svenska vinterhalvåret drabbade planerad svensk och amerikansk marin
forskning i Antarktis hårt. Ett flertal projekt fick avbrytas i
förtid. Polarforskningssekretariatet arbetar nu tillsammans
med Sjöfartsverket för att stärka samarbetet kring isbrytaren
Oden i Arktis. Vi söker också efter andra marina möjligheter
för svenska forskare. Ett exempel är samarbetet med Korea
Polar Research Institute (kopri) där en svensk forskare i skrivande stund deltar i en expedition med koreanska isbrytaren
Araon för att fortsätta ett av de projekt som ställdes in när
Oden stannade hemma. Polarforskningssekretariatet är också
svensk representant i eurofleets, som eftersträvar att öka
koordinationen av den europeiska forskningsflottan.
Det internationella samarbetet mellan polara aktörer
och operatörer är mycket välutvecklat. Sekretariatet representerar de svenska polarforskarna på bland annat Arctic
Science Summit Week och i European Polar Board. Under
2011 tillkom medlemskapet i eu Arctic Information Centre
och förberedelserna inför ipy-konferensen i Montreal i april
2012 tog fart. För forskningen i Antarktis finns samarbetsorganet Council of Managers of National Antarctic Programs
(comnap). Under sommaren stod sekretariatet värd för det
årliga comnap -mötet då 130 delegater från 28 länder besökte
soliga Stockholm.
Myndighetens grafiska profil har förnyats under året, med
bland annat en ny webbplats med fler funktioner, och egna
logotyper för myndigheten och Abisko naturvetenskapliga
station. Tydlighet och transparens är ledord vi tar med oss in
i ett spännande 2012.

björn dahlbäck

The Polar Year 2011
the swedish polar research secretariat has a vision:
that our work should contribute to the conduct, dissemination, and application of high-quality polar research. The reorganization and new recruitment carried out in 2011 are
helping us realize that vision. Through research expeditions
and other data-gathering activities, we follow and support researchers from idea to publication, and then help make data
available and communicate the research results, for the benefit of society and our world.
The Secretariat also facilitates research through the expert
support provided by its staff. Our expertise is in demand, and
the support we offer researchers in the form of networks,
contacts, and knowledge is being put to ever greater use. We
monitor, promote, and provide assistance in connection with
international negotiations and cooperative arrangements, including some conducted under the auspices of the Swedish
Ministry for Foreign Affairs. During the year, the Secretariat
supported the Swedish chairmanship of the Arctic Council. I
am pleased, in my capacity as head of the Secretariat, to be a
part of the Swedish delegation to the Arctic Council, representing polar research in broader contexts. Sweden’s chairmanship has focused greater attention on Arctic issues in
general, something that will obviously have a positive impact
on Swedish polar research.
Our responsibility for research infrastructure, including
such platforms as the icebreaker Oden (in cooperation with
the Swedish Maritime Administration), the Abisko Scientific
Research Station, and the Wasa Research Station in Antarctica, provides the groundwork for expeditionary research. Our
organization includes personnel responsible for each of the
research platforms, developing and adapting them based on
researcher needs.
Five major research expeditions were conducted in the
Arctic and Antarctica in 2011. Like the expeditions planned
through 2014, these were based on the policy announced in
cooperation with the Swedish Research Council in 2010. In
December we announced, for the first time, the SiMO smallscale support programme, which targets research activities
not covered by our major support decisions but that still could
benefit from the Secretariat’s expertise and networks.
The research at the Abisko Scientific Research Station has
been broad in scope with a strong international flavour. The
work of developing and integrating the Station with other
enterprises is continuing. A strategic group has been formed
for the Station, consisting of research representatives from
seats of learning in Sweden conducting research at Abisko.
We look forward to increased interest in the Abisko and Tarfala research stations in 2012, spurred by the publication of
the Swedish Research Council’s study and the associated call
concerning national terrestrial research stations.

The Secretariat is hosting Arctic Futures, the Mistra-funded
social science programme. This is broadening our contacts
and helping lay the groundwork for polar research that is not
expedition based.
Cooperation is central to our activities, and the Swedish
Research Council and Swedish Environmental Protection
Agency make natural partners. In 2011, the Secretariat also
initiated discussions with the Swedish National Space Board
and the Swedish Meteorological and Hydrological Institute
(smhi) regarding expanded cooperation. The aim is to give
Swedish polar researchers additional means of accessing the
public sphere, and greater opportunities to secure resources
in overlapping research disciplines.
The Swedish Maritime Administration’s decision that the
icebreaker Oden is not to be used for Antarctic expeditions
during the Swedish winter dealt a major blow to planned
Swedish and American marine research in Antarctica.
Numerous projects had to be discontinued prior to completion. The Secretariat is now working with the Swedish Maritime Administration to strengthen cooperation with regard
to use of the Oden in the Arctic. We are also exploring other
marine options for Swedish researchers. One such option is
our cooperative arrangement with the Korean Polar Research
Institute (kopri), in which a Swedish researcher is, as of this
writing, participating in an expedition aboard the Korean icebreaker Araon to continue a project halted when use of the
Oden was restricted. The Secretariat is also Sweden’s representative in eurofleets, which is striving to expand the coordination of the European research fleet.
International cooperation between polar actors and operators is highly evolved. The Secretariat is representing Swedish
polar researchers at events such as the Arctic Science Summit
Week and on bodies such as the European Polar Board. In
2011, we also became a member of the eu Arctic Information
Centre, and preparations for the April 2012 ipy Conference in
Montreal have gathered speed. Antarctic research falls under
the aegis of a cooperative body, the Council of Managers of
National Antarctic Programs (comnap). In the summer, the
Secretariat hosted the annual comnap meeting, during which
130 delegates from 28 countries visited sunny Stockholm.
The Secretariat’s public profile was revamped during
the year, with a new website that offers more functions and
with separate logos for the agency and the Abisko Scientific
Research Station. Clarity and transparency are our watchwords as we embark on an exciting 2012.

björn dahlbäck

Foto: Klas Hultqvist.
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1. Stordalens position i subarktiska Sverige skapar en unik miljö
med fantastiska forskningsmöjligheter. Foto: Martin Wik.
Stordalen’s position in Subarctic Sweden forms a unique
environment with fantastic research opportunities.

Från molekyl till minimodell av
hela Arktis – på en enda myr
From molecule to Arctic microcosm – in a single mire

vad är det som gör att jag tycker att den subarktiska myren
Stordalen känns mer aktuell än någonsin? Kanske för att det
nu är nästan fyra år sedan jag själv senast satte min fot på Stordalen, under mina doktorandstudier. Nya erfarenheter ger nya
perspektiv på vad vår kunskap om Stordalen faktiskt kan betyda för framtiden, om vi använder den rätt. Från min synvinkel
knyter Stordalen samman frågor som har med ledarskapsutveckling, klimatförändringar och mänskliga rättigheter att
göra. Vi bygger en vetenskaplig grund som framtidens – fast
det borde vara dagens! – beslut kommer att utgå ifrån. Men
kanske borde budskapet spridas till en bredare publik?
Vi börjar från början. Stordalen är en myrmark som ligger
cirka 10 km öster om Abisko i subarktiska Sverige. Ett otillgängligt naturreservat mitt emellan Kiruna och Narvik, men
samtidigt mer tillgängligt än många andra arktiska forskningsmiljöer. Med Lapporten i sydost, Torneträsk i norr och norska
fjällkedjan i väst är det en alldeles unik miljö. Och det viktigaste av allt med Stordalen och Abisko är kanske årsmedel
temperaturen på strax under 0 °C. Detta gör myrmarken och
dess permafrost enormt känslig för klimatförändringar. Det
krävs en minimal temperaturökning för att tusenårig is ska
omvandlas till vatten, och för att mångtusenårigt kolrikt material, som ligger bundet och skyddat i den frusna tundran, ska
göras tillgängligt för bakterier och brytas ned.
Abiskos geografiska position var en av anledningarna till
att det anlades en forskningsstation här i början på 1900-talet;
Abisko naturvetenskapliga station (ans), som senare drevs av
Kungl. Vetenskapsakademin och 2010 överfördes till Polarforskningssekretariatet. Unika 100-åriga klimatserier finns
tillgängliga från ans, och faciliteterna som stationen och dess
alltid lika engagerade personal bjuder på har lockat många
generationer av forskare till Abisko och dess omgivning, inklusive Stordalen.
Studierna på Stordalen har alltid återspeglat sin tids aktuella forskning, och följaktligen utvecklats från till exempel
artbestämning av flora på tidigt 1940-tal, till dagens mätningar av komplicerade kemiska processer i gränslandet mellan
biosfär, hydrosfär och atmosfär. Idag pågår forskning som
spänner från molekylär nivå till storskalig modellering, där

why do I get the impression that the subarctic mire Stor
dalen is more relevant than ever? It has been nearly four
years since I last set foot there as a Ph.D. student. New experience broadens the perspective on what Stordalen Mire
can actually mean for our future, if we use the mire – and our
understanding of it – in the right way. From my point of view,
Stordalen ties together issues of leadership development, climate change, and human rights. We are building a scientific
foundation on which future decisions – though it should be
the decisions of today! – will be based upon. But perhaps this
message could be spread to a wider audience?
Let’s start from the beginning. Stordalen Mire is a wetland
complex located roughly 10 km east of Abisko in subarctic
Sweden, a remote nature reserve halfway between Kiruna
and Narvik, though more accessible than many arctic research environments. Bounded by the Lapponian Gate to the
south-east, Lake Torneträsk to the north, and the Norwegian
mountain range to the west, it is a truly unique environment.
Maybe the most important thing about Stordalen and Abisko
is the average annual temperature, just below 0°C, making the
mire and its underlying permafrost extremely sensitive to climate change. It takes only a minimal temperature rise to turn
thousand year old ice into water, or for the several thousand
year old carbon-rich material bound and protected in the frozen tundra to be exposed to bacteria and decomposition.
Abisko’s geographical location was one reason why a research station was established there in the early 1900s; the
Abisko Scientific Research Station (ans) that was later owned
by the Swedish Royal Academy of Sciences, and in 2010
transferred to the Swedish Polar Research Secretariat. The
facilities offered by the station have attracted generations of
researchers to the Abisko region, including Stordalen Mire,
and the station’s committed group of staff has developed
unique and available series of continuous climate observations over the past century.
The studies conducted at Stordalen Mire have always reflected the science of their time and have naturally evolved
from for example identifying plant species and community
structures in the early 1940s to today’s measurements of
årsbok 2011 · yearbook 2011
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Stordalen används som en minimodell av
hela Arktis för att förstå hur klimatförändringarna påverkar denna känsliga världsdel,
och för att förstå hur förändringar i det arktiska landskapet påverkar vårt globala klimat. Studenter och forskare kommer från
hela världen för att ta del av Stordalens exklusiva läge och forskningsmöjligheter, från
usa, Kanada, Belgien, Danmark, Nederländerna, Sverige och Australien för att nämna
några. Genom stora forskningsprogram som
icos, interact, d efrost och IsoGenie
skapas samarbetsmöjligheter. Grundforskningen är omfångs- och framgångsrik och
forskarna är duktiga på att publicera och
kommunicera sitt arbete genom väl inarbetade kanaler.
Men vad betyder forskningen egentligen?
På individnivå handlar det om möjligheten
att lära sig en metodik för att lösa problem,
genom självständigt arbete i en ofta relativt
utsatt miljö långt från lektionssalar och familj. Att tillbringa somrar − och ruskigt kalla
vintrar − tillsammans för att hjälpa varandra
att komma vidare skapar, förutom vänskap,
både den kunskap och de nätverk som krävs
för att bli framstående inom sitt område. Jag
vill också poängtera vikten av att universitet
och högskolor skapar bättre förutsättningar
för de forskare som, liksom jag, vill söka sig
utanför den akademiska sektorn. Om vi ska
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complex chemical processes across the interfaces between biosphere, hydrosphere
and atmosphere. The ongoing research ranges from molecular level genomics and biogeochemistry to large-scale modelling, and
Stordalen Mire is being used as a microcosm
of the entire Arctic. These studies help us understand how climate changes affect this extremely sensitive part of the world, and also,
how changes in the arctic landscape affect
our global climate. Students and researchers
come from around the world to benefit from
Stordalen’s unique location and research opportunities, from the u.s., Canada, Belgium,
Denmark, the Netherlands, Sweden, and
Australia to name a few. Large research programmes such as icos, i nteract, defrost
and IsoGenie create opportunities for cooperation. The basic research is productive and
successful, and the researchers are diligent in
publishing and communicating their results
via well-established channels.
But what does research in the Mire actually
mean? At the individual level, it includes having opportunities to learn problem solving by
conducting independent studies in an often
relatively inhospitable environment, far from
lecture halls and family. Spending summers
(and freezing cold winters) together, helping
one another progress and grow not only creates friendships, but also contributes to the

2. I Stordalen genomförs studier året
runt, bland annat mätningar av
kolgasutbytet mellan biosfär och
atmosfär. Foto: Martin Wik.
In Stordalen studies are conducted
throughout the year, including
measurements of carbon gas
exchange between biosphere and
atmosphere.
3. En isfiskestuga kan också vara
kontor för tekniska instrument.
Foto: Martin Wik.
An ice fishing hut can also serve as
office for technical instruments.
4. Inte bara forskare vill tillbringa
dagen på myren. Fågelskådare och
renar är också vanliga besökare.
Foto: Martin Wik.
Scientists are not the only ones
that like to spend the day on the
mire. Bird watchers and reindeer
are also regular visitors.
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rädda världen måste budskapet från Stordalen och liknande
platser nå andra grupper än de som redan kan allt om den arktiska tundrans töande permafrost. För att lösa globala komplexa problem, som till exempel klimatförändringarna, är det
en förutsättning att alla sektorer i samhället samverkar. Detta inkluderar akademi, politik, näringsliv och civilsamhälle.
Samverkan bygger på dialog. Dialog bygger på förståelse, och
förståelse bygger på bredare erfarenheter!
Globalt betyder forskningen på platser som Stordalen att
beslutsfattare får ett vettigt underlag att diskutera kring, till
exempel när de i Köpenhamn, Cancún och Durban försöker
komma överens om vilka minskningar i utsläppsnivåer som
krävs för att hålla klimatförändringarna i schack. Just därför
är Stordalen, detta utmärkta laboratorium för allt från molekylärbiologi till klimatmodellering, så viktig! Men det kräver
att forskarsamhället i större grad ges – och tar – möjligheten
att både bedriva sin forskning och att kommunicera resultaten och dess relevans för samhället. Tillsammans kan och behöver vi göra allt vi kan för att hjälpa beslutsfattarna att få
ihop ekvationen om vem som måste göra vad för att begränsa
klimatförändringarna. Aktiviteterna på Stordalen är en självklar pusselbit i detta!
5. När permafrosten släpper förstörs infrastruktur, på myren såväl som i
samhället. Foto: Martin Wik.
Melting permafrost destroys infrastructure, on the mire as well as in society.
6. Stordalen kan vara ett av världens vackraste laboratorium. Foto: Martin Wik.
Stordalen could be one of the world’s most beautiful labs.

knowledge and networks early career scientists need to build
lives of intellectual productivity in their chosen fields. Having left the academia myself, I also want to take the chance
to highlight the importance of universities helping graduate
students prepare for a career outside academia. The message
from sites like Stordalen Mire must reach those not already
familiar with the arctic tundra’s thawing permafrost, if we are
to “save the world”. If we are to solve complex global problems like climate changes, it is essential for all sectors of society to work together. This includes academia, the political
sphere, business, and civil society. Cooperation is based on
dialogue. Dialogue is based on understanding, which in turn
is based on broad experience.
From a global perspective, the research being conducted at
sites such as Stordalen Mire provides decision-makers with
additional basic information for discussion when they gather
in places such as Copenhagen, Cancún, or Durban to try to
agree on the reduced emissions needed to curb a changing
climate. This is precisely what makes Stordalen Mire – this
remarkable laboratory for everything from molecular biology
to climate modelling – so important. It is essential that the
research community be given – and that it seizes – greater opportunities to conduct research and to communicate its findings and their relevance to society. Together we can and must
do everything in our power to help decision makers discern
who needs to do what to limit anthropogenically driven climate change. The activities in Stordalen are an obvious piece
of this puzzle.

Kristina Bäckstrand disputerade 2008 vid Stockholms
universitet. Hennes avhandling behandlade hur den arktiska tundrans permafrost töar i ett varmare klimat, och
hur detta leder till ökade växthusgasutsläpp från marken,
som i sin tur förstärker de globala klimatförändringarna.
Hon var en av grundarna till APECS Sweden, den svenska
delen av den stora internationella organisation som samlar polarforskare tidigt i karriären. Idag är hon medlem av
APECS Advisory Committee. Sedan 2009 arbetar Kristina
som konsult för ansvarsfull och hållbar affärsutveckling.
In 2008, Kristina Bäckstrand attained a PhD at Stockholm
University. Her thesis topic was how the Arctic tundra’s
permafrost is thawing in a warmer climate, which leads
to increased greenhouse gas emissions from the formerly frozen ground, in turn exacerbating global climate
change. She was a founder of APECS Sweden, the Swedish
branch of the major international organization that brings
together early career polar scientists, and is currently a
member of the international APECS Advisory Committee.
Since 2009 Kristina has been working as a consultant for
responsible and sustainable business d
 evelopment.
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En forskningsexpedition med två fartyg i Antarktis
A two-ship scientific expedition in Antarctica
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Oden Southern Ocean 2010/11

odens expedition till Amundsenhavet i Antarktis 2010/11
var den femte forskningsexpeditionen som samordnades av
det amerikanska forskningsrådet National Science Foundation tillsamman med Polarforskningssekretariatet och Vetenskapsrådet i Sverige. Två fartyg ingick i expeditionen och vid
ett möte med r/v Nathaniel B. Palmer överfördes utrustning
och forskare mellan fartygen.
Det svenska forskningsteamet ombord på Oden undersökte oceanografi, havsisens och vattnets biologi och kemi,
dynamik och evolution för epidemiska sälsjukdomar, samt
bentiska samhällen. Svenskarna på Palmer undersökte bakteriernas roll för koldioxidsystemet, predatorinvasionen
av krabbor i Antarktis allt varmare vatten, samt jod, järn
och andra spårämnen och deras roll för Amundsenhavets
polynia.
Oden lämnade Punta Arenas i Chile 8 december 2010 och
anlände till McMurdo-stationen i Rosshavet 16 januari. Vi
mötte r/v Nathaniel B. Palmer i Amundsenhavet, där stationer angjordes, samt längs en transekt mot McMurdo, med
tre isstationer i Rosshavet (Costa Rupert, Bay of Whales och
McMurdosundet). Total forskningstid var 20 dygn. Under seglatsen bemannades isstationer under tio 6–8 timmarsperioder
och tre 24-timmarsperioder. Vid 33 ctd-stationer togs prover
på vattenpelaren för analys av de kemiska egenskaperna. De
första stationernas positioner bestämdes av mötet med r/v
Nathaniel B. Palmer och av möjliga förtöjningsplatser. Vid
fem tillfällen användes också en bentisk kamera monterad på
en släde. Vi hade turen att ha en helikopter ombord på Oden,
som nästan dagligen gav oss möjlighet att provta sälar.

the 2010/11 oden expedition to the Amundsen Sea in Antarctica was the fifth scientific expedition coordinated jointly by
the National Science Foundation, the Swedish Polar Research
Secretariat, and the Swedish Research Council. This was a twoship expedition, and a rendezvous with r/v Nathaniel B. Palmer permitted the transfer of equipment and scientists.
The Swedish scientific party on Oden was devoted to studies
of oceanography, the biology and chemistry of sea ice and water, the dynamics and evolution of epidemic diseases in seals,
and benthic communities. The Swedes on the Palmer team
studied the role of bacteria in the carbon cycle, crab predators
invading warming Antarctic waters, as well as iodine, iron, and
other tracers and their roles in the Amundsen Sea Polynya.
Oden left Punta Arenas, Chile, on 8 December 2010 and
reached McMurdo Station in the Ross Sea on 16 January 2011.
We met r/v Nathaniel B. Palmer in the Amundsen Sea, where
stations were occupied, as well as along a transect towards
McMurdo, where three stations were located in the fast ice in
the Ross Sea (i.e., Costa Rupert, Bay of Whales, and McMurdo
Sound). The total science time was 20 days. During the course
of the cruise, ice stations were occupied for ten 6–8-hour and
three 24-hour periods. At 33 ctd stations, the water column
was sampled for the analysis of chemical properties. The positions of the stations at the start of the science times were
governed by the rendezvous with r/v Nathaniel B. Palmer
and the position of the mooring site. In addition, a benthic
camera mounted on a sledge was deployed on five occasions.
We were fortunate to have a helicopter aboard Oden, which
allowed the sampling of seals nearly every day.

Rebecca Dickhut: 31 Juli 1960–4 November 2011
rebecca dickhut deltog i två av de fem Oden Southern Ocean-expeditionerna och 2011 var hon biträdande
forskningsledare.
Hon forskade om utbytet av klororganiska bekämpningsmedel (pop) mellan luft och vatten och hur organiska föroreningar i Antarktis transporteras och fördelar sig.
Rebecca älskade Antarktis och en del av hennes aska
spreds i havet där av hennes kollegor. Hon älskade inte
bara Antarktis utan också livet ombord på Oden med oss
och besättningen – hon kallade sig ofta ”halvsvensk”.
Hon var en engagerad forskare vars personlighet lyste
upp kryssningarna och en entusiastisk och fokuserad biträdande forskningsledare. Vi hittade en fantastisk plats
för forskningsarbete och kanske ett av de vackraste områdena i Antarktis, Costa Rupert. Innan vi lämnade McMurdo-stationen drömde Rebecca om att vara tillbaka
på Oden för en ny expedition till Costa Rupert.
Hon var en god vän och forskarkollega, och hon är
saknad av oss alla.

rebecca dickhut participated in two of five Oden
Southern Ocean expeditions, in 2011 as co-chief scientist.
Her research was devoted to the air–water exchange
of organo-chlorine pesticides (pops) and the transport
and fate of organic pollutants in Antarctica.
Rebecca loved Antarctica, so some of her ashes were
spread in its waters by her colleagues. Not only did she
love Antarctica, she also loved to be aboard the Oden
with us and the crew – she often referred to herself as
“half Swede”. She was a devoted scientist with a personality that lit up the cruises. As co-chief scientist, she
was a focused and true enthusiast. Together, we found
a fantastic site for scientific work and perhaps one of
the most beautiful places in Antarctica, Costa Rupert.
Before we left McMurdo Station, Rebecca was in her
mind already back on Oden, ready for a new expedition
to Costa Rupert.
She was a good friend and fellow scientist, and she is
missed by all of us.
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Besläktade biogeokemiska kretslopp för
halogenerade kolväten och kvicksilver

Interrelated biogeochemical cycles of
halocarbons and mercury

Syftet med projektet är att fastställa hur betydelsefulla vissa växthusgaser (t.ex. halogenerade kolväten) och kvicksilver är för de
kemiska och biologiska utbytesprocesserna
i kryosfären och den marina miljön, med fokus på klimatförändringen i polarregionerna
och dess återkopplingsmekanismer. Projektets främsta mål är undersöka och kvantifiera
mekanismerna som styr den temporala och
spatiala variationen för processerna som utgör en drivkraft för flödena av halogenerade
kolväten och kvicksilver i det klimatkänsliga
polarhavet. Utbytet av arter (t.ex. flyktiga halogenerade organiska föreningar och kvicksilver) i hav–atmosfär–havsis–snö undersöks,
samt mekanismerna som styr detta utbyte.

This project aims to determine the importance of certain greenhouse gases (i.e., halocarbons) and mercury for chemical and
biological exchange processes in the cryosphere and the marine environment, with a
focus on climate change in polar regions and
its feedback mechanisms. Specifically, the
project aims to quantitatively investigate the
mechanisms controlling the temporal and
spatial variability of the processes driving the
fluxes of halocarbons and mercury in the climatically sensitive polar ocean. The exchange
of species (e.g. volatile halogenated organic
compounds and mercury) among the sea–
atmosphere–sea ice–snow is studied, as are
the mechanisms controlling this exchange.

Under kryssningen:
»» halogenerade kolväten och gasformigt
kvicksilver i havets ytvatten (32 stationer)
»» halogenerade kolväten, kvicksilver och
ozon i luften
»» ozon och luftburet gasformigt kvicksilver
från Sverige till McMurdo och tillbaka igen

Throughout the cruise we sampled:
»» halocarbons and dissolved gaseous mercury
in surface sea water (32 stations)
»» halocarbons, mercury, and ozone in air
»» ozone and airborne gaseous mercury all
the way from Sweden to McMurdo and
back again

Vid isstationerna:
»» iskärnor, ytvatten från havet, snö och saltvatten för att bestämma halogenerade kolväten
»» flödeskammare för att bestämma flödet av
halogenerade kolväten över gränssnittet
mellan hav-is (tre 24-timmarsstationer)

At the ice stations we sampled:
»» ice cores, surface sea water, snow, and
brine for the determination of halo
carbons
»» flux chambers to measure the flux of halocarbons over the sea–ice interface (three
24-h stations)

Expeditionen gav oss möjlighet att göra mellanårsjämförelser med resultat från expeditioner 2007/08 och 2008/09 avseende flöden
av halogenerade kolväten i Amundsen- och
Rosshaven och spridningen av halogenerade
kolväten genom havsisen. Dessa resultat har
använts till att beräkna det faktiska flödet av
halogenerade kolväten från havsis till luften
ovanför. Med utgångspunkt från dessa beräkningar drog vi slutsatsen att havsisen är
den främsta källan till organiska halogener
i luften.

This cruise allowed us to make inter-annual
comparisons with results from cruises in
2007/08 and 2008/09 regarding halocarbon
fluxes in the Amundsen and Ross seas and
the diffusion of halocarbons through sea ice.
These results have been used to calculate the
actual flux of halocarbons from sea ice to the
overlying air. We conclude from these calculations that the sea ice is the largest contributor
to the load of organohalogens in air.
The cruise also let us make pioneering
measurements of gaseous elemental mercury

Oden Southern Ocean 2010/11

Vi fick också möjlighet att utföra banbrytande
koncentrationsmätningar av gasformigt elementärt kvicksilver i iskärnor i området. Vår
slutsats är att havsisen har mycket god förmåga att reducera upplösta divalenta kvicksilverformer och omvandla dem till gasformiga
ämnen som överförs till luften. Gasformigt
kvicksilver hade alltid högre koncentrationer
i iskärnorna än i vattenproverna som hämtats
under isen nära öppet vatten. Vi undersökte
också bildningen av gasformigt kvicksilver
som en funktion av solljuset och fann att den
är positivt korrelerad till solbestrålningen.
Mätningarna av den totala förekomsten av
gasformigt elementärt kvicksilver i luft och
ozon från McMurdo till Sverige indikerade
att båda ämnena hade betydligt högre koncentrationer på norra än på södra halvklotet.
Data kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter med öppen åtkomst. Efter
publicering kommer data att vara tillgänglig
genom databasen Pangaea, www.pangaea.de.
Projektet tackar för stöd från 2, 3 och 6.*

concentrations in ice cores in the study area.
We concluded that the sea ice is a potent
reducer of dissolved divalent mercury species, transforming them into gaseous species
emitted into the atmosphere. Gaseous mercury species were always found at higher
concentrations in the ice cores than in the
water sampled under the ice adjacent to open
water. The formation of gaseous mercury as
a function of sunlight was also investigated
and found to be positively correlated with
insolation.
Measurements of total gaseous elemental
mercury in air and ozone from McMurdo
to Sweden indicate that concentrations of
both species were substantially higher in the
northern than the southern hemisphere.
Data will be published in scientific journals with open access. After publication data
will be made available through the database
Pangaea, www.pangaea.de.
The project wishes to acknowledge supporters 2, 3 and 6.*

Fysisk oceanografi

Physical oceanography

Under de senaste decennierna har glaciärerna
som mynnar i Amundsenhavet i västra Antarktis förtunnats allt snabbare. Tydliga tecken
visar att detta beror på att glaciärerna smälter
i allt snabbare takt genom havets inverkan, eftersom vattnet under shelfisarna är varmare.
Man tror att det varmare vattnet främst flyter
genom sänkorna i Amundsensockeln. Trots
att det cirkumpolära djupvattnet är mycket
viktigt för Amundsenhavets kontinentalsockel saknar vi fortfarande viktig information
om den spatial–temporala variationen för det
cirkumpolära djupvattnet. Huvudsyftet med
den här expeditionen var att förstå den spatiala och temporala variationen för sockelns
cirkumpolära vatten.
I vår undersökning av den centrala
Amundsensockeln ingick ctd- och ladcptransekter som sträckte sig från den yttre
sockeln över avbrottet i sockeln på olika platser i östra och västra Amundsenhavet och vidare över den breda sänkan som leder till den
inre sockeln. Ett utsatt mätinstrument återfanns och sänktes åter till ca 550 meters djup.
Ett till instrument förankrades på kanalens
motsatta sida för att fånga utflödet och lära
oss mer om värme- och färskvattenbudgetarna för den västra sockeln.
Transekten indikerar ett varmt botteninflöde längs sänkans nordöstra sluttning, på

The glaciers emptying into the Amundsen
Sea in West Antarctica have displayed accelerated thinning in recent decades. There are
clear signs that this is caused by increased
ocean-induced melting, related to the presence of warmer waters below the ice shelves.
The Amundsen Shelf troughs are thought to
be the main conduits of this warm water. Despite the importance of circumpolar deepwater (cdw) in the continental shelf of the
Amundsen Sea, we still lack vital information about the spatial–temporal variability of
cdw. The main objective of this expedition
was to understand the spatial and temporal
variation of the cdw on the shelf.
Our survey of the Central Amundsen Shelf
included ctd and ladcp transects extending
from the outer shelf across the shelf break at
sites in the eastern and western Amundsen
Sea and across the deep trough leading to
the inner shelf. One mooring was recovered
and redeployed at a depth of approximately
550 m.
A second mooring was deployed on the
opposite side of the channel to capture the
outflow so as to better understand the heat
and freshwater budgets of the western shelf.
The transect indicates an inflow of warm
bottom water along the north-east slope of
the trough, similar to what we observed in
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1. Katarina Abrahamsson tar prover
för att söka efter halokarboner under en isstation. Foto: Anna Wåhlin.
Katarina Abrahamsson sampling
for halocarbons at an ice station.
2. CTD-rosetten används av flera
forskargrupper för provtagning av
havsvatten. Foto: Anna Wåhlin.
The CTD rosette is used by several
research teams for sampling of sea
water.
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samma sätt som våra observationer under
2008/09. Botteninflödet 2010/11 var dock
betydligt svagare, kallare och tunnare än inflödet 2008/09.
Vi jämförde värden från sluttningarna med
situationen under 2008/09 då det fanns ett
ca 1000 meter tjockt flöde österut längs sluttningen, med en hastighet på ca 20 cm/s som
påverkade gränsskiktet på bottnen. År 2010
fanns inga tecken på en så stark strömning
och inga spår av den i gränsskiktet på bottnen.
Hastigheterna som observerades vid förankringen uppvisar i allmänhet kraftig variation enligt tidvatten- och säsongsmässiga
tidsskalor. Integration av hastigheterna längs
kanalen med avseende på tiden vid de övre och
undre nivåerna illustrerar den här tendensen
till rörelser på sockeln nära bottnen och svagare rörelser utanför sockeln längre upp.
Den insamlade datan kommer att publiceras i den öppna databasen nodc, www.nodc.
noaa.gov. Metadata kommer att publiceras
där och i Environment Climate Data Sweden,
www.ecds.se. Projektet tackar för stöd från 1,
2, 3 och 4.*

2008/09. However, the 2010/11 bottom inflow was significantly weaker, colder, and
thinner than the 2008/09 inflow.
We compared cross-slope sections with
the situation in 2008/09, when there was a
roughly 1000-m-thick eastward flow along
the slope at speeds of approximately 20 cm/s
affecting the bottom boundary layer. In 2010,
there was no trace of such a strong current
and no evidence of it in the bottom boundary layer.
The velocities observed at the mooring
generally display considerable variability on
tidal to seasonal time scales. Integrating the
along-channel velocities with respect to time
at the top and bottom levels illustrates this
tendency towards onshelf movements near
the bottom and weaker offshelf movements
further up.
Data will be published in the publicly
available nodc database, www.nodc.noaa.
gov. Metadata will also be published in Environment Climate Data Sweden, www.ecds.se.
The project wishes to acknowledge supporters 1, 2, 3 and 4.*

Implikationer av ökande CO2-halt

Implications of increasing CO2

Hur påverkar havsis och smältvatten från
glaciärer CO2-utbytet och mättnadsgraden för kalciumkarbonat (dvs. Ω)? Vi bestämde oss för att undersöka mekanismerna
som fungerar som drivkraft för CO2-flödet i
luft–is–hav och havsförsurningen (dvs. Ω) i
områden med olika egenskaper gällande stratifieringen för vattenpelaren, isens täckning
och omfattning samt färskvatteninflödet i
Amundsen- och Rosshaven.
Projektet kommer att ge oss den grundläggande information som krävs för att kunna
förutsäga hur framtida förändringar av CO2upptagningen kan påverka CaCO3-mättnaden och havsförsurningen i Södra ishavet på
grund av förändringar av havsisens utsträckning, färskvatteninflödet och temperaturen.
Våra fokusområden var de istäckta delarna
av Amundsenhavet och sockeln nära glaciärer med havsutflöden och smältvattendammar på havsisen.
Forskningsteamet hade nödvändig kemisk
och biologisk kompetens för att undersöka
de biokemiska processer som påverkar CO2-
systemet i havsis, saltvatten, snö och vattenpelare. Vi tog prover på vatten, havsis, saltvatten
och snö för att mäta den totala alkaliteten
(at), pH, näringsämnen (t.ex. nitrat, fosfat

What is the effect of sea ice and glacial meltwater on the CO2 exchange and calcium carbonate saturation state (i.e., Ω)? We set out
to investigate the mechanisms driving the
CO2 air−ice−sea flux and ocean acidification
(i.e., Ω) in areas of different characteristics
in terms of water column stratification, ice
cover and extent, and freshwater input in the
Amundsen and Ross seas.
The project will provide basic information
needed to predict the effects of future changes in CO2 uptake on CaCO3 saturation and
ocean acidification in the Southern Ocean
due to changes in sea ice extent, freshwater
input, and temperature.
Our focus areas were the sea ice-covered
parts of the Amundsen Sea and the shelf
close to marine out-flowing glaciers and melt
ponds on the sea ice.
The research team had the needed chemical and biological expertise to investigate
the biogeochemical processes influencing the CO2 system in sea ice, brine, snow,
and the water column. We sampled water,
sea ice, brine, and snow to measure total
alkalinity (at), pH, nutrients (i.e. nitrate,
phosphate, and silicic acid), δ18O, and biological parameters (i.e. pam fluorometry

3.

läs mer
find out more
www.gvc.gu.se/
digitalAssets/
1331/1331243_oceancirculation-in-thecoastal-watersaround-antarctica.pdf

3. Nedsänkning av CTD-instrument
för långtidsmätningar. Foto: Anna
Wåhlin.
Deployment of CTD instrument for
long-term measurements.
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4. Provtagning av havsis och snö
Foto: Agneta Fransson.
Sea-ice and snow sampling.

och kiselsyra), δ18O, och biologiska parametrar (dvs. pam-fluorometri för fotosyntetisk
aktivitet, bakterier, taxonomi och pigment).
Prover från vattenpelaren samlades in och
kombinerades med en ctd-sensor. Prover togs
på δ18O och prover från näringsämnen filtrerades och frystes för analys efter kryssningen.
Havsisprover för temperaturmätningar togs
var femte centimeter direkt efter hämtningen.
Salinitet och konduktivitet mättes för smält
havsis, saltvatten och snöprover. Snöns densitet och temperatur mättes och snökornens
struktur och storlek undersöktes med hjälp av
en kamera och optisk programvara.
at bestämdes genom potentiometrisk titrering med 0,05 M HCl; pH bestämdes spektrofotometriskt med m-kresollila som indikator.
Vi beräknade Ω och totalt oorganiskt innehåll i vattenpelaren, saltvatten och havsis
med at och pH. Vi härledde färskvattenfraktionerna och beräknade källvattnen med salinitetsförhållandena för at och δ18O. Från
detta ska vi undersöka hur smältvattnet från
glaciärer och havsisar och det cirkumpolära
djupvattnet påverkar Ω. Mellanårsvariationer kommer att undersökas med tre års data.
Data kommer att presenteras vid vetenskapliga konferenser och användas i referentgranskade tidskrifter. Data kommer
också att finnas med i socat (Surface Ocean
CO2 Atlas) och databasen glodap. Projektet
tackar för stöd från 1, 2 och 7.*

for photosynthetic activity, bacteria, taxonomy, and pigments). Water column samples were collected and combined with a
ctd sensor. δ18O was sampled and nutrient
samples were filtered and frozen for postcruise analysis. Sea ice was sampled for
temperature measurements every 5 cm directly after recovery. Salinity and conductivity were measured in the melted sea ice,
brine, and snow samples. Snow density and
temperature were measured and snow grain
structure and size were investigated using a
camera and optical software.
at was determined by means of potentiometric titration using 0.05 M HCl; pH was
determined spectrophotometrically using
m-cresol purple as an indicator.
We estimated the Ω and total inorganic
content in the water column, brine, and sea
ice using AT and pH. We used AT and δ18O
salinity relationships to derive freshwater
fractions and estimate source waters. Based
on this, we will investigate the effect of glacier and sea ice meltwater and Circumpolar
Deep Water on Ω. Inter-annual variability
will be studied using three years of data.
The data will be presented at scientific
conferences and used in peer-reviewed publications. The data will also be contributed
to the Surface Ocean CO2 Atlas (socat) and
glodap database. The project wishes to acknowledge supporters 1, 2 and 7.*
årsbok 2011 · yearbook 2011
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Hälsobedömning av Antarktis sälar

Health assessment of Antarctic seals

Vi har undersökt hälsoläget för tre endemiska sälarter: ross-, weddell- och krabbätarsälar. Främst sökte vi efter antikroppar till
valpsjukevirus hos sälarna. Valpsjukan fördes
oavsiktligt till Antarktis av slädhundar på
1950-talet och under swedarp-expeditionen
1988/89 upptäckte man att den fortfarande
fanns kvar hos sälpopulationen. Inledningsvis hade sjukdomen hög dödlighet, men idag
är riskerna inte högre än för influensa. Varför
har den höga dödligheten försvunnit? Hur har
de kodande generna i sälarnas immunsystem
förändrats? För att få svar på de frågorna ska
vi jämföra genomen hos sälar som överlevt
respektive dött av sjukdomen. Vi ska också
undersöka många andra aspekter av sälarnas
hälsa, bl.a. tungmetaller, andra föroreningar
(t.ex. pop) och parasitbelastning.
Ekosystemet i Antarktis har inte påverkats
nämnvärt av mänskliga aktiviteter och kan användas som ett referenssystem för Nordsjön.
En annan variant av valpsjukeviruset, pdvviruset (Phocine Distemper Virus), har orsakat massdöd bland sälarna längs de svenska
kusterna. Genom att undersöka två parallella
ekosystem kan vi öka våra kunskaper om hur
virusen cirkulerar i naturliga populationer
och utveckla modeller som förutser sjukdomsutbrotten på ett effektivare sätt.
Vi tog prover på sälar i Amundsen- och
Rosshaven längs Odens rutt i Antarktis under

We have investigated the health status of
three endemic seal species, i.e., the Ross,
Weddell, and crabeater seals. Our main interest was to search for antibodies to canine
distemper virus in the seals. Canine distemper was accidently brought to Antarctica via
sledge dogs in the 1950s and was discovered
still circulating in the seal population during
the 1988/89 swedarp expedition. Though it
initially caused high mortality, now the disease is no more harmful than the flu. Why
has the mass mortality stopped? How have
the seals’ immune system coding genes
changed? To answer these questions, we
will compare the genomes of disease survivors and victims. We will also study many
other aspects of seal health, such as heavy
metal, other pollutant (e.g. pop), and parasite burdens.
The Antarctic ecosystem is little influenced by human activity and can be used as a
reference system for the North Sea. A similar
virus, phocine distemper virus, has caused
mass mortality among seals along Swedish
coastlines. Studying two parallel ecosystems
will improve our understanding of how viruses circulate in natural populations, helping us make better models to predict disease
outbreaks.
We sampled seals along Oden’s route in
Antarctica 2009/10 and 2010/11, throughout
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5. Weddellsäl myser i solen.
Foto: Karin Hårding.
Weddell seal basking
in the sun.
6. Sven Stenvall och hans
helikopter.
Foto: Karin Hårding.
Sven Stenvall and his
helicopter.
7. Karin Hårding ska provta en
säl. Foto: Caroline Gennser.
Karin Hårding is about to
sample a seal.

2009/10 och 2010/11. Vi var intresserade av
att samla in prover längs hela rutten för att detektera regionala skillnader för antikropparna
och populationens genetiska sammansättning.
Vi samlade in provuppsättningar med blod och
biopsier och registrerade också sälarnas migrationsvägar med hjälp av satellitmärkning.
Vi samlade in kompletta prover från 70 sälar och dna-prover från 114 sälar under expeditionen 2010/11, dubbelt så många som
under den tidigare expeditionen. Vi hade stor
nytta av helikoptern som fanns ombord och
dess mycket engagerade pilot, Sven Stenvall.
Preliminära laboratorieanalyser visar att vi
framgångrikt kan detektera dna i prover från
mumifierade sälar i Dry Valleys nära McMurdo. Analyser av tungmetaller i sälarnas päls
visar att koncentrationerna är artspecifika beroende på den trofiska nivå de får sin näring
ifrån. Ett annat preliminärt resultat är rossälarnas ovanliga migration som registrerats genom satellitmärkning. Sälarna simmade 5 000
km norrut, rakt ut i öppet hav, och blev kvar i
flera veckor innan de återvände till ett område
nära kontinenten, där vi försåg dem med utrustning. Det visar att rossälar kan vara trogna vissa platser i betydligt högre grad än man
tidigare trott och det kan också innebära att
populationsstorleken är starkt underskattad.
Data kommer löpande att publiceras i vetenskapliga tidskrifter och lokal press. Projektet
tackar för stöd från 1, 2 och 5.*

the Amundsen and Ross seas. We were interested in sampling all along the route to detect
regional differences in antibodies and population genetics. In addition to sampling sets
for blood and biopsies, we also used satellite
tags to record seal migration routes.
We collected complete samples from 70
seals and dna samples from 114 seals during
the 2010/11 expedition, twice as many as during the earlier expedition. We were greatly
helped by the onboard helicopter and its very
motivated pilot, Sven Stenvall.
Preliminary lab analyses indicate that we
can successfully detect dna in samples from
mummified seals found in the McMurdo Dry
Valleys. Analyses of heavy metals in seal fur
indicate that concentrations are species specific depending on the trophic level at which
they feed. Another preliminary result is the
unusual Ross seal migrations recorded by satellite tags. These seals swam 5000 km north,
straight out into the open sea, staying there
for several weeks before returning to the area
near the continent where we equipped them.
This indicates that Ross seals might have
stronger site fidelity than we first thought;
it might also imply that population sizes are
easily underestimated.
The data will be published on an ongoing basis in scientific journals and in the local press. The project wishes to acknowledge
supporters 1, 2 and 5.*
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8. Peng Yi och Keliang Shi sattes
ned på havsisen för att samla snö
prover. Foto: Patricia L. Yager.
Peng Yi and Keliang Shi were
landed on the sea ice for collection
of snow samples.
9. Mikroskopbild av DNA-fläckade
bakterier i Södra ishavet.
Foto: Inga Richert.
Microscopic image of DNA-stained
Southern Ocean bacteria.
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Jodisotoper och arter i Atlanten och de
södra världshaven som spårämnen för
havets cirkulation och interaktionen
mellan vatten och atmosfär

Iodine isotopes and species in the
Atlantic and Southern oceans as
tracers of ocean circulation and
water–atmosphere interactions

Vårt mål för den här expeditionen var att
använda isotoper (129I and 127I) och arter i
vattnet och luften i Atlanten och de södra
världshaven som spårämnen för havsvattnets
cirkulationshastigheter och utbytet mellan
hav−atmosfär. Vi vill sammanställa det första
datasetet för jodisotoper och arter längs en
transekt från Nordsjön till ett område i havet
utanför Punta Arenas i Chile, och vidare in i
Södra ishavet. Datasetet kan besvara frågan
om hur sådana isotoper bör användas vid modellering av den globala cirkulationen i haven
och interaktionen mellan havet och atmosfären – en fråga som är kritisk för att kunna
parametrisera klimatförändringen. Vårt fältområde sträckte sig från västkusten i Sverige,
över Atlanten till Punta Arenas i Chile, och
vidare in i Södra ishavet.
Vi använde en kombination av intag ombord, cdt-utrustning för provtagning och
pelarkoncentration för tagning av vattenprover. För luft- och aerosolprovtagning
använde vi ett separatorsystem och en provtagare för luft fylld med glasfiber, NaOH/
glycerin-impregnerade fibrer och aktivt träkol impregnerat med teda för att samla in
partiklar och organisk och oorganisk jodgas.
Vi samlade också in iskärnor.

Our aim on this expedition was to use iodine isotopes (129I and 127I) and species in the
water and air of the Atlantic and Southern
oceans as tracers of the rates of ocean water
circulation and ocean–atmosphere exchange.
We would like to compile the first iodine isotope and species dataset along a transect from
the North Sea to offshore from Punta Arenas,
Chile, and on into Antarctic seas. This dataset would fill a gap concerning the proper use
of these isotopes in modelling global ocean
circulation and ocean–atmosphere interactions – a vital issue for climate change parameterization. Our field site stretched from
the Swedish west coast, across the Atlantic
Ocean, to Punta Arenas, Chile, and on into
Antarctic seas.
We used a combination of onboard intake,
cdt sampling devices, and column concentration for water sampling. For air and aerosol sampling, we used a denuder system and
an air sampler loaded with glass fibre, NaOH/
glycerine-impregnated fibre, and teda-impregnated active charcoal to collect particles
as well as inorganic and organic gas iodine.
Ice core samples were also collected.
In total, we collected 479 water and ice
samples for iodine speciation. Another 15 and
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9.

Sammanlagt samlade vi in 479 vatten- och isprover för artbestämning av jod. Ytterligare 15
och 30 prover användes för analys av Cs respektive U. Vi samlade också in ca 300 luftprover.
Projektet tackar för stöd från 1, 2 och 8. *

30 samples were used for Cs and U analysis,
respectively. We also collected approximately
300 air samples.
The project wishes to acknowledge supporters 1, 2 and 8.*

Kartläggning av mikrobiella samhällen i
Amundsenhavets polynia: variation och
roll för kolomsättningen

Mapping the Amundsen Sea polynya
microbiome: patchiness and role in
carbon processing

Vi är en del av aspire-projektet (Amundsen
Sea Polynya International Research Expedition) vars syfte är att undersöka klimatstyrningen för kolflödena inom ett av de
produktivaste områdena i Södra ishavet:
Amundsenhavet. Vi har undersökt mekanismerna som fungerar som drivkraft för den
mikrobiella biogeografin i Amundsenhavets
biogeokemiskt mycket variationsrika polynia
och deras roll för den autotrofiska och heterotrofiska kolomsättningen. Forskningen ger
nya kunskaper om hur mikrobiella samhällen
reagerar på miljöförändringar i den här polarregionen. Akvatiska mikrobiella samhällen
har stor taxonomisk och funktionell variation
och deras sammansättning kan påverka deras
roller i de biogeokemiska cyklerna.
Amundsenhavet är svårtillgängligt och det
finns bara ett fåtal tidigare undersökningar av
området. Regionen har en polynia som tycks
ha den största primära produktionen per ytenhet i Södra ishavet, men också en enorm mellanårlig och spatial variation. Fältarbetet vid
polyniastationerna gav oss möjligheter att beskriva den spatiala heterogeniteten och länka
den till mikrobiomvariationen. Det hjälper oss

We are part of the Amundsen Sea Polynya
International Research Expedition (aspire)
project, which aims to investigate climate controls of carbon fluxes in one of
the most productive areas in the Southern
Ocean: the Amundsen Sea. We have studied the mechanisms driving microbial biogeography in the biogeochemically patchy
Amundsen Sea Polynya and their role in
autotrophic and heterotrophic carbon processing. The research provides new insight
into the response of microbial communities to environmental change in this polar
region. Aquatic microbial communities are
taxonomically and functionally diverse and
their composition may influence their roles
in biogeochemical cycles.
The Amundsen Sea is difficult to access and
previous studies of the area are scarce. This
region hosts a polynya that appears to have
the greatest primary production per unit area
in the Southern Ocean but also features tremendous inter-annual and spatial variability.
Fieldwork at polynya stations allowed us to
capture the spatial heterogeneity in productivity and link this to microbiome variation.

läs mer
find out more
www.polar.se/
en/expedition/oden
-southern-ocean
www.nsf.gov/
news/news_summ.jsp
?cntn_id=118189&
org=NSF&
from=news
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10.
10. SeaBed, den autonoma under
vattensfarkost som används för
att dokumentera djurlivet på
havsbotten. Foto: Stephanie Vos.
The SeaBed autonomous underwater vehicle used to photographically sample the fauna on the sea
floor.
11. Kungskrabban, (Lithodidae) en
predator som invaderar havsbottens sluttningar nära Antarktiska
halvön, fångad på bild av SeaBedkameran.
The invasive predatory King Crab
(Lithodidae) on the slope near the
Antarctic Peninsula, captured by
the SeaBed camera.
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att bestämma vilka mekanismer som fungerar
som drivkraft för kolflödena i regionen.
Mängder med bakterier, virus och protozoer undersöktes med hjälp av flödescytometri. Mikrobsamhällenas sammansättning
analyserades genom pyrosekvensering av 16S
rRNA-gener. Vid en del av stationerna utfördes experiment för att
»» kvantifiera förlusten av bakterier genom
betning eller viral lysering
»» bestämma förvärvsstrategier för substrat i
bakteriesamhällen
»» bestämma tillväxthastigheten för bakteriesamhällen i ljus och mörker
»» kvantifiera mörk autotrofisk kolfixering
och identifiera vilka nyckelorganismer som
möjliggör denna process
Som förväntat indikerar de ymniga förekomsterna av både bakterier och virus en oregelbunden fördelning där mängderna minskar
i proportion till djupet. Data för bakteriell
pyrosekvensering från 230 fält- och experimentprover kommer att användas som vägledning för metoderna för enkelceller.
Vi kommer att publicera vårt arbete i referentgranskade internationella tidskrifter och
sekvensdata kommer att finnas tillgängliga
via Sequence Read Archive (sra) vid National
Center for Biotechnology Information i usa.
Projektet tackar för stöd från 1, 2, 9 and 10.*

11.

This will help us determine the mechanisms
driving carbon fluxes in the region.
Abundances of bacteria, viruses, and protozoa were assessed using flow cytometry.
Microbial community composition was analysed by pyrosequencing the 16S rRNA genes.
A subset of the stations was subjected to experiments to:
»» quantify the loss of bacteria by grazing or
viral lysis
»» identify substrate acquisition strategies in
bacterial communities
»» determine the growth rates of bacterial
communities in light and darkness
»» quantify dark autotrophic carbon fixation
and identify the key organisms mediating
this process
As expected, both bacterial and viral abundances indicate patchy distribution with
decreasing abundance with depth. Bacterial pyrosequencing data from 230 field and
experimental samples will be used to guide
single-cell methods.
We will publish our work in peer-reviewed
international journals, while the sequence
data will be publicly available via the Sequence Read Archive (sra) at the us National
Center for Biotechnology Information. The
project wishes to acknowledge supporters 1,
2, 9 and 10.*
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Klimatförändring och predatorinvasion
av Antarktis marina miljö

Climate change and predatory invasion
of the Antarctic marine environment

Den globala klimatförändringen förändrar
det marina ekosystemet vid polerna genom
temperaturökning. I Södra ishavet håller de
fysiologiska hindren för predatorinvasion av
krabbor på att försvinna. Detta kan få katastrofala konsekvenser för den antarktiska
shelfens endemiska bentiska fauna, som utvecklats i en miljö utan sådana predatorer
och därför saknar fysiskt försvar.
Målet för det här kollaborativa forskningsprojektet, med forskare från Sverige, usa och
Storbritannien, är att utvärdera statusen för
den här predatorinvasionen och dess effekt
på den antarktiska shelfens bentiska fauna.
De specifika målen är:
»» att undersöka fördelningen av larver, juvenila och vuxna invaderande predatorkrabbor på västra Antarktis sluttning och sockel
»» att identifiera mesoskaliga oceanografiska
förhållanden som kan skapa förutsättningar för en invasion av predatorlarver
»» att dokumentera möjliga förändringar hos
den endemiska bentiska faunan efter predatorinvasionen.

Global climate change is altering polar marine ecosystems through rising temperatures.
In the Southern Ocean, the physiological
barriers to invasion by predatory crabs are
disappearing. This could have catastrophic
implications for the endemic benthic fauna
of the Antarctic shelf, which have evolved in
an environment without such predators and
therefore lack physical defences.
The goal of this collaborative research
project involving scientists from Sweden,
the usa, and the uk is to assess the status of
this predatory invasion and its effect on the
benthic shelf fauna of Antarctica. The specific aims are:
»» to assess the distributions of larvae, juveniles, and adults of invasive crab predators
on the slope and shelf of western Antarctica
»» to identify mesoscale oceanographic features that can facilitate the invasion of
predatory larvae
»» to document possible changes in the endemic benthic shelf fauna following the invasion of predators.

Vi tog oss an de här forskningsfrågorna med
tre olika provtagningstekniker. Först undersökte vi förekomsten av krabblarver i vattenpelaren genom att använda bogseringsnät för
plankton på diskreta djup, en s.k. mocnessanordning (Multiple Opening/Closing Net
and Environmental Sampling). Genom att
jämföra larvsamhällets vertikala fördelning
med vertikala strömprofiler hoppas vi kunna
identifiera oceanografiska förhållanden som
kan skapa förutsättningar för en planktonisk
krabbinvasion, och därmed områden i västra Antarktis som är sårbara för en invasion.
Sedan tog vi prover på larver och juveniler,
främst kungskrabbor, nära bottnen med hjälp
av en epibentisk släde och ett litet släpnät.
Slutligen tog vi bilder av samhället på bottnen med hjälp av ett självstyrande undervattensfordon och gjorde densitetsberäkningar
för krabbor och bentisk fauna.
Bottenfaunan som förknippas med krabbpopulationer kommer att jämföras kvantitativt med makrofaunan i krabbfria områden på
samma djup för att fastställa dagens effekt av
krabborna samt de bentiska komponenter som
är mest predationskänsliga. Detta kommer
också att ge viktig grundläggande information
om det bentiska samhället före en möjlig invasion. Provtagningen utfördes främst i havet

These research questions were addressed using three separate sample approaches. First,
we assessed the presence of crab larvae in the
water column by means of plankton tow nets
at discrete depths using the multiple opening and closing net with an environmental
sensing system (mocness). By comparing
the vertical distribution of the larval community with vertical current profiles, we
hope to identify oceanographic features that
can mediate the planktonic invasion of crabs,
and hence areas in the western Antarctic vulnerable to invasion. Second, we used an epibenthic sledge and a small dredge to sample
larvae and juveniles close to the bottom, specifically targeting king crabs. Third, we used
an autonomous underwater vehicle to image
the bottom community, providing density estimates of crabs and benthic fauna.
The bottom fauna associated with crab
populations will be compared quantitatively
with the macrofauna in crab-free areas at the
same depths to determine the current impact
of the crabs as well as the benthic components most vulnerable to predation. This will
also provide important baseline data on the
benthic community before a possible invasion. The sampling was primarily carried out
off the Antarctic Peninsula, where adult king
årsbok 2011 · yearbook 2011
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vid Antarktiska halvön, där vuxna kungskrabbor tidigare har observerats på kontinentalsockeln, och i Amundsenhavet, där mycket lite
är känt om det bentiska samhället.
Data håller på att analyseras, men de preliminära resultaten indikerar att både juvenila
och vuxna kungskrabbor förekommer rikligt
på Antarktiska halvöns sluttning.
Vi planerar att publicera våra resultat i
referentgranskade tidskrifter. Information
om fynden kommer också att förmedlas via
webbplatser, offentliga föreläsningar och
presentationer under konferenser. Projektet
tackar för stöd från 1, 2, 8 och 10.*

crabs have been previously observed on the
continental slope, and in the Amundsen Sea,
where very little is known about the benthic
community.
The data are being analyzed, but preliminary results indicate a high abundance of
both juvenile and adult king crabs on the
slope of the Antarctic Peninsula.
We plan to publish our results in scientific
peer-reviewed journals. Findings will also
be communicated through websites, public
lectures, and conference presentations. The
project wishes to acknowledge supporters 1,
2, 8 and 10.*

Undersökning av källan till järn och
andra spårelement i Amundsenhavets
polynia

Investigating the source of iron and
other trace nutrients in the Amundsen
Sea Polynya

I Amundsenhavet, utanför västra Antarktis
mellan Antarktiska halvön och Rosshavet,
finns en av de ca tjugo polynior som varje
sommar uppstår i shelfhavet kring den antarktiska kontinenten. Polynior är regioner
som under vissa årstider innehåller öppet
vatten omgivet av havsis. Polyniorna är näringsrika ”oaser” som fungerar som tillflyktsplatser för små och stora djur, och har ofta en
bredd på hundratals mil. Genom fjärranalys
har man konstaterat att Amundsenpolynian
har högst biologisk produktivitet av alla polynior i Antarktis.
Målet för det här projektet, som är en del
av aspire-projektet, var att undersöka källan till järn och andra spårelement som utgör
drivkraften för den höga biologiska produktiviteten hos Amundsenhavets polynia.
Eftersom Amundsenhavet omges av vatten med mycket låg biologisk produktivitet,
på grund av bristen på mikronutrienten järn,
är den höga biologiska produktiviteten för
Amundsenhavets polynia sannolikt ett resultat av naturlig järngödning. Ett mål för den
här expeditionen var därför att lokalisera de
primära källorna till biotillgängligt järn och
förstå hur det överförs till polynians ytvatten.
Möjliga källor till järn är bl.a. atmosfärisk utfällning och smältande glaciärer och isberg.
Vi samlade in havsvatten med en specialkonstruerad rosett försedd med spårmetallfria flaskor. Vi utförde också järnmätningar
av vattnet inuti ett specialpreparerat filtrerat luftlabb, också kallat ”bubblan”, ombord
på fartyget. Våra preliminära resultat tyder
på tillförsel av stora järnmängder vid stationer nära shelfisområden. Vår hypotes är

The Amundsen Sea, located off West Antarctica between the Antarctic Peninsula and
the Ross Sea, is home to one of the twentysome polynyas that occur every summer in
the shelf waters surrounding the Antarctic
continent. Polynyas are regions of seasonally open water surrounded by sea ice. Often
hundreds of miles wide, polynyas are nutrient-rich “oases” that offer refuge for animals
big and small. Based on remote sensing, the
Amundsen Polynya has the highest biological
productivity of all Antarctic polynyas.
The aim of this project within the aspire
project was to investigate the source of iron
and other trace nutrients that fuel the high
biological productivity of the Amundsen Sea
Polynya.
Because the Amundsen Sea is bordered by
waters with very little biological productivity due to a lack of the micronutrient iron,
the Amundsen Sea Polynya’s high biological productivity is therefore likely a result
of natural iron fertilization. One goal of
this expedition was therefore to locate the
primary sources of bioavailable iron and to
understand how it gets to the polynya’s surface waters. Possible sources of iron include
atmospheric deposition and glacier and iceberg melting.
We collected seawater using a specialized
sampling rosette fitted with trace-metalclean bottles. We also made iron measurements of the water inside a custom-prepared
filtered air lab or “bubble” aboard the ship.
Our preliminary results suggest substantial iron inputs at stations near ice shelves.
We hypothesize that this iron is probably
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att det här järnet sannolikt har ett samband
med smältvatten från glaciärer, möjligen på
grund av samverkan med det varma vattnet i
den antarktiska cirkumpolära strömmen. Vår
hypotes är baserad på aktuella bevis för ökad
tillförsel av varmt vatten från denna ström
och flödeshastigheten för Thwaites- och
Pine Island-glaciärerna, som båda mynnar ut
i shelfisar som påverkar Amundsenpolynian.
Vi har presenterat en del preliminära resultat vid ett internationellt forskarmöte och
kommer att publicera de slutliga resultaten i
internationella referentgranskade tidskrifter.
Projektet tackar för stöd från 1, 2, och 8.*

associated with glacial meltwater, possibly
due to interaction with the warm Antarctic
Circumpolar Current (acc) water. Our hypothesis is based on recent evidence of increased delivery of warm water from the acc,
and the flow rate of the Thwaites and Pine Island glaciers, both of which terminate in ice
shelves influencing the Amundsen Polynya.
We have presented some of these preliminary findings at an international scientific
meeting and will publish our final findings in
international peer-reviewed scientific journals.
The project wishes to acknowledge supporters
1, 2 and 8.*

12. Nathaniel B. Palmer förtöjd i is
under en kort paus från provtagningen i Amundsenhavet. Foto:
Julie Dinasquet.
Nathaniel B. Palmer docked on
ice during a short break from
sampling in the Amundsen Sea.
13. Maria Lagerström arbetar med
järnanalys i havsvatten i ”bubblan”
ombord på Nathaniel B. Palmer.
Foto: Kuria Ndungu.
Maria Lagerström working on
iron analysis in sea water in the
“bubble” on board the Nathaniel B.
Palmer.
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› Edens frusna lustgård: på jakt
efter eocena däggdjur

The frozen Garden of Eden: on the hunt for Eocene mammals

1.
1. Stor ammonit från kritperioden hittad på södra
delen av Seymour Island. Foto: Jonas Hagström.
Large Cretaceous ammonite from southern
Seymour Island.
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Edens frusna lustgård: på jakt efter eocena däggdjur

hur utvecklades och spreds däggdjuren på södra halvklotet under paleogen?
Spåren efter däggdjur och andra landlevande ryggradsdjur
på Antarktis är fortfarande sällsynta. Nya exemplar av däggdjur, andra ryggradsdjur och växtfossil skulle ge oss en exak
tare bild av Gondwanas biologiska mångfald och paleoekologi
innan den sen-eocena nedisningen av Antarktis.

how did the paleogene mammals of the southern hemisphere evolve and spread?
The record of Antarctic mammals and other terrestrial vertebrates is still very poor. New specimens of mammals, other
vertebrates, and fossil plants would give a more precise picture of Gondwanan biodiversity and palaeoecology before the
Late Eocene glaciation of Antarctica.

2.

3.
2. Claudia och Cockburnön.
Foto: Jonas Hagström.
Claudia and Cockburn Island.

3. Vår arbetshäst.
Foto: Thomas Mörs.
Our workhorse.

4.
4. Ben från en eocen pingvin.
Foto: Jonas Hagström.
Bone of an Eocene penguin.
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Edens frusna lustgård: på jakt efter eocena däggdjur

6.
5. Rekonstruktion av val. Bild: Marcelo Reguero.
Whale reconstruction.
6. Trigonostylopidae.
7. Thomas och Marcelo vid pungdjurslokalen.
Foto: Jonas Hagström.
Thomas and Marcelo at the marsupial site.
8. Konkretion med fossilt trä. Foto: Jonas Hagström.
Concretion with fossil wood.
5.

7.
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Edens frusna lustgård: på jakt efter eocena däggdjur

Seymour Island är den enda plats där man
hittar bevis som belyser kontinentens biogeografiska roll för däggdjurens utveckling
under perioderna krita−tertiär och spridningskorridorerna mellan Sydamerika och
Australien under paleocen−eocen. På ön har
man gjort de enda fynden som finns av fossila däggdjur på Antarktis, i femtio miljoner
år gamla bergarter från eocenperioden. Seymour Island är en del av kontinentens isfria
del, som är mindre än 2 procent, och kan ge
en inblick i landmassans paleogena värld.
Vårt viktigaste fynd var en eocen val – den
tidigaste från Antarktis – som kastade ljus över
valarnas tidiga utveckling och deras anpassning till kalla vatten. Vi samlade dessutom in
250 fossila ben från pingviner upp till mänsklig storlek. De utgör ett komplement till det
typmaterial som samlades in här under den
svenska Antarktisexpeditionen 1901−1903.
I de översta delarna av lagerföljden hittade
vi också hajtänder, som är de senaste spåren
av broskfiskar på Antarktis. Tänderna kommer att hjälpa oss att datera när Sydamerika
skiljdes från Antarktis och havsströmmarna
runt Antarktis bildades. Vi samlade också
in många fossil av rockor, havsmus och benfisk som kommer att öka våra kunskaper om
det eocena fisklivets sammansättning innan
nedisningen av Antarktis. Vi hittade också
en tand från ett landlevande däggdjur. Analyser av tandemaljens mikrostruktur visar att
exemplaret kommer från en medlem av hovdjursfamiljen Trigonostylopidae och är besläktad med den i Sydamerika.
Under en kommande expedition 2012
kommer vi att fokusera på Seymour Islands
yngsta del, och söka efter fler hajtänder för
isotopanalys, samt på paleocena skikt, där vi
ännu så länge endast har hittat några få pingvinfossil och inga rester av däggdjur.
Resultaten av expeditionen kommer att
publiceras i vetenskapliga tidskrifter i början
av 2012. Resultaten för valarna presenterades vid det 11:e Internationella symposiet om
antarktisk geovetenskap (11th International
Symposium on Antarctic Earth Science) som
hölls i juli 2011. De har också rapporterats i
National Geographic Daily News.
Det här treåriga projektet finansieras genom
ett bidrag från Vetenskapsrådet. Expeditionen
2011 fick logistiskt stöd från Instituto Antártico
Argentino, Argentinska flygvapnet och Polarforskningssekretariatet.

Seymour Island is the only place one finds
evidence of the biogeographical role of the
continent during the Cretaceous–Tertiary
mammalian transition and of the Paleocene–
Eocene dispersal corridors between South
America and Australia. Fifty-million-yearold Eocene rocks on the island have yielded
the only fossil mammals of Antarctica. Seymour Island is part of the less than 2 per cent
of the continent that is ice free, providing a
keyhole view into the Paleogene world of this
landmass.
Our most important find was an Eocene
whale – the earliest from Antarctica – which
shed light on the early evolution of whales
and their adaptation to cold waters. In addition, 250 fossil bones of up to human-sized
penguins were collected. They supplement
the type material collected here by the Swedish South Pole Expedition of 1901−1903. We
also found shark teeth in the uppermost
parts of the sequence, providing the latest
record of chondrichthyans in Antarctica.
These teeth will help us date the separation
of South America from Antarctica and the establishment of the circum-Antarctic current.
We also collected many fossils of rays, chimaeras, and teleost fishes, which will build
our understanding of Eocene fish diversity
before the freezing of the Antarctic continent. We also found one tooth of a terrestrial
mammal. Enamel microstructure analysis indicates that the specimen belongs to a member of the ungulate family Trigonostylopidae
related to those from South America.
On a forthcoming 2012 expedition, we will
focus on the youngest portion of Seymour
Island, to find more shark teeth for isotope
analysis, and on Paleocene strata, which have
so far have yielded only a few penguin fossils
and no mammalian remains.
The results from the expedition will be
published in scientific journals at the beginning of 2012. The whale results were presented at a conference, the 11th International
Symposium on Antarctic Earth Science held
in July 2011. They were also featured on National Geographic Daily News.
This three year project is funded by a
grant from the Swedish Research Council.
The 2011 expedition received logistical support from the Argentine Antarctic Institute,
Argentine Air Force, and the Swedish Polar
Research Secretariat.

9. Lägret och vårt lokala transportmedel. Foto: Jonas Hagström.
The camp and our local means of
transportation.
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MARA
Moveable Atmospheric Radar for Antarctica
en atmosfärradar i Antarktis

1. En grupp ispetreller ditlockade av
mätningarna med den linbundna
sonden. Foto: Maria Mihalikova.
Group of snow petrels attracted
by tethered sonde measurements.
2. Montering av antennfältet för
MARA. Foto: Maria Mihalikova.
Assembling MARA antenna array.

1.
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har vi verkligen förstått hur den globala
cirkulationen i den övre atmosfären (60–100
km) går till? Kan småskaliga processer orsaka omfattande luftväxling mellan olika nivåer
nära jordytan (0–15 km)?
För att vi ska kunna tolka de långsiktiga
förändringarna som observeras och bättre
kunna förutsäga vad som kommer att hända
i framtiden måste vi först förstå hur cirkulationen i övre atmosfären går till. Vertikal
luftväxling i den lägre atmosfären skulle
exempelvis kunna leda till att ämnen som
orsakar molnkondensation sprids över större
områden än förväntat och till oförutsedda
källor av spårämnesgas i polarisens inre.
De fenomen vi studerar uppträder endast
på polara breddgrader. Den svenska forskningsstationen Wasa ligger på hög geografisk men låg geomagnetisk latitud (73°03’S,
13°25’V). Det ger möjlighet att studera förhållanden på upp till 100 kilometers höjd
med minimal interferens från geomagnetiska
störningar. På lägre höjd är förhållandena

do we really understand the global circulation in the upper 60–100 km of the atmosphere? Do small-scale processes cause significant mixing of air between different altitudes from the surface to an altitude of 15 km?
We must understand upper-atmospheric
circulation to interpret observed long-term
changes and improve predictions. Vertical
mixing of air in the lower atmosphere could,
for example, lead to the spread of cloudcondensation precursors to larger-than-
expected areas, and to unexpected sources of
trace gases in polar ice cores.
The phenomena we study are seen only at
polar latitudes. The Swedish Wasa Research
Station is located at a high geographic but
low geomagnetic latitude (73°03’S, 13°25’W).
This allows conditions at altitudes of up to
100 km to be studied with minimal interference from geomagnetic disturbances. At
lower altitudes, conditions depend on the
distance from the coast and on local topo
graphy. The studies conducted at Wasa in
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beroende av avståndet till kusten och den
lokala topografin. De undersökningar som
utfördes vid Wasa säsongen 2010/11 (nära
kusten, på en liten nunatak med branta
sidor) följs nu av mätningar som utförs under olika förhållanden på andra platser. Vid
den norska forskningsstationen Troll, längre inåt landet och nära höga berg, inleddes
sådana mätningar i november 2011, och vid
den indiska forskningsstationen Maitri, i ett
platt landskap närmare kusten, startar de tidigt under 2014.
Vårt viktigaste instrument var en radar
med en frekvens på 54 MHz, som användes till att mäta strukturen, turbulensen och
vindarna i atmosfären för höjdintervallerna
1−15 km och 80−95 km. Vi använde oss också
av ozonsonder som bars av ballonger upp till
en höjd på 25 km.
De preliminära resultaten bekräftar resultaten från tidigare säsonger, alltså att vi har
mycket kvar att lära oss om cirkulationen i
den övre atmosfären. Vi kunde också samla
in vårt första direkta prov av luft som transporterats från mer än 10 kilometers höjd
till mindre än 5 kilometers höjd, och med
hjälp av radarn följa de strukturer som ger
upphov till sådana transporter. I framtiden
planerar vi att utföra mätningarna under mer
varierande förhållanden.
En rad artiklar som bygger på mätningar
från 2010/11 och tidigare säsonger håller på
att förberedas. På vår webbplats (se nedan)
finns översiktsdiagram av mätningarna
och metadata finns på Environment Climate Data Sweden, www.ecds.se. Kontakta
sheila.kirkwood@irf.se för digitala data.
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
finansierade utrustningen för mara, och
vi har också fått generös finansiering från
Vetenskapsrådet och Kempestiftelsen. Det
logistiska stödet kom från Polarforskningssekretariatet.

the 2010/11 season (near the coast, on a small,
steep-sided nunatak) are being followed by
measurements made under different conditions at other sites: at Troll, farther inland and near higher mountains, starting in
November 2011, and at Maitri, in a flat landscape nearer the coast, starting in early 2014.
Our primary instrument was a 54 MHz
radar, used to measure atmospheric structure, turbulence, and winds in the 1–15-km
and 80–95-km altitude intervals. In addition,
ozonesondes were carried by balloons to an
altitude of 25 km.
Preliminary results confirm those of
earlier seasons, i.e., that our current understanding of upper-atmospheric circulation
has some major shortcomings. We were also
able to collect our first direct sample of air
transported from above 10 km to below 5 km,
and to follow the structures responsible for
this transport with the radar. Measurements
made under a wider variety of conditions are
planned for the future.
Several papers using measurements from
2010/11 and earlier seasons are in preparation.
Overview plots of the measurements are available on our website (see below) and metadata
at Environment Climate Data Sweden, www.
ecds.se. For digital data, contact Sheila Kirkwood at sheila.kirkwood@irf.se.
The cost of mara hardware was underwritten by the Knut and Alice Wallenberg
Foundation, while additional funding was
generously supplied by the Swedish Research
Council and the Kempe Foundation. We
received logistical support from the Swedish
Polar Research Secretariat.

3.

3. Daria Mikhaylova under mätningar med ozonsond
Foto: Maria Mihalikova.
Daria Mikhaylova during ozonesonde measurements.
4. Montering av antennfältet för MARA
Foto: Maria Mihalikova.
Assembling MARA antenna array.

läs mer
find out more

5. Antennfältet för MARA
Foto: Maria Mihalikova.

http://www.irf.se/program/
afp/?link=Instruments

6. Vy över MARA-fältet efter inledningen av
säsongens mätningar. Foto: Maria Mihalikova.

MARA antenna array field.

View of MARA field after commencing
measurements for the season.

6.
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ICECUBE

Världens största neutrinoteleskop
The world’s biggest neutrino telescope

34
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IceCube: Världens största neutrinoteleskop

vad består den okända mörka materien
i universum av? Det finns sex gånger mer
av den i universum än av vår vanliga materia, som består av atomer. Var kommer den
kosmiska strålningen med den allra högsta
energin ifrån? Hur kan partiklar accelereras
till så enormt höga energier som man har observerat? Det är några av de frågor vi hoppas
att IceCube-teleskopet ska kunna besvara.
Svaren på dessa frågor bidrar till vår förståelse av universums utveckling från Big Bang
(för 13,7 miljarder år sedan) fram tills idag.

what does the dark matter in the universe
consist of? There is six times as much dark
matter in the universe as there is normal matter, made of atoms. Where does the very highest energy cosmic radiation come from? How
can particles be accelerated to the tremendously high energy levels that have been observed? These are some of the questions that
we hope the IceCube telescope will be able to
answer. The answers to these questions will
contribute to our understanding of the evolution of the universe from the Big Bang (13.7
billion years ago) to the present day.

Bygga stort för att fånga smått
IceCube är ett gigantiskt teleskop som detek
terar neutrinopartiklar från rymden. Det
började byggas vid Amundsen-Scottbasen på
den geografiska Sydpolen under Antarktissäsongen 2004/05. Det färdiga teleskopet består av 5 160 ljusdetektorer nedsänkta i 86 hål
till djup mellan 1 450 m och 2 450 m. Isen på
dessa djup är mycket transparent. Neutrinon
är en partikel som ytterst sällan reagerar med
materia och man måste därför bygga mycket
stora detektorer för att ha en chans att observera några. IceCube är 1 km3 stort och väger
ca 1 gigaton! Neutriner bildas ute i rymden
genom olika processer. När en neutrino trots
allt reagerar i isen bildas det ljus som registreras av ljusdetektorerna, och med hjälp av
den informationen bestämmer man riktningen på den inkommande neutrinon.
Med hjälp av en varmvattenborr skapas
ett 2 460 m djupt vattenfyllt hål med ca 60
cm i diameter. Ljusdetektorerna sänks ned i
hålet och fryser in efter ca 2 veckor. Den 18
december 2010 färdigställdes det sista och
86:e hålet (se figur 8). Sverige bidrog med två
borrtekniker och fyra fysiker under säsongen. Totalt arbetar upp till 50 personer med
IceCube under borrsäsongen varav 30 med
själva varmvattenborrningen.

Artiklar om partiklar
Vi har samlat data med den dittills färdiga
detektorn varje år sedan 2005 och publicerat en mängd rapporter. Vi har analyserat ca
60 000 neutriner (till och med 2009 års data)
som har skapats i kollisioner mellan den
kosmiska strålningen och atomer i jordens
atmosfär, men ännu har ingen utomjordisk
neutrino identifierats. Sedan 2006 har 30
artiklar med IceCube-resultat publicerats i
fackgranskade tidskrifter, samt ett 30-tal artiklar med data från den tidigare detektorn

Building something big to catch
something small

2.
1. En Digital Optical Module (dom) på
väg ned. Foto: Klas Hultqvist.
A Digital Optical Module (dom)
going down.
2. Sven Lidström och Emil Hagström
vid borrning av hål 7. Foto: Klas
Hultqvist.
Sven Lidström och Emil Hagström,
drilling hole no. 7.
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IceCube is a gigantic telescope that detects
neutrino particles from space. Its construction began during the 2004/05 Antarctic
season at the Amundsen-Scott Base at the
geographical South Pole. The completed tele
scope consists of 5,160 light detectors buried
in 86 holes at depths ranging from 1,450 to
2,450 metres. The ice at these depths is highly transparent.
Neutrinos are particles that seldom interact with matter, making it necessary to build
large detectors in order to have a chance of
observing any. IceCube measures 1 km3 in
size and weighs roughly 1 gigatonne. Neutrinos are created in space through various
processes. When a neutrino does happen to
interact in the ice, light may be registered by
the light detectors, and this information will
be used to determine the direction of the incoming neutrino.
A 2,460 metre deep water-filled hole with a
diameter of roughly 60 cm is drilled using an
enhanced hot-water drill. The light detectors
are lowered down the hole, where they freeze
in place after about two weeks. On December 18 2010 the last and 86th hole was completed (see figure 8). Sweden contributed two
drilling engineers and four physicists for the
entire season. A total of up to 50 people are
working on IceCube during the drilling season, with 30 of them involved in the actual
hot-water drilling.

Articles about particles
We have acquired data from the then-existing
strings every year since 2005, and published
numerous reports. We have analysed some
60,000 neutrinos (data acquired through
2009) that were created in collisions between
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3.

på samma plats, amanda. IceCube tar data
med hela detektorn sedan maj 2011 och beräknas fortsätta 15−20 år.
IceCube är ett stort internationellt projekt med över 250 forskare från elva länder.
National Science Foundation i usa ansvarar
för basen Amundsen-Scott och huvuddelen
av kostnaden. Från svensk sida har Vetenskapsrådet och Knut och Alice Wallenbergs
stiftelse bidragit till konstruktionen av
IceCube-detektorn med totalt 56 Mkr.

läs mer
find out more
http://icecube.wisc.edu/
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cosmic radiation and the atoms of the earth’s
atmosphere, although no extraterrestrial
neutrinos have been identified so far. Since
2006, 30 articles involving IceCube results
have been published in peer-reviewed journals, along with some 30 articles involving
data from amanda, the former detector loca
ted at the same site. IceCube is taking data
with the entire detector since May 2011 and is
expected to continue for 15−20 years.
IceCube is a major international project involving over 250 researchers from 11
countries. The National Science Foundation
in the US is responsible for the AmundsenScott base and for the bulk of the costs. With
regard to Sweden, the Swedish Research
Council and the Knut and Alice Wallenberg
Foundation have contributed a total of sek
56 million to the construction of the IceCube
telescope.

3. Detaljbild på Sweden Camera.
Foto: Klas Hultqvist.
Close-up of Sweden Camera.
4. På väg ner. Foto: Sweden Camera.
Going down.
5. Isbildning på ringarna efter ett
dygn. Foto: Sweden Camera.
Ice formations on the rings
after 1 day.
6. Istrådar bildas på shackel.
Foto: Sweden Camera.
Ice threads forming on shackle.

IceCube: Världens största neutrinoteleskop

4.

7.

5.

6.
7. Drill camp med drifttorn i bakgrunden.
Foto: Klas Hultqvist.
Drill camp with multiple Tower Operating S
 tructures
(TOS) visible in the background.
8. Den sista ljusdetektorn av 5 160 stycken är
färdig att sänkas ned. Foto: Robert Schwarz.
The last of 5,160 detectors is ready to be
lowered into the ice.
8.
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› Neoproterozoisk bergskedjebildning
på södra och centrala Svalbard

Neoproterozoic mountain building in southern and central Svalbard
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Sketch reconstruction of the
late Mesozoic North Atlantic
Caledonides showing the
Grenville–Sveconorwegian
basement distribution: a) the
interpretation preferred in recent
reconstructions of Rodinia; b)
alternative interpretation.
2. Svalbards Kaledoniska terränger:
det här projektet undersöker de
sydvästra terrängerna, en ruta
indikerar fältområdet.
Svalbard’s Caledonian terranes:
the current project is examining
the south-western terranes; the
field area is indicated by a box.

View towards Bellsund and
Wedel Jarlsberg Land.

Younger orogenic belts

Caledonide Orogen

Grenville-Sveconorwegian Orogen

Ellesmerian Foldbelt

Timanide Orogen

Older Cratons

swedarctic

1. Rekonstruktionsskiss av
Kaledonidernas nordatlantiska del under sen mesozoisk
tid. Skissen visar det Grenville−
Svekonorvegiska berggrundens
fördelning: a) förstahandstolkning
vid senare rekonstruktioner av
Rodinia; b) alternativ tolkning.

3. Vy mot Bellsund och Wedel
Jarlsberg Land.
Foto: Jaroslaw Majka.
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this project investigates Neoproterozoic (1000−542 Ma) orogens in the western
Eurasian Arctic and how they were affected
by later tectonic episodes. Previous work in
the high Arctic suggested the existence of
a northerly continuation of the Grenville−
Sveconorwegian orogen (Figure 1), a major
mountain belt of several thousand kilometres’ latitudinal extent that formed about
one billion years ago. Moreover, the trend of
the late Neoproterozoic Timanide Orogen
across the Barents Shelf is equivocal and
little is known about its involvement in the
Caledonian orogeny.

ge

det här projektet undersöker neopro
terozoiska (1 000−542 miljoner år tillbaka) orogeneser i västra delen av eurasiska Arktis och
hur de påverkats av senare tektoniska händelser. Tidigare arbete i de högarktiska områdena
tyder på att det finns en nordlig fortsättning
på den Grenville−Svekonorvegiska orogenesen (Figur 1), en stor bergskedja med en latitudinell utsträckning på tusentals kilometer
som bildades för ungefär en miljard år sedan.
Utvecklingstrenden för Timanidernas sena
neoproterozoiska orogenes över Barentssockeln är dessutom oviss och lite är känt om dess
betydelse för den Kaledoniska orogenesen.
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Neoproterozoisk bergskedjebildning på södra och centrala Svalbard
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Barents- och Karasocklarnas berggrund är nu
täckt av en tjock sedimentär lagerföljd. Nästan inget är känt om berggrundens beskaffenhet och hur det bildades, möjligen under
neoproterozoisk tid, trots dess enorma potential som en naturresurs. Det krävs en trovärdig tektonisk modell av eurasiska Arktis
västra del för att vi ska kunna öka våra kunskaper om den här sockelns berggrund, och
bättre förstå den geologiska historien i Arktis
yttersta gränsland.
För att åtgärda den här kunskapsbristen
fokuserar vår forskning på södra och centrala delarna av Svalbard, med unik exponering av både deformerade och odeformerade
neoproterozoiska bergarter. En rekognosceringsexpedition med fyra geologer under
2011 års fältsäsong gick till den västligaste
delen av Nordenskiöld Land (Figur 2) och
avslöjade att det neoproterozoiska berggrunden i det området huvudsakligen är
uppbyggd av samma typ av sedimentära lagerföljder som områdena längre söderut.

The basement of the Barents and Kara shelves
is now covered by thick sedimentary succession. Little to nothing is known about the nature of the underlying basement and how it
was assembled, possibly during the Neoproterozoic, despite its huge natural resource
potential. A viable tectonic model of the western Eurasian Arctic is required to improve
our knowledge of this shelf basement, and to
enhance our understanding of the geological
history of Arctic margins in general.
To address this lack, our research focuses on southern and central Svalbard with
unique exposures of Neoproterozoic rocks,
both deformed and undeformed. A reconnaissance expedition in westernmost Nordenskiöld Land (Figure 2) conducted by four
geologists during the 2011 field season revealed that the Neoproterozoic basement in
that area is composed mostly of sedimentary
successions, equivalents of those known from
areas farther south. Representative samples
of quartzites and mafic rocks were taken for

4. Strukturella mätningar.
Foto: Jaroslaw Majka.
Structural measurements.
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Neoproterozoisk bergskedjebildning på södra och centrala Svalbard

Representativa prover av kvartsit och mafiska bergarter togs för proveniensbestämning
och geokemisk undersökning för att kunna
klarlägga paleogeografiska samband. Fältsäsongens höjdpunkt var upptäckten av en hittills okänd lagerföljd av exotiska, mycket rena
metamorfa bergarter (inklusive metamafiska
bergarter innehållande granat). Dessa kan utgöra den nordliga fortsättningen av Timanidernas ca 640 miljoner år gamla metamorfa
berggrund som har beskrivits på södra Spetsbergen (Wedel Jarlsbergs Land). Det insamlade materialet har redan behandlats och de
första geokronologiska resultaten bör finnas
tillgängliga under våren 2012.
Med utgångspunkt från 2011 års resultat
kommer projektets fältarbete under 2012
främst att fokusera på södra Spetsbergen
(Sørkapp), och vi kommer dessutom att besöka Prins Karl Forland i västra delen av centrala Spetsbergen (Figur 2).
Fältarbetet 2011 finansierades främst av
stiftelsen Ymer-80 genom ett stipendium till
Jaroslaw Majka, medan polska Ministeriet för
Vetenskap och högre utbildning finansierade
forskningsprojektet (pi: Maciej Manecki).
Polarforskningssekretariatet stödde expeditionen genom att tillhandahålla utrustning.

provenance and geochemical studies to discover paleogeographical affinities. The highlight of the field season was the discovery of
a yet unknown succession of exotic, veryhigh-grade metamorphic rocks (including
metamafic rocks containing garnet). These
may represent the northern continuation of
the circa 640 Ma (Timanian) metamorphic
basement described in southern Spitsbergen
(Wedel Jarlsberg Land). The collected material has already been processed and the first
geochronological results should be available
in late spring 2012.
Based on the 2011 results, in the upcoming
main fieldwork of the project in 2012, we
will focus not only on southern Spitsbergen
(Sørkapp), but also to visit Prins Karl Forland
in western central Spitsbergen (Figure 2).
Fieldwork in 2011 was partly funded by the
Ymer-80 foundation, which extended a grant
to Jaroslaw Majka, while the Polish Ministry
of Science and Higher Education (pi: Maciej
Manecki) funded the research project. The
Swedish Polar Research Secretariat supported the expedition by supplying equipment.

5. Marvågen-bukten: lägret hölls
litet eftersom vi flyttade det till
fots, från Bellsund till Isfjorden
genom ”skytteltrafik” i etapper
(Figur 2) – en utmaning på grund av
det ökande antalet bergartsprover.
Foto: Michael Krumbholz.
Marvågen Bay: the camp was
kept small since it was moved by
“shuttle traffic” on foot in several
steps from Bellsund to Isfjorden
(Figure 2) – a challenge given
the increasing number of rock
samples.
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› Fortsatt datainsamling inom det danska

Kontinentalsokkelprojektet: EAGER 2011
Continued data acquisition within the Danish Continental
Shelf Project: EAGER 2011 cruise

1.
1. 3D-visualisering av den insamlade
datan från det flerstråliga ekolodet
under expeditionen eager 2011.
Dessa data kommer att ingå i den
nya versionen av International
Bathymetric Chart of the Arctic
Ocean (ibcao). Bakomliggande
batymetriskt raster: ibcao version
2.23.
3D visualization of the multibeam
bathymetric data acquired during
the EAGER 2011 cruise. These data
will be incorporated in the upcoming new version of the International
Bathymetric Chart of the Arctic
Ocean (ibcao). Background bathymetric grid: ibcao version 2.23.
2. Inhämtning av en havsbottenseismometer (obs) med hjälp av
helikopter. Foto: Thomas Funck.
Retrieval of an ocean bottom
seismometer (obs) by helicopter.
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under expeditionen eager 2011 (East
Greenland Ridge) med den svenska isbrytaren Oden utfördes multistrålebatymetri och
penetrerande ekolodning och man samlade in
profiler för seismisk reflektion och refraktion
samt gravimetriska data som komplement för
data som samlades in år 2007 under expeditionen lomrog i. Kartläggningen ingick i Danska
riksgemenskapens Kontinentalsokkelprojekt.
Expeditionen eager 2011 utfördes i samarbete med Polarforskningssekretariatet, men
finansierades av Kontinentalsokkelprojektet.
Vi startade i Longyearbyen på Svalbard 17 augusti och återvände till samma plats 10 september 2011.
Multistrålebatymetrisk data samlades in
kontinuerligt under Odens 4 000 sjömil långa
seglats. Mätdata registrerades med Odens
multistråleekolod av typ simrad em 122 för
att undersöka havsbottens processer och
morfologi. Man utförde också kontinuerligt
penetrerande ekolodning för att bestämma

during the eager 2011 (East Greenland
Ridge) cruise on the Swedish icebreaker
Oden, multibeam bathymetry, sub bottom
profiler, seismic reflection and refraction profiles and gravity data were acquired to complement data acquired during the lomrog i
cruise in 2007. These mapping activities were
all part of the Continental Shelf Project of
the Kingdom of Denmark. The eager 2011
cruise was conducted in cooperation with the
Swedish Polar Research Secretariat, although
it was fully funded by the Continental Shelf
Project. We started in Longyearbyen on Svalbard on 17 August and ended at the same location on 10 September 2011.
Multibeam bathymetry data were collected continuously throughout the cruise
along the 4000-nautical-mile track of Oden.
Data were acquired using the simrad em 122
multibeam echo sounder installed on Oden
in order to study bottom processes and seafloor morphology. In addition, sub bottom
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3. Utplacering av luftkanonsuppsättning med 2 G-kanoner.
Foto: Thomas Funck.
Deployment of the linear airgun
array consisting of 2 G-guns.

deltagare
participants
Chief scientist

Christian Marcussen
Geological Survey of Denmark and
Greenland (GEUS), Copenhagen
Denmark

Cecilia Dahlberg
Axel Meiton

3.

stratigrafin för de översta 50–200 metrarna
i sedimentpelaren. Mätdata samlades in med
hjälp av ett skrovfast chirp-sonarsystem av
typ sbp120 med en frekvens på 2–8 kHz.
Datainsamlingen lade fokus på den östra
Grönlandsryggen och kontinentalsluttningen
sydväst om den, för att kartlägga positionen
för sluttningens fot och isobaten för 2 500
m. Som stöd för mätdata från multistråle
batymetrin och analysen av seismiska refraktionsdata utfördes oceanografiska mätningar,
med ctd och vattenprover, vid 16 hydrografiska stationer. Under eager-expeditionen
togs de flesta av vattenpelarproverna med
engångssonder av typ xctd-1 och xtb-t5.
Seismiska data samlades in för att undersöka hur den östra Grönlandsryggen
ansluter till den nordöstra Grönlandssockeln. Seismiska data samlades in med hjälp
av utrustning som utvecklats för de två
l omrog-expeditionerna, men ett större
system användes som seismisk källa. För de
refraktionsseismiska undersökningarna användes både seismometrar på havsbottnen
(obs:ar) och mätbojar. Reflektionsseismiska
mätdata samlades in med ett kort hydrofonsystem med en aktiv längd på 200 meter. Den
seismiska källan bestod av ett system med en
volym på 2080 kubiktum med fyra tryckluftskanoner eller ett system med en volym på
1040 kubiktum med två tryckluftskanoner.
Totalt samlades mätdata in för tre seismiska linjer: för linje 1 (125 km lång) utfördes två
mätningar, så att data för både refraktion och
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profiling was carried out continuously to
characterize the stratigraphy of the upper
50–200 m of the sedimentary column. These
data were acquired using the sbp120 hullmounted 2−8 kHz chirp sonar system. Data
acquisition focused on the East Greenland
Ridge and the continental slope south-west
of the ridge, to map the position of the foot of
the slope and the 2500-m isobath. Oceanographic measurements, including ctd and
water samples, were made at 16 dedicated
hydrographic stations to support the multibeam bathymetric data acquisition and the
analysis of the refraction seismic data. Most
of the water column sampling conducted
during the eager cruise was done using type
xctd-1 and xtb-t5 expendable probes.
Seismic data were acquired to investigate
how the East Greenland Ridge is attached to
the northeast Greenland Shelf. The seismic
data were acquired using the same equipment that was developed for the two lomrog cruises, though the source array was
enlarged. Refraction seismic investigations
used both ocean bottom seismometers (obs)
and sonobuoys. Reflection seismic data were
acquired using a short streamer with an active length of 200 m. The seismic source was
either a 2080-cubic-inch array consisting of
four G-guns or a 1040-cubic-inch linear array consisting of two G-guns.
A total of three seismic lines were acquired: for Line 1 (125 km long), two runs
were completed, so both dedicated refraction

Swedish Polar Research Secretariat
Stockholm

Carlos Castro
Jonas Zilmer Johansen
Rasmus Anker Pedersen
Geological Survey of Denmark and
Greenland (GEUS) & Copenhagen
University, Denmark

Henrik Haaning Nielsen
National Environmental Research
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ornit.dk, Denmark

Emil Kousted Mauritzen
Jens Andreas Rasmussen
Knud Karkov
Geological Survey of Denmark
and Greenland (GEUS) & Aarhus
University, Denmark

Thomas Funck
John Hopper
Lars Rödel
Thomas Vangkilde-Pedersen
Geological Survey of Denmark and
Greenland (GEUS), Denmark

Jürgen Gossler
Erik Labahn
K.U.M. Umwelt- und Meerestechnik
Kiel, Germany

Maria Prol García
National Food Institute, Technical
University of Denmark, Lyngby
Denmark

Morten Sølvsten
Richard Pedersen
National Survey and Cadastre
Hydrographic Office
Copenhagen, Denmark
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deltagare, forts.
participants, cont.
Steffen Olsen
Rasmus Tonboe
Centre for Ocean and Ice
Danish Meteorological Institute
Copenhagen, Denmark

Benjamin Hell
Rezwan Mohammad
Department of Geological Sciences
Stockholm University

Tom Oliva
TTSurvey, United Kingdom
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Bremerhaven, Germany

Linda Karlsson
Artist, Stockholm

Rannva Kunoy
Artist, London

Arnfin Kjelsrud
Radar Technician, Northrop Grumman
Sperry Marine, Laksevåg, Norway

reflektion kunde registreras. För linje 2 (163
km) kunde endast en mätning av refraktionsdata utföras på grund av problem med det
stora tryckluftskanonsystemet, och för linje
3 kunde två mätningar utföras längs den 66
km långa isfria delen av linjen. Ytterligare ett
66 km långt segment av linje 3 fanns på den
istäckta sockeln utanför nordöstra Grönland,
där en mätning utfördes. Eftersom hydrofonkabeln alltid användes när seismiska data
samlades in kunde reflektionsseismiska data
registreras för alla mätningarna, fast med varierande skottintervall. Alla 15 mätningarna
med obs:ar och 42 av 46 mätningar med mätbojar genomfördes framgångsrikt.
Gravimetriska data samlades in längs hela
rutten med hjälp av Odens gravimeter.
Två danska forskningsprojekt bedrevs parallellt med övrig verksamhet ombord. Ett
projekt från dtu-Food (Livsmedelsinstitutionen vid Danmarks Tekniske Universitet)
fokuserade på att samla in prover av roseobacter-populationer i Grönlandshavet och
en ornitologisk observatör från Danmarks
Miljøundersøgelser (Århus universitet, Danmark) observerade fåglar och marina däggdjur. En svensk keramiker och en färöisk
bildkonstnär deltog också i expeditionen.
Tack vare gynnsamma väderförhållanden
kunde expeditionens alla mål uppnås.

and reflection data were recorded; for Line
2 (163 km), only one run for refraction data
was possible due to problems with the large
airgun array; and for Line 3 two runs were
possible along the 66-km-long ice-free portion of the line. Another 66-km-long segment
of Line 3 was located on the ice-covered shelf
off northeast Greenland, where one run was
completed. Since the streamer was deployed
whenever seismic data were acquired, reflection seismic data were collected on all runs,
though with a variable shot interval. All 15
obs deployments and 42 of 46 sonobuoy deployments were successful.
Gravity data were acquired along the entire track of the eager 2011 cruise using a
gravimeter installed on Oden.
Two Danish science-of-opportunity projects were also conducted aboard Oden. One
project from dtu-Food focused on collecting samples of Roseobacter populations in
the Greenland Sea. Observations of birds
and marine mammals were made by an ornithological observer from the National
Environmental Research Institute (Aarhus
University, Denmark). A Swedish ceramicist and a Faroese painter also participated
in the cruise.
Thanks to the favourable weather conditions, all cruise objectives were met.

läs mer
find out more
http://www.a76.dk/

4. Utsikter med havsis och
horisonten runt koppen.
Foto: Linda Karlsson.
Four views of sea ice with the
horizon running around the cup
below the rim.

4.
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› Forskningsprojekt vid Abisko

naturvetenskapliga station under 2011
Research projects at Abisko Scientific Research Station during 2011

1. Global förändring och biogeokemi för nordliga myrmarker

Global change and the biogeochemistry of northern peatlands
Rien Aerts, Department of Ecological Science
Vrije University, Amsterdam, Netherlands
2. Årliga flyttningsvägar och tidsscheman för häckande

fåglar i norra Sverige
Annual migration routes and time schedules of birds
breeding in northern Sweden
Thomas Alerstam, Department of Ecology
Lund University

3. Extrem vinteruppvärmning – återhämtning och övervakning

Extreme winter warming − recovery and monitoring
Jarle Bjerke, Norwegian Institute for Nature Research
Fram Centre, Tromsø, Norway
Gareth Phoenix, Department of Animal and Plant Sciences
University of Sheffield, United Kingdom

4. Tillfällen av extrem vinteruppvärmning i Subarktis

Extreme winter warming events in the sub-Arctic
Stef Bokhorst, Department of Forest Ecology and
Management, Swedish University of Agricultural
Sciences (slu), Umeå
5. Populationsdynamik för mätarfjärilar och insektsherbivorer

i björkskogar i bergsområden
Population dynamics of geometrid moths and insect
herbivores in mountain birch forests
Helena Bylund, Department of Ecology, Swedish University
of Agricultural Sciences (slu), Uppsala

6. Långsiktig populationsdynamik för Carex och Pinguicula

Long-term population dynamics of Carex and Pinguicula
Bengt Carlsson, Department of Plant Ecology and
Evolution, Uppsala University
7. Spårämnesgasundersökningar i Stordalen INTERACT

Stordalen INTERACT trace gas study
Torben Christensen, Department of Physical Geography
and Ecosystems Analysis, Lund University

Forskningsprojekt vid Abisko naturvetenskapliga station under 2011

8. Spatial pH-variation i växtvävnad

Spatial variation in plant tissue pH
Hans Cornelissen, Department of Ecological Science
Vrije University, Amsterdam, Netherlands
9. Hur egenskaperna för bryofyter, kärlväxter och

marklevande ryggradslösa djur interagerar
How trait spectra of bryophytes, vascular plants and soil
invertebrates interact
Hans Cornelissen and Matty Berg
Department of E
 cological Science, Vrije University
Amsterdam, Netherlands

10. Spårämnesgasemissioner från Stordalen

Trace gas emissions from Stordalen
Patrick Crill, Department of Geological Sciences
Stockholm University
11. Miljömässiga drivkrafter för assymetrisk interaktion

mellan bentiska och pelagiska producenter
Environmental drivers of asymmetric interactions between
benthic and pelagic producers
Sebastian Diehl, Ecology and Environmental Sciences
Umeå University

12. Partitionering av ekosystemets respiration med 13C and 14C

i ett experiment med uppvärmning av myrmark
Partitioning ecosystem respiration using 13C and 14C in
a peatland warming experiment

Effekterna av smältande permafrost för rotväxter i myrmarker
och aktivitet relaterad till växternas biodiversitet
Effects of permafrost thawing on peatland rootgrowth and
activity related to plant biodiversity
Ellen Dorrepaal, Ecology and Environmental Sciences
Umeå University
13. Emissioner av biologiskt producerade flyktiga organiska

kolföreningar (BVOC) från en subarktisk våtmark
Biogenic Volatile Organic Compounds (BVOC) emissions
from a sub-arctic wetland
Anna Ekberg, Department of Physical Geography and
Ecosystems Analysis, Lund University

14. Klimatförändringens effekter på skogens fenologi

och implikationer för svenskt skogsbruk
Climate change impacts on forest phenology and
implications for Swedish forest management
Lars Eklundh, Department of Physical Geography
and Ecosystems Analysis, Lund University

15. Interaktion mellan Snö–Vegetation–Atmosfär

i heterogena landskap
Snow−Vegetation−Atmosphere interactions over
heterogeneous landscapes
Richard Essery, School of GeoSciences
University of Edinburgh, United Kingdom

Foto: Martin Wik.

16. Inventering av växthusgaser i Stordalen

Stordalen Greenhouse gas inventory
Thomas Friborg, Department of Geography and Geology
University of Copenhagen, Denmark
17. LIFE + MOTH – Övervakning av naturtyper på land

LIFE + MOTH − Monitoring of terrestrial habitats
Hans Gardfjell, Department of Forest Resource Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Umeå
18. Cellegenskaper hos skotsk tall i extrema områden i norra

Skandinavien och deras klimatsignaler
Cell features of Scots pine in extreme sites in northern
Scandinavia and their climatic signals
Håkan Grudd, Department of Physical Geography and
Quaternary Geology, Stockholm University

19. Specifik isotopanalys för halogenerade volatila

organiska ämnen (HVOCSIA)
Halogenated Volatile Organic Compound Specific
Isotope Analysis (HVOCSIA)
Örjan Gustafsson, Department of Applied Environmental
Sciences, Stockholm University

20. Undersökning av kvävecykeln i nordliga skogars ekosystem

för att förstå kopplingen till kvävebristen
Investigation of nitrogen cycle in boreal forest ecosystems
for understanding of nitrogen-missing link
Yasuyuki Hashidoko, Graduate School of Agriculture
Hokkaido University, Japan

21. Klimatförändringens effekter på livsutvecklingen, ekologin

och beteendet hos lövsångare
Effects of climate change on life history, ecology and
behaviour of the willow warbler
Sven Jakobsson, Department of Zoology
Stockholm University

22. Interaktion mellan permafrost och vegetation i subarktiska

ekosystem med klimatförändring
Interactions between permafrost and vegetation in sub-arctic
ecosystems in a changing climate
Margareta Johansson, Department of Physical Geography
and Ecosystems Analysis, Lund University

23. Effekter av förhöjda CO2-nivåer och växthusgasflöden

på arktisk ljung
Effects of elevated CO2 and Arctic heath carbon cycling

Acklimatiserar sig arktiska växter och jordmåner till
långsiktigt förhöjd CO2-exponering?
Do arctic plant-soil communities acclimate to long term
elevated CO2 exposure?
Effekten av långsiktigt förhöjd UV-B-strålning på
jordmånsprocesserna i subarktiska ljungsystem
The impact of long-term elevated UV-B on soil processes
in sub-arctic heath systems
Dylan Gwynn-Jones, Institute of Biological, Environmental
and Rural Sciences, Aberystwyth University, United Kingdom
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27. Interaktioner mellan smältande permafrost och CO2, CH4

och energiutbyte
Interactions between thawing permafrost and CO2, CH4
and energy exchange
Anders Lindroth, Department of Physical Geography
and Ecosystems Analysis, Lund University

28. Effekten av temperatur och ströbehandling på N2-fixeringen

i ett subarktiskt ljungekosystem
Temperature and litter treatment effect on N2 fixation in a
sub-arctic heath ecosystem

Effekten av växt-mikrob-interaktioner och klimatet på
växternas utveckling och kol- och kväveförekomsten i
ekosystemet
Influence of plant−microbial interactions and climate on plant
performance and ecosystem carbon and nitrogen pools
Anders Michelsen, Department of Biology
University of Copenhagen, Denmark
29. Diversitet bland ektomykorrhiza i alpina klippekosystem

Ectomycorrhizal diversity in alpine cliff ecosystem
Ulf Molau, Department of Plant and Environmental
Sciences, University of Gothenburg
30. Demografi för Silene acaulis i ett föränderligt klimat

Demography of Silene acaulis in a changing climate
William F. Morris, Biology Department, Duke University
Durham, North Carolina, usa
31. Geografisk variation för de arktiska växternas funktionella

egenskaper: prognos för responsen på klimatförändringen
Geographic variation in functional traits of arctic plants:
predicting responses to climate change
Pawel Olejniczak, Institute of Nature Conservation
Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland

Foto: Tyler Logan.

24. En undersökning av smältisflöden i Abisko-området

A study of slush flows in Abisko area
Roman Juras, Krkonoše Mountains National Park
Vrchlabi, Czech Republic
25. Transarktisk jämförelse av diversiteten hos

vattenlevande mikrober
Transarctic comparison of aquatic microbial diversity
Jan Karlsson, Department of Ecology and Environmental
Science, Umeå University

26. Konsumenttillväxthastighet och näringsbegränsningar

inom bentiska samhällen
Consumer growth rates and nutritional constraints
within benthic communities
Antonia Liess, Department of Ecology and Environmental
Science, Umeå University
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32. Registrering av vegetationen vid DART-inhägnader

och STEPPS-snöstängsel
Vegetation recordings at the DART exclosures and
STEPPS snow fences
Johan Olofsson, Department of Ecology and Environmental
Science, Umeå University

33. Djurvandringar: Växtätarnas förflyttningsmönster relativt

fördelningen av födoämnenas tillgång och kvalitet
Animal walks: Movement patterns by herbivores in relation
to distribution of food resource and quality
Thomas Palo, Department of Natural Sciences, Engineering
and Mathematics, Mid Sweden University, Sundsvall

34. Klimatförändringens effekter på mikroklimaten i luft och jord i

områden med komplex topografi
The effects of climate change on air and soil microclimates in
areas of complex topography
Nicholas Pepin, Department of Geography
University of Portsmouth

Forskningsprojekt vid Abisko naturvetenskapliga station under 2011

Foto: Martin Wik.

35. Förekomst och fortplantning hos Buteo lagopus i

39. Näringsämneskvalitet och habitatutnyttjande för den

36. Dynamisk respons på klimatförändringen hos

40. Undersökning av funktionell diversitet och spridningsprocess

Lake Torne-regionen
Presence and breeding activity of Buteo lagopus in the
western Lake Torne region
Ursula Petersen, Wisconsin Department of Agriculture
Madison, Wisconsin, usa

små, kalla arktiska glaciärer
Dynamical responses of small, cold Arctic glaciers
to climate change

Test av hypoteser för små arktiska glaciärers respons
på klimatförändringen
Testing hypotheses on the response of small Arctic
glaciers to climate change
David Rippin, Environment Department
University of York, United Kingdom
37. Växhusgasdynamik, energibalans och vattenbalans

hos myrmarkens palsar
Carbon dynamics, energy balance and water balance
of the Stordalen peatland palsa
Nigel Roulet, Department of Geography
McGill University, Montreal, Canada

38. Genernas, isotopernas och ekosystemens biogeokemi:

dissektion av metanomloppet under global förändring
Genes, isotopes and ecosystem biogeochemistry:
dissecting methane flux under global change
Scott Saleska, Department of Ecology and Evolutionary
Biology, University of Arizona, Tucson, Arizona, usa

subarktiska regionens stora friströvande växtätare
Nutrient quality and habitat utilization of free ranging large
herbivores in sub-arctic region
Caroline Stolter, Department of Animal Ecology
and Conservation, University of Hamburg, Germany

för jordmånens mikrobsamhälle
Investigation the functional diversity and dispersal process of
soil microbial community
Masayuki Ushio, Center for Ecological research
Kyoto University, Shiga, Japan

41. Mätning av metanutströmning från ekosystem i sjöar

och myrar
Measuring ebullition of methane from lakes and mire
ecosystems
Ruth Varner, Institute for the Study of Earth, Oceans,
and Space, University of New Hampshire, Durham
New Hampshire, usa

42. Fenologisk koppling längs en produktivitetsgradient

Phenological coupling along a productivity gradient
Scott Wilson, Department of Biology, University of Regina
Regina, Saskatchewan, Canada
43. Molekylär och ekologisk analys av den perenna livshistorikens

egenskaper för Arabis alpina längs miljömässiga gradienter
Molecular and ecological analysis of Arabis alpina perennial
life-history traits along environmental gradients
Jon Ågren, Department of Plant Ecology and Evolution
Uppsala University
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Tidslinje/Timeline
Oden Southern Ocean 2010/11 avslutas
Oden Southern Ocean 2010/11 concluded

18 jan

Polarforskningssekretariatet står värd för ett
nationellt SAON-möte (Sustaining
Arctic Observing Networks)
The Swedish Polar Research Secretariat hosts a
national meeting of Sustaining Arctic Observing
Networks (SAON)

24 jan

Regeringen utser två nya ledamöter till
Polarforskningssekretariatets insynsråd
The State appoints two new members to
the Swedish Polar Research Secretariat’s
Advisory Council

3 feb

Årsredovisningen är klar
The Annual Report is completed

21 feb

Polarforskningssekretariatet omorganiserar
The Swedish Polar Research S
 ecretariat
reorganizes

1 mar

Upphandlingen om grafisk profil blir klar och uppdraget tilldelas designbyrån Bror Rudi Creative
The procurement process for the graphic profile
is completed, and the contract is awarded to the
design agency Bror Rudi Creative

3 mar

Polarforskningssekretariatet står värd för ett
möte inför ordförandeskapet i Arktiska rådet
The Swedish Polar Research Secretariat hosts
a meeting before Sweden assumes the
presidency of the Arctic Council

28 mar

Sverige tar över ordförandeskapet i Arktiska
rådet och antar en strategi för Arktis
Sweden assumes the presidency of the Arctic
Council, and adopts a strategy for the Arctic

12 maj

Polarforskningssekretariatets
insynsråd besöker ANS
The Polar Research Secretariat’s
Advisory Council visits ANS

19–20
maj

Tre anställda deltar i Antarctic Treaty
Consultative Meeting (ATCM) i Buenos Aires,
Argentina
Three staff members attend the Antarctic
Treaty Consultative Meeting (ATCM) in
Buenos Aires, Argentina

20 jun
–1 jul

UD lämnar besked till USA att isbrytaren Oden
inte kommer att hyras ut för forskning i Antarktis.
Forskningsexpeditionen Oden Southern Ocean
2011/12 ställs in omedelbart
The Swedish Ministry for Foreign Affairs informs
the US that the icebreaker Oden will not be
leased out for research in Antarctica. The Oden
Southern Ocean 2011/12 research expedition is
cancelled immediately.

8 jul

16–19 jan Forskningsprogrammet INTERACT håller

uppstartsmöte på ANS
The INTERACT research programme holds a
start-up meeting at ANS

31 jan
–3 feb
february

1 feb

Forskningsprogrammet Mistra Arctic
Futures in a Global Context startar med
Polarforskningssekretariatet som värd
The Mistra Arctic Futures in a Global Context
research project starts, with the Swedish Polar
Research Secretariat as host

11 feb

Sjöfartsverket antar en ny isbrytarstrategi som
innebär att isbrytaren Oden stannar i Sverige
vintertid
The Swedish Maritime Administration adopts
an icebreaker strategy entailing that the icebreaker Oden will remain in Sweden
during winter

16 mar

Polarforum hålls i Stockholm
Polar Forum held in Stockholm

27 mar
–1 apr

Polarforskningssekretariatet deltar i Arctic
Science Summit Week i Seoul, Korea
The Swedish Polar Research Secretariat takes
part in the Arctic Science Summit Week in
Seoul, Korea

28 apr

IceCube-teleskopets färdigbyggande firas i
Wisconsin, USA, med svenska representanter
Completion of the IceCube Telescope
is c elebrated in Madison, WI, USA, with
representatives from Sweden in attendance

16–18
maj

Mistra Arctic Futures håller
uppstartsmöte på ANS
Mistra Arctic Futures holds a
start-up meeting at ANS

10 jun

Keramikern Linda Karlsson utses
till konstnärsstipendiat under
forskningsexpeditionen EAGER 2011
Ceramicist Linda Karlsson is accepted to
the artists programme for the EAGER 2011
research expedition

22–26
jun

Sekretariatet är representerade på ICASS
VII, International Congress of Arctic Social
Sciences, Akureyri, Island
The Secretariat is represented at the ICASS VII
International Congress of Arctic Social Sciences
in Akureyri, Iceland

29 jul

Årsboken 2010 levereras och blir det första
uttrycket för myndighetens nya grafiska profil
The 2010 Yearbook is delivered, becoming the
first manifestation of the Agency’s new graphic
profile

march

april
may

june

july

Polarforskningssekretariatet deltar
i Jokkmokk Winter Conference
The Swedish Polar Research Secretariat
participates in the Jokkmokk Winter Conference

august

Föreställningen Facts and Fiction from the
North – A la recherce du COMNAP perdu spelas
på Naturhistoriska riksmuseet för COMNAPdeltagarna och Kronprinsessparet
The play Facts and Fiction from the North – A la
recherce du COMNAP perdu is presented at the
Swedish Museum of Natural History for COMNAP
participants and the Crown Princess Couple

2 aug

Olle Melander går i pension
Olle Melander retires

15 aug

Vetenskapsrådets råd för forskningens
infrastrukturer besöker ANS
The Swedish Research Council’s Committee
on Research Infrastructure visits ANS

13–15
sep

Polarforskningssekretariatets får ny webbplats,
och nyhetsbrevet byter namn till Polarnytt
The Swedish Polar Research Secretariat
launches a new website

27 sep

Polarforskningssekretariatet startar en
upphandling av el till ANS
The Swedish Polar Research Secretariat begins a
procurement process for electricity to the ANS

30 sep

Lärarfortbildningsdag på Rovdjurscentrum
i Orsa
An in-service training day for teachers is held at
the Predator Centre in Orsa

6 okt

Polarforskningssekretariatet deltar i
möte om EUROFLEETS för polara områden
The Swedish Polar Research Secretariat
takes part in a meeting regarding EUROFLEETS,
for research vessels in polar regions

14 okt

Svenska MARA-forskare kommer fram till norska
Antarktisstationen Troll
Swedish MARA researchers arrive at the
Norwegian Troll Station in Antarctica

11 nov

1–4 aug

Polarforskningssekretariatet står värd för
COMNAP AGM i Stockholm
The Swedish Polar Research Secretariat hosts
the COMNAP AGM in Stockholm

5–8 aug

COMNAP-mötesdeltagare från
Nya Zeeland, Korea och Chile besöker ANS
COMNAP meeting participants from
New Z
 ealand, Korea, and Chile visit ANS

september

6 sep

26 sep

Polarforskningssekretariatets nya
grafiska profil lanseras
The Polar Research Secretariat’s new
graphic image is launched

5 okt

Anders Eriksson går i pension
Anders Eriksson retires

10–11
okt

Skolans polardagar på Grenna museum
Scholastic polar days at the Grenna Museum

24 okt

De första svenska forskarna för säsongen
kommer till McMurdo på Antarktis
The first Swedish researchers of the season
arrive at McMurdo Station in Antarctica

november

21 nov

Polarforskningssekretariatet startar
upphandling av ny vinsch för Oden
The Swedish Polar Research Secretariat begins
the procurement process for a new winch for Oden

29 nov

En container med de svenska färgerna blir årets
julklapp till den norska Antarktisstationen Troll
A container bearing the Swedish national colours
is this year’s Christmas present to the Norwegian
Troll Station in Antarctica

23 dec

Polarforskningssekretariatet står värd för ett
expertmöte inom Arctic Resilience Report
The Swedish Polar Research Secretariat hosts
an expert meeting in connection with the Arctic
Resilience Report

29 sep

october

En ny forskningstekniker börjar på ANS
A new research engineer starts at ANS

Riksdagens utbildningsutskott besöker ANS
The Swedish Parliamentary Committee
on Education visits ANS

7 nov

Deltagarna i Senior Arctic Officials-mötet visas
runt på isbrytaren Oden i Luleå
Senior Arctic Officials a re given a tour of the
research platform icebreaker Oden in Luleå

16 nov

Insynsrådet besöker Polarcenter i Gränna.
The Advisory Council visits Polarcenter in Gränna

29 nov

Den strategiska gruppen för ANS
sammanträder för första gången
The strategy group for ANS meets
for the first time

december

6 dec

2012

Polarforskningssekretariatet utlyser
Stöd i mindre omfattning (SiMO)
The Swedish Polar Research Secretariat
announces the Small-Scale Support
Programme (SiMO)

ANS = Abisko naturvetenskapliga station
ANS = Abisko Scientific Research Station
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› Resultatredovisning 2011
Polaråret 2011
Parallellt med att verksamheten fortgått under året har en
utveckling av den interna organisationen genomförts för att
möta det utökade mandat som sekretariatet fick 2010.
Expeditioner har under året genomförts både i Arktis och i
Antarktis baserade på resultatet av den utlysning som genomfördes 2010 i samarbete med Vetenskapsrådet.
Arbetet med att vidareutveckla och integrera Abisko
naturvetenskapliga station har varit intensivt under året. En
strategisk gruppering med forskarrepresentanter från svenska lärosäten som bedriver forskning i Abisko har bildats och
haft sitt första möte. Årets forskning har varit omfångsrik och
som tidigare med starkt internationellt inslag.
Polarforskningssekretariatet blev under 2011 programvärd
för det nya forskning sprogrammet Mistra Arctic Futures in a
Global Context som finansieras av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra). Genom värdskapet får sekretariatet
en större kontaktyta och ökade möjligheter för att stödja den
samhällsvetenskapliga polarforskningen i Sverige.
Polarforum, som är en mötesplats för intressenter inom
svensk polarforskning, samlade i mars drygt hundra deltagare
från forskning och myndigheter. Polarforum är en viktig arena för att utveckla svensk forskning i polarområdena.
I augusti var Polarforskningssekretariatet värd för Council
of Managers of National Antarctic Programs (comnap) årliga
möte där 28 länder var representerade med 130 delegater.
comnap är ett viktigt samarbetsorgan för att samordna och
effektivisera forskningen i Antarktis.
Sverige är sedan maj 2011 ordförande i Arktiska rådet vilket
påverkar verksamheten. Dels stödjer myndigheten på flera
sätt ordförandeskapet, dels har ordförandeskapet satt mer
fokus på arktiska frågor och arktisk forskning.
Sjöfartsverkets beslut att isbrytaren Oden inte ska användas för expeditioner till Antarktis under den svenska vinterperioden har medfört att planerad svensk-amerikansk marin
forskning i Antarktis fått avbrytas. Sekretariatet arbetar nu
tillsammans med Sjöfartsverket för att stärka samarbetet
kring Oden i Arktis under den svenska sommarperioden.
Under året har den grafiska profilen förnyats med framför
allt en ny logotyp och en ny webbplats.

med enhetscheferna och stationschefen för Abisko natur
vetenskapliga station.
Till föreståndarens stöd finns ett insynsråd, som regeringen har utsett för perioden 2011-02-03–2013-12-31. Insynsrådet har under året haft fyra möten, varav ett vid Abisko
naturvetenskapliga station. Vid mötena har strategiska frågor
som bemanning och kompetensförsörjning, utveckling av
forskningsplattformar, finansiering av verksamheten och
det internationella samarbetet behandlats. Polarforsknings
sekretariatet har sina kontorslokaler hos Kungl. Vetenskaps
akademien i Stockholm samt verkstad och förråd inom
Stockholms universitets område i Kräftriket.

KOM P E TENSFÖR SÖR JNING
För att säkerställa att myndigheten har tillräcklig kompetens
för att genomföra sitt uppdrag uppdateras en framtagen bemanningsplan kontinuerligt utifrån en samlad bedömning
av verksamheten och personalens kompetens. I december
2011 uppgick sekretariatets personal till 36 (2010 29) personer, 19 (16) kvinnor och 17 (13) män mellan 26 år och 65 år.
Personalens kompetens finns inom ledning, administration,
teknik, it, kommunikation samt naturvetenskapliga ämnen.
Majoriteten av personalen har akademisk utbildning och sju
har doktorsexamen.
Drygt 60 % av personalen har anställts de senaste två åren
och rekryteringarna har föranletts av vakanser, nya uppgifter
och övertagandet av ansvaret för Abisko naturvetenskapliga
station. Tre personer har under året slutat sina anställningar,
tre är vikarier och tre har andra visstidsanställningar. Under
året har åtta anställda varit helt eller delvis tjänstlediga, framför allt för studier och föräldraledighet. Säsongsanställningar
och kortare visstidsanställningar har förekommit, framför allt
vid Abiskostationen.
I diagrammet nedan visas vilka perioder varje medarbetare
som är anställd i december 2011 började sin aktuella anställning vid myndigheten.

1984–1999
2011

17%

Organisation och
verksamhetsstyrning
Den första mars genomfördes en intern omorganisation
och enheterna Forskningsplanering, Kommunikation samt
Verksamhets- och ledningsstöd infördes. Abisko naturvetenskapliga station (ans) samt ansvaret för de marina och terrestra forskningsplattformarna är placerade inom enheten för
forskningsinfrastruktur. En stor del av verksamheten drivs i
projektform och myndighetens projektorganisation kommer
att utvecklas parallellt med den nya linjeorganisationen. Före
ståndaren bildar sekretariatets ledningsgrupp tillsammans

29%

20%

2000–2009

34%

2010
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De senaste åren har flera medarbetare slutat och samtidigt
som myndigheten förlorat erfarenhet har ny kompetens tillförts. Omorganisationen har inneburit att några medarbetare
har fått arbetsuppgifter med utökat ansvar och delvis nya
arbetsuppgifter. Det stora antalet nya medarbetare ställer
stora krav på organisationen att förmedla tidigare erfarenheter. Ett sätt att överföra kompetens har varit att arrangera
personalseminarier där polarämnen varit i fokus, till exempel Antarktisfördraget och dess betydelse för verksamheten i
Antarktis och polarhistoria.
Bemanningsplanen för 2011 har fullföljts med nyrekryteringar inom forskningsinfrastrukturerna och den operativa
verksamheten. En av två planerade rekryteringar till Abisko
stationen har påbörjats under året. Nyrekryteringsbehoven
de kommande åren beräknas uppgå till 24 personer per år.
Till kompetensförsörjningen hör också gemensamma
satsningar för effektivisering och integration, till exempel
värdegrundsarbete, projektutbildning, utbildningsprogram
för personal som deltar i forskningsexpeditioner, första hjälpen, brandskyddsarbete och interna seminarier om myndighetens olika verksamheter. Den nyinrättade ledningsgruppen
kommer också fortsätta att ha gemensamma och individuella
utvecklingsprogram.

RESU LTATREDOVISNINGENS IN DELNING
Polarforskningssekretariatets verksamhet styrs främst av
myndighetens instruktion och regleringsbrev. Enligt instruktionen har Polarforskningssekretariatet till uppgift att främja
förutsättningar för och samordna svensk forskning och utveckling i polarområdena. I årsredovisningen ska verksamhetens resultat redovisas och kommenteras i förhållande till
instruktion och regleringsbrev. Resultatredovisningen ska
främst avse hur verksamhetens prestationer har utvecklats
med avseende på kostnader och volym. Polarforsknings
sekretariatet har enligt instruktionen flera uppgifter som
avser att främja och följa, något som i vissa fall kan vara prob
lematiskt att kvantifiera. I de fall där det är svårt att redovisa
volymer kommer redovisning av prestationer istället att ske
i löpande text. Som prestationer redovisas forskningsinfra
strukturen, forskningsexpeditionerna samt antal tillstånd
enligt lagen om Antarktis medan annan verksamhet beskrivs.
Den nya organisationen medför att redovisningen av
verksamhetens prestationer delvis skiljer sig från tidigare
år. Från och med 2011 redovisas infrastrukturen Marina
forskningsplattformar och Terrestra forskningsplattformar
som prestationer, tidigare år ingick kostnaderna för dessa
forskningsinfrastrukturen i expeditionerna. Kostnaderna för
de genomförda forskningsexpeditionerna innehåller expeditionens direkta kostnader och fördelning av gemensamma
kostnader. Abisko naturvetenskapliga station redovisas för
första gången. Samtliga gemensamma kostnader har fördelats
procentuellt med tidredovisning som utgångspunkt.

VERK SAM H E TENS INTÄK TER OCH KOSTNADER
Intäkter och kostnader varierar mellan åren beroende på
expeditionsverksamhetens inriktning och omfattning. Forskningssatsningar med omfattande samordning och krävande
logistik dominerar. Finansiering av stora expeditioner har
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årsredovisning

under flera år möjliggjorts genom den flexibilitet som funnits
i och med att anslagssparandet från ett år har fått användas
under senare år. För att även i framtiden kunna genomföra
stora forskningsexpeditioner är det av största vikt att sekretariatet även fortsättningsvis får behålla hela det uppkomna
anslagssparandet, som för 2011 uppgår till 18 721 tkr. Anslagssparandet är framför allt avsett att vara delfinansiering av
en planerad marin forskningsexpedition till Arktis med is
brytaren Oden sommaren 2014. Den beräknade kostnaden för
expeditionen är ca 50 miljoner kronor, varav Knut och Alice
Wallenbergs Stiftelse bidrar med knappt hälften till fartygs
chartern. Sekretariatet ansvarar för resterande kostnader.
Kostnaden för den planerade expeditionen är avsevärt högre
än vad som kan rymmas inom ett års anslag. Dessutom planeras en bränsletransport till Antarktis under 2012.

ramanslag med anslagssparande 2007–2011 (tkr)

Ramanslag
Anslagssparande
från föregående år
Disponibelt belopp

2007

2008

2009

2010

2011

31 766

31 949

26 553

31 163

36 861

–151

390

861

402

7 493

31 615

32 339

27 414

31 565

44 354

Utgiftsprognoser för anslaget har, i enlighet med regleringsbrevet, lämnats vid fem tillfällen i informationssystemet
Hermes.
I intäkter av avgifter enligt 4§ avgifsförordningen ingår 994
tkr som avser boende vid Abisko naturvetenskapliga station.
Övriga intäkter är bidrag för olika projekt där sekretariatet
har ett värdskap.

verksamhetens intäkter exklusive
r amanslaget 2007–2011 (tkr)
2007

2008

2009

2010

2011

Bidrag från Utrikesdepartementet

160

160

160

160

160

Bidrag från
internationella
organisationer

149

340

1 187

40

828

Intäkter av avgifter
enligt 4§

178

274

404

154

2 589

79 998

66 546

91 145

60 418

75 242

1 897

3 574

2 580

2 428

3 287

961

1 470

2 122

1 700

850

83 343

72 364

97 598

64 900

82 956

Intäkter av
tjänsteexport1
Övriga intäkter
Finansiella intäkter
Totalt

1. Exklusive finansiella intäkter

verksamhetens totala kostnader 2007–2010 (tkr)
2011
Forskningsexpeditioner

80 914

Forskningsinfrastruktur

14 404
333

Miljö
Forskningsplanering

2 812

Internationellt samarbete

4 230

Kommunikation

3 079

Externt finansierade projekt
och program

1 873

107 645

Totalt

TJÄNSTEE XP ORT
Sedan 2006 har sekretariatet haft möjlighet att ta ut avgifter
för polarforskningsexpeditioner utan den begränsning som
följer av 4§ andra stycket avgiftsförordningen, dvs. att tjänste
exporten ska vara av tillfällig natur och uppgå till mindre belopp.

Verksamheten inom tjänsteexporten är av två typer; dels samarbeten med delad finansiering mellan samarbetspartnern och
sekretariatet, dels verksamhet där uppdragsgivaren helt svarar
för finansieringen. Intäkterna och kostnaderna redovisas nedan.

intäkter tjänsteexport 2007–2011 (tkr)
2007

2008

2009

2010

2011

Totalt

Expeditioner/projekt före 2007

97 579

20

0

0

0

97 599

Oden Southern Ocean 2007/08

9 684

54 318

0

0

0

64 002

East Greenland Coring Project 2008

0

770

95

0

0

865

Oden Southern Ocean 2008/09

0

12 000

54 337

0

0

66 337

lomrog ii

0

0

25 119

0

0

25 119

Oden Southern Ocean 2009/10

0

0

13 359

49 592

0

62 951

Oden Southern Ocean 2010/11

0

0

0

12 332

54 624

66 956

eager 2011

0

0

0

0

20 618

20 618

Oden, tjänsteexport gemensam

0

0

2

0

0

2

107 263

67 108

92 912

61 924

75 242

404 449

Totalt
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kostnader tjänsteexport 2007–2011 (tkr)
2007

2008

2009

2010

2011

Totalt

Expeditioner/projekt före 2007

92 541

2 046

0

0

0

94 587

Oden Southern Ocean 2007/08

10 677

52 679

0

0

0

63 356

East Greenland Coring Project 2008

0

921

0

0

0

921

Oden Southern Ocean 2008/09

0

13 514

52 069

0

0

65 583

lomrog ii

0

54

21 483

0

0

21 537

Oden Southern Ocean 2009/10

0

0

14 139

47 914

0

62 053

Oden Southern Ocean 2010/11

0

0

0

13 328

54 060

67 388

eager 2011

0

0

0

0

18 550

18 550

Oden, tjänsteexport gemensam

0

0

838

1 890

1 827

4 555

103 218

69 214

88 529

63 132

74 437

398 530

Totalt

Överskottet kommer att användas för drift och underhåll
samt nyanskaffning av den infrastruktur för forskning som
sekretariatet ansvarar för ombord på isbrytaren Oden.

tjänsteexport – resultatrapport (tkr)

Polarforskningsexpeditioner

+/- 2010

Intäkter 2011

Kostnader 2011

+/- 2011

Ack. +/utgående 2011

5 114

75 242

74 437

+805

5 919

Stöd för Sveriges ordförandeskap
i Arktiska rådet 2011–2013
»» Regleringsbrev: Polarforskningssekretariatet ska redovisa
sina insatser till stöd för Sveriges ordförandeskap i Arktiska
rådet 2011–2013.
Arktiska rådet är de arktiska staternas samarbetsforum där
man gemensamt arbetar för en ansvarsfull utveckling av regionen. Sverige är ordförandeland 2011–2013. Polarforskningssekretariatet har under året på olika sätt varit engagerat och
stödjande för det svenska ordförandeskapet. Sekretariatet har
vid två tillfällen varit värd för möten i Arktiska rådetsammanhang; ett kunskapsseminarium tillsammans med Utrikesdepartementet för Sveriges ambassadörer i de arktiska länderna
samt en tvådagars workshop för projektet Arctic Resilience
Report. Vidare presenterade sekretariatet tillsammans med
Sjöfartsverket isbrytaren Oden i Luleå för delegater vid mötet
för Senior Arctic Officials i Luleå i november.
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Verksamheten kring isbrytaren Oden
»» Instruktion: Polarforskningssekretariatet ska ansvara för
infrastruktur för forskning.
»» Regleringsbrev: Polarforskningssekretariatet ska redovisa
verksamheten kring isbrytaren Oden.
Polarforskningssekretariatet har sedan många år ett framgångsrikt samarbete kring isbrytaren Oden med ägaren
Sjöfartsverket. Oden är en unik kombination av forskningsfartyg och isbrytare (se även sidan 17). Sedan 1991 har fem
forskningsexpeditioner med Oden genomförts i Antarktis och
elva i Arktis. Under 2011 tog Sjöfartsverket beslut om att Oden
ska användas i svenska farvatten under vinterhalvåret. Därmed avbröts den svensk-amerikanska forskningen i Antarktis
som pågått sedan säsongen 2006/07 med isbrytaren Oden
som bas. Konsekvensen blev att det internationella forskningssamarbetet i polarområdena försvårades och Sveriges
och Polarforskningssekretariatets trovärdighet skadades. För

både svenska och amerikanska planerade forskningsprojekt
blev det en svår förlust, liksom för kommande forskning i
dessa områden. Under året har arbete pågått med att förnya
och förstärka samarbetet med Sjöfartsverket med särskilt
fokus på forskningsverksamhet i Arktis.

SÄR SKILDA SAMARBE TEN K RING
ISB RY TAREN ODEN
För femte året i rad genomförde Polarforskningssekretariatet
säsongen 2010/11 en forskningsexpedition med isbryt
aren Oden till Antarktis (se även sidan 18) i samverkan med
National Science Foundation (nsf). Expeditionen genom
fördes som ett unikt samarbete mellan Oden och det amerikanska forskningsfartyget Nathaniel B. Palmer.
I samarbete med det dansk-grönländska Kontinental
sokkelprojektet genomförs fyra expeditioner med Oden
mellan åren 2007 och 2012 (se även sidan 20). Det danskgrönländska huvudprojektet utgör en viktig del av Danmarks
kommande redovisningar inom ramen för unclos (United
Nations Convention on the Law of the Sea). Som en del av
det internationella informationsutbytet deltar även Kanada
i dessa expeditioner. Flera svenska forskare har genom samarbetet fått möjlighet att arbeta i de mycket svårtillgängliga
farvattnen norr om Grönland.

Verksamheten vid Abisko
naturvetenskapliga station
»» Instruktion: Polarforskningssekretariatet ska ansvara för
infrastruktur för forskning.
»» Regleringsbrev: Sekretariatet ska redovisa hur verksam
heten vid forskningsstationen i Abisko har utvecklats sedan
övertagandet 2010 från Kungl. Vetenskapsakademien.
Den 1 december 2010 fick sekretariatet ansvaret för verksamheten vid Abisko naturvetenskapliga station (ans). Myndigheten har därmed ett utökat och tydligare mandat att arbeta
med polar- och fjällforskning inom landets gränser. Abisko
stationen (se även sidan 17) utgör en unik forskningsplattform
i arktiska Sverige där internationell och svensk forskning bedrivits i nära hundra år. Det har bland annat resulterat i de
långa mätserier som utgör en mycket viktig kunskapsbas för
dagens forskning.

Verksamheten vid ans har utvecklats inom flera olika områd
en och redan etablerade samarbeten mellan universitet och
forskare har vidareutvecklats. Under 2011 har verksamheten
dominerats av fältarbete med gästforskare och egen personal,
framför allt under sommarsäsongen från maj till september.
Antalet gästande forskare, fältassistenter och studenter har
under 2011 uppgått till 211 personer som tillsammans vistats
3 688 persondygn vid stationen. Utöver dessa har en forskar
grupp från Umeå universitet (Climate Impacts Research
Centre, circ) varit verksam vid stationen under hela året.
Stationen har även varit värd för och involverad i ett stort
antal konferenser, kurser och vetenskapliga möten, som har
organiserats av både svenska och utländska universitet och
flera svenska myndigheter. Dessa möten har tillsammans
samlat 314 personer som har vistats 3 290 persondygn vid
stationen.
Under 2011 har Abisko naturvetenskapliga station påbörjat
ett arbete i eu-projektet International Network for Terrestrial
Research and Monitoring in the Arctic (interact), ett euro
peiskt program som ger forskare tillgång till forsknings
stationer i norra Europa och Ryssland. Projektet kommer
bland annat att finansiera upp till 600 persondygn per år vid
ans för forskare från övriga Europa. Vidare kommer stationen att samarbeta med mer än 30 andra forskningsstationer
runt hela Arktis, bland annat när det gäller miljöövervakning,
datahantering och forskning.

OBSERVATION ER
Forskningsstationen har unika samlingar med miljödata från
nästan 100 års observationer och omfattande dokumentation
av forskningsverksamheten vid stationen i form av omkring
3 000 vetenskapliga publikationer.
Stationens datasamlingar omfattar en mängd olika miljövariabler, till exempel klimat, snödjup och istäckets tjocklek
och varaktighet på Torne träsk. Observationer har även skett
på uppdrag av smhi, Naturhistoriska riksmuseet och Sveriges
geologiska undersökning samt av flera nationella och internationella forskargrupper. Data från stationens observationer är
tillgängliga för alla intresserade forskare.
Stationen har också en mer publik presentation av vissa
mätserier genom den populärvetenskapliga webbplatsen
Abiskoögat, som är ett samarbete mellan Abiskostationen
och Länsstyrelsen i Norrbottens län. En ajourhållen uppdaterad bibliografi över publikationer fram till 2011 finns även
att tillgå vid stationen.

FOR SK NINGSP ROJEK T I U RVAL VID ABISKO NATU RVE TENSK AP LIGA STATION 2011
Projekt

Forskningsledare

Global change and the biogeochemistry of northern peatlands

Rien Aerts, Vrije University, Amsterdam, Nederländerna

Annual migration routes and time schedules of birds b
 reeding
in northern Sweden

Thomas Alerstam, Lunds universitet

Extreme winter warming – recovery and monitoring

Jarle Bjerke, Framsentret i Tromsö
Gareth Phoenix, University of Sheffield, uk
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Projekt

Forskningsledare

Extreme winter warming events in the sub-Arctic

Stef Bokhorst, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå

Population dynamics of geometric moths and insect
herbivores in mountain birch forests

Helena Bylund, Sveriges l antbruksuniversitet, Uppsala

Long-term population dynamics of Carex and Pinguicula

Bengt Carlsson, Uppsala universitet

Stordalen interact trace gas study

Torben Christensen, Lunds universitet

Spatial variation in plant tissue pH

Hans Cornelissen, Vrije U
 niversity, Amsterdam, N
 ederländerna

How trait spectra of b
 ryophytes, vascular plants
and soilinvertebrates interact

Hans Cornelissen, Matty Berg,
Vrije University, Amsterdam, Nederländerna

Trace gas emissions from Stordalen

Patrick Crill, Stockholms universitet

Environmental drivers of asymmetric interactions
between benthic and pelagic producers

Sebastian Diehl, Umeå universitet

Partitioning ecosystem respiration using 13C and 14C
in a peatland warming experiment

Ellen Dorrepaal, Umeå universitet

Effects of permafrost thawing on peatland rootgrowth
and activity related to plant biodiversity
Biogenic Volatile Organic Compound emissions from
a sub-arctic wetland

Anna Ekberg, Lunds universitet

Climate change impacts on forest phenology and
implications for Swedish forest management

Lars Eklund, Lunds universitet

Snow-vegetation-atmosphere interactions over
heterogeneous landscapes

Richard Essery, University of Edinburgh, uk

Stordalen greenhouse gas inventory

Thomas Friborg, University of Copenhagen, Danmark

life + moth – Monitoring of terrestrial habitats

Hans Gardfjell, Sveriges l antbruksuniversitet, Umeå

Cell features of Scots pine in extreme sites in northern
Scandinavia and their climatic signals

Håkan Grudd, Stockholms universitet

hvocsia: Research in sources and sinks of methyl
halides using compund – Specific isotope analysis

Örjan Gustafsson, Stockholms universitet

Investigation of nitrogen cycle in boreal forest ecosystems
for understanding of nitrogen-missing link

Yasuyuki Hashidoko, Hokkaido University, Japan

Effects of climate change on life history, ecology and
behaviour of the willow warbler

Sven Jakobsson, Stockholms universitet

Interactions between permafrost and vegetation in
sub-Arctic ecosystems in a changing climate

Margareta Johansson, Lunds universitet

Effects of elevated CO2 and Arctic heath carbon cycling

Dylan Jones, Aberystwyth University, uk

Do Arctic plant-soil communities acclimate to long term
elevated CO2 exposure?
The impact of long-term elevated uv-b soil processes
in sub-Arctic heath systems
A study of slushflows in Abisko area

Roman Juras,
Krkonose National Park Administration, Vrchlabi, Tjeckien

Transarctic comparison of aquatic microbial diversity

Jan Karlsson, Umeå universitet
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Projekt

Forskningsledare

Interactions between thawing permafrost and CO2, CH4
and energy exchange

Anders Lindroth, Lunds universitet

Consumer growth rates and nutritional constraints
within benthic communities

Antonia Liess, Umeå universitet

Temperature and litter treatment effect on N2 fixation
in a sub-arctic heath ecosystem
Influence of plant-microbial interactions and climate on
plant performance and ecosystem carbon and nitrogen

Anders Michelsen, University of Copenhagen, Danmark

Ectomycorrhizal diversity in alpine cliff ecosystem

Ulf Molau, Göteborgs universitet

Demography of Silene acaulis in a changing climate

William Morris, Duke University, Durham, nc, usa

Geographic variation in functional traits of arctic plants:
predicting responses to climate change

Pawel Olejniczak, Polish Academy of Sciences, Krakow, Polen

Vegetation recordings at the dart exclosures and
stepps snow fences

Johan Olofsson, Umeå universitet

Animal walks. Movement patterns by herbivores in relation
to distribution of food resource and quality

Thomas Palo, Mittuniversitetet, Sundsvall

The effects of climate change on air and soil microclimates
in areas of complex topography

Nicholas Pepin, University of Portsmouth, uk

Presence and breeding activity of Buteo lagopus in the
western Lake Torne region

Ursula Petersen, wi Dept of Agriculture, Madison, usa

Dynamical responses of small, cold Arctic glaciers
to climate change

David Rippin, University of York, uk

Testing hypotheses on the response of small
Arctic glaciers to climate change

Planering av svensk polarforskning
»» Instruktion: Myndigheten ska samverka med myndigheter
och andra organ vars verksamhet har anknytning till forskning i polarområdena.
Myndigheten ska vid planering av forskning i polarområdena samverka med Vetenskapsrådet och andra forsknings
finansiärer.
Polarforskningssekretariatet ska verka för att data från
svensk forskning och relaterad verksamhet bevaras och tillhandahålls.

SAMVERK AN
Polarforskningssekretariatet samverkar med en rad internationella och nationella aktörer, såväl strategiskt som operativt.
En stor del av den operativa samverkan sker bilateralt, under
det gångna året främst med usa, Finland, Norge, Argentina
och Sydkorea. Nya samarbetsavtal har ingåtts med Norge och
Sydkorea.
Den strategiska internationella dialogen sker till stor del
i organisationer som European Polar Board (epb), Forum of
Arctic Research Operators (faro) och Council of Managers

of National Antarctic Programs (comnap). Sekretariatet har
också en löpande dialog med de viktigaste internationella
samarbetsorganen inom polarforskning, International Arctic
Science Committee (iasc), respektive Scientific Committee
on Antarctic Research (scar).
Polarforskningssekretariatet och Vetenskapsrådet fortsätter samverkan kring planering och finansiering av svensk polarforskning. Under 2011 har även Knut och Alice Wallenbergs
Stiftelse beslutat att bidra med medel motsvarande hälften
av kostnaden för genomförandet av en större isbrytarexpedition med Oden, planerad till sommaren 2014. Sekretariatet
har även utökat samarbetet med smhi, Vetenskapsrådet och
Naturvårdsverket för att främja bevarande och tillgänglighet
av insamlad data i polartrakterna.

P OL ARFORU M
Polarforum är en mötesplats och ett nätverk för forskare,
myndigheter och andra organisationer som arbetar med
polarområdena, fjällen och andra nordliga områden. Antalet
personer involverade i nätverket har sedan starten 2008
stadigt ökat och forumet samlar nu nära 300 personer. En
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Internationellt Arktis- och
Antarktissamarbete
stor del av arbetet görs inom sju arbetsgrupper: atmosfärforskning, Dronning Maud Land, fjällforskning, humanoch samhällsvetenskaper, marin forskning, permafrost och
terrestra polarmiljöer.
I mars arrangerade Polarforskningssekretariatet en heldag för Polarforum. Bland annat genomfördes ett mini-seminarium om polarforskningens identitet där yngre forskares
perspektiv lyftes fram. Mötet samlade drygt 90 deltagare,
varav ungefär två tredjedelar var forskare och en tredjedel
representanter från myndigheter, departement och icke-
statliga organisationer. I uppföljande utvärdering ansåg över
90 % av de svarande att dagen uppfyllt deras förväntningar.

MISTR A ARCTIC FUTURES IN A GLOBAL CONTEXT
Polarforskningssekretariatet är sedan början av 2011 programvärd för ett treårigt arktiskt forskningsprogram med
samhällsvetenskaplig inriktning. Forskningsprogrammet
finansieras av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra)
och består av fem fristående forskningsprojekt med starka
internationella komponenter. Sekretariatet bidrar med en koordinerande funktion och samordnar bland annat utåtriktad
verksamhet på programnivå.
Under 2011 har bland annat en workshop hållits inom
programmet vid Abisko naturvetenskapliga station, med deltagande av drygt 30 forskare från sju arktiska länder. Programmet har också presenterats vid flera internationella
Arktismöten under året. Forskningsprojekten drivs i Sverige
av sipri, kth, Enveco samt Umeå universitet.

DATA
För att främja bevarandet och användandet av insamlad data
från och om polartrakterna har Polarforskningssekretariatet under året förstärkt arbetet med att data från projekt i
myndighetens regi ska publiceras i öppna databaser. Sekretariatet har deltagit i referensgruppen för utvecklingsarbetet
av den av Vetenskapsrådet och smhi finansierade portalen
Environment Climate Data Sweden (ecds) som lanserades
under året.
Polarforskningssekretariatet har engagerat sig i S
 cientific
Committee on Antarctic Research (scar), Standing Committee on Antarctic Data Management och Sustaining Arctic
Observing Networks (saon) för att stärka åtkomsten och utbytet av data på det internationella planet. För arbetet inom
saonhar sekretariatet i samarbete med Naturvårdsverket
tagit initiativ till en nationell samordning, bland annat genom
att arrangera ett möte i januari som samlade 28 representanter från forskningsinstitutioner och myndigheter.

BIBLIOTEK OCH P OL ARBIBLIOGR AFI
Polarforskningssekretariatets bibliotek är ett vetenskapligt
bibliotek med inriktning på svensk polarforskning. Svensk
polarbibliografi finns i form av en pdf-fil på webbplatsen.
Bibliografin sammanfattar främst vetenskapliga artiklar som
är relaterade till polarforskningsprogrammen swedarctic
och swedarp. Under året har hela polarbibliografin digitaliserats och formaterats för att bli mer lättåtkomlig och sökbar
via internet.
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»» Instruktion: Polarforskningssekretariatet ska följa, främja
och bistå med nödvändig expertis vid internationella förhandlingar, internationellt samarbete och samarbete inom
Europeiska unionen.
»» Regleringsbrev: Polarforskningssekretariatet ska redovisa
sin medverkan i internationella förhandlingar inom Arktisoch Antarktissamarbetet.
Det internationella Arktis- och Antarktissamarbetet är väl
utvecklat och har en lång tradition. Inom detta samarbete är
forskningsresultat och forskningsbehov en viktig del.
Polarforskningssekretariatet deltog i en rådgivande funktion med Utrikesdepartementet i Antarctic Treaty Consultative Meeting xxxiv (atcm) och i Committee for Environmen
tal Protection Meeting xiv (cep) i juni 2011 i Buenos Aires,
Argentina. Några ämnen som diskuterades var vikten av ett
tsunamivarningssystem för Antarktis, inspektionsrapporter
från forskningsstationer i bland annat Dronning Maud Land,
där de svenska forskningsstationer är placerade, svårigheter
för lagföring av brott begångna i Antarktis och hur informationsutbytet mellan fördragsländerna om vilka fartyg som har
tillstånd att vistas i Antarktis kan stärkas.
Inom cep diskuterades bland annat förenklad rapportering till Antarctic Treaty System (ats) samt miljökonsekvensbeskrivningar av forskning och forskningsstationer. På mötet
presenterades nya riktlinjer för besökare i Antarktis samt en
Non-Native Species Manual som har tagits fram för att förhindra exploatering och spridning av icke inhemska arter.
Sekretariatet deltog i starten av International Arctic
Science Committees (iasc) nya struktur vid Working Groups
Workshop i Potsdam, Tyskland. I samverkan med Vetenskapsrådet förs en löpande dialog med iasc i flera frågor.
Forum of Arctic Research Operators (faro) är ett sam
arbete mellan representanter från 17 länder med arktisk
forskning. Polarforskningssekretariatets representant är
invald i den styrgrupp som leder omstruktureringen för en
tydligare roll gentemot den internationella forskningsplaneringen i iasc. Sekretariatet deltar även i International Science
Initiative in the Russian Arctic (isira).
Polarforskningssekretariatet deltog i årets Arctic Science
Summit Week (assw) möte i Seoul, Sydkorea. Möten hölls
med European Polar Board Executive Committee, Forum of
Arctic Research Operators och Pacific Arctic Group och bilaterala diskussioner fördes med framför allt usa, Tyskland
och Sydkorea. Sekretariatets personal deltog som faro:s
representant samt inom gruppen utåtriktade aktiviteteri
planeringsarbetet inför den stora ipy-konferensen 2012 i
Montreal, Kanada.
Council of Managers of National Antarctic Programs
(comnap) bildades 1988, med Sverige som en av initiativtag
arna. comnap är en sammanslutning av 28 länders Antarktis
program med syftet att skapa ett forum för de nationella
organisationer som utför och stöder forskningsverksamhet i
Antarktis. 2011 var Sverige och Polarforskningssekretariatet
för första gången värd för mötet. comnap Annual General
Meeting (agm) xxiii genomfördes i Stockholm under första

veckan i augusti där representanter från 27 medlemsländer,
inbjudna observatörer från Tjeckien, Scientific Committee on Antarctic Research (scar), International Association
of Antarctica Tour Operators (iaato) och Antarctic Treaty
Secretariat deltog. I den svenska delegationen deltog 18
anställda från sekretariatet.
Förutom ett plenarmöte under drygt tre dagar med presentationer av ämnes- och expertgrupper genomfördes en
öppen workshop, Inland Traversing in Antarctica. I anslutning till workshopen presenterade flera internationella företag utrustning med tonvikt på transportfordon lämpliga för
Antarktis. På programmet fanns också sociala och kulturella
aktiviteter, där även Kronprinsessparet delvis deltog. Flera av
aktiviteterna genomfördes i samarbete med Stockholms stad
och Naturhistoriska riksmuseet.

BIL ATER AL A- OCH EU -SAMARBE TEN
Polarforskningssekretariatet har bilaterala samarbeten med
en rad länder. Vissa är långsiktiga kring viktig infrastruktur, till exempel med Finland kring våra Antarktisstationer,
med Norge för logistiken på Svalbard och med de länder som
har stationer i Dronning Maud Land för flygsamarbetet i
Antarktis. Andra samarbeten är sprungna ur specifika behov
för en viss forskargrupp. Dessa har ett flertal gånger utmynnat i övergripande och långsiktig samverkan som gynnar fler
forskargrupper. Detta har genom åren skett med exempelvis
Ryssland, usa, Finland, Kanada och Norge, och senast med
Sydkorea.
Polarforskningssekretariatet har inlett en dialog med usa
om framtida samarbeten i Arktiska oceanen, bland annat med
sikte på samverkan kring det stora internationella projektet
geotraces. Inom swedarp 2011/12 har sekretariatet kunnat
erbjuda svenska forskare tillgång till den amerikanska logistiken vid McMurdo-stationen i Antarktis.
Polarforskningssekretariatet deltar tillsammans med
Vetenskapsrådet i expertgruppen European Polar Board
(epb) inom europeiska forskningsrådet esf.
Sekretariatet har även inlett ett europeiskt samarbete
kring fartyg genom projektet eurofleets2 polar vision,
som ska skapa förutsättningar för samordnad planering och
gemensamt utnyttjande av europeiska och internationella isgående forskningsfartyg. Isbrytaren Oden ses i detta sammanhang som en unik resurs för europeisk polarforskning.

INTERNATIONAL STU DY OF ARC TIC CHANGE
Polarforskningssekretariatet hyser Europakontoret för det
internationella forskningsprogrammet International Study
of Arctic Change (isac), som finansieras av University

Corporation for Atmospheric Research i usa och Vetenskapsrådet. isac syftar till att samla och erbjuda vetenskaplig information om förändringarna i Arktis.

Miljö
»» Instruktion: Polarforskningssekretariatet ska främja ökad
förståelse och förbättrat skydd för miljön.
Myndigheten fullgör också uppgifter enligt lagen (2006:924)
om Antarktis och förordningen (2006:1111) om Antarktis.
Polarforskningssekretariatets verksamhet i Antarktis regleras ur miljösynpunkt genom Lag (2006:924) om Antarktis
och internationella överenskommelser som ingår i Antarktis
fördraget. I Arktis omfattas inte verksamheten av internationella överenskommelser liknande de som gäller för Antarktis.
Sekretariatets policy är att tillämpa samma omfattande miljökrav oavsett i vilket område verksamheten äger rum.
Miljöarbetet innefattar en inledande miljöbedömning
av myndighetens expeditioner. Om miljöpåverkan bedöms
vara mer än övergående i den inledande miljöbedömningen
genomförs vanligen en miljökonsekvensbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivningen tar hänsyn till hur forskning och
logistik bedöms påverka miljön.
Inför besök och vistelse i Antarktis måste svenska turistorganisationer och enskilda svenska turister sammanställa
en miljökonsekvensbeskrivning som bedöms av Polarforskningssekretariatet innan tillstånd ges.
Sekretariatets utåtriktade kommunikation kring polarforskning och polarområden är ett viktigt verktyg för att öka
förståelsen för skydd för miljön.
Sverige är konsultativ part i Antarktisfördraget och har
genom sitt medlemskap åtagit sig att medverka i Antarctic
Exchange of Information (aeoi). Polarforskningssekretariatet lämnar årliga rapporter till aeoi om svensk verksamhet i
Antarktis.

TILL STÅN D AT T VISTA S I ANTARK TIS
Lag (2006:924) om Antarktis medför att alla svenska medborgare måste ha tillstånd för vistelse i Antarktis. Ett tillstånd
utfärdat av annan stat som är part i Antarktisfördraget gäller
dock även för svenska medborgare.
Tillståndshanteringen har fokus på den planerade aktivitetens miljöpåverkan. Tillståndsprocessen är till för att säker
ställa att nödvändiga åtgärder har vidtagits för att skydda
miljön och på så sätt minimera den totala miljöpåverkan för
besöket eller verksamheten.

antal tillstånd 2007–2011
2007

2008

2009

2010

2011

Forskning

Övriga

Forskning

Övriga

Forskning

Övriga

Forskning

Övriga

Forskning

Övriga

3

2

1

2

6

2

4

1

31

52

1. Tre tillstånd utfärdade för totalt 13 personer, varav fördelningen är 1, 10 och 2
2. Fem tillstånd utfärdade för totalt 120 personer, varav fördelningen är 1, 110, 2, 5 och 2

årsbok 2011 · yearbook 2011

65

Kommunikation
»» Instruktion: Polarforskningssekretariatet ska ansvara för
kommunikation om expeditionsverksamhet och forskning.
Under 2011 har forskning, polarforskningsexpeditioner och
myndigheten presenterats genom flera kommunikations
kanaler, exempelvis på myndighetens webbplats polar.se, nyhetsbrev, sociala medier och pressmeddelanden samt museer.
Målgrupperna är främst utförare och användare av forskning,
dvs. forskare och studenter, departement och myndigheter
samt en intresserad allmänhet. I den senare inkluderas bland
annat medier och skolor, där lärare, barn och ungdomar, men
även museer, intresseorganisationer och konstnärer prioriteras. Under 2011 implementerades en ny kommunikationsplattform, innehållande bland annat en grafisk profil.

KONTAK T VERK SAM H E T
Sekretariatets lärar- och konstnärsprogram, deltagande i
utställningar och mässor samt mediekontakter når många
målgrupper. I samarbete med Polarcenter Grenna Museum
arrangerades en lärarfortbildning under vårterminen med
10 deltagare, och under höstterminen en polardag för elever
och lärare, där totalt 316 elever från sju skolor i Gränna och
Jönköping fick träffa polarforskare, titta närmare på polar
utrustning och lyssna på föredrag. Under hösten ordnades också en välbesökt lärarfortbildning i Polar World Orsa
Grönklitt med föreläsare från sekretariatets lärarprogram och
deltagande lärare från Dalarna, Gävleborg och Örebro län.
På expeditionen Oden Southern Ocean 2010/11 deltog en
stipendiat från lärarprogrammet och till expeditionen eager
2011 antogs en konsthantverkare till konstnärsprogrammet.
Flera tidigare konstnärsstipendiater har under året visat resultat från sina expeditioner i form av utställningar och rapporter.
Under året har flera polararrangemang genomförts. Exempelvis producerade sekretariatet en teaterföreställning om
svensk polarforskning i samband med konferensen comnap
agm, som framfördes på Naturhistoriska riksmuseet i närvaro
av 129 internationella konferensdeltagare, Kronprinsessparet

och media. Under Arktiska rådets Senior Arctic Officials-möte
i Luleå i november arrangerade sekretariatet en rundvandring
med forskningsfokus på isbrytaren Oden i samarbete med Sjöfartsverket där drygt 100 internationella delegater deltog.
Sekretariatet har ett stort antal mediekontakter och får
ofta förfrågningar om experter inom polarrelaterade ämnen.
Myndigheten hjälper också organisationer och engagerade
personer att hitta föreläsare med polarkompetens samt samarbetar och stöder forskare och deras hemuniversitet i arbetet
med att kommunicera erfarenheter från expeditioner.

WEBBP L ATS OCH TRYCK SAK ER
Expeditionsverksamheten inom swedarp 2010/11, swedarctic
2011 och swedarp 2011/12 har presenterats på egna webbsidor på polar.se, likaså omfattande och uppskattade rapport
er från forskningsarbetet i fält, där rapportsidorna är bland
de mest besökta på webbplatsen. Pressmeddelanden och
andra nyheter om expeditionerna har publicerats genom nyhetstjänster, ofta i samarbete med andra forskningsaktörer.
Polarforskningssekretariatet har under 2011 utökat sitt engagemang som samverkanspartner i webbplatsen polarisen.se
som samlar information om svensk polarforskning och polartrakterna. Även sociala medier, främst Twitter, används i ökad
omfattning.
Under året har en upphandling av grafisk formgivning
och produktion samt byråtjänster genomförts. De viktigaste
delarna i profilen är en myndighetsspecifik logotyp, en grafisk manual och en ny webbplats med ett antal förbättrade
funktioner. Abisko naturvetenskapliga station har under året
inkluderats i sekretariatets webbplats och stationens logotyp
har omarbetats för att fungera tillsammans med sekretariatets
nya grafiska profil.
Årsboken för 2010 utkom i augusti och var den första
produktionen med ny formgivning. Nyhetsbrevet Polar
aktualiteter bytte under året namn till Polarnytt och fick en
ny utformning. Nyhetsbrevet utkom med 6 nummer och har
ca 1 200 prenumeranter.

kommunikation 2007–2011 – kostnader (tkr)
År

2007

2008

2009

2010

2011

Kontaktverksamhet

597

941

2 122

2 209

1 1781

Webbplats

424

562

824

993

1 238

Trycksaker

729

970

1 046

928

663

Bibliotek och dokumentation

488

566

648

902

2

2 238

3 039

4 640

5 032

3 079

Totalt
1. Inklusive ny grafisk profil
2. Se Forskningsplanering
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Forskningsinfrastruktur
»» Instruktion: Polarforskningssekretariatet ska när det gäller
polarområdena ansvara för infrastruktur för forskning.
Sedan Polarforskningssekretariatets nya organisation från 1
mars ingår Abisko naturvetenskapliga station samt ansvaret
för de marina och terrestra forskningsplattformarna i enhet
en för forskningsinfrastruktur. Efter kompletterande rekryteringar var funktionerna bemannade från hösten. Målet med
denna organisation är att bygga en stabil infrastruktur för att
långsiktigt kunna stödja olika typer av fältbaserade forskningsprojekt. Genom att organisatoriskt skilja ansvaret för
infrastruktur från myndighetens projektbaserade arbete med
expeditioner uppnås större tydlighet i planering av verksamhetens resurser.

forskningsplattformar – kostnader 2011 (tkr)
2011
Marina forskningsplattformar,
– varav Oden
Terrestra forskningsplattformar,
– varav Wasa och Svea
Abisko naturvetenskapliga station
Summa

3 650
3 320
2 214
2 022
8 540
14 404

MARINA FOR SK NINGSP L AT TFORMAR
Polarforskningssekretariatet chartrar fartyg till expeditionerna och har under ett flertal år använt sig av isbrytaren
Oden som forskningsplattform. Ett fortsatt samarbete med
Sjöfartsverket är prioriterat. Befintlig forskningsinfrastruktur ombord på Oden kommer att vidareutvecklas, likväl arbetet med att söka nya vägar för nationellt och internationellt
samarbete.
Under året har ett samarbetsavtal med Sydkorea ingåtts
vilket leder till att ett svenskt forskningsprojekt får möjlighet
att arbeta i Antarktis. Myndigheten kommer att verka för fortsatt goda internationella samarbeten för att kunna erbjuda en
bred och världsomspännande infrastruktur.

TERRESTR A FOR SK NINGSP L AT TFORM AR
Polarforskningssekretariatet förvaltar och ansvarar för de
två svenska forskningsstationerna i Antarktis, Wasa och Svea
i Dronning Maud Land. Forskningsstationen Wasa är belägen på nunatakken Basen. I närheten ligger den finska stationen Aboa som tillsammans med Wasa utgör den så kallade
Nordenskiöldbasen. Wasa har plats för 12–16 personer. Statio
nen Svea ligger i Heimefrontfjella, ca 40 mil från kusten, i
nischdalen Scharffenbergbotnen. Stationen har fyra bäddar
och används periodvis under fältsäsongerna.

Stationerna ska fungera som bas för forskningen, men även som
nod för mobila forskningsexpeditioner, som kan ha en aktionsradie på upp till 200 mil vilket är tillräckligt för att nå Sydpolen.
Utvecklingen av Wasa och Svea syftar till att ge ökad flexibilitet,
långsiktighet och säkerhet samt minskad miljöpåverkan.

ABISKO NATU RVE TENSK AP LIGA STATION
Abisko naturvetenskapliga station är en unik och mångsidig
modern forskningsstation belägen omkring 20 mil norr om
polcirkeln. Anläggningen håller internationell standard och
där bedrivs en mängd olika forskningsverksamheter, alltifrån
observationer och miljöövervakning till högteknologiska
experiment i mark- och sjöterräng. Den omgivande naturen
är mycket varierad, såväl topografiskt och geologiskt som
klimatmässigt.
Stationen nås lätt via väg eller järnväg och det är bara
10 mil till flygplatserna i Kiruna och Narvik. Huvudanläggningen erbjuder logi för besökande forskare, studenter och
konferensdeltagare och där finns även laboratorier, kontor,
verkstad, föreläsningssalar, växthus, försöksträdgårdar, lager
lokaler och en meteorologisk station.

Expeditioner
»» Instruktion: Polarforskningssekretariatet ska när det gäller
polarområdena organisera och genomföra forsknings
expeditioner.
»» Regleringsbrev: Polarforskningssekretariatet ska återrapportera inom de olika verksamheterna där så är möjligt i
form av tidsserier över de fem senaste budgetåren.
De vetenskapliga prioriteringarna är styrande för den forskning som utförs under expeditionerna. Expeditionsplaner
ingen ställer stora krav på samarbete mellan forskare,
forskningsfinansiärer och internationella aktörer inom
polarforskning. Från planering av expeditionsverksamhet till
genomförande av en expedition är tidsrymden lång, ofta två
till fyra år. Övergripande beslut behöver fattas tidigt, likaså
försäkringar om tillräcklig finansiering av verksamheten.
Forskningsprogrammen swedarctic, Swedish Arctic
Research Programme, och swedarp, Swedish Antarctic
Research Programme, utformas i samråd med Vetenskapsrådet. De flesta av de operativa aktiviteterna sker i internationell samverkan. Kostnaderna för forskningsexpeditioner
varierar starkt beroende på deras omfattning och inriktning.
Från och med 2011 redovisas kostnaderna för forskningsinfrastrukturen särskilt (se även sidan 16) och kostnaden för
forskningsexpeditionerna innehåller de direkta kostnaderna
och del av gemensamma kostnader.
Förutom 2011 års expeditioner redovisas genomförda expeditioner från och med säsongen 2006/07. De expeditioner
som genomförs sydsommaren 2011/12 redovisas som planerade expeditioner.
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SWEDARP 2010/ 11
Dronning Maud Land – MARA
Vid den svenska forskningsstationen Wasa genomfördes den
sista forskningssäsongen för atmosfärfysisk forskning om
meteorologiska fenomen, partiklar och vågor i atmosfären
och troposfären med hjälp av radaranläggningen Moveable
Atmospheric Radar for Antarctica (mara). En förflyttning av
programmet till den norska stationen Troll, inför säsongen
2011/12, förbereddes och delar av forskningsutrustningen
fraktades dit. Forskningsinsatserna genomfördes i samarbete
med det finska forskningsprogrammet i Antarktis (finnarp)
som också gav de svenska forskarna logistiskt stöd och inkvartering på den finska stationen Aboa. Säsongen pågick från
slutet av november 2010 till början av februari 2011.
Oden Southern Ocean
Under sydsommaren 2010/11 genomfördes för femte året i
rad en expedition, Oden Southern Ocean, med isbrytaren
Oden till Antarktis i samarbete med amerikanska National
Science Foundation (nsf). Expeditionen var ett unikt samarbete mellan Oden och det amerikanska forskningsfartyget
Nathaniel B. Palmer. Fartygen möttes vid Amundsenhavets
iskant för ett utbyte av forskare och utrustning. Därefter
gick de genom isen in till det öppna vattnet vid kusten och
fortsatte tillsammans genom Amundsen- och Rosshaven till
McMurdo-stationen. Forskningen under expeditionen var
tvärvetenskaplig och berörde allt från långlivade föroreningar och växthusgaser, epidemiologi och mikrobiell ekologi till
oceanografi och havsisens fysik. En forskargrupp fann att
Antarktis vatten är på väg att invaderas av krabbor, vilket
hotar organismer som utvecklats utan skydd för rovdjur i
dessa kalla hav.
I likhet med tidigare år finansierade nsf transit och isbrytning till McMurdo, medan Polarforskningssekretariatet och

nsf delade på kostnaden för forskardygnen i Antarktis. Sekre
tariatet ansvarade under expeditionen för forskningssam
ordning, logistik, it och läkare.
Seymour Island – Edens frusna lustgård
I samarbete med Instituto Antártico Argentino genomfördes
den första av tre planerade expeditioner för att söka 50 milj
oner år gamla fossil på Seymour Island, den enda plats där
fågel- och däggdjursfossil hittats i Antarktis. De först funna
exemplaren av jättepingviner och tidiga valar togs hem av
den svenska Antarktisexpeditionen 1901–1903, som leddes av
Otto Nordenskjöld, och förvaras idag på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Nya fynd har gjorts av stora landfåglar,
pungdjur, sengångare och utdöda grupper däggdjur med anknytning till Sydamerika, Indien, Madagaskar och Australien.
Målet för detta projekt är att söka förklaringar till Antarktis
roll under däggdjurens utveckling. Årets expedition har uppmärksammats för ett fynd av Antarktis äldsta valfossil, som
visar hur snabbt valarna spred sig över jordens hav för ca 50
miljoner år sedan.
IceCube
På Sydpolen vid Amundsen-Scott-stationen färdigställdes
denna säsong det kubikkilometer stora neutrinoteleskopet
IceCube, infruset i inlandsisen på två kilometers djup med
syfte att undersöka kosmisk strålning och universums mörka
materia. Bygget av denna gigantiska struktur i ett av jordens
mest extrema klimat är ett av världens största och mest komp
licerade forskningsprojekt med deltagare från mer än 30 länder. Den totala byggkostnaden motsvarar 1,8 miljarder kronor
och har till största delen finansierats av usa, med viktiga bidrag från Sverige, Tyskland och Belgien.

swedarp 2010/11
kostnader (tkr)
Expedition
Dronning Maud Land, mara
Oden Southern Ocean
swedarp 2010/11, övriga
Totalt
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antal deltagare

2010

2011

Totalt

Kvinnor

Män

780

936

1 716

2

0

17 803

59 264

77 067

22

25

310

16

326

1

6

18 893

60 216

79 109

25

31

swedarp 2010/11 forskningsprojekt
Expedition

Projekt

Forskningsledare

Oden Southern Ocean 2010/11

Kopplingen mellan halogenerade kolväten och kvicksilvers biogeokemiska kretslopp i Södra oceanen: Forskarna undersökte hur dessa
gaser samspelar bland annat för att kunna svara på i vilken omfattning kvicksilver i luft, vatten och is omvandlas till former som har
betydelse för att kunna tas upp av djurlivet.

Katarina Abrahamsson,
Göteborgs universitet

Oden Southern Ocean 2010/11

Cirkulation av varmt havsvatten och smältvatten från glaciärer i
Göran Björk,
Amundsenhavet–Rosshavet: Forskarna undersökte om varmt vatten
Göteborgs universitet
cirkulerar in under isen och därmed bidrar till förtunning av shelfisarna.

Oden Southern Ocean 2010/11

Dynamik och evolution av epidemiska sjukdomar hos antarktiska
och arktiska sälar: Hur mår egentligen sälarna i Antarktis? Forskarna
undersökte vilka parasiter, virus och bakterier som finns i Antarktis
sälpopulationer.

Tero Härkönen,
Naturhistoriska riksmuseet

Oden Southern Ocean 2010/11

Jämförelse av koldioxidsystemet och hav-atmosfärflöden i polynior
med motsatta havsistrender i västra Antarktis: Processer som styr
koldioxidflödet mellan hav, is och luft studerades genom provtagning
av is, snö, vatten och luft.

Melissa Chierici,
Göteborgs universitet

Oden Southern Ocean 2010/11

Ultrakänsligt spårämne för havets cirkulation med antropogena
Ala Aldahan,
jodisotopen129: Varifrån kommer olika vattenmassor, i vilken blandUppsala universitet
ning och hur har de förändrats? Detta undersöktes för att bättre förstå
växelspelet mellan havens cirkulation och atmosfären och därmed
klimatpåverkan.

Oden Southern Ocean 2010/11

Mikrobiella samhällens variation och betydelse för kolomsättningen i
Södra ishavet: Forskarna undersökte hur klimatet och klimatförändringar påverkar såväl primärproduktion som storskaliga kolflöden i
isfria delar av Amundsenhavet.

Stefan Bertilsson,
Uppsala universitet

Oden Southern Ocean 2010/11

Klimatförändring och predatorinvasion av marina Antarktis:
Projektet undersökte det marina bottensamhället och förekomsten
av kungskrabbor och andra durofaga rovdjur för att dokumentera
eventuella förändringar.

Per-Olav Moksnes,
Göteborgs universitet

Oden Southern Ocean 2010/11

Järnspeciering och bly i Amundsenhavet: en studie av den relativa
Kuria Ndungu,
betydelsen av källor från hav och is: Forskarna undersökte den biolo- Stockholms universitet
giska koldioxidpumpen i Södra oceanen, dvs. hur plankton binder koldioxid från luft och hav, frodas, dör och slutligen sjunker till botten.

Oden Southern Ocean 2010/11

Lärarprogrammet: Läraren arbetade bland annat med sälforskarna.

Caroline Gennser

Dronning Maud Land

MARA (Moveable Atmospheric Radar for Antarctica): Under sju
veckor mättes aerosoler för att öka förståelsen för aerosolprocesser
och vågor i den mellersta atmosfären och för att jämföra aerosoler i
troposfären över Antarktis med troposfären över Arktis.

Sheila Kirkwood,
Institutet för rymdfysik (irf)

Edens frusna lustgård

Edens frusna lustgård: På jakt efter eocena däggdjur och andra ryggradsdjur på Seymour Island: Forskarna arbetade med insamling av
ryggradsdjur på Seymour Island, tidigare fynd har varit numerärt få
och fler taxa kan förväntas.

Thomas Mörs,
Naturhistoriska riksmuseet

IceCube

IceCube: Med hjälp av hetvattenborrar har kilometerdjupa hål borrats för att nedsänkta ljusdetektorer ska kunna fånga upp det svaga
ljus som uppstår när neutriner reagerar med en atom. Detta för att
undersöka var den kosmiska strålningen kommer ifrån och vad den
mörka materien i universum består av.

Per Olof Hulth,
Stockholms universitet
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SWEDARC TIC 2011
EAGER 2011
Under sensommaren 2011 genomfördes den dansk-svenska
forskningsexpeditionen eager 2011 (East Greenland Ridge)
med isbrytaren Oden. Expeditionen ingår i ett flerårigt samarbete mellan danska riksgemenskapens Kontinentalsokkelprojekt, Polarforskningssekretariatet och Sjöfartsverket. Det
danska projektet undersökte Östgrönlandsryggen, ett område
nordost om Grönland, i syfte att samla in information som behövs för att utvidga rätten till kontinentalsockeln utöver 200
nautiska mil enligt artikel 76 i fn:s havsrättskonvention. I expeditionen deltog även danska forskare inom ornitologi och
marin mikrobiologi samt en dansk och en svensk konstnär
inom konstnärsprogrammet. Genom expeditionen kunde Polarforskningssekretariatet också bidra till utläggning av mätbojar åt det europeiska observationsprogrammet e-surfmar
vid Centre de Meteorologie Marine i Frankrike. Dessa mätbojar ingår i det europeiska meteorologi-nätverket eumetnet.

Mätbojar lades även ut åt Argo, ett internationellt samarbete
mellan 50 institutioner i 31 länder som ingår i Integrated
Ocean Observing System.
NOA-Svalbard 2011
Spår efter gamla fjällkedjor finns på många platser i Arktis.
Sju områden på södra Svalbard har identifierats för fältarbete
inom projektet Neoproterozoic Orogeny in the Arctic (noaSvalbard). I noa-projektet söks efter belägg för hur dessa områden passar ihop för att på det sättet få kunskap om de gamla
fjällkedjornas beskaffenhet och utsträckning. Sex av dessa är
mål för huvudexpeditionen 2012, men redan under sommaren 2011 undersöktes ett område av en grupp forskare från
Sverige och Norge i samarbete med en större expedition ledd
av universitetet i Krakow, Polen.

swedarctic 2011
kostnader

antal deltagare

Expedition

2011

Kvinnor

Män

eager 2011

18 447

4

23

1

0

2

18 448

4

25

swedarctic 2010/11, övriga
Totalt

swedarctic 2011 – forskningsprojekt
Expedition

Projekt

Forskningsledare

eager 2011

Kontinentalsokkelprojektet: Forskarna samlade in information om
Östgrönlandsryggens utseende och uppbyggnad med hjälp av isbrytaren
Odens flerstråliga 3D-ekolod samt seismiska och gravimetriska data.

Christian Marcussen, geus

eager 2011

e-surfmar: Sex mätbojar placerades ut för att mäta lufttryck, ytvatten
temperatur och havsströmmar. Mätbojarna ingår även i det internationella
samarbetet Global Drifter Program.

Christian Marcussen, geus

eager 2011

Argo: Två mätbojar som driver med havsströmmarna på stora djup
placerades ut. Bojarna mäter temperatur och salthalt.

Christian Marcussen, geus

eager 2011

Konstnärsprogrammet: En konsthantverkare formade varje dag minst
två unika koppar i porslin.

Linda Karlsson

noa-Svalbard

Neoproterozoic Orogeny in the Arctic: Forskarna reste med S/Y Eltanin
från Longyearbyen till södra Nordenskiöld Land. Den så kallade Torellska
diskordansen undersöktes för att få kunskap om de gamla arktiska
bergskedjornas beskaffenhet och utsträckning.

Jaroslaw Majka och Henning
Lorenz, Uppsala universitet
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Genomförda expeditioner 2007–2010
I detta avsnitt redovisas först Antarktisexpeditioner i programmet swedarp under sydsomrarna 2009/10, 2008/09,
2007/08 och 2006/07. Därefter redovisas Arktisexpeditioner i programmet swedarctic 2007–2010. Under perioden 1 mars 2007–1 mars 2009 genomfördes Internationella
polaråret (ipy), en satsning som satte fokus på forskningen
i polarområdena. Under ipy genomförde sekretariatet flera
omfattande expeditioner och fick utökat anslag budgetåren
2007 och 2008.

SWEDARP 2009/ 10
Dronning Maud Land
Vid den svenska forskningsstationen Wasa fortsatte atmosfärfysisk forskning med hjälp av radaranläggningen Moveable
Atmospheric Radar for Antarctica (mara). Under vistelsen
vid Wasa gjordes också en logistisk insats samt översyn av
instrument och insamling av loggade data och prover.
Oden Southern Ocean
För fjärde året i rad genomfördes Oden Southern Ocean med
isbrytaren Oden till Antarktis i samarbete med amerikanska
nsf och de sällan utforskade områdena i Bellingshausen-,
Amundsen- och Rosshaven undersöktes. Forskningen omfattade maringeologi, oceanografi och kartläggning av havsbottnen med hjälp av Odens avancerade multibeam-ekolod samt
ett projekt inom astropartikelfysik.
IceCube
Den svenska forskningen inom det internationella projektet
IceCube fick fortsatt stöd och uppbyggnaden av den kubik
kilometer stora neutrinodetektorn IceCube var i slutfasen.
SWEDARP 2009/10, övriga
Large Scale Historical Exploitation of Polar Areas (lashipa)
fick fortsatt stöd. Undersökningen avsåg att kartlägga den
storskaliga industriella exploatering av polarområdenas
naturresurser som ägt rum från 1600-talet fram till idag.
Ett annat projekt studerade frågor om antibiotikaresis
tenta tarmbakterier hos fågelpopulationer i Antarktis.

swedarp 2009/10 – kostnader (tkr)
2008

2009

2010

Totalt

Dronning Maud Land

158

4 031

2 450

6 639

Oden Southern Ocean

0

15 311

53 615

68 926

swedarp 2009/10,
övriga

0

358

59

417

158

19 700

56 124

75 982

Expedition

Totalt

SWEDARP 2008/09
Oden Southern Ocean
För tredje gången genomfördes en expedition med isbrytaren

Oden till Antarktis i samarbete med nsf. På överfarten från
Sydamerika till McMurdo arbetade svenska och amerikanska
forskare i Amundsen- och Rosshaven. Den marina forskningen var tvärvetenskaplig och involverade bland annat oceanografi, klimatforskning och epidemiologi.
IceCube
Den svenska forskningen inom det internationella projektet
IceCube fick fortsatt stöd med skapandet av den kubikkilo
meter stora neutrinodetektorn IceCube.
SWEDARP 2008/09, övriga
lashipa genomfördes i Prince Olav Harbour på Sydgeorgien
för att inhämta kunskaper om 1900-talets antarktiska val
fångstindustri.

swedarp 2009/10 – kostnader (tkr)
Expedition
Oden Southern Ocean
swedarp 2008/09, övriga
Totalt

2008

2009

Totalt

15 089

56 822

71 911

270

89

359

15 359

56 911

72 270

SWEDARP 2007/08
JASE – Japanese-Swedish Antarctic Expedition
jase, en japansk-svensk bandvagnstravers, ingick i det internationella programmet International Trans-Antarctic Scientific Expedition (itase). Den svenska delen av jase utgick
från forskningsstationen Wasa med sikte på den antarktiska
högplatån. De övergripande frågeställningarna rörde klimatvariationer under de senaste istiderna.
Dronning Maud Land
Atmosfärfysikerna fortsatte arbetet med datainsamling kring
meteorologiska fenomen, partiklar och vågor i atmosfären
och troposfären med hjälp av radaranläggningen Moveable
Atmospheric Radar for Antarctica (mara). Expeditionen samordnades med det finska forskningsprogrammet i Antarktis
vid den närbelägna finska forskningsstationen Aboa.
Oden Southern Ocean
Isbrytaren Oden gick för andra gången till Antarktis med
ett brett svensk-amerikanskt forskningsprogram. På färden
från Sverige till Sydamerika deltog två forskningsprojekt
med kontinuerliga vatten- och luftprovtagningar. På över
farten från Sydamerika till Antarktis, och under ytterligare 20
forskningsdygn, undersöktes bland annat koldioxidsystemet,
ozonnedbrytning och miljögifter.
IceCube
Den svenska forskningen inom det internationella projektet
IceCube fick under säsongen 2007/08 fortsatt stöd.
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swedarp 2007/08 – kostnader (tkr)
2006–2007

2008

2009

Totalt

Dronning Maud Land,
jase och mara

6 244

2 116

24

8 384

Oden Southern Ocean

13 639

55 453

0

69 092

32

22

0

54

19 915

57 591

24

77 530

Expedition

swedarp 2007/08, övriga
Totalt

Oden Southern Ocean
Säsongen 2006/07 gjorde isbrytaren Oden sin premiärtur till Antarktis. Genom en överenskommelse mellan nsf,
Polarforskningssekretariatet och Sjöfartsverket fick Oden i
uppdrag att bryta en isränna till den amerikanska forskningsstationen McMurdo. Forskningsprogrammet under transiten
från Sydamerika till den antarktiska kontinenten hade marin
inriktning. I programmet deltog forskare från Sverige, usa
och Sydamerika.

SWEDARP 2006/07
Dronning Maud Land
Arbetet med det atmosfärfysiska projektet mara inleddes
med installation av en stor radarantenn. Underhållsarbete
på stationerna och förberedelser inför kommande forskningsprogram genomfördes. På Wasa och Svea placerades
instrument ut för övervakning inom geodesi och meteorologi
i samarbete med holländska forskare samt inom seismografi i
samarbete med tyska forskare.
Sekretariatet gav även stöd till ett svensk-tysk-japanskt
projekt, antsyo ii/agames. Där studerades bland annat hur
solinstrålningen reflekteras och växelverkar med partiklar i
troposfären.

AMANDA/IceCube
Vid Amundsen-Scott-stationen på Sydpolen fortsatte det
internationella partikelfysikprojektet amanda med fortsatt
svenskt stöd.

swedarp 2006/07 – kostnader (tkr)
Expedition

2006

2007

Totalt

Dronning Maud Land

3 921

3 840

7 761

Oden Southern Ocean

11 905

41 749

53 654

365

61

426

16 191

46 650

61 841

swedarp 2006/07, övriga
Totalt

FOR SK NINGSE XP EDITION ER INOM SWEDARP DE SENA STE FEM ÅREN
antal deltagare
Expedition

Ämne

Plats

Plattform

Logistikansvar Samarbete

m

k

Totalt

Dronning Maud
Land, mara

Atmosfärfysik

Dronning Maud Land

Wasa/Aboa

Finland

Finland

2

0

2

Oden Southern
Ocean

Tvärvetenskap

Södra ishavet

Oden/Nathaniel B.
Palmer

Sverige/USA

USA

22

25

47

Edens frusna
lustgård

Paleozoologi

Seymour Island

Tältläger

Argentina

Argentina

0

2

2

IceCube

Astrofysik

Sydpolen

Amundsen-Scottstationen

USA

USA

1

4

5

25

31

56

swedarp 2010/11

Summa

swedarp 2009/10

72

Dronning Maud
Land, mara

Atmosfärfysik

Dronning Maud Land

Wasa

Sverige

Finland

1

6

7

Oden Southern
Ocean

M aringeologi,
oceanografi,
a stropartikelfysik

Södra ishavet

Oden

Sverige

USA

5

25

30

årsredovisning

antal deltagare
Expedition

Ämne

Plats

Plattform

Logistikansvar Samarbete

m

k

Totalt

IceCube

Astrofysik

Sydpolen

Amundsen-Scottstationen

USA

USA

0

4

4

swedarp 2009/10,
övriga

Industrihistoria, zoonoiska
infektioner

Sydorkney,
A ntarktiska halvön

The Golden Fleece, Holland, Quark
Kapitan Khlebnikov Expeditions

Holland,
Norge

1

4

5

7

39

46

Summa

swedarp 2008/09
Oden Southern
Ocean

Tvärvetenskap

Södra ishavet

Oden

Sverige

USA

12

22

34

IceCube

Astrofysik

Sydpolen

Amundsen-Scottstationen

USA

USA

1

8

9

swedarp
2008/09,övriga

Tvärvetenskap

Sydgeorgien

Seal

Holland

Holland,
Norge

0

5

5

13

35

48

Summa

swedarp 2007/08
Dronning Maud
Land, jase

Klimat

Dronning Maud Land

Wasa, bandvagnar

Sverige

Japan

2

9

11

Dronning Maud
Land, mara

Atmosfärfysik

Dronning Maud Land

Wasa/Aboa

Sverige/Finland

Finland

1

1

2

Oden Southern
Ocean

Tvärvetenskap

Södra ishavet

Oden

Sverige

USA

17

16

33

IceCube

Astrofysik

Sydpolen

Amundsen-Scottstationen

USA

USA

0

8

8

20

34

54

Summa

swedarp 2006/07
Dronning Maud
Land

Atmosfärfysik,
geodesi, meteorologi, seismografi

Dronning Maud Land

Wasa och Svea

Sverige

Holland,
Tyskland

1

8

9

Dronning Maud
Land/antsyo/
agames

Atmosfärfysik,
geofysik glaciologi

Dronning Maud Land

Neumayer,
tältläger, flygplan
POLAR 2

Tyskland, Japan

Tyskland,
Japan

0

1

1

Oden Southern
Ocean

Tvärvetenskap

Södra ishavet

Oden

Sverige

USA

11

10

21

amanda/
IceCube

Astrofysik

Sydpolen

Amundsen-Scottstationen

USA

USA

0

9

9

12

28

40

Summa
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SWEDARC TIC 2010
Tajmyr 2010
Under sex veckor genomfördes en expedition med två delprojekt till Tajmyrhalvön i samarbete med ryska Arctic and
Antarctic Research Institute (aari). Övergripande geologiska
frågor kring hur den Arktiska oceanen har bildats och senare
utvecklats studerades samt istäckets utbredning under olika
istider och hur detta relaterar till däggdjurens utbredning,
evolution och utdöende.
SWEDARCTIC 2010, övriga
Denna säsong genomfördes den nionde expeditionen inom
ramen för projektet lashipa. Forskare från Sverige, Nederländerna, usa, Ryssland, Norge och Storbritannien arbetade
med att arkeologiskt undersöka och kartlägga brittiska gruvoch prospekteringslager från tidigt 1900-tal på Svalbard.

swedarctic 2010 – kostnader (tkr)
Expedition
Tajmyr 2010
swedarctic 2010, övriga
Totalt

2008

2009

2010

Totalt

44

475

3 943

4 462

0

84

2

86

44

559

3 945

4 548

SWEDARC TIC 2009
LOMROG II – Lomonosov Ridge off Greenland
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (geus) fortsatte tillsammans med svenska forskare den
kartläggning av kontinentalsockeln norr om Grönland och mot
Lomonosovryggen som påbörjades 2007. De svenska forsk
arna deltog med projekt inom zooekologi och maringeologi.
Kinnvika 2007–2009
Kinnvikaprojektet genomfördes under åren 2007–2009. Den
svensk-finsk-schweiziska forskningsstationen Kinnvika på
Nordostlandet, Svalbard, etablerades 1957–58. Genom ett
internationellt tvärvetenskapligt projekt nystartades stationen 2007 och under Internationella polaråret (ipy) utnyttjades stationen som bas för expeditioner. Projektet hade en
bred vetenskaplig inriktning, främst på forskning om klimat
förändringar och människans påverkan. Under år 2009 avslutades projektet, stationen stängdes och återställdes till
ursprungligt skick.
SWEDARCTIC 2009, övriga
Under sommaren 2009 gav sekretariatet stöd till projekt på
Grönland, Svalbard och svenska fjällen genom lån av utrustning, rådgivning och annat stöd.
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swedarctic 2009 – kostnader (tkr)
Expedition

2008

2009

2010

Totalt

lomrog ii

134

27 096

0

27 230

Kinnvika 2009

117

2 201

183

2 501

0

22

0

22

251

29 319

183

29 753

swedarctic 2009, övriga
Totalt

SWEDARC TIC 2008
ASCOS – Arctic Summer Cloud Ocean Study
Med isbrytaren Oden som plattform genomfördes projektet
ascos, ett internationellt och tvärvetenskapligt forskningsprogram med syfte att förstå viktiga klimatprocesser i centrala Arktis och dess globala påverkan. Projektet hade deltagare
från ett flertal länder.
Arktiska Sverige
Inom ramen för ipy ansvarade sekretariatet för första gången
för en forskningssatsning i Sverige som innebar att svenska
ipy-projekt med fältarbete i norra Sverige fick stöd. Forskningsprogrammet Arktiska Sverige var en kraftsamling kring
befintliga forskningsplattformar i den svenska fjällkedjan och
projekten var till stor del inriktade på klimatförändringar.
ISSS-08 – International Siberian Shelf Study 2008
Svenska forskare genomförde i samarbete med Ryska vetenskapsakademin en studie av 4 000 km av den sibiriska ishavskusten, från Barents hav till Lenafloden. Projektet studerade
klimatpåverkan och flödet av organiska ämnen från de sibiriska floderna. Det ryska forskningsfartyget Jacob Smirnitskyi
användes som bas.

swedarctic 2008 – kostnader (tkr)
2008

2009

2010

Totalt

ascos

264

19 500

206

19 970

Arktiska Sverige

133

3 258

12

3 403

84

1 353

28

1 465

isss-08

0

1 481

13

1 494

swedarctic 2008, övriga

0

129

6

135

481

25 721

265

26 467

Expedition

Kinnvika 2008

Totalt

SWEDARC TIC 2007
AGAVE – Arctic Gakkel Vents
En forskargrupp från Woods Hole Oceanographic Institution,
usa, ledde projektet agave, som med isbrytaren Oden som
plattform, undersökte livsformer i de hydrotermala utloppen
från jordens inre på havsbotten.

annat landbaserade expeditioner till Svalbard och Grönland,
genom lån av utrustning, myndighetskontakter och rådgivning.

swedarctic 2007 – kostnader (tkr)

LOMROG – Lomonosov Ridge off Greenland
Den första lomrog-expeditionen genomfördes med Oden
i samarbete med geus. Under expeditionen genomfördes
maringeologiska och oceanografiska undersökningar i
området norr om Grönland och vid Lomonosovryggen i
Arktiska oceanen.

Expedition

SWEDARCTIC 2007, övriga
Sommaren 2007 gav sekretariatet stöd till flera projekt, bland

swedarctic 2007, övriga

agave
lomrog
Kinnvika 2007

Totalt

2006

2007

2008

Totalt

0

17 803

1 518

19 321

728

30 673

533

31 934

42

947

0

989

284

271

0

555

1 054

49 694

2 051

52 799

FOR SK NINGSE XP EDITION ER INOM SWEDARC TIC DE SENA STE FEM ÅREN
antal deltagare
Expedition

Ämne

Plats

Plattform

Logistikansvar Samarbete

m

k

Totalt

eager 2011

Maringeologi

Grönlandshavet

Oden

Sverige

Danmark

4

23

27

noa-Svalbard

Geofysik

Svalbard

Tältläger

Polen

Norge,
Polen

0

2

2

4

25

29

swedarctic 2011

Summa

swedarctic 2010
Tajmyr 2010

Geologi

Tajmyr

Tältläger

Sverige

Ryssland

2

9

11

swedarctic
2010, övriga

Tvärvetenskap

Spetsbergen

Farm

Holland

Holland,
Norge

6

6

12

8

15

23

Summa

swedarctic 2009
lomrog ii

Maringeologi,
zooekologi

Arktiska oceanen

Oden

Sverige

Danmark

6

33

39

Kinnvika 2009, vår

Tvärvetenskap

Svalbard

Kinnvika

Sverige

Finland,
Polen, Norge

1

14

15

Kinnvika 2009,
sommar

Tvärvetenskap

Svalbard

Kinnvika, Farm,
Horyzont II

Sverige

Finland,
Polen,
Norge

5

24

29

swedarctic
2009, övriga

Varierande

Grönland, Svalbard,
svenska fjällen

Varierande

Varierande

Varierande

0

8

8

12

79

91

Summa
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antal deltagare
Expedition

Ämne

Plats

Plattform

Logistikansvar Samarbete

m

k

Totalt

ascos

Atmosfärkemi,
meteorologi

Arktiska oceanen

Oden

Sverige

14

29

43

Arktiska Sverige

Tvärvetenskap

Subarktiska Sverige

Varierande

Sverige

17

37

54

Kinnvika 2008

Tvärvetenskap

Nordostlandet
S valbard

Kinnvika

Sverige

Polen,
Finland,
Norge

7

30

37

isss-08

Oceanografi,
marin kemi

Östra Sibiriens kust

Jacob Smirnitskyi

Ryssland

Ryssland

7

9

16

swedarctic
2008, övriga

Astrobiologi,
industrihistoria,
paleozoologi,
palebiogeografi,
glaciologi

Grönland, Svalbard

Varierande

Varierande

Tyskland,
USA,
Holland,
Ryssland,
Norge

4

17

21

49

122

171

swedarctic 2008

Summa

swedarctic 2007
Test-agave

Hydrotermala
källor

Arktiska oceanen

Oden

Sverige

4

31

35

Test-lomrog

Maringeologi,
oceanografi

Köpenhamn–
Svalbard

Oden

Sverige

0

18

18

agave

Hydrotermala
källor

Arktiska oceanen

Oden

Sverige

USA

9

30

39

lomrog

Maringeologi,
oceanografi

Arktiska oceanen

Oden

Sverige

Danmark,
Grönland

12

29

41

Kinnvika 2007

Tvärvetenskap

Nordostlandet
S valbard

Kinnvika

Sverige

Polen,
Finland,
Norge

7

24

31

swedarctic
2007, övriga

Ekologi, industrihistoria, geologi,
atmosfärkemi

Grönland, Svalbard,
Ryssland, Sverige

Varierande

Varierande

Norge,
Ryssland,
Danmark,
Grönland,
Holland

12

28

40

44

160

204

Summa
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Planerade expeditioner
Planeringen för de närmaste årens forskningsexpeditioner
utgår från den långsiktiga prioritering som gjordes i och med
2010 års utlysning. Förberedelser pågår inför 2012 års expeditioner. Nya expeditionsprojekt och forskningsområden görs
aktuella med kommande utlysningar, och en större utlysning
planeras våren 2013 i samarbete med Vetenskapsrådet. En
utlysningsomgång för Stöd i mindre omfattning sker vintern
2011/12, med prioritet för yngre forskare, innovativa projekt,
nya forskningsfält och främjande av jämställdhet mellan könen. En omfattande marin Arktisexpedition planeras till sommaren 2014 inom ramen för forskarsamarbetet swerus-c3.

SWEDARC TIC 2012
En ny expedition till Tajmyrhalvön i Ryssland planeras till
sommaren 2012, liksom fortsatt forskning på Svalbard. Sommaren 2012 genomförs även den fjärde dansk-svenska Odenexpeditionen, lomrog iii.

swedarctic 2012 – kostnader (tkr)
Expedition

2011

Tajmyr

370

lomrog iii

284

Totalt

654

SWEDARP 2011/ 12
Dronning Maud Land
Radaranläggningen mara flyttas till den norska forskningsstationen Troll efter flera säsonger vid Wasa, inom ett samarbetsavtal mellan sekretariatet och Norsk Polarinstitutt.
Flytten till Troll, som är bemannad året runt, möjliggör studier
utanför sommarsäsongen. Med mara undersöker forskarna
hur ismoln som bildas vid 10 mils höjd över polerna påverkas
av utsläpp av koldioxid och metan, hur ozonrik luft från den
polara stratosfären blandas med luften närmare marken samt
hur luft från havsytan kring Antarktis lyfts upp och sprids
över långa sträckor.

Expeditionen dml Wasa 2011/12 genomförs med sekretariatets personal. Expeditionens uppdrag är att utföra underhållsarbeten av fordon och forskningsstationen Wasa, att
göra en miljöinventering samt att utbilda nyanställd personal. Expeditionen sker i nära samarbete med det finska forskningsprogrammet finnarp och deltagarna kommer att bo
på den finska forskningsstationen Aboa, i närheten av Wasa.
Kostnaderna för expeditionen redovisas under Forsknings
infrastruktur (se även sidan 17).
Victoria Land
Heta fossil från kyliga breddgrader är ett forskningsprojekt
som ska studera en av de stora och ännu obesvarade evolutionära frågeställningarna: uppkomsten och släktskapen mellan
de första komplexa flercelliga djuren, som uppträder för mer
än 540 miljoner år i den så kallade kambriska explosionen.
Expeditionen genomförs i samarbete med usa och utgår från
den amerikanska forskningsstationen McMurdo. Därifrån
flyger forskarna ca 500 km söderut till tältläger i Churchill
Mountains.
Forskningsprojektet Fysiologi hos fiskar i kallt vatten utförs i samarbete med usa, med arbete i fält och laboratorier
vid den amerikanska forskningsstationen McMurdo. Studien
syftar till att undersöka hur miljön påverkar fiskars hjärtkärlsystem och dess reglering, och vad som händer när någon
eller några av betingelserna ändras. Detta är viktigt för att
förstå och förutsäga hur globala förändringar av temperaturen påverkar olika fiskarter.

swedarp 2012 – kostnader (tkr)
Expedition

2011
99

Oden Southern Ocean
mara

943

Victoria Land

425

swedarp 2011/12, övriga

130

Totalt

1 596
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› Resultaträkning
(tkr)

Not

2011

2010

Intäkter av anslag

1

25 495

23 830

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

2

78 005

60 621

Intäkter av bidrag

3

4 101

2 579

Finansiella intäkter

4

850

1 700

108 450

88 730

verksamhetens intäkter

Summa

verksamhetens kostnader
Kostnader för personal

5

–17 651

–12 314

Kostnader för lokaler

6

–2 220

–1 442

Övriga driftkostnader

7

–85 634

–75 122

Finansiella kostnader

8

–1 193

–55

–948

–1 003

–107 645

–89 936

805

–1 206

0

1 667

0

–1 667

0

0

805

–1 206

Avskrivningar och nedskrivningar
Summa

verksamhetsutfall

tr ansfereringar
Medel som erhållits från statens
budget för finansiering av bidrag
Lämnade bidrag

9

Saldo

Årets kapitalförändring
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10

› Balansräkning
(tkr)

Not

2011-12-31

2012-12-31

Byggnader, mark och annan fast egendom

11

70

125

Förbättringsutgifter på annans fastighet

12

298

0

Maskiner, inventarier, installationer m.m.

13

2 118

3 048

2 487

3 174

Tillgångar
materiella anläggningstillgångar

Summa

fordringar
Kundfordringar

14

10 760

17

Fordringar hos andra myndigheter

15

622

742

68

111

11 451

870

Övriga fordringar
Summa

periodavgr änsningsposter
Förutbetalda kostnader

16

2 442

223

Upplupna bidragsintäkter

17

282

0

Övriga upplupna intäkter

18

476

45

3 200

268

–18 347

-6 981

–18 347

-6 981

36 466

20 073

15

15

36 481

20 088

35 271

17 420

Summa

avr äkning med statsverket
Avräkning med statsverket
Summa

19

kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Kassa och bank
Summa

summa tillgångar
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(tkr)

Not

2011-12-31

2012-12-31

20

5 114

6 320

805

–1 206

5 918

5 114

Kapital och skulder
myndighetskapital
Balanserad kapitalförändring
Kapitalförändring enligt resultaträkningen
Summa

skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret

21

2 309

3 174

Skulder till andra myndigheter

22

18 980

3 734

Leverantörsskulder

23

2 971

651

Övriga skulder

24

338

305

24 599

7 863

Summa

periodavgr änsningsposter
Upplupna kostnader

25

2 376

1 835

Oförbrukade bidrag

26

2 377

2 608

4 754

4 443

35 271

17 420

Summa

summa kapital och skulder
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› Anslagsredovisning
Anslag (tkr)
Uo 16 3:8 Ramanslag
ap.1 Polarforskningssekretariatet
Summa

Not

Ingående
överförings
belopp

Årets
tilldelning
enl. regl. brev

Totalt
disponibelt
belopp

Utgående
överföringsUtgifter
belopp

27

7 493

36 861

44 354

–25 632

18 721

7 493

36 861

44 354

–25 632

18 721
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› Tilläggsupplysningar och noter
Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat
anges. Till följd av detta kan summeringsdifferenser förekomma.

Tilläggsupplysningar
REDOVISNINGSP RINCIP ER
Tillämpade redovisningsprinciper
Polarforskningssekretariatets bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) om myndigheters
bokföring (fbf) samt esv:s föreskrifter och allmänna råd till
denna. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
samt esv:s föreskrifter och allmänna råd till denna.
I enlighet med esv:s föreskrifter till 10 § fbf tillämpar
myndigheten brytdagen den 5 januari. Brytdagen föregående
år var den 10 januari. Efter brytdagen har fakturor överstigande 20 tkr bokförts som periodavgränsningsposter. Motsvarande beloppsgräns föregående år var 10 tkr.
Kostnadsmässig anslagsavräkning
Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas fr.o.m. år
2009 anslaget först vid uttaget enligt undantagsbestämmelsen. Utgående balans år 2010, 511 tkr, har år 2011 minskat med
137 tkr.

U P P LYSNINGAR OM AV VIK EL SER
Avvikelser från ekonomiadministrativa regler
I enlighet med föreskrifterna i regleringsbrevet får Polarforskningssekretariatet ta ut avgifter för polarforskningsexpeditioner utan den begränsning som följer av 4 § andra
stycket avgiftsförordningen (1992:191). Avgifterna ska beräknas så att minst full kostnadstäckning uppnås.
Polarforskningssekretariatet får ta ut avgifter för boendet
för personal, studenter och gästforskare vid Abisko natur
vetenskapliga station. Avgifterna ska beräknas så att minst
full kostnadstäckning uppnås.

U P P LYSNINGAR AV VÄ SENTLIG BE T YDEL SE
Polarforskningssekretariatet fick i regleringsbrev för 2010 i
uppdrag att förhandla och teckna avtal med Kungl. Vetenskapsakademien (kva) om övertagande av Abisko naturvetenskapliga station. Övertagandet skedde den 1 december
2010. För finansiering av övertagandet fick sekretariatet 4 125
tkr från anslaget 3:10 Särskilda utgifter för forskningsändamål
under utgiftsområde 16. En del av detta anslag har använts
även under 2011. De åtta tillsvidareanställda vid stationen
övergick till anställningar hos Polarforskningssekretariatet.
Byggnaderna inom forskningsstationen ägs av kva och sekretariatet betalar ingen hyra utan ansvarar för drift och underhåll av anläggningen.
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U P P LYSNINGAR FÖR JÄM FÖREL SE ÄN DAM ÅL
Övertagandet av Abisko naturvetenskapliga station med åtta
medarbetare påverkar jämförelsesiffrorna för tidigare år. Detsamma gäller för lokalkostnaderna.
VÄRDERINGSP RINCIP ER
Anläggningstillgångar
Som anläggningstillgångar redovisas byggnader samt maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde om minst
20 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till
lägst tre år. Beloppsgränsen tidigare år uppgick till 10 tkr.
Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod och avskrivningen under anskaffningsåret sker från den månad tillgången tas i bruk.
Sekretariatet tillämpar olika avskrivningstider för anläggningstillgångar inom Sverige respektive används inom expeditionsverksamheten. Anläggningstillgångar som används på
expeditioner till Arktis och Antarktis har generellt kortare
livslängd än motsvarande anläggningar som används i Sverige.
Tillämpade avskrivningstider i Sverige
3 år

Datorer

5 år

Inredning
Fordon
Andra inventarier

Tillämpade avskrivningstider för anläggningar
på e xpeditioner och i Antarktis
3 år

Elektriska apparater
Maskiner

3–5 år

Fordon
Inredning
Andra inventarier

10 år

Nya byggnader

Tillämpad avskrivningstid för datorer gäller inte bärbara
datorer eller datorer som används under expeditioner. Dessa
kostnadsförs vid anskaffningstillfället. Avvikande avskrivningstid, 10 år, gäller en maskin inköpt 2005 samt ett fordon
köpt 2006. Befintliga inventarier behåller sin avskrivningstid.

Omsättningstillgångar
Fordringar har tagits upp till det belopp som de efter individuell prövning beräknas bli betalda.
Övriga omsättningstillgångar har tagits upp till anskaffningsvärdet enligt lägsta värdets princip.
Skulder
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp. Skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs i fråga om
väsentliga kursförändringar.

ANSTÄLLDA S SJU K FR ÅNVARO
I tabellen redovisas anställdas totala sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden. Vidare
redovisas andel av totala sjukfrånvaron under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. I tabellen redovisas också
sjukfrånvaro fördelat på kön och ålder i förhållande till respektive grupps sammanlagda ordinarie arbetstid. Sjukfrån
varon redovisas i procent.
Sjukfrånvaro

2011

2010

2.3

4.4

65.8

73.3

Kvinnor

1.9

6.1

2.7

2.4

ER SÄT TNINGAR OCH AN DR A FÖRMÅN ER

Totalt

ledamöter i insynsrådet/andra styrelseuppdrag

Andel 60 dagar eller mer

Ersättning (tkr)
Tom Arnbom

1

Män

Lena Blomberg

1

Anställda

–29 år

-

-

Stefan Claesson

1

Anställda 30 år –49 år

0.7

6.1

Ann-Britt Edfast
Energitekniskt centrum,
Processum Biorefinery Initiativ AB

1

Anställda 50 år –

3.1

1.0

Annika Nilsson

1

Lennart Nordh

1

Lars Rahm

1

Sjukfrånvaro för gruppen (anställda under 29 år) lämnas inte
då antalet anställda i gruppen understiger 10 personer.

ledande befattningshavare/styrelseuppdrag
Ersättning (tkr)
Björn Dahlbäck
Inga förmåner

856
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Noter
(tkr)

RESU LTATR ÄK NING
Not

1

2011

2010

Intäkter av anslag

25 495

23 830

Summa

25 495

23 830

intäkter av anslag

Summa ”Intäkter av anslag” (25 495 tkr) skiljer sig från summa ”Utgifter” (25 632 tkr)
på anslaget Uo 16 3.8 ap.1. Skillnaden (137 tkr) beror på minskning av semesterlöneskuld som intjänats före år 2009. Denna post har belastat anslaget men inte bokförts
som kostnad i resultaträkningen.
Not

2

intäkter av avgifter och andr a ersättningar
2 589

154

75 242

60 418

174

49

78 005

60 621

Intäkter av bidrag från Utrikesdepartementet

160

160

Intäkter av bidrag från Vetenskapsrådet

200

Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen
Intäkter av uppdragsverksamhet tjänsteexport
Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar
Summa
Not

3

intäkter av bidr ag

196

1 750

1 872

586

Intäkter av bidrag från övriga organisationer

845

43

Intäkter av bidrag från eu:s organisationer

682

Intäkter av bidrag från internationella organisationer, ucar

146

40

4 101

2 579

Intäkter av bidrag från Kammarkollegiet enl prop. 2008/09:1 utg. omr. 16
Intäkter av bidrag från Kammarkollegiet avseende Abisko naturvetenskapliga station

Summa
Not

4

finansiella intäkter
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret
Övriga finansiella intäkter inkl. valutakursvinster
Summa

Not

5

848

131

2

1 569

850

1 700

11 585

8 004

6 066

4 310

17 651

12 314

kostnader för personal
Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier
och andra avgifter enligt lag och avtal)
Övriga kostnader för personal
Summa
Ökningen beror på att antalet anställda är fler efter övertagandet
av Abisko naturvetenskapliga station

Not

6

kostnader för lokaler
Kostnader för lokaler

2 220

1 442

Summa

2 220

1 442

Ökningen beror på drift och underhåll av byggnaderna vid
Abisko naturvetenskapliga station.
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Not

7

Hyra av isbrytaren Oden, Sjöfartsverket

8

Not

9

10

75 000

64 787

230

0

Övriga driftkostnader

10 404

10 335

Summa

85 634

75 122

52

19

Valutakursförluster

1 141

36

Summa

1 193

55

Bidrag till Kungl. Vetenskapsakademien för finansiering av verksamheten
vid Abisko naturvetenskapliga station under tiden april–november 2010.

0

1667

Summa

0

1667

finansiella kostnader
Ränta på lån i Riksgäldskontoret

Not

2010

övriga driftkostnader
Reaförlust vid utrangering av anläggningstillgångar

Not

2011

lämnade bidr ag

årets kapitalför ändring
Avgiftsfinansierad verksamhet, överskott

805

–1 206

Summa

805

–1 206

2011-12-31

2010-12-31

BAL AN SR ÄK NING
Not

11

byggnader, mark och annan fast egendom
Ingående anskaffningsvärde

5 578

5 578

Summa anskaffningsvärde

5 578

5 578

–5 454

–5 398

Ingående ackumulerade avskrivningar

–56

–56

–5 510

–5 454

70

125

Årets anskaffningar

333

0

Summa anskaffningsvärde

333

0

Årets avskrivningar

–35

0

Summa ackumulerade avskrivningar

–35

0

Utgående bokfört värde

298

0

15 812

15 755

157

57

Årets försäljningar/utrangeringar (anskaffningsvärde)

–1 527

0

Summa anskaffningsvärde

14 442

15 812

Årets avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
Not

Not

12

13

förbättringsutgifter på annans fastighet

maskiner, inventarier, installationer m.m.
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
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2011-12-31

2010-12-31

–12 763

–11 816

Årets avskrivningar

–857

–947

Årets försäljningar/utrangeringar (avskrivningar)

1 297

0

–12 323

–12 763

2 118

3 048

10 619

0

141

17

10 760

17

Fordran ingående mervärdesskatt

302

195

Kundfordringar hos andra myndigheter

321

84

0

463

622

742

Förutbetalda hyreskostnader

149

146

Förutbetald kostnad intaari

1 644

0

582

0

Ingående ackumulerade avskrivningar

Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
I samband med utrangering av reservdelar till bandvagnar
bokfördes en reaförlust på 230 tkr (se not 7.)
Not

14

kundfordringar
Kundfordran De Nationale Geologiske Undersøgelser
for Danmark og Grønland (geus)
Övriga kundfordringar
Summa

Not

15

fordringar hos andr a myndigheter

Övriga fordringar hos andra myndigheter
Summa
Not

16

förutbetalda kostnader

Förutbetald kostnad alci

67

77

2 442

223

Utomstatliga bidragsintäkter avseende icos (Lunds universitet)
och Arctic Futures (Mistra)

282

0

Summa

282

0

Upplupna intäkter, utomstatliga avseende interact (eu-projekt)
och Arctic Futures (Mistra)

476

45

Summa

476

45

Övriga förutbetalda kostnader
Summa
Not

Not

Not

17

18

19

upplupna bidr agsintäkter

övriga upplupna intäkter

avr äkning med statsverket
Anslag i räntebärande flöde

86

Ingående balans

–7 493

–403

Redovisat mot anslag

25 632

24 073

Anslagsmedel som tillförts räntekonto

–36 861

–31 163

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde

–18 722

–7 493

årsredovisning

2011-12-31

2010-12-31

511

754

–137

–243

375

511

–18 347

–6 981

6 320

1 938

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag
Ingående balans
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag
Summa avräkning med statsverket
Not

20

balanser ad kapitalför ändring
Ingående balans
Avgiftsfinansierad verksamhet (tjänsteexport) underskott 2010
Summa

Not

21

–1 206

4 382

5 114

6 320

3 174

4 120

297

57

lån i riksgäldskontoret
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.
Ingående balans
Under året nyupptagna lån

–1 162

–1 003

Utgående balans

2 309

3 174

Beviljad låneram enligt regleringsbrev

6 000

6 000

18 388

2 656

Arbetsgivaravgifter

348

295

Leverantörsskulder andra myndigheter

212

769

32

14

18 980

3 734

1 644

0

Årets amorteringar

Not

22

skulder till andr a myndigheter
Fakturor Sjöfartverket avseende hyra av Oden

Övrigt
Summa
Not

23

lever antörsskulder
Leverantörsskuld intaari
Leverantörsskuld alci

582

0

Övriga leverantörsskulder

745

651

2 971

651

317

290

15

15

6

0

338

305

Summa
Not

24

övriga skulder
Personalens källskatt
Övriga skulder, avräkningskonto valutakonto. Motkontering, se posten Kassa och bank.
Övrigt
Summa
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Not

25

Upplupna kostnader avseende interact
Övriga upplupna kostnader
Summa
26

Bidrag som erhållits från icke-statliga organisationer
Bidrag från Kammarkollegiet avseende Abisko naturvetenskapliga station
Bidrag från Vetenskapsrådet

145

449

392

2 376

1 835

0

196

156

433

0

1 872

208

107

2 013

0

Summa

2 377

2 608

Uo 16 3:8 ap.1
Polarforskningssekretariatet
Enligt regleringsbrevet disponerar Polarforskningssekretariatet en anslagskredit på
1 843 tkr. Under 2011 har myndigheten inte utnyttjat krediten.
Myndigheten får disponera hela det ingående överföringsbeloppet från föregående år
enligt årets regleringsbrev.
Anslaget är räntebärande.
Anslagssparandet är avsett att användas i expeditionsverksamheten de kommande åren.
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1 298

458

Bidrag interact, eu-projekt

ANSL AGSREDOVISNING
27

1 469

oförbrukade bidr ag
Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet (Kammarkollegiet)

Not

2010-12-31

upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner och löner inklusive sociala avgifter

Not

2011-12-31
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› Sammanställning över väsentliga uppgifter
(tkr)

2011

2010

2009

2008

2007

Beviljad

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

Utnyttjad

2 309

3 174

4 120

5 064

4 979

3 200

4 000

3 900

3 900

5 490

0

0

0

0

770

848

131

164

895

521

0

0

0

0

0

Beräknat belopp enligt regleringsbrev *

92 000

67 500

83 500

52 000

29 900

Avgiftsintäkter *

75 242

60 418

91 145

66 546

79 998

2 763

203

910

617

222

1 843

1 558

1 328

1 597

1 288

0

0

0

0

0

Anslagssparande

18 721

7 493

402

861

390

varav intecknat*

18 000

0

0

861

0

låner am riksgäldskontoret

kontokrediter riksgäldskontoret
Beviljad
Maximalt utnyttjad

r äntekonto riksgäldskontoret
Ränteintäkter
Räntekostnader

avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som disponeras

Övriga avgiftsintäkter

anslagskredit
Beviljad
Utnyttjad

anslag
Ramanslag

bemyndiganden – ej tillämpligt
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(tkr)

2011

2010

2009

2008

2007

Antalet årsarbetskrafter (st)

27

17

20

21

19

Medelantalet anställda (st)

30

22

25

20

23

3 908

5 228

5 688

5 140

6 296

805

–1 206

4 382

–5 328

–7 875

5 114

6 320

1 938

2 576

10 451

personal

driftkostnad per årsarbetskr aft ***

kapitalför ändring****
Årets
Balanserad

* Avser tjänsteexport exkl. finansiella intäkter.
** Anslagssparanet är avsett att användas i expeditionsverksamheten de kommande åren.
*** Antalet årsarbetskrafter och driftkostnad per årsarbetskraft varierar kraftigt beroende på
expeditionsverksamhetens omfattning respektive år.
**** Fr.o.m. år 2009 avräknas anslag kostnadsmässigt. Årets kapitalförändring fr.o.m. år 2009 består enbart av
resultatet för den avgiftsfinansierade verksamheten.
Balanserad kapitalförändring från 2008 har reglerats i samband med övergången till kostnadsmässig anslags
avräkning. Belopp avseende semesterlöneskulden t.o.m. 2008 har förts till posten Avräkning med statsverket och
övriga periodiseringar har reglerats under det särskilda anslaget på utgiftsområde 26. Resterande balanserat
överskott består av det ackumulerade resultatet avseende tjänsteexporten.
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› Underskrift
Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader,
intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Björn Dahlbäck
Föreståndare
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Omslag: En metanbubbla i sjöis i Stordalen
nära Abisko. De ökade metanflöden från
sjöar och vattendrag till atmosfären är en
följd av arktisk uppvärmning och studeras
året om. Foto: Martin Wik.
Cover: A methane bubble in lake ice at
Stordalen, near Abisko. The increased
methane fluxes from inland waters to the
atmosphere are a result of Arctic warming
and are studied all year round.
Baksida: Vy från Abiskofjällen och toppen
Pallentjåkka mot Norge. Foto: Martin Wik.
Back cover: View from Abisko Mountains
and Pallentjåkka towards Norway.
Motsatt sida: Klas Hultqvist flyttar kablar
på Sydpolen. Foto: Chad Finley.
Opposite: Klas Hultqvist is moving cables
on the South Pole.
Denna sida: Amundsens tältmodell
används fortfarande på Antarktis.
Foto: Jonas Hagström.
This page: Amundsen’s tent model is
still used in Antarctica.
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med uppgift att främja och samordna svensk polarforskning. Det innebär bl.a. att följa och planera forskning och
utvecklingsarbete samt organisera och genomföra
forskningsexpeditioner i Arktis och Antarktis.
Polarforskningssekretariatet är förvaltningsmyndighet för lagen (2006:924) om Antarktis och prövar
frågor om tillstånd för vistelse eller verksamhet i
enlighet med lagen.

The task of the Swedish Polar Research Secretariat is
to promote and co-ordinate Swedish polar research.
This means e.g. to follow and plan research and development and to organise and lead research expeditions
to the Arctic and Antarctic regions.
The Swedish Polar Research Secretariat is the
administrative authority for the Act on Antarctica
(2006:924) and handles permit issues for visits or
activities in accordance with the Act.
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