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 Tirsdag 21. januar
Åpning 
v/Odd Olsen Ingerø, sysselmann på Svalbard

Dyrelivet på Svalbard under «klimapisken»
Eva Fuglei og Åshild Ønvik Pedersen, Norsk Polarinstitutt

Servering av reinsodd og salg av drikke
Radisson Blu Polar Hotell

 Torsdag 23. januar
Ut på tur - vær godt forberedt!
Feltsesongen står for døren. Går det an å forberede seg på skred og andre farer? 
Sysselmannen på Svalbard, Røde Kors, UNIS

 Tirsdag 28. januar
Geopolitikk i nordområdene og på Svalbard
Kristine Offerdal, forskningsleder v/ Institutt for Forsvarsstudier

Svalbards hemmeligheter under vann – inntrykk fra 
dykkerundersøkelser
Det er over 1350 arter dyr under vann rundt Svalbard. Vi ser litt på dette 
mangfoldet med undervannsbilder fra forskjellige miljøer.
Haakon Hop, seniorforsker i marinbiologi, Norsk Polarinstitutt

 Torsdag 30. januar
M/K Forlands forlis i 1958
19. juli 1958 forliste selskuta M/K Forland sør for Edgeøya. I tre uker 
kjempet mannskapet for livet før de ble reddet 11. august. Hør historien 
fra en som var om bord!
Tormod Jensen, fangstmann på M/K Forland i 1958

Svalbards største vitenskapelige ekspedisjon: Gradmålingen 
1898-1902
I årene 1898-1902 gjennomførte svenske og russiske vitenskapsfolk en 
grundig meridian-måling fra Sørkapp til Sjuøyane. Dette er en av de 
største vitenskapelige ekspedisjonene på Svalbard gjennom tidene, men 
den er merkelig lite kjent. Sommeren 2013 fulgte vi bokstavelig talt i 
ekspedisjonens kjølvann og fotspor.
Thor Bjørn Arlov, historiker NTNU/UNIS og Per Kyrre Reymert, 
konservator, Svalbard Museum

 Tirsdag 4. februar
Varulvene kommer!
Hva skjer under isen i Polarnatta? Forskerne kommer rett fra et 3-ukers 
opphold i Ny-Ålesund der de har studert livet under isen i den svarteste 
mørketida.
Jørgen Berge, professor i marinbiologi UiT/UNIS og Geir Johnsen, 
professor i marinbiologi, NTNU/UNIS

Hvor giftig er maten din?
Fisk, sel, hval: Du tror du spiser sunne, naturlige produkter – men er de det?
Dr. Pernilla Carlsson, Arctic Monitoring and Assessment Program (AMAP)

Ingen påmelding – seminaret er gratis


