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Kommitténs uppgifter och syfte
Nationalkommittén för globala miljöförändringars syfte är att främja det svenska
engagemanget av forskare och svenska intressen genom representation i de internationella
programmen inom globala miljö- och resursfrågor, inom International Science Council
(ISC) och Future Earth (FE) och till dessa kopplade internationella projekt. Kommitten
syftar också till att öka det tvärvetenskapliga samarbetet mellan svenska forskare inom
området.

Ledamöter i Nationalkommittén under 2020
Under 2020 lämnade Margareta Johansson på egen begäran sin post som ordföranden i
kommittén. En valberedning tillsattes av kommitténs medlemmar. Efter beredning av
denna kommitté tillfrågades Katarina Gårdfeldt och Jakob Granit om att vara ordförande
respektive vice ordföranden vilket de tackade ja till. Under 2020 var följande personer
ledamöter i Nationalkommittén:
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Anneli Ekblom
Birgitta Evengård
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Möten under året
Under 2020 har Nationalkommittén hållit fyra möten. Mötesanteckningar från dessa
möten finns att ladda ner från Nationalkommitténs hemsida:
http://web.nateko.lu.se/nationalkommitten_gec/dokument.html

Datum

Typ av möte

21 februari

Online möte

15 maj

Online möte

10 september

Online möte

13 november

Online möte

Aktiviteter under året
Under året har nationalkommittén främst fokuserat sitt arbete på att upprätta en strategisk
och långsiktig verksamhetsplanering som kontinuerligt fylls med aktiviteter för att bidra
till kommitténs målsättning. Kommittén har gjort ansträngningar för att förstå hur
kommitténs bäst kan bidra till att stärka det svenska deltagandet i FE och hur detta kan
stärka svensk forskning inom området. Ordföranden och vice ordföranden har också haft
möten med KVAs preses och ständige sekreterare för att diskutera KVAs
huvudmannaskap och ursprungliga intention med kommittén och samt dess koppling till
FE.
Pandemin har medfört att inga fysiska möten har hållits inom kommittén vilket begränsat
utbytet mellan medlemmarna.
Kommittén har haft en rad möten med FE i Sverige, flera kommittémedlemmar också har
deltagit i ett flertal internationella FE möten. Kommittén har även skickat ett brev till
Formas GD Ingrid Pettersson (IP) där vi föreslagit en dialog med Formas för att bättre
förstå hur vi kan utveckla svensk miljö och resursforskning samt om och hur detta kan
ske i samarbete med ICS och FE. Frågor som kan diskuteras med Formas är deras syn på
FE, dels hur vår kommitté kan stötta FE i linje med Formas syn. Mötet bör kunna äga rum
under 2021.
Vi har under hösten 2020 planlagt och arbetat med att färdigställa program för ett större
vetenskapligt symposium nämligen ”Antarktis ekosystem i ett förändrat klimat – Sveriges
utmaningar och möjligheter som ordförande för CCAMLR”. Arrangörer är Havs- och
vattenmyndigheten, Polarforskningssekretariatet, KVA och vår kommitté. Symposiet
kommer äga rum 23 februari bland annat under medverkan av HKH Kronprinsessan
Victoria, utrikesminister Ann Linde, flera av Sveriges med framstående polarforskare
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samt förvaltningsorgan. Symposiet finansieras av Havs- och vattenmyndigheten och
Polarforskningssekretariatet
Pandemin har medfört att inga fysiska möten har hållits inom kommittén vilket begränsat
utbytet mellan medlemmarna.
Nationalkommitténs externa hemsida
Under året har vi fortlöpande uppdaterat hemsidan och information om
mötesanteckningar, information om medlemmarna och länkar till relevanta organisationer
finns lätt tillgängligt på vår hemsida.

Katarina Gå rdfeldt
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Vice Ordfö rande
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