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Den danske nationalkomité for SCAR – Scientific Committee of Antarctic 
Research, blev nedsat i 2009 som en fortsættelse af den tilsvarende komite 
for det international polarår 2007-8, med medlemmer som på det tidspunkt 
repræsenterede forskellige danske forskergrupper med aktiviteter i 
Antarktis.  
 
SCAR blev oprettet som videnskabelig komite under ICSU 1958, 
www.scar.org, som en direkte konsekvens af den Antarktiske traktat, som bl.a.  reserverer Antarktis 
til videnskabelige og fredelige formål, og sætter nationale territorielle krav på standby for en 50-årig 
periode, fornyligt forlænget til 2058. Sekretariat for SCAR er på Scott Polar Institute, Cambridge, UK.  
 
Medlemskab af danske videnskabelige associationer som SCAR blev overflyttet fra 
Forskningsrådene til Videnskabernes Selskab ∼2013, samtidig med beskæring af pulje til 
medlemskab; dette medførte ingen betaling af associeret medlemskab kontingent til SCAR i 
perioden 2012-16, og deraf følgende vågeblus for aktiviteterne. Efterfølgende har Covid-19 medført 
yderligere begrænsning af aktiviteter, uden formelle møder i Nationalkomiteen siden 2019 (men med 
gentagne ad-hoc diskussioner).  
 
Generelt har de fleste nationer indskrænket de videnskabelige aktiviteter i Antarktis betydeligt i 
perioden 2020-21, med kun de vigtigste vedligehold af de Antarktiske forskningsstationer udført. 
Mange forskergrupper fra de forskellige lande har derfor ikke kunne gennemføre planlagte 
aktiviteter, og mange strandet / forhindret i at komme til Antarktis pga Corona restriktioner i de 
logistiske transfer hubs (som Cape Town, Punta Arenas og Australien/New Zealand). 
 
På det formelle SCAR niveau, møder af SCAR landerepræsentanter har været afholdt efter planen 
som online møde (Hobart Feb 2021, udsat fra 2020), ligesom det parallelle SCAR Open Science 
videnskabelige møde er gennemført i forlængelse af SCAR national repræsentant mødet. 
Formanden for den danske nationalkomite har deltaget i disse møder, og forventes også at deltage 
i Sep 2022 SCAR mødet i Indien (som forventes afholdt som en blanding af online og in-person 
møder). 
 
SCAR aktivitetsniveauet forventes igen fuldt tilbage til næsten normale forhold i 2022/23 sæsonen, 
og der vil her også være væsentlige danske aktivititeter bl.a. omkring ”oldest ice” isborings aktiviterne 
i East Antarcrtica (KU-NBI, i samarbejde med Australien og mange andre lande), ESA satellit 
validering (DTU Space, omkring Antarctic Peninsula og Weddel Sea i samarbejde med UK), samt 
astrofysik aktiviteter i forbindelse med observatorierne på Sydpolen (KU-NBI i samarbejde med 
NSF). 
 
Der er som noget nyt i Danmark afholdt et dedikeret halv-dags fagligt møde omkring danske 
videnskabelige aktiviteter i Antarktis. Mødet blev afholdt online Jan 2022 som et follow-op til et 
tilsvarende årligt møde om Grønlandsk isforskning, organiseret af Ruth Mottram, DMI. Omkring 30 
deltagere fulgte præsentationer af et overraskende bredt spektrum af Antarktis aktiviteter, både med 
fysiske in-situ og fly målinger, og mange remote sensing / kortlægningsaktiviteter / klimaprojekter. 
SCAR samt national komiteens arbejde blev også præsenteret her. Det er planlagt af videreføre 
dette initiativ på årlig basis. Næste møde i SCAR national komiteen er planlagt i maj 2022.   
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med kontaktperson i UFM Frej Sorrento Dichmann. Der forventes at være behov for opdatering af 
denne medlemsliste, bl.a. som følge af nye videnskabelige interessenter, hvilket forventes at ske via 
ministeriet og de relevante universiteter. 
 
Nye væsentlige danske aktiviteter omfatter bl.a. biologiske arbejder på de Antarktiske øer syd for 60 
grader (KU-bioscience), samt et omfattende kortlægningsprojekt af hele Antarktis baseret på 
historiske luftfotografier (KU-geologisk museum). Et nyt international initiativ – ”RINGS” – som vil 
kortlægge alle Antarktiske udløbsgletschere med flybårne radar- og geofysik målinger, er også 
igangsat som et nyt SCAR projekt, på norsk-dansk-amerikansk initiativ, hvor et første 
planlægningsmøde i Tromsø juni 2022 allerede har tiltrukket mere end 50 repræsentanter fra de 
væsentligste Antarktiske ”spillere” allerede bekræftet, se scar.org/science/rings/news. 
 
/Rene Forsberg 
20-5-2022 

 

 
 

Oversigtskort over Antarktis. Væsentlige danske aktiviteter baseret bl.a. på stationerne  
Rothera (UK), Troll (N), Concordia (Fr+It),McMurdo (US) samt Casey (Aus)  

 

http://www.scar.org/science/rings/news

