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De viktigste problemstillingene:  
Arven etter Nansen er et nasjonalt forskningsprosjekt med en budsjettramme på nærmere 800 

millioner kroner som skal kartlegge det nordlige Barentshavet. Prosjektet har som mål å skaffe mer 

helhetlig forståelse av et arktisk øko- og klimasystem i endring. Prosjektet skal pågå i seks år og det 

nye isgående forskningsfartøyet, Kronprins Haakon, skal brukes til å samle inn data. Universitetene 

i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo, Universitetssenteret på Svalbard, Havforskningsinstituttet, 

Norsk Polarinstitutt og Meteorologisk institutt går sammen om å utvikle et sterkere samarbeid for å 

bedre kunnskapsgrunnlaget i et område hvor mange forventer økt aktivitet. 

 

Isens tilbaketrekning og potensialet for økt aktivitet lengre nord medfører behov for oppdatert og ny 

kunnskap om området. Forskerne i Arven etter Nansen skal jobbe på tvers av fagretninger og 

institusjoner for å skaffe kunnskap om hvordan det marine økosystemet påvirkes av klima og 

menneskelig aktivitet.  

 

Prosjektet har blitt initiert av forskermiljøene selv, men har fått god støtte fra regjeringen. Ideen ble 

unnfanget på et møte i det norske vitenskapsakademiet og ble videreutviklet og konkretisert 

gjennom et SAK-prosjekt. Prosjektet har blitt vurdert og kvalitetssikret av internasjonale 

fageksperter.  

 

For 2017 ga regjeringen støtte over Statsbudsjettet til et forprosjekt, og for 2018 tilsagn om oppstart 

av hovedprosjektet (kanalisert gjennom og også finansiert av NFR). Arven etter Nansen blir Norges 

største marine forskningsprosjekt.  

 

Styret består av en representant fra hver av de deltakende institusjonene. Styrets leder er Kenneth 

Ruud fra UiT Norges Arktiske Universitet. Nils Christian Stenseth fra UiO er en av to nestledere i 

styret.  

 

Ved MN deltar miljøer ved Institutt for biovitenskap og geofag i Arven etter Nansen. 

 

Forsker Leif Christian Stige ved Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis er invitert til å 

presentere prosjektet for fakultetstyret.  

 

 


