
SVALBARDS MILJØVERNFOND  
FYLLER 5 ÅR OG  INVITERER TIL  

BURSDAGSFEIRING PÅ 
LONGYEARBYEN KULTURHUS  

TORSDAG 10. MAI KL. 15.00 – 19.00.

 Svalbards miljøvernfond serverer bursdags
kake og kaffe, og byr også på smakebiter fra ulike 
prosjekt som Svalbards miljøvernfond har finansiert 
i løpet av sine 5 år.

I en liten miljømesse vil høydepunkter fra ulike 
prosjekt bli presentert via små  forelesninger, 
 presentasjoner og stands, som for eksempel Long
yearbyen fotoklubbs samtids dokumentasjon, ulike 
nettsider med miljøinfo, bøker, guider og bildearkiv. 
Her skal det være noe for enhver smak; for den 
miljø bevisste, for reiselivet, for forvaltninga og for 
barn og voksne. 

I tillegg vil Rabalder kulturkafé  servere kort reist 
Bidos av  Svalbardrein til kr 98, og foreldre rådet i 
Polarflokken barnehage vil arrangere Miljømarked 
på galleriet i Longyearbyen kulturhus. 

Markeringen gjennomføres i samarbeid med 
Longyear byen kulturhus og Radisson BLU Polar 
Hotel Spitsbergen.
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Andreas Wahl er kjent fra ekspertpanelet i Lyngbø 
og Hærlands Big Bang på NRK. Andreas hadde her 
også en spalte som het «God Fysikk».

I 2009 lagde Andreas videoserien «Reale Triks» 
på Dagbladet.no, med 51 eksperimenter. I spalten 
«Gatefysikk» i Schrödingers katt på NRK1 utfordret 
han programleder Hanne Kari Fossum til eksperi
menter og demonstrasjoner ute blant folk på gata. 

I 2012 er Andreas aktuell som programleder for 
«Folkeopplysningen» på NRK1.
 
Andreas er en entusiastisk formidler av natur
vitenskap og vil underholde med vareprøver av 
«Reale Triks» som  er en krysning mellom stand
up, foredrag og trylleshow. Alt i naturvitenskapens 
tjeneste!

KONFERANSIER ANDREAS WAHL

5år
JUBILEUMSFEIRING 10. MAI

I LONGYEARBYEN

 

Bli med og opplev:

3	Reale triks

3	Rypemysteriet

3	Euforisk samspill

3	Bokbad +  nyttig  

og spennende  

miljøinfo



START  -  SLUTT FOREDRAG OMTALE

kl. 15.00 - 15.10 Styreleder Ann-Kristin Olsen 
ønsker velkommen til bursdags-
feiringen og presenterer dagens 
konferansier Andreas Wahl.  

Fysiker Andreas Wahl skal lede publikum gjennom programmet. I tillegg skal Andreas bidra med festlige, realfaglige triks og stunt under arrange-
mentet. Noen vakre, noen tøffe, noen tankevekkende og noen smått spektakulære. Andreas lover blant annet en usynlig brannslukker, en alkohol-
damprakett og at du får oppleve vannkraft på en helt ny måte. Reale triks som alle bør få med seg!

kl. 15.15 - 15.35 «Barn i aksjon!» fra Polarflokken barnehage. Polarflokken barnehage har de siste årene gjennomført flere miljøaksjoner og viser innslag fra aksjonene «søppel», 
«miljømat» og «kortreist mat». Polarflokken barnehage viser også film fra søppeltokt i 2009.

kl. 15.35 - 15.55 Rypenes hemmelige liv v/forsker Eva Fuglei, 
Norsk Polarinstitutt.

Ingen visste hvor fjellrypene på Svalbard tok veien om høsten og hvor de var gjennom vinteren. Ryper påmontert 
satellittsendere har tatt oss med på en fantastisk reise og gitt oss noen svar.

kl. 16.00 - 16.20 Museum i Gruve 3 – spennende planer fra Store 
Norske om museum og vitensenter. Orientering 
v/Håvar Fjerdingøy fra Store Norske og prosjekt-
leder Arvid Ruud.

Store Norske kullgruvemuseum er et spennende prosjekt som forteller om 100 års kullgruvedrift på Svalbard. Anlegget planlegges i tilknytning til Gruve 
3 i Longyearbyen og kan stå ferdig til Store Norskes 100-årsjubileum i 2016 dersom det blir realisert. I anlegget vil  besøkende få omvisning i en utstilling 
som viser kullgruve driftens historie i et lokalt, globalt og  miljømessig perspektiv, oppleve det autentiske daganlegget med verksted og smie, og bli med 
inn i gruva til ei strosse der kullet ble tatt ut av berget.

kl. 16.20 - 16.40 Miljøeffekter av ferdsel på 
Svalbard? Sårbarhetsmodell og 
prioritering av sårbare områder. 
v/forsker Nina Eide, Norsk insti-
tutt for naturforskning.

Turistbåtene ankrer opp og folk strømmer i land ved et kulturminne på Svalbard. Noen planter blir tråkket ned og et par rein må vike plass, men vet vi 
egentlig hvor mye ferdsel disse områdene tåler?

kl. 16.40 - 16.55 Miljøbevisste og villmarksøkende «feltturister» 
på Svalbard; når er de en trussel mot natur- og 
kulturmiljøet? Også denne orienteringen holdes 
av Nina Eide.

Flertallet av disse turistene ferdes i guida grupper. Hvem er de og hva forventer de? Og kan vi forvalte denne 
turismen slik at både gjestene og verneinteressene blir fornøyde? 

kl. 17.00 - 17.20 Ung Polar Eufori - innsikt gjennom opplevelse og 
deltakelse med Liv Mari Schei, Mari Tefre og unge 
musikere.

Opplev noen av Longyearbyens unge musikere i musikalsk samspill med Liv Mari Schei - når det serveres mini-filmkonsert 
med utdrag fra ung polar eufori. 

kl. 17.20 - 17.40 Bestandsutvikling hos ærfugl på 
Svalbard: Effekter av predator-
kontroll og klima v/forsker Børge 
Moe, Norsk institutt for natur-
forskning.

Prosjektet har studert bestandsutviklingen hos ærfugl i Kongsfjorden og på Eholmen i Bellsund. Sammenligningen 
av disse bestandene er interessant fordi Eholmen har vært drevet som dunvær med beskyttelse mot predatorer, 
mens Kongsfjorden er et fuglereservat. Her viser vi hvordan predatorkontroll og klima har påvirket disse bestandenes 
utvikling over de siste 30 år.  

kl. 17.40 - 18.00 AECO, miljøvernfondet og reiselivsutvikling 
i et miljøperspektiv v/generalsekretær Frigg 
Jørgensen.

Interesseorganisasjonen for cruiseoperatører, AECO, har gjennomført flere prosjekter med støtte fra miljøvernfondet; 
om prosjektene, samarbeid, ulike modeller for løsning og hvordan drive miljøvernarbeid for turister til sjøs.

kl. 18.10 - 18.30 Polart skriveri. Forfatter Sigri 
Sandberg Meløy og hennes 
polare forfatterskap.

Andreas Wahl griller forfatter Sigri Sandberg Meløy om Klimaboka – og andre polare skriblerier. Kan det hende at noe faktisk henger sammen?

kl. 18.30 - 18.50 Hva forteller fortidens kaier oss om  fram tidens 
anlegg v/ingeniør Jomar Finseth, SINTEF 
 Byggforsk.

I alle bosetninger på Svalbard finner vi kaianlegg eller spor etter kaier i tre, som er oppført med tradisjonelle teknikker og byggemetoder. Dette er 
konstruksjoner som har vært utsatt for et hardt arktisk klima og har til en viss grad tålt de harde påkjenningene meget godt. Er dette tilfeldig eller 
skyldes den relativt lange levetiden godt vedlikehold eller teknikker/materialer spesielt tilpasset det harde klimaet? Det er stor forskjell i byggemetode 
og byggeteknikk i de norske og russiske bosetningene, og i dette foredraget vil vi se nærmere på om tilstand kan knyttes opp mot nettopp dette.  
Jomar Finseth oppsummerer med at dette er det mest spennende og interessante prosjektet han har jobbet med.

         ”people protect                          what they love

Andreas Wahl  

underholder med Reale triks

kl. 15.10 - 15.15

kl. 15.55 - 16.00

kl. 16.55 - 17.00

kl. 18.00 - 18.10

kl. 18.50 - 19.00
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Vi tar forbehold om endringer i programmet.


