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Hilsen fra preses 
 
Året 2020 var preget av pandemien. Allerede fra mars stengte samfunnet ned. Akademi-
ets arrangementer måtte skje digitalt. Feiringen av både Abelprisutdelingen og Kavli-
prisene ble utsatt. I skrivende stund er det planer for et nedskalert Abel-arrangement 
også for 2021. 

Forskning og vitenskap er ekstra viktig under en pandemi og når samfunnet er i 
krisemodus. Dette utløser behov for forskning for å løse både medisinske, sosiale og 
juridiske utfordringer. Vi får vitenskapsråd for politikkutforming på steroider.  

Det er bra at samfunnet på denne måten etterspør vitenskap og at vitenskapen kan 
levere. Likevel er det også bekymringsfulle trekk. Penger og oppmerksomhet sluses inn 
i det som er relevant for å håndtere pandemien. Andre områder kommer lett i skyggen. 

Av denne grunn er det ekstra viktig at akademiet opprettholder sine regulære aktiviteter, 
med møter om temaer som ikke er preget av tidens akutte behov. Det er også viktig å 
minne om at grunnen til at vi nå er i stand til å komme opp med løsninger, som en 
vaksine mot covid-19, er lang tids systematisk grunnforskning. 

I fjor avsluttet jeg mitt forord slik: «En av de flotte tingene med å være engasjert i Aka -
demiet er den entusiasmen man møter hos medarbeidere, medlemmer og samarbeids-
partnere.» Jeg står fortsatt ved det. 
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Hans Petter Graver. 
Foto: Eirik F. Baardsen



Medlemsoversikt 
 

H.M. Kong Harald er Akademiets ærespreses. 

H.M. Dronning Sonja, H.K.H. Kronprins Haakon og 
H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit er æresmedlemmer. 

 

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse kan ha opp til 140 norske medlemmer og 
100 utenlandske under 70 år. Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap (tidligere 
Den historisk-filosofiske klasse) kan ha opp til 120 norske medlemmer og 60 utenlandske 
under 70 år. Også utenlandske statsborgere med fast bosted i Norge regnes som norske 
medlemmer. En plass blir ledig ved dødsfall eller når et medlem fyller 70 år. Medlemmer 
som passerer 70-årsgrensen, er fortsatt fullverdige medlemmer med forslags- og 
stemmerett. 

I 2020 fikk Akademiet 32 nye medlemmer; 17 norske og 15 utenlandske, inkludert årets 
Abel- og Kavliprisvinnere. 

20 medlemmer avgikk ved døden i løpet av året. 

 

NYE MEDLEMMER 2020 

 

DEN MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE KLASSE 
Norske 
Gr.  Navn/Arbeidssted 
1    Dundas, Bjørn Ian, Universitetet i Bergen 
1    Trulsen, Karsten, Universitet i Oslo 
3    Kääb, Andreas Max, Universitetet i Oslo 
4    Vogt, Rolf David, Universitetet i Oslo 
6    Kristensen, Vessela N., Universitetet i Oslo 
6    Lorens, James B., Universitetet i Bergen 
6    Nilsen, Hilde Loge, Universitetet i Oslo 
7    Fyhn, Marianne, Universitetet i Oslo 
 
Utenlandske 
Gr.  Navn/Arbeidssted 
1    Furstenberg, Hillel, Hebrew University of Jerusalem, Israel 
1    Margulis, Gregory, Yale University, New Haven, Connecticut, USA 
2    Fabian, Andrew, University of Cambridge, Storbritannia 
2    Haider, Maximilian, CEOS GmbH, Heidelberg, Østerrike 
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2    Krivanek, Ondrej, Nion Co, Kirkland, USA 
2    Rose, Harald, Universität Ulm, Tyskland 
2    Urban, Knut, Forschungszentrum Jülich Gmbh, Tyskland 
6    Julius, David, University of California, San Francisco, USA 
6 Patapoutian, Ardem, Howard Hughes Institute, Scripps Research Investigator, La 

Jolla, USA 
7 Bohr, Vilhelm A., National Institute of Health, Baltimore, USA 
8 Strømme, Maria, Uppsala universitet, Sverige 
 
KLASSEN FOR HUMANIORA OG SAMFUNNSVITENSKAP 
Norske 
Gr. Navn/Arbeidssted 
1 Hjeltnes, Guri, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, Oslo 
2 Henshilwood, Christopher Stuart, Universitetet i Bergen 
3 Falkeid, Unn, Universitetet i Oslo 
6 Rognstad, Ole-Andreas, Universitetet i Oslo 
7 Holden, Steinar, Universitetet i Oslo 
7 Salvanes, Kjell Gunnar, Norges Handelshøyskole 
7 Aardal, Bernt, Universitetet i Oslo 
8 Kraft, Siv Ellen, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet 
8 Økland, Jorunn, Universitetet i Bergen/Det norske institutt i Athen 
 
Utenlandske 
Gr.  Navn/Arbeidssted 
2    Bal, Mieke, Selvstendig forsker, Amsterdam, Nederland 
5    Nedoma, Robert, Universität Wien, Østerrike 
5    Nordal, Guðrún, Árni Magnússon institutt for islandske studier, Island 
5    Polinsky, Maria, University of Maryland, USA 
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Akademiets medlemstall per 31. desember 2020 var 949: 
 
Den matematisk- naturvitenskapelige klasse 
A og BA: Norske medlemmer 275 
B:         Utenlandske medlemmer 250 
 
Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap 
A og BA: Norske medlemmer 247 
B:          Utenlandske medlemmer 157 
 
Av Akademiets medlemmer var 196 kvinner (21%), av disse var 117 norske (22,2%). 
 
Til sammen: 929 
Antall avdøde: 20 
A= Norske Medlemmer 
BA = Utenlandske medlemmer med samme rettigheter som norske; i dag innvalgt 

som norske medlemmer etter statuttendring 
B = Utenlandske medlemmer



Styret i Akademiet 
 

 

Presidiet i 2020 Fra venstre Øystein Hov, Kenneth Ruud, Hans Petter Graver, Gunn Elisabeth 
Birkelund. Foto: Eirik Furu Baardsen. 
 
Presidium: 
Hans Petter Graver (2019–2021)  
Kenneth Ruud (2020–2022) 
Gunn Elisabeth Birkelund (2020–2024)  
Øystein Hov (2017–2020)  
 
Den matematisk-naturvitenskapelige klasse:  
Kenneth Ruud, leder (2020–2022)  
Reidunn Aalen, nestleder (2020–2022)  
 
Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap: 
Gunn Elisabeth Birkelund, leder (2020)  
Terje Lohndal, leder (2021–2023)  
Terje Lohndal, nestleder (2020)  
Ellen Mortensen, nestleder (2021–2023) 
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Styremedlemmer 
Styremedlem Helge Holden (2020–2022)  
Styremedlem Tore Rem (2020–2022)  
Styremedlem Unni Olsbye (2020–2022)  
 
Varamedlemmer 
Vara for leder og nestleder i MN-klassen: Susanne Viefers (2020–2022) 
Vara for leder og nestleder i HS-klassen: Hilde Sandvik (2020–2022) 
 
Første varamedlem Sunniva Siem (2020–2022) 
Andre varamedlem Kristin B. Aavitsland (2020–2022) 
Tredje varamedlem Hugo Lundhaug (2020–2022)



Alminnelige opplysninger  
 
Organisasjonsform 
 
Det Norske Videnskaps-Akademi ble etablert i 1857 og er en frittstående, lands -
omfattende organisasjon som omfatter alle vitenskapelige disipliner. Akademiet har 
norske og utenlandske medlemmer og dessuten æresmedlemmer. En plass blir ledig ved 
dødsfall eller når et medlem fyller 70 år. Innvalg av nye medlemmer gjennomføres en 
gang i året. Bare medlemmer av Akademiet kan foreslå kandidater til innvalg. 
Medlemmene er fordelt på to klasser hver inndelt i åtte grupper.  
 
Det har ikke vært organisatoriske endringer i Akademiet i 2020.  
 
Akademiets tilholdssted  
 
Det Norske Videnskaps-Akademi holder til i eget hus med adresse Drammensveien 78, 
0271 Oslo. Bygningene med tilhørende tomt eies av Akademiet.  
 
Akademiet har gjennomført noen mindre rehabiliteringsprosjekter i 2020. Det er lagt ny 
drenering rundt deler av huser, to vinduer er restaurert i hovedhuset, og det er laget 
varevinduer til dem. Steinar Onstad har restaurert pilastene i Gobelinsalen der malingen 
hadde flasset av og rankene i Blomsterhagen er restaurert. 
 
Balkong over hovedinngang har fått nytt dekke og fuktskadene i fasaden på inngangs-
portalen er reparert. Den ene porten er også restaurert etter at den ble kjørt i stykker.  
 
Radonundersøkelser har vært foretatt med tilhørende tiltak. 
 
Personale og administrasjon  
 
Ved utgangen av 2020 hadde Akademiet arbeidsgiveransvar for totalt 39 personer. Dette 
fordeler seg på 17 personer (16 årsverk i gjennomsnitt for hele 2020) i sekretariatet 
inkl. generalsekretær, og 13 personer (16 årsverk for hele 2020) i VISTA.  
 
Ved utgangen av 2020 har Akademiets sekretariat bestått av følgende personer, i tillegg 
til generalsekretæren:  
 
Direktør Øyvind Sørensen  
Seniorrådgiver Line Therese Nævestad  
Rådgiver Gro Havelin  
Økonomi- og driftssjef Richard Hugo Kvile  
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Regnskapsmedarbeider Sebastian Crancenco  
Leder for samfunnskontakt 
og kommunikasjon Marina Tofting  
Kommunikasjonsrådgiver Anne-Marie Astad døde 18. juli 2020 
Kommunikasjonsrådgiver Eirik Furu Baardsen  
Kommunikasjonsrådgiver Daniel Schmidt sluttet 1. februar 2020 
Prosjektleder Eva Halvorsen  
Prosjektleder Eirik Lislerud 
Prosjektleder Pål Pettersen  
Prosjektleder Håkon Sandbakken  
Seniorrådgiver Helene Rønning 
Studentmedarbeider Anne Helen Bakke  
Studentmedarbeider Xhenisa Amiti  
Studentmedarbeider Amandine Elise Toso 
 
Arbeidsmiljø og likestilling  
 
I 2020 har koronapandemien påvirket den enkeltes arbeidstakers situasjon i stor grad. 
Etter nedstengingen 12. mars har de fleste ansatte hatt hjemmekontor det meste av 
året. Akademiet har likevel klart å bevare et godt arbeidsmiljø. Sykefraværet i 2020 var 
på 4,3% mot 2,9% i 2019. Arbeidet som utføres i Akademiet er av den art at fysiske 
skader ikke lett oppstår. Det har aldri forekommet arbeidsulykker av noen art. Andelen 
kvinner blant de faste ansatte var 42 % og i styret (inkludert varamedlemmer) var 
kvinneandelen 46 % i 2020. 
 
Miljørapportering  
 
Akademiets virksomhet forurenser i liten grad det ytre miljø. Videre legger Akademiet 
til rette for å benytte Skype/Zoom på møter der det er hensiktsmessig for å redusere 
reiseaktiviteten. Presidie- og styremøter gjennomføres i stor grad ved at personer uten-
for Oslo kan delta via Skype/Zoom.



Minneord over Anne-Marie Astad 
 
Kommunikasjonsmedarbeider i Akademiet Anne-Marie Astad gikk bort 18. juli, 68 år 
gammel. Hun hadde en nøkkelrolle i oppbyggingen av Abel- og Kavliprisene. 
 
Anne-Marie Astad ble født 31. august 1951 i Batnfjorden som den eldste av seks søsken. 
Hun studerte media og kommunikasjon ved distriktshøgskolen i Volda og medier og 
kommunikasjon ved Trinity and Saints’ College i Leeds i perioden 1972–1974. Deretter 
begynte hun å arbeide som journalist og fotograf i blant annet Bergens Tidende, 
Haugesunds Avis og Forbrukerrapporten. Fra 1985 var hun knyttet til NRK og gikk inn i 
redaksjonen til Programbladet hvor hun gjennom årene hadde flere arbeidsoppgaver, 
blant annet som redaksjonssjef. Fra 1992–1996 var hun redaksjonsleder ved NRK 
Fjernsynets pressetjeneste og prosjektkoordinator for NRK Data-TV og fra 1997 til 2001 
var hun informasjonsmedarbeider i NRK Fjernsynets informasjonsavdeling. Før hun kom 
til Akademiet i 2004 hadde hun også jobbet som vikar for informasjonssjefen i Den 
Norske Turistforening og som informasjonsmedarbeider i Norsk forening mot støy. 
 
Anne-Marie Astad kom altså til Akademiet med erfaring fra informasjonsarbeid og som 
journalist. Nå skulle hun være med å bygge opp forskningskommunikasjon rundt Abel-
prisen. 
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hans kone Anna Kepes. Foto: Det Norske Videnskaps-Akademi



Hun trivdes særlig når hun knyttet mennesker sammen, gjerne de unge. Da Akademiet 
fikk ansvaret for den nye Kavliprisen i 2005, hadde hun allerede et nettverk av interna-
sjonale forskningsjournalister og store forskningsinstitusjoner som hun kunne bruke i 
det videre arbeidet. 
 
Anne-Marie drømte høyt og uten grenser. Hva med å bli astronaut? Eller å dra til sjøs 
etter gymnaset? Hva med å samle alle forskningsjournalistene i Akademiet i Oslo? Op-
timismen gikk ofte foran realismen. Hun var uredd – hennes respekt måtte fortjenes. 
En fin tittel og akademiske meritter var ikke nok. 
 
Forskningskommunikasjon sto hennes hjerte nær. Anne-Marie fikk til svært mye, og hun 
har bidratt til å gjøre forskning mer tilgjengelig. 
 
De siste årene var de to barnebarna den største gleden hennes. Hun døde 18. juli, 68 
år gammel. Vi er takknemlig for å ha møtt et raust, varmt, nysgjerrig og kunnskapsrikt 
menneske og lyser fred over Anne-Maries minne.



Beretning om virksomheten 2020 
 
Årsberetningen er inndelt i fire hoveddeler, de tre hovedpilarene i Akademiets virksomhet 
og det som er felles for de tre 
 

• Formidling av forskning  
• Vitenskapsråd for politikkutforming («science advice for policy») 
• prisene 
• aktiviteter som er felles for de tre hovedpilarene 

 
FORMIDLING AV FORSKNING 

 
HVOR HENTER VI KUNNSKAPEN FRA? STORE NORSKE LEKSIKON 

Store norske leksikon (SNL) har på ti år gått fra å være 
et feilslått prosjekt i krise til å bli et av de mest brukte 
nettstedene i Norge. Vitenskapsakademiet var én av or-
ganisasjonene som var med på den vellykkede rednings-
aksjonen. På årets første Akademimøte 16. januar 
fortalte sjefredaktør Erik Bolstad om leksikonets historie, 
samfunnsoppdrag og rolle i dag; sammenlignet 
situasjonen i Norge med andre europeiske land og for-
talte om hva vi vet om hvordan folk tilegner seg kunn-
skap nå. SNL er det nest største ikke-kommersielle 
nettstedet i Norge, bare slått av NRK, og 429000 artikler 
fra SNL ble lest dagen før datoen for foredraget, som var 
16. januar 2020. SNL har utviklet et publiseringssystem 
som er unikt for leksikon, og som nå brukes også i andre 
land. Erik Bolstad refererte til en undersøkelse som viser 
at besteforeldre-generasjonen er den mest ukritiske 
nettbrukeren og kan si «Jeg har lest på Internett» som 
en garanti for sannhetsgehalten.  
 

Erik Bolstad er daglig leder for Foreningen Store norske leksikon og sjefredaktør for 
verkene foreningen gir ut: Store norske leksikon, Store medisinske leksikon, Norsk bio-
grafisk leksikon og Norsk kunstnerleksikon. Han har vært sjef for Store norske leksikon 
fra 2016. 
 
Han jobbet 15 år i NRK før han kom til Store norske leksikon. Der var han en av de 
første nettjournalistene. Han var med på å bygge opp nyhetstilbudet på nrk.no, var an-
svarlig for Nett-TV og Nettradio i en årrekke og var sjef for nettjenester i seks år. Han 
var også språksjef i NRK i en periode, sjef for NRKbeta og satt i ledergruppen for Nye 
medier i flere år. Han er nok likevel best kjent som mannen som laget værtjenesten 
yr.no. 
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CHINA’S CENTURY? IMPLICATIONS FOR US ALL 

 
Akademiet i samarbeid med Universitetet i Oslo arrangerte 27. januar et foredrag med 
Stephen Green, ordinert prest i Church of England, medlem av Overhuset, ledet HSBC 
Bank (2005–2011), britisk handelsminister (2011–2013), og nå Chair, the Natural His-
tory Museum and Asia House i London. Green er forfatter og debattant om temaer som 
internasjonal kultur, religions- og miljøutvikling.  
 

 
Hans foredrag oppsummeres slik: «Viewed geopolitically, the main question is whether 
and how the world views of the two most important and influential powers on the new 
world stage – China and America (the one fundamentally Confucian, the other essentially 
individualist) – can be constructively synthesized. At a deeper level, though, the great 
question is whether and how the irreversible fact of urbanization will nurture the growth 
of human individuality in every society, such that the wisdom of others transforms and 
enriches all those great Eurasian cultures.» 
 
 

ISLAMSK LOV I FORANDRING  

På formiddagsmøtet 28. januar holdt Eirik Hovden foredraget Islamsk lov I forandring. 
Islamsk lov (også kalt sharia) har blitt forsket på av europeisk akademia i flere hundre 
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Stephen Green. Foto: Det Norske Videnskaps-Akademi



år. Spesielt de siste tiårene har tekststudier blitt kombinert med historiske og etno-
grafiske studier av islamsk lov slik den er praktisert, ved læresteder, domstoler og i dag-
liglivet, ofte som blandet med tradisjon og (populær)kultur. Forskningen viser et bilde 
av stadige forandringer og pragmatiske nytolkninger, om enn ikke mest synlig i de 
sentrale «hellige» tekstene, så i desto større grad i tolknings- og støttelitteraturen.  Deler 
av denne blir også stadig kanonisert over tid. I praksis blir nye tekster over tid inkludert 
og ekskludert fra det som kan forstås som «kanon» for en gitt retning innen Islam. Selv 
om det finnes mange interne teorier om nyfortolkning i islam, så gir likevel et «utenfra-
blikk» et noe annet bilde av forandring, noe som mer forankret i sosial kontekst og 
mønster av menneskelig aktørskap blir tydeligere. I sin presentasjon reflekterte Hovden 
over hvordan vi kan tenke rundt forandring i islamsk lov og refleksjoner over faglige 
rammer og andre føringer. Eirik Hovden er postdoktor ved Institutt for fremmedspråk 
ved Universitetet i Bergen.  
 
 

SØRGEDIKTNING I ET HISTORISK PERSPEKTIV 
– FRA EGIL SKALLAGRIMSSON TIL NAJA MARIA AIDT. MED ET SIDEBLIKK TIL 

PSYKOLOGISK SORGTEORI 

Professor Bjarne Markussen ved Institutt for nordisk og 
mediefag ved Universitetet i Agder holdt foredraget på 
Akademimøtet 13. februar. Det hadde et dobbelt sikte: 
For det første å undersøke hvordan sorg uttrykkes i poesi 
til ulike tider – fra vikingen Egil Skallagrimsson til mo-
derne elegikere. For det andre å undersøke forholdet 
mellom sørgediktning og psykologisk sorgteori – fra 
Freud til Stroebe og Schut. Kan diktning og psykologi 
«snakke sammen»? Har psykologene noe å lære av 
dikterne – og omvendt? Ut fra dette doble perspektivet 
har han lest sorgteori og sørgedikt, og et interessant 
funn er at tanken om relokalisering går igjen i diktningen 
til enhver tid: Man forestiller seg at de døde lever videre 
i Valhall, i Guds himmel eller i minnene våre. 
 

 
 

 
 

JON ELSTER SYMPOSIUM – VINNER AV AKADEMIETS PRIS FOR 
FREMRAGENDE HUMANISTISK OG SAMFUNNSVITENSKAPELIG FORSKNING 

(INKLUDERT RETTSVITENSKAP, TEOLOGI OG UTDANNINGSVITENSKAP) 

Akademiets pris i 2019 for fremragende humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning 
inkludert rettsvitenskap, teologi og utdanningsvitenskap, tidligere kalt Stefi og Lars 
Fylkesakers pris, ble tildelt Jon Elster, Columbia University, New York. Elster fikk prisen 
for sine fremragende bidrag i filosofi og statsvitenskap. Det ble arrangert et symposium 
i anledning overrekkelsen av prisen 21. februar 2020 til ære for Elster. Der var det fo-
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Bjarne Markussen. 
Foto: Universitetet i Agder



redrag ved Jon Elster Is social science possible? med etterfølgende kommentarer fra 
Ken Binmore (University College London) og Thomas Hylland Eriksen (UiO). Deretter 
holdt Jon Elster foredraget France before 1789: The Unraveling of an Absolutist Regime 
med påfølgende kommentarer ved Stein Tønnesson (PRIO) og Julian Swann (Birkbeck 
College). Til slutt var det en panelsamtale om Jon Elsters betydning og påvirkning, med 
innledninger ved Professor Diego Gambetta  (European University Institute), George 
Ainslie (Veterans Affairs Medical Center & University of Cape Town) og dessuten deltok 
i panelet Gunn Elisabeth Birkelund, Olav Gjelsvik, Aanund Hylland og Bjørn Erik Rasch. 
 
 

VANNET I SOLSYSTEMET 

På formiddagsmøtet 3. mars holdt Stephanie Werner, professor i geofysikk og planetologi 
og gruppeleder for sammenlignende planetologi ved Senter for jordens utvikling og dy-
namikk, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo, foredraget om vann i solystemet. Vann 
regnes som hovedingrediensen i livet slik vi kjenner det. Mange romoppdrag er designet 
for å søke etter liv eller i det minste beboelige forhold på andre planetære legemer i 
solsystemet og utover. Stephanie Werner forklarte hvordan solsystemet utforskes for å 
finne ut hvordan, hvor og hvor mye vann kan finnes på andre planeter. Hun  satte ob-
servasjoner i sammenheng med dannelse og utvikling av planetære systemer. Hvor 
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og Lars Fylkesakers pris, av statssekretær Aase Marthe Horrigmo på seminaret til ære for Jon 
Elster 21. februar 2020. Foto: Eirik Furu Baardsen



kommer vannet på jorden fra? Hva innebærer det for eksoplanetære systemer? Hvor 
sannsynlig er det å finne en annen beboelig jord? 
 
 

PANDEMIEN – TILLIT I KORONAENS TID 

Torsdag 12. mars 2020 klokken 14.00 sto statsminister Erna Solberg og helseminister 
Bent Høie fram på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen og kunngjorde 
de mest dramatiske tiltakene gjennomført i Norge i fredstid. Skolene ble stengt, interna-
sjonal trafikk ble stengt, folkeansamlinger over et minimum ble forbudt, og det ble for-
bud mot besøk på helseinstitusjoner. En rekke bransjer mistet over natten inntektene. 
Antallet personer uten arbeid steg fra litt over 100 000 til nesten 450 000 i løpet av få 
dager. Virksomheter i mange næringer måtte stenge, og fortsatt er det usikkert hvor 
mange av dem som vil klare seg. Regjeringen satte etter hvert inn milliarder av kroner 
i kompensasjoner og støttetiltak. Over natten ble klasserom og arbeidsplasser overført 
til hjemmet for tusenvis av mennesker. Elektroniske kommunikasjonsmidler ble i løpet 
av noen dager den viktigste plattformen for møter og annen kommunikasjon i arbeids-
livet og i samfunnet for øvrig. 
 
Som alle andre stengte Det Norske Videnskaps-Akademi den fysiske møtevirksomheten. 
Mange satt i karantene for å begrense smittespredning, og det var kontinuerlige nyhets-
sendinger der hovedsaken var å formidle utviklingen i tallene på covid-19-syke, syke-
husinnleggelser og etter hvert døde i Norge og andre land. Dette rullet over TV-skjermen 
i sanntid til hele befolkningen i alle land. Ingen hadde vært med på noe slikt tidligere, 
og det bredte seg en utrygghet i befolkningen: Hvordan skal dette gå, hvor vil dette 
ende – i min familie, i vårt lokalsamfunn, vårt land, i verden?  
 
I denne situasjonen lanserte Det Norske Videnskaps-Akademi en foredragsserie som 
skulle sette pandemien inn i en bredere samfunnsmessig, historisk og kulturell kontekst, 
for å vise at det er omfattende erfaringer på mange plan med epidemier og pandemier. 
Siktemålet var folkeopplysning og folkeoppdragelse, ikke en rapport eller analyse i sann-
tid av ulykken som hadde kommet over oss. Vi ville mobilisere kunnskap og forståelse 
på et bredt grunnlag for å sette situasjonen inn i en bred sammenheng.  
 
Vi kalte foredragsserien Tillit i koronaens tid. Undersøkelser viser at tillitsnivået i befolk-
ningen påvirkes av pandemien. Mens tilliten til myndighetene har økt, er folks tillit til 
hverandre svekket. Som professor Nina Langeland sa i sitt foredrag Medisineren i pan-
demien 16. april, skaper særlig dråpe- og luftsmitte frykt hos mennesker for hverandre. 
Frykt skaper engstelse og dårligere livskvalitet hos den enkelte, men det skaper også 
grobunn for krav om inngripende tiltak fra myndighetene. Det er derfor viktig å be-
kjempe denne frykten med opplysning og kunnskap, både av hensyn til folks velferd og 
av hensyn til demokratiet og rettsstaten. 
 
Vitenskap og forskningsbasert kunnskap er viktigere enn noen gang. Det er bare gjen-
nom forskning og forskningsbasert kunnskap at vi kan bekjempe viruset og bringe 
samfunnet på fote igjen den dagen trusselen er over. Kunnskap er dessuten det beste 
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middelet mot den frykten som har hersket og hersker så lenge utviklingen av pandemien 
ikke er under kontroll. Frykt er den største trusselen mot verdier som vi i samfunnet 
ellers setter høyt, som hjelpsomhet, medmenneskelighet, solidaritet, rasjonell diskusjon 
og rettssikkerhet. I denne forbindelse er det ikke bare kunnskap som kan omsettes i 
umiddelbare og konkrete løsninger, som er viktig. Viktig er også kunnskap som gir 
grunnlag for å forstå hva som skjer, både i naturen og i samfunnet, kunnskap som kan 
sette det som skjer i perspektiv, og kunnskap som kan representere alternative for-
ståelser til de herskende oppfatningene i en situasjon preget av frykt. 
 
Med utgangspunkt i den uvanlige situasjonen avholdt Vitenskapsakademiet en serie på 
i alt 11 foredrag våren og forsommeren 2020 under overskriften Pandemien – tillit i 
koronaens tid. Professor Thomas Hylland-Eriksen var først ut 26. mars 2020 med tittelen 
Solidaritet i pandemien, og det siste foredraget 18. juni var ved kunnskaps- og høyere 
utdanningsminister Henrik Asheim om Forskningen etter pandemien. Foredragsserien 
gikk over nettet og tok opp temaer fra hele det vitenskapelige spekteret, og et viktig 
motiv for arrangementet var å spre kunnskap som folk kan ha tillit til. Tanken er at det 
er viktig å bidra til en kollektiv forståelse av menneskenes kår i pandemien. Da er det 
det mentale fellesrammeverket som teller – solidaritet i pandemien, historiens blikk på 
pandemier, medisinerens rolle, litteraturens skråblikk, fellesetisk grunnlag for vanskelige 
avgjørelser i helsevesenet. Foredragene skulle ha et opplysende sikte og ikke være vans-
kelig tilgjengelige.  
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Pressekonferanse i mars i begynnelsen av nedstengningen av Norge på grunn av covid19-pan-
demien. Politikken var forskningsbasert – til venstre Camilla Stoltenberg, direktør for Folkeh-
elseinstituttet, statsråd Bent Høie og statsminister Erna Solberg. Foto: Eirin Larsen, SMK.



Listen over foredrag er gjengitt i møteoversikten for 2020. Etter hvert som tiden gikk, 
endret stemningen i samfunnet seg, og det avspeiltes i foredragene. Det gikk opp for 
oss at antall sykdomstilfeller og dødsfall nådde en topp i vårt og andre land for så å be-
gynne å gå ned. Det spredte seg på et tidspunkt en slags lettelse over at situasjonen 
kunne kontrolleres selv om det krevde en solidaritet og atferd som var uvant, og selv 
om den enkeltes individuelle preferanser måtte vike i møte med tiltak som gagnet reduk-
sjon i smittespredningen. På samme tidspunkt vokste pandemien i andre land. Det var 
stor usikkerhet om hvordan nedstengning og gjenåpning av samfunnet ville virke. På 
verdensbasis tok det tre måneder før det var registrert en million smittede personer. 
Det tok åtte dager å gå fra åtte til ni millioner. I løpet av høsten 2020 har pandemien 
tiltatt kraftig i styrke i den vestlige verden, og den er slett ikke under kontroll. Det er 
svært stor usikkerhet om de økonomiske og politiske konsekvensene og virkningene 
fremover. 
 
Med bistand fra alle foredragsholderne har Det Norske Videnskaps-Akademi fått publisert 
foredragsserien i Dreyers perspektivserie, fordi den gir et glimt av utviklingen i 
mobiliseringen av kunnskapsgrunnlaget under nedstengningstiden. Den viser også 
hvordan norske myndigheter sørget for at beslutningene var vitenskapsinformerte. 
Statsministeren, helseministeren, direktøren for Folkehelseinstituttet og helsedirektøren 
sto side om side på regjeringens daglige pressekonferanser i de meste kritiske pe-
riodene, og kommuniserte åpent og tillitsbasert om usikkerheter og skjønnsmessige 
avveininger. Dette var en viktig forutsetning for at store deler av den norske befolk-
ningen sluttet opp og stilte seg bak gjennomføringen av tiltakene i koronakrisens første 
fase fram til sommeren 2020, selv om omkostningene for mange var betydelige.  
 

I tillegg til de 11 foredragene i serien Tillit i koronaens 
tid inneholder boken også foredrag fra et nært til-
knyttet problemkompleks: Antibiotikaresistens eller 
antimikrobiell resistens (AMR), som kan karakteriseres 
som en langsom, global pandemi, og som samvirker 
med koronapandemien særlig i land der antimikrobiell 
resistens er utbredt, som i Sør-Europa. AMR er en øk-
ende, men langsom pandemi med implikasjoner for 
lokal og global helse og for verdensøkonomien. WHO 
har erklært at AMR er blant organisasjonens ti 
prioriterte helseproblemer. Det er få behandlings-
alternativer når kjente antibiotika ikke virker, og ut-
vikling av nye antibiotika har nærmest stoppet opp. 
For å bremse utviklingen av AMR, må det totale for-
bruket av midler med antimikrobiell effekt reduseres. 
Samtidig må vi utvikle ny infeksjonsbehandling som 
også virker mot resistente mikrober. Erfaringene med 
håndteringen av covid-19 har overføringsverdi til be-
kjempelsen av AMR-pandemien. For å belyse AMR-ut-

fordringen avholdt nettverket Turning the Tide of Antimicrobial resistance (TTA) sammen 
med Det Norske Videnskaps-Akademi webinaret «Antibiotikaresistens gjelder alle – Nå!» 
3. juni 2020. Fem av foredragene er inkludert i boken. 
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BOKLANSERING: PANDEMI OG UNNTAKSTILSTAND. 
HVA COVID-19 SIER OM DEN NORSKE RETTSSTATEN? 

Den 9. september var det en boklansering i Akademiet med et begrenset antall tilhørere 
bestemt av pandemirestriksjonene, der preses Hans Petter Graver var invitert til å 
snakke om sin bok Pandemi og unntakstilstand. Hva covid-19 sier om den norske retts-
staten, som utkom på Dreyer forlag i august. Gravers innlegg om boken ble etterfulgt 
av et kommentarinnlegg fra professor Eirik Holmøyvik, Det juridiske fakultet ved Uni-
versitetet i Bergen. 
 
Boken spør om en diskusjon om unntakstilstand, og teorien om dette, kan gi nyttig inn-
sikt i analysen av koronaloven og bruken av smittevernloven? Hva ligger i begrepet retts-
liggjøring, og hva er betydningen av den vestlige rettstradisjonen for forholdet mellom 
rett og politikk? Slike spørsmål reises, før boken belyser de prøvelsene den norske retts-
staten ble utsatt for gjennom Nav-skandalen og pandemien fram mot våren og 
sommeren 2020. Oppmerksomheten er rettet mot forholdet mellom våre øverste stats-
organer, Stortinget, regjeringen og domstolene og de unntaksfullmaktene regjeringen 
fikk for å håndtere krisen. Boken er et viktig bidrag til teorien om unntakstilstand. 
 
 

FORSKNING OG AKADEMISK FRIHET UNDER ØKENDE PRESS 
– AKADEMIETS LATENTE AUTORITET MÅ REALISERES! 

Torsdag 17. september ble det første Akademimøtet avholdt fysisk etter mer enn syv 
måneders opphold, trolig det lengste avbruddet i fysiske møter i hvert fall på 100 år. 
Foredragsholder var Gudmund Hernes, som tidligere på dagen hadde deltatt på video-
opptak for Akademiets gruppeledere, styre og ansatte i forbindelse med at Akademiets 
nye strategiforslag ble diskutert. Hernes diskuterte noen faresignaler, som han for-
mulerte som «vi kan feile i forsvaret av forskningen» og «politisering av forskningen 
ved at den er for tilpasningsvillig og styrt av hvor pengene kommer fra». Han minnet 
om hvordan «det militær-industrielle kompleks» kunne frembringe en samfunnsgruppe 
av teknologer som ville kunne dominere vitenskapsbasert offentlig politikk, noe som 
allerede president Eisenhower advarte mot i sin avskjedstale i 1960, og han advarte om 
at fri tilgang til forskningslitteratur kan ha som konsekvens at peer-review systemet for-
faller. «Hva koster gratis?» var hans spissformulering. Normene for diskurs i samfunnet 
er under press, og akademiet og akademibevegelsen har en rolle å fylle i forsvaret av 
sannhet og normer for argumentasjon, saklighet og redelighet i forskningen, og av 
normer for kummunikasjon og interaksjon. Det er ikke nok å fremme eget fag, Aka-
demiet må fremme forskningsøkosystemet.  
 
 

HELSE, SJUKDOMAR OG MEDISINSK BEHANDLING I NORDEN 
I VIKINGTID OG MELLOMALDER 

Akademiets grupper for medisinske fag og for filologi og språkvitenskap sammen med 
Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Sørøst-Norge og Universitetet i Bergen arrangerte 
29. – 30. september et tverrfaglig seminar om Helse, sjukdomar og medisinsk behandling 
i Norden i vikingtid og mellomalder.  
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Innledningsforedraget første dag var ved Else Mundal Dei norrøne skriftlege kjeldene til 
helse, sjukdomar og medisinsk behandling. Det var fem programavsnitt, det første om 
sykdommer, der det var foredrag ved Erla Dóris Halldórsdóttir Spedalskhet på Island og 
i Norge i tidligere hundreår (via Zoom), Stian Suppersberger Hamre Beinmaterialet som 
kilde til sykdomshistorie (også via Zoom) og Ole Didrik Lærum Pest i Mellomalderen. 
Det neste programavsnittet hadde overskrift Behandling av sjukdom og skade med fo-
redrag ved Alf Tore Hommedal Ei helsereform på 1200-talet? Om etableringa av hospital 
i dei norske byane, med vekt på Bergen (via Zoom), Per Arvid Åsen Legeurter fra vik-
ingtid og middelalder (via Zoom) og Jørn Øyrehagen Sunde Sår på kropp og sjel – og 
lækingsløn for begge delar. Det tredje programavsnittet hadde overskrift Behandling av 
sjukdom og skade. Kristin Bliksrud Aavitsland snakket om Ved hans sår har vi fått 
legedom - Helse og frelse i nordisk middelalder, Ragnar Stien Leger og legeutdannelse 
i sagatiden og Jon Gunnar Jørgensen Har du ikke hørt at jeg er lege? Helbredelse og 
legevirksomhet i Olav den Helliges saga.Det siste foredraget første dag var Ingvil Brügge 
Budals Å baka stumpane heile ved elden. Medisinsk behandling i fornaldarsogene (via 
Zoom).  
 
Dagen etter ble innledet av Fabian Schwabe Kontinentaleuropeiske trekk i norrøne lege-
bøker (via Zoom) og deretter Jens Eike Schnall Frå Iduns eple til lækjarens lauk. 
Førestellingar om mat og helse i nordisk mellomalder (via Zoom). Det fjerde program-
avsnittet hadde overskrift mental helse, med Helen F. Leslie-Jacobsen som snakket om 
Sinnssykdom og strafferettslig ansvarlighet i norske lover i middelalderen (via Zoom), 
John Geir Høyersten Personlighetstyper og forstyrrede personligheter i norrøn tid. 
Sagatekstenes skildringer og vurderinger (Innlegget ble presentert av Ole Didrik Lærum) 
og Kittry Dahl Depresjon og angst i norrøn tid, som Else Mundal presenterte i hennes 
sted. 
 
Det femte programavsnittet var om helse, medisin og magi. Bernt Øyvind Thorvaldses 
foredrag var om Helse og lykke (via Zoom), Herleik Baklid om Eldr við sóttum. Middel-
alderens medisin i nyere folkemedisin (via Zoom) og Kristel Zilmer Runer, helse og hel-
bredelse.  
 
 

ÅRSMØTE OG NANSEN MINNEFORELESNING 

Det planlagte årsmøtet i mai ble utsatt og ble arrangert på Grand Hotel mandag 12. 
oktober og ble kombinert med Nansen minneforelesning. Akademiets nye medlemmer i 
2020 ble presentert og fikk sine diplomer. Fridtjof Nansens belønning for 2020 for 
fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap ble tildelt Iver B. Neu-
mann. Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere for 2020 ble delt ut innen 
humaniora og samfunnsvitenskap til Carl Henrik Knutsen og innen realfag og medisin til 
Sverre Magnus Selbach. 
 
Nansen minneforelesning ble holdt av professor Lise Øvreås ved Universitetet i Bergen 
som snakket om Antibiotikaresistensen og jakten på nye medisiner. Hans Petter Graver 
overrakte henne Fridtjof Nansens medalje for minneforelesningen. 
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NANSEN NEUROSCIENCE LECTURES 2020 

På formiddagen 12. oktober ble Nansen neuroscience-seminaret 2020 organisert av 
Linda Hildegard Bergersen og Jon Storm-Mathisen i samarbeid med Universitetet i Oslo, 
the Nansen Neuroscience Network (NNN), og Det Norske Videnskaps-Akademi. 
 
The Nansen Neuroscience Lectures (NNL) ærer Nansens bidrag til nevrologisk forskning 
og seminaret har vært årviss del av Akademiets Nansen-feiring siden 10. oktober 2010. 
Ved 2020-symposiet var det foredrag ved Ragnhildur Þóra Káradóttir, University of Cam-
bride og Háskóli Íslands (University of Iceland), og Lene Juel Rasmussen, University of 
Copenhagen, om hhv. Myelin plasticity – a mechanism of learning and brain repair og 
Healthy Brain Aging: understand and intervene. Hvordan kan hjernen holdes ved like 
og hva betyr det for å leve godt, særlig når vi eldes og aldersbetingete sykdommer fo-
rekommer oftere? 
 
Preses Hans Petter Graver åpnet seminaret og Jon Storm-Mathisen ledet spørsmåls- og 
diskusjonsrundene. 
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Fra årsmøtet på Grand Hotel 12. oktober. Yngve Søberg (baryton) og Reza Aghamir (klaver) med 
et musikalsk innslag til et meget takknemlig årsmøtepublikum. Sopranen Lydia Hoen Tjore deltok 
også. (Foto: Thomas Barstad Eckhoff)



KINA – STORMAKTEN SOM IMPONERER OG SKREMMER 

På formiddagsmøtet 13. oktober i Akademiet var det foredrag ved Henning Kristoffersen. 
Han er sosialantropolog og har jobbet med Kina i mer enn 25 år i akademia og nærings-
liv. Han har ledet Nordisk senter ved Fudan universitetet i Shanghai, vært direktør for 
internasjonale relasjoner og Kina-programmene ved Handelshøyskolen BI. Han har bodd 
seks år i Kina, og har blant annet gitt ut bøkene Det nye Kina og Kinas økonomi. 
 
Kinas formidable økonomiske fremgang de siste tiårene vekker både beundring og frykt 
i resten av verden. For oss, som er vokst opp med en verden der USA og vesten har 
sittet i førersetet, er det lett å oppfatte Kinas globale maktposisjon som noe nytt. Fra 
Kinas ståsted er vi nå vitne til en gjenerobring, der verden igjen blir normalisert. 
 
Kinesiske selskaper bygger veier, jernbane og broer nær sagt overalt, fra fattige land i 
Afrika til Norge – den nye Silkeveien til land og til havs følges opp med handelsavtaler 
og kinesisk finansiering om det trengs. Kina har store miljøutfordringer, men er samtidig 
en global leder innenfor fornybar energi. Da Kina ble innlemmet i Verdens handels-
organisasjon (WTO) i 2001 antok man at Kinas deltagelse i globale institusjoner – tuftet 
på vestlige verdier – ville lede til raskere politiske reformer i retning mer demokrati og 
ytringsfrihet. Den ideen er forlatt. Kina går sin egen vei, og president Xi Jinping står for 
en stadig mer autoritær ledelse. 
 
 

ER DRIKKEVANNET I NORGE GODT NOK? 

Komite for geomedisin arrangerte 14. oktober et symposium om drikkevannet i Norge. 
Norge har god tilgang på drikkevann. Likevel skiller vannforsyningen i landet vårt seg 
fra andre europeiske land fordi størstedelen av drikkevannet kommer fra overflatevann. 
Dette gir drikkevann med lav pH og lave konsentrasjoner av metaller som kalsium og 
magnesium. Men stedegen geologi rundt drikkevannskilden kan gi høye verdier av 
tungmetaller. Lekkasjer i ledningsnettet kan skape problemer med innsug av mikro-
organismer. Gir disse forholdene grunn til bekymring for helsen vår? 
 
Symposiet ble åpnet av komiteens leder, Aksel Bernhoft. Følgende foredrag ble 
presentert: Hva er et helsemessig ideelt drikkevann? (Camilla Svendsen, forsker Folkeh-
elseinstituttet), Drikkevannskilder – hvordan behandles og distribueres drikkevann i 
Norge? (Ingun Tryland, rådgiver Norsk vann, Helsemessige utfordringer ved det norske 
distribusjonssystemet for drikkevann (Marianne Steinberg, seniorrådgiver Folkehelseins-
tituttet), Hvor ofte blir vi syke av mikroorganismer i drikkevannet i Norge? (Vidar Lund, 
seniorforsker Folkehelseinstituttet), Cyanobakterier og deres giftstoffer på frammarsj? 
(Ingunn Samdal, seniorforsker Veterinærinstituttet), Biologiske analyser for påvisning 
av helseskadelige stoffer i vann (Agneta Oskarsson, professor emerita Sveriges Lant-
bruksuniversität), Fluorerte og andre persistente, mobile og toksiske miljøgifter i drikke-
vannet (Hans Peter Arp, professor Norges teknisk naturvitenskaplige universitet/Norges 
geotekniske institutt), Plantevernmidler i drikkevann i jordbruksområder (Ole Martin 
Eklo, professor II Norges miljø- og biovitenskapelige universitet), For mye eller for lite 
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metaller i drikkevannet – en kunnskapsoppsummering om helseeffekter (Geir Aamodt, 
professor Norges miljø- og biovitenskapelige universitet), Helsemessige utfordringer 
knyttet til radioaktive stoffer i drikkevann (Anne Liv Rudjord, seksjonsleder Direktoratet 
for strålevern og atomsikkerhet), og Hvordan kan vi få i stand bærekraftige systemer 
for vann i Norge og internasjonalt? (Petter D. Jenssen, professor Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet). 
 
 

NASJONAL SIKKERHET I EN EKSTREMSITUASJON 
MED PANDEMI SOM EKSEMPEL 

Gunhild Hoogensen Gjørv, professor i konflikt og fredsstudier (CPS) ved UiT - Norges 
arktiske universitet var foredragsholder på Akademimøtet 22. oktober. Den nasjonale 
sikkerheten svekkes i en pandemisituasjon. Vi var dårlig forberedt på en så alvorlig 
trussel av helsemessig karakter og med bred samfunnsbetydning. «Våpen» mot 
koronaen er informasjon, utdanning og tillit. Land med liten tillit destabiliseres lett og 
legges åpne for desinformasjon. Informasjonsdelingen er påvirket av algoritme -
samfunnet, der egne preferanser brukes som utvelgelsesmekanisme, og falske på-
stander og svak evne til «critical thinking» får rotfeste. 
 
 
STATEN, FOLKET OG SMITTEN: FOREBYGGING I ET HISTORISK PERSPEKTIV 

Vi rakk så vidt å holde et fysisk møte i Bergen 5. november før koronarestriksjonene 
både i Oslo og Bergen ble strammet inn i november. Det var foredrag ved Astri Andresen, 
professor i historie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved 
Universitetet i Bergen. Årets pandemi har aktualisert kunnskap om hvordan smittsom 
sykdom tidligere har blitt møtt. Den åpner også for nye spørsmål om den historiske be-
tydningen både av tidligere epidemier og pandemier og tiltakene for å forebygge dem. 
I foredraget tok hun opp historiske spørsmål som på ulike måter kan ha relevans i dag. 
Utgangspunktet var at ulike stater, før som nå, har valgt ulike strategier for å nedkjempe 
den samme smitten. Hvilke interesser, medisinske, økonomiske eller kulturelle, som har 
fått prege politikken har variert, og medisinen har heller ikke alltid talt med én tunge. 
Politikken har på sin side ikke nødvendigvis fulgt aksene høyre-venstre eller autoritær-
liberal. Hva kan forklare dette? 
 
Den amerikanske historikeren Peter Baldwins teori er at det på 1800-tallet ble etablert 
en historisk stiavhengighet i forebyggingspolitikken. Med basis blant annet i lepra- og 
tuberkulosepolitikk og i måten spanskesyken ble møtt på, brukte foredragsholderen 
Baldwins teori til å utforske noen linjer i norsk forebygging. Finnes det en «sti»? «Det 
er det forrige slaget som utkjempes når en forbereder seg til neste slag», sa Andresen. 
Det gjelder både ved innføring av karanteneplikt, hygienetiltak, tildeling av ekspertroller, 
tanke og reaksjonsmønster (føre var eller «laissez faire»), det offentlige apparatet (lover, 
institusjoner, praksiseksempler). 
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BETYDNINGEN AV SLEKTSKAP  

Betydningen av slektskap var tittelen på et seminar 6. november arrangert av gruppen 
for kulturfag og estetiske fag ved gruppeleder Iver B. Neumann og Marit Melhuus. Første 
del hadde tittel Hva er slektskap? der Signe Howell holdt foredrag om Slektskap i an-
tropologiens historie og Marianne Lien om Materialiseringer av slektskap; hytta som 
arvegods. Neste del var om Nye slektskap med foredrag av Marit Melhuus om Hva er 
lov? Slektskap og bioteknologi og Annelin Eriksen om Teknologier for udødelighet: Slekt-
skap, genetikk og kunstig intelligens. Del tre var om Prehistoriske og tidlig historiske 
slektskaps institusjoner med foredrag av Dagfinn Skre om Skyldfolk og svorne menn i 
Skandinavia 200–550 e.Kr. og Terje Stordalen om Slektskap og slektskapsideologi i 
produksjonen av landsbyens sosiale rom: Sen jernalder i den sørlige Levant. Den femte 
bolken var Slektskapsrelasjoner med innlegg av Kristin B. Aavitsland om Guddommelige 
geneaologier: åndelig slektskap i middelalderkulturen og Iver B. Neumann om Slektskap 
i internasjonal politikk. 
 
 

NORDIC TRAVELS 

Nordic travels var et todagers internasjonalt seminar som var et samarbeid mellom Uni-
versitetet i Oslo og Akademiet om reiselitteratur. Det ble i sin helhet ble gjennomført 
virtuelt, og med foredragsholdere fra Norge, Sverige, Finland og Storbritannia som med 
utgangspunkt i tekst, bilder og gjenstander fra tidlig 19-hundretall og framover 
presenterte forskning knyttet til faktiske reiser og reiser som fiksjon i den hensikt å be-
stemme hva som ligger bak begrepet «the Nordic». 
 
Følgende foredrag ble holdt etter en innledning ved Janicke S. Kaasa, Ulrike Spring og 
Jakob Lothe: Ulrike Spring (UiO) Taking the North back home: Souvenirs around 1900, 
Alexandre Simon-Ekeland (UiO) French Travellers and Whale Hunting in Northern Nor-
way 1860–1914, Torild Gjelsvik og Knud Knudsen A Travelling Photographer in Nine-
teenth-Century Norway, Andrew Newby (U Helsinki) My peregrinations in Old Norway – 
Robert Wilson’s Norwegian Tour (1830), Kjersti Bale (UiO) Travelling among Contem-
porary Ruins: Essayistic Self-fashioning in Marit Eikemo’s Samtidsruinar, Ellen Mortensen 
(UiB) Trans-Atlantic Travels in Stories and Letters: Edvard Hoem’s Norwegian-American 
Family Chronicle, Janicke S. Kaasa Léonie d’Aunet’s Voyage d’une femme au Spitzberg 
(and its Norwegian translation), Jakob Lothe (UiO) To travel hopefully is a better thing 
than to arrive: Cecil Slingsby’s Norway: The Northern Playground (1904), Elettra Car-
bone (University College London) Representations of Italy in Nordic Literature from the 
1830s to the 1910s, Anders Johansen, UiB Nansen as Ethnographer: Travelling in Time, 
Encountering Contemporaries, Peter Fjågesund (U Sørøst-Norge) Nordic Stereotypes: A 
Critical Examination of the Traveller’s Gaze, Tyrone Martinsson (U Gothenburg) Jan 
Troell’s Ingenjör Andrées luftfärd (1982), Related to Andrée’s Balloon Expedition in 1897 
and to Per Olof Sundman’s Ingenjör Andrées luftfärd (1967). 
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HVORDAN KAN FORSKNING VÆRE MED PÅ Å SKAPE TILLIT I SAMFUNNET? 

Akademimøtet 19. november tok utgangspunkt i ALLEA-rapporten Trust in Science and 
Changing Landscapes of Communication.  
 
Overhusmedlem og Holbergprisvinner (2017) Dame Onora O’Neill fra University of Cam-
bridge skulle vært i Akademiet 19. november for å snakke om «Trust in Science». 
Koronaen forhindret det. I stedet ble hun intervjuet i et Zoom-opptak med forfatteren 
og BBC-journalisten Vivienne Parry. Det ble et minneverdig intervju med en sjelden auto-
ritet i det som ble sagt og med setninger som f.eks. «People seem to think that they 
can change the evidence by denying it», og «scientists that fake the evidence, loose 
their jobs. That does not apply to politicians.»  
 
Etter intervjuet var det en panelsamtale ledet av Camilla Serck-Hanssen med direktør i 
Fritt Ord, Knut Olav Åmås og førstelektor ved Senter for vitenskapsteori ved Uni-
versitetet i Bergen, Silje Aambø Langvatn. 
 

Bakgrunnen for møtet var at ALLEA som er en internasjonal sammenslutning av viten-
skapsakademier, hadde tatt opp spørsmål om forholdet mellom sannhet, tillit og eks-
pertise i forskning og offentlighet. Sentrale temaer er blant annet mulig tap av tillit til 
vitenskapelige funn og spørsmål om hvordan kunnskap kan og bør kommuniseres. 
Arbeidsgruppen var ledet av Onora O’Neill som er kjent som Holbergprisvinner for 
fremragende og innflytelsesrike arbeider innen filosofi, mest om etikk, politisk filosofi, 
bioetikk og tillit. 
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QUO VADIS FLYKTNINGKONVENSJONEN? GLOBAL FLYKTNINGEBESKYTTELSE 
I DAG OG I MORGEN 

Akademiets julemøte ble holdt via Zoom 10. desember, med et veldig interessant fo-
redrag ved Maja Janmyr, professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo og 
medlem av Akademiet for yngre forskere (AYF). Møtet var et samarbeid mellom Viten-
skapsakademiet og Akademiet for yngre forskere. Spørsmålet som hun stilte var om 
internasjonale konvensjoner gjør noen forskjell? Flyktningkonvensjonen av 1951 har 
lenge vært ansett som den internasjonale flyktningrettens «magna carta», og har vært 
det viktigste grunnlaget for å fremme søknader om asyl til verdens stater. Men flykt-
ningbeskyttelse er likevel et svært politisert tema, og flere stater stiller nå åpent spørs-
målstegn ved hvorvidt Flyktningkonvensjonen fremdeles er relevant. Mange av de 
viktigste vertslandene for verdens flyktninger har i tillegg ikke sluttet seg til konven-
sjonen. Forelesningen føyde seg inn i rekken av pågående politiske og akademiske dis-
kusjoner om «slutten» på det globale flyktningregimet.  
 
 

VITENSKAPSRÅDSUTVALGETS FAGLIGE MØTER 

 
PELLETS – EN TRUSSEL MOT KLIMAET? 

Akademiets vitenskapsrådsutvalg holdt sist første frokostmøte 2. september for å 
presentere synspunkter fra en EASAC-publikasjon Commentary on Forest Bioenegy. No 
silver pellet. Biomasse i form av pellets blir nå  vurdert som en smart måte å nå 
klimamålene på i flere europeiske land. Kunnskapsrapporter fra European Academies’ 
Science Advisory Council (EASAC) de to siste årene peker på at dette er feil. Det kan ta 
mange tiår før karbon som frigis når trevirke brennes, bindes opp i ny skog. 
 
Følgende spørsmål ble reist: 
 

• Vil bruk av biomasse i form av pellets som erstatning for kull redusere de globale 
klimagassutslippene eller er det et misforhold mellom vitenskap og politiske be-
slutninger? 

• Er det mulig å bruke denne formen for biomasse til energiproduksjon for få redusert 
klimagassutslippene? 

• Krever ikke klimakrisen at vi slutter med ordninger som gjør det mulig å redusere 
nasjonale utslipp på papiret, ved å bytte fra kull til importert biomasse i form av 
pellets som så kan rapporteres som nullutslipp? 

 
Leder av vitenskapsrådsutvalget ved Det Norske Videnskaps-Akademi, Rolf Reed ønsket 
velkommen. Lars Walløe, leder av EASACs miljøpanel, presenterte publikasjonens hoved-
punkter Bruk av bioenergi som erstatning for kull – en forverring av klimakrisen? Forsk-
ningssjef Rasmus Astrup ved Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO) på Ås var invitert 
til å belyse problemstillingen Bruk av trepellets til energiformål: utslippsregnskap og 
klimanytte, og professor Erik Trømborg ved NMBU, Fakultet for miljøvitenskap og natur-
forvaltning Pellets - bør det ha noen rolle i fremtidens energisystem? Deretter var det 
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diskusjon ledet av Anders Bjartnes, Norsk klimastiftelse. Det var godt oppmøte fra 
nøkkelmiljøer i forvaltningen og næringslivet, og møtet fulgte planene som vitenskaps-
rådsutvalget har lagt for at Akademiet skal formidle vitenskapsråd for politikkutforming 
gjennom å bringe autoritative internasjonale akademirapporter inn i en norsk kontekst 
i et møte mellom eksperter og dem som utformer politikkgrunnlaget i Norge, se også 
dokumentasjon fra dette arbeidet på nettsiden vår. 
 
 

DECARBONISATION OF TRANSPORT – LIGHT DUTY VEHICLES 

Dekarbonisering av personbilsektoren var tema for et møte som vitenskapsrådsutvalget 
arrangerte 9. september. Møtet gikk som et rent webinar for å få med internasjonale fo-
redragsholdere som ikke kunne reise pga. pandemirestriksjonene. Dekarbonisering av 
transportsektoren er et vesentlig element i energitransformasjonen til et null eller lav-
utslippssamfunn. Transportutslipp står for 25% av alle klimagassutslipp i Europa, 
samtidig som etterspørselen etter transporttjenester er beregnet til å kunne øke med 
40-50% fra 2010 til 2050. Det tvinger seg fram et stort omstillingsbehov. Dette var 
grunnlaget for webinaret, som var fokusert på passasjertransportdelen av sektoren, ikke 
frakt av varer og gods som krever tyngre transportmateriell og andre og mer 
differensierte løsninger. 
 
Bakgrunnen for webinaret var EASAC-rapporten Decarbonisation of transport in Europe: 
options and challenges. Også for norske forhold er avkarboniseringen av trans-
portsektoren et viktig element i planene for å nå utslippskravene satt for 2030. Som et 
ledd i møteforberedelsene var det flere møter med Samferdselsdepartementet for å få 
definert viktige spørsmål i den norske policyprosessen på området. Professor Asgeir 
Tomasgard fra NTNU og forsker Øystein Ulleberg fra IFE, ledere av hvert sitt senter for 
miljøvennlig enegi (FME) bistår Akademiet som eksperter i dette arbeidet i samarbeid i 
første rekke med Anders Elverhøi som gjør en stor innsats med å planlegge og 
koordinere arbeidet.  
 
Asgeir Tomasgard fra NTNU (FME NTRANS) åpnet webinaret, fulgt av Øystein Ulleberg 
(FME MoZEES) som snakket om EASAC Decarbonization of transport Status for zero-
emission transport technologies – a Norwegian perspective. Ulleberg hadde også bidratt 
i arbeidet med EASAC-rapporten som lå til grunn for møtet. Deretter holdt Lasse Frid-
strøm, TØI, innlegget How can the transition be supported: when to penalize pollution 
and when to subsidize transition, sustainable and fair technology shifts, Volker Krey, 
NTNU Decarbonization of transport: A cross-sectoral perspective, Anders Hammer 
Strømmen, NTNU, Climate footprints of key options for decarbonization of land transport 
– A brief overview of the knowledge frontier, Kari Espegren, FME MoZEES, Sustainable 
transition and the future energy mix in the Norwegian road transport system in the next  
10 years, Margret Wohlfahrt Mehrens, ZSW, Sustainable battery production og Linda 
Steg, University of Groningen, som har bistått Akademiet i mange sammenhenger, De-
carbonisation of transport: Social tipping points: norms, culture and other aspects that 
influence choice. 
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ER REGLENE FOR GENMODIFISERING AV PLANTER UTDATERTE? 

EUs regler for genmodifisering (GMO) er en bremsekloss i arbeidet med å utvikle nye 
matvarer som sikrer et klimatilpasset og bærekraftig jordbruk. Det kommer frem i en 
rapport utarbeidet av tyske vitenskapsakademier og det tyske forskningsrådet. EASAC, 
European Academies’ Science Advisory Council, støttet i en uttalelse i mars 2020 
rapporten. EASAC ber om en radikal fornyelse av lov- og regelverket, og hevder at det 
blir store kostnader for samfunnet hvis vi ikke benytter oss av moderne 
genmodifiseringsteknikker. 
  
I 2018 bestemte EU-domstolen at reglene for genmodifisering også skulle gjelde for alle 
organismer som er blitt genmodifisert ved hjelp av nye metoder. Dette gjør det vanskelig 
å utvikle planter som gir bedre avlinger, noe som er nødvendig for å få et mer produktivt, 
klimatilpasset og bærekraftig jordbruk. EASAC påpekte i sin kommentar at de nye 
genmodifiseringsteknikkene har et stort potensial både for å løse problemer rundt mat- 
og ernæringssikkerhet, for å rette ut sosial ulikhet, og også for å bidra til å motvirke 
klimaendringer. 
 
Det Norske Videnskaps-Akademi inviterte til frokostmøte om dette temaet, som også 
ble aktualisert gjennom tildelingen av årets nobelpris i kjemi til dem som oppdaget 
genredigering i bakterier og utviklet dette til en generell metode, Emanuelle Charpentier 
og Jennifer Doudna, som Akademiet kjenner fra før som Kavliprisvinnere i 2018. Tildel-
ingen er bl.a. begrunnet ved nytten metoden kan ha i planteforedling. 
 
Er reglene for genmodifisering av planter foreldet? Det var temaet for frokostmøtet 19. 
oktober.  Leder av Vitenskapsrådutvalget Rolf Reed åpnet møtet. Følgende innlegg ble 
holdt: Genteknologiloven og planter: nye metoder, utdatert lovgivning? (Professor i 
biovitenskap Reidunn Aalen, UiO), Reguleringen av GMO under genteknologiloven og 
mulighetene for endringer i loven (Professor i jus Inger Ørstavik, UiO) og 
Genmodifisering av planter: holdninger i befolkningen og i Bioteknologirådet (leder i Bio-
teknologirådet Ole Frithjof Norheim). 
 
 

TRUES MEDISINSKE FREMSKRITT AV MIRAKELKURER OG PRESS OM RASKE 
GODKJENNINGER? 

Vitenskapsrådsutvalget arrangerte et Zoom-møte om regenerativ medisin 23. november. 
Regenerativ medisin går i hovedsak ut på å erstatte celler, vev og organer ved bruk av 
stamceller. Pasienter i EU-området kan i dag få tilgang til regenerativ medisin på fire 
måter: 
 

• Når terapiformen er testet og myndighetene har godkjent den 
• Når man deltar i et medisinsk forsøksprosjekt 
• Når man har fått spesiell tillatelse til å få behandling som foreløpig ikke er godkjent 

for markedsføring 
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• Gjennom direkte kjøp, for eksempel på nettet, fra kommersielle aktører som ikke 
er godkjent av myndighetene. 

 
Regenerativ medisin, der stamceller brukes til erstatning av celler og vev, er i dag etab-
lert behandling ved noen definerte sykdommer, særlig de som behandles med benmargs-
transplantasjoner. For en del andre tilstander er regenerativ medisin i eller nær klinisk 
utprøving. Blant disse finner vi erstatning av ben, brusk, hud og hornhinner, erstatning 
av nerveceller ved Parkinsons sykdom, erstatning av netthinnens pigmentepitel, og kon-
struksjon av nye organer slik som urinblæren. Samtidig har enkelte skandaler innen 
medisinsk forskning de senere år vært knyttet til behandling med stamceller. 
 
Dette er bakgrunnen for rapporten fra EASAC og FEAM (Federation of European Aca-
demies of Medicine), der medisinske eksperter og forskere fra hele Europa understreker 
viktigheten av forskning innen regenerativ medisin, men samtidig maner til forsiktighet 
rundt en stadig økende entusiasme. Det er særlig gapet mellom befolkningens forvent-
ninger og den reelle situasjonen vi befinner oss i som rapporten setter lys på. Samtidig 
er det sterk konkurranse i det medisinske markedet globalt, og enkelte myndigheter be-
gynner å gi etter når det gjelder regulatoriske krav. Stamceller og genterapi, som er en 
del av regenerativ medisin, er lovende og kan gi oss store medisinske framskritt, men 
vi ser en økende trend om at kravene til bevis blir redusert. 
 
Analytikerne venter en rask vekst i dette markedet, og mange pasienter er desperate 
etter nye vidunderkurer. Vi står på dørterskelen til mange nye framskritt, men vi må 
mane til forsiktighet: Trenden vi ser om krav til hastighet i utviklingen av nye medisiner 
og bioteknologi må ikke gå på bekostning av pasientenes sikkerhet, sa Joel Glover, 
professor ved Det medisinske fakultetet ved UiO og faglig ansvarlig for webinaret. 
 
Professor Anthony Atala (direktør for Wake Forest Institute for Regenerative Medicine, 
og styreleder for Institutt for urologi ved Wake Forest School of Medicine i North Carolina, 
USA) holdt hovedinnlegget og Olle Lindvall (Universitetet i Lund), som var med i arbeids-
gruppen for rapporten, presenterte rapporten. Rune Kjeken (Legemiddelverket, Kamal 
Mustafa (UiB og Haukeland Universitetssykehus), Goran Petrovski (UiO), Helge Ræder 
(UiB) og Hanne Scholz (UiO) deltok også med innlegg. 
 
 



PRISENE 

 
ABELPRISEN 2020 

Preses kunngjorde 18. mars 2020 at Abelprisen for 2020 er tildelt Hillel Furstenberg ved 
Hebrew University of Jerusalem, Israel, og Gregory Margulis ved Yale University, New 
Haven, Connecticut, USA “for banebrytende anvendelser av metoder fra sannsynlighets-
teori og dynamikk på gruppeteori, tallteori og kombinatorikk”. Det ble tidlig bestemt å 
feire dem sammen med neste års vinner(e) i mai 2021. Det ser imidlertid ut til at 
koronarestriksjonene trekker ut og at det vil ta lang tid før internasjonale reiser tar seg 
opp, og kanskje vil overrekkelsen av diplomene skje i løpet av våren 2021 i samarbeid 
med de norske ambassadene i Israel og USA der prisvinnerne bor. 
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Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet å tildele Abelprisen for 
 

2020 
 

til 
 

Hillel Furstenberg, Hebrew University of Jerusalem, Israel 
og 

Gregory Margulis, Yale University, New Haven, Connecticut, USA 
 

«for banebrytende anvendelser av metoder fra sannsynlighetsteori 
og dynamikk på gruppeteori, tallteori og kombinatorikk».



 

 
Abelåret 2020 ble altså sterkt påvirket av pandemien. I første rekke rammet den Abel-
prisen rett forut for kunngjøringen i mars. Landet ble i praksis omtrent stengt ned 12. 
mars og det ble blant annet stopp i utenlandsreiser, noe som rammet flere involverte i 
Abelpriskunngjøringen. På kort tid gikk Abelprisen fra et fysisk til et digitalt format, og 
kunngjøringen kunne likevel gå av stabelen som planlagt 18. mars. Digitale utfordringer 
til tross var pressedekningen internasjonalt veldig god, på linje med tidligere rekord-år, 
mens den norske pressedekningen var på linje med hva den har vært de siste årene. 
 
De fleste arrangementer knyttet til Abelprisen ble avlyst eller utsatt. Det samme ble de 
internasjonale arrangementene. Digitalisering ble stikkordet for Abelprisens videre 
arbeid. I løpet av 2020 har Abelprisen 
 

• Satt i gang arbeidet med å fornye Abelprisens nettsider 
• Fått på plass et nytt system for behandling av nominasjoner 
• Digitalisert mesteparten av Abelprisens fysiske arkiv 
• Tilgjengeliggjort Abelprisens videoarkiv på YouTube 
• Gjennomført digitale prisvinnerintervjuer 
• Avholdt styre-, utvalgs- og komitémøter digitalt 
• Startet arbeidet med å lage en presentasjonsfilm av Abelprisen 
• Medvirket til digital gjennomføring av kunngjøringen av lærerprisen 

 
Den internasjonale anerkjennelsen av Abelprisen er høy. På Shanghai Ranking Academic 
Excellence Survey 2020 var Abelprisen og Fieldsmedaljen de eneste matematikkprisene 
som fylte kriteriene for å bli vurdert. Abelprisen scoret 82 % og Fieldsmedaljen  87 %, 
som er i tråd med tidligere års resultater.  
 
Abelstyret har ønsket å finne ut mer om samfunnets kjennskap til Abelprisen. Det ble 
derfor gjennomført en undersøkelse av det norske folks kjennskap til Abelprisen. Et 
hovedfunn er at ca. 30% av Norges befolkning kan dokumentere at de har kjennskap til 
prisen.  
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Abelprisvinnerne for 2020, fra venstre: Hillel Furstenberg (foto: Yosef Adest), 
og  Gregory Margulis (foto: Dan Rezetti)



Abelstyret har prioritert å heve prisbeløpet og har gjort en stor innsats for å revidere 
hele prosjektporteføljen i Abelprisen for å få dette til. Begrunnelsen for å heve pris-
beløpet fra 6 til til 7,5 millioner kr har vunnet aksept i Kunnskapsdepartementet. Dette 
er et viktig resultat av den samlede innsatsen fra Abelstyret og Akademiets ledelse.  
 
Abelprisens barne- og ungdomsarbeid ble også rammet av pandemien. Petroleum Geo 
Services, som frem til nå har sponset Abelkonkurransen og Matematikk.org, varslet at 
selskapet er i en krevende økonomisk situasjon, og at selskapet ikke kan videreføre 
sponsoratet fra og med 2021. Samtidig har Abelprisen lyktes med å få inn mange vel-
kvalifiserte søknader om støtte til barne- og ungdomsaktivitet. Abelstyret anser det som 
en viktig oppgave å få realisert en større andel av tiltakene. 
 
Abelstyret har i budsjettet for 2021 lagt opp til å fullfinansiere Abelkonkurransen over 
eget budsjett, og vil arbeide videre med å finne både eksterne finansieringskilder og å 
øke oppslutningen finansielt fra Kunnskapsdepartementet.  
 
Abelstyret består av John Grue (leder), Universitetet i Oslo, Hilde C. Bjørnland, BI, Einar 
Rønquist, NTNU, Sissel Rogne, Havforskningsinstituttet og Aslak Bakke Buan, NTNU.  

32

Bilde fra gjennomføring av digitale Abelprisintervjuer i Det Norske Videnskaps-Akademi. Fra 
venstre: Erlend Gjertsen (produsent), Abelprisvinner Hillel Furstenberg (på skjerm), Christian 

F. Skau og Bjørn Ian Dundas. Foto: Det Norske Videnskaps-Akademi



KAVLIPRISENE 

Kavliprisvinnerne 2020 ble kunngjort onsdag 27. mai, samtidig i Oslo og ved World 
Science Festival i New York som i år var nettbasert. Kavliprisen i 
 

• astrofysikk ble tildelt Andrew Fabian (Storbritannia) «for his groundbreaking re-
search in the field of observational X-ray astronomy, covering a wide range of topics 
from gas flows in clusters of galaxies to supermassive black holes at the heart of 
galaxies»,  

• nanovitenskap til Harald Rose (Tyskland), Maximilian Haider (Østerrike), Knut 
Urban (Tyskland) og Ondrej L Krivanek (Storbritannia og Tsjekkia) «for sub-
ångström resolution imaging and chemical analysis using electron beams» og i 

• nevrovitenskap til David Julius (USA) og Ardem Patapoutian (USA) «for their trans-
formative discovery of receptors for temperature and pressure». 

 

 
Fra venstre astronomen og astrofysikeren Andrew Fabian (University of Cambridge, UK, foto: © 
Sam Fabian), videre nanovitenskapvinnerne Harald Rose ved Universitetet i Ulm og det tekniske 
universitetet i Darmstadt (foto: © private) og Maximilian Haider ved CEOS GmbH, Tyskland (Foto 
© «Bilderfest» Germany). 
 

 
Fra venstre: Knut Urban ved Forschungszentrum Jülich, Tyskland (foto: © Research Center 
Juelich), Ondrej L. Krivanek ved Nion Co., USA (Foto: © Michelle Krivanek), og neuroviten-
skapvinnerne David Julius, professor ved University of California i San Francisco (UCSF), USA 
(Foto: © UCSF), og Ardem Patapoutian, professor ved Scripps Research og forsker ved Howard 
Hughes Medical Institute, USA (Foto: © Scripps Research). 
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Feiringen av årets Kavliprisvinnere vil bli slått sammen med feiringen i 2022 av neste 
runde med vinnere. 
 
Akademiet, The Kavli Foundation og Kunnskapsdepartementet arbeider sammen for å 
fremme Kavliprisenes samfunnsbetydning. En viktig samarbeidspartner for å gjøre dette 
ute i verden er de norske utenriksstasjonene. Ved alle aktiviteter som blir holdt rundt i 
verden er det et samarbeid med den lokale utenriksstasjonen som tar aktivt del i 
arbeidet med både de faglige, sosiale, praktiske og politiske sidene ved arrangementene.  
 
Kavliprisen samarbeider med vitenskapsfestivaler og institusjoner rundt i verden. 
Målsettingen er å bidra til at nøkkelpersoner innenfor forskningspolitikk, forskere og 
forskningsinteresserte skal bli bedre kjent med hva Kavliprisen står for. Mange av ak-
tivitetene i 2020 bidro her. 
 
Kavlipriskomiteene avsluttet sitt arbeide med å finne prisvinnere våren 2020 med ko-
mitemøter avholdt i New York (nevrovitenskap), Geneve (nanovitenskap) og digitalt 
(astrofysikk). I utgangspunktet skulle nanovitenskap-komiteen avholde sitt møte på den 
norske ambassaden i Tokyo og astrofysikk-komiteen på den norske ambassaden i Wash-
ington, D.C., men måtte endres på grunn av reiserestriksjoner i forbindelse med covid-19.  
 
Carnegie Institution for Science hadde 24. juni et digitalt arrangement med Kavlipris-
vinner Jim Hudspeth om Your Biological Hearing Aid. Han ble intervjuet av Frank Sesno, 
professor i kommunikasjon ved Georgetown University. Dette var et samarbeid mellom 
Carnegie Institution for Science, Akademiet, Kavli Foundation og den norske ambas-
saden i Washington, D.C. 
 
European Research & Innovation Days 22. – 24. september i Brussel hadde en panel-
diskusjon der Kavli- og Nobelprisvinnere deltok med tema Frontier Research to Prepare 
for an Uncertain Future. Diskusjonen ble ledet av Robert Dijkgraaf, leder av Institute for 
Advanced Study (IAS) i Princeton. En introduksjon ble holdt av EU-kommisjonær Mariya 
Gabriel. For Kavliprisen var det Ewine van Dishoeck (Kavliprisen i astrofysikk) og Jennifer 
Doudna (Kavliprisen i nanovitenskap) som presenterte. For Nobelprisen var det Sir Peter 
Radcliffe (Nobelprisen i fysiologi og medisin) og Sir Christopher Pissarides (Sveriges 
Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel). 
 
Carnegie Institution for Science hadde 28. oktober et nytt digitalt arrangement, denne 
gangen med Kavliprisvinner Ewine van Dishoeck, med tema Our Origins in Space. Også 
denne gangen var det et intervju ledet av Frank Sesno som et samarbeid mellom 
Carnegie Institution for Science, Akademiet, Kavli Foundation og den norske ambas-
saden i Washington, D.C. 
 
World Science Festival hadde i desember et digitalt arrangement der prispartnerne 
hedret Alan Alda for hans arbeid med å fremme vitenskap og støtte til Kavliprisen. Alan 
Alda har siden 2010 vært medprogramleder for prisutdelingen i Oslo. 
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Det har vært arrangementer også på andre digitale plattformer i 2020. Grunnet covid-
19, men også grunnet et ønske om å styrke prisens tilstedeværelse i sosiale medier, har 
det blitt laget flere presentasjoner av årets og tidligere års Kavliprisvinnere. Det er laget 
podcaster i samarbeid med Clear and Vivid (Alan Alda intervjuer), presentasjoner og 
intervjuer laget av Scientific American, radio-intervju på The Life Scientific av Jim Al-
Khalili på BBC og videoer som forklarer arbeidene til astrofysikk-vinnerne Andrew Fabian 
og Ewine van Dishoeck. Disse når ut til et stort publikum hos The Sci Show som har 
millioner med abonnenter.  
 
Vi minner om at bakgrunnen for Kavliprisene er at Det Norske Videnskaps-Akademi, 
Kunnskapsdepartementet og Kavli Foundation i 2005 inngikk en avtale om å dele ut 
Kavliprisen, tre internasjonale priser for å hedre banebrytende forskning i astrofysikk, i 
nanovitenskap og i nevrovitenskap. Prisene er hver på $1 million. Kavli Foundation be-
vilger prisbeløpene og midler til medalje og diplom, mens Kunnskapsdepartementet be-
vilger midlene som Akademiet må ha for arbeidet med priskomiteene, og 
arrangementene i forbindelse med prisene i tillegg til arbeidet med å gjøre prisene kjent 
internasjonalt og nasjonalt. Det Norske Videnskaps-Akademi oppnevner tre Kavlipris-
komiteer, en innen hvert fagfelt. Hver komité gir sin innstilling til styret i Det Norske 
Videnskaps-Akademi, som tar den endelige avgjørelsen om hvem som skal få prisene.  
  
Hver av Kavlipriskomiteene har fem medlemmer. Lederen av hver komité utpekes av 
Akademiet direkte, mens de resterende blir valgt av Akademiet blant personer foreslått 
av det kinesiske vitenskapsakademi, det franske vitenskapsakademi, Max Planck Gesell-
schaft (Tyskland), National Academy of Sciences (USA) og Royal Society (Storbritannia).  
 
Sammensetningen av komiteene var i 2020 som følger:  
 
Kavlipriskomité i astrofysikk:  
Professor Viggo Hansteen (leder), Universitetet i Oslo, Norge  
Professor Alessandra Buonanno, Max Planck Institute for Gravitational Physics, Tyskland  
Professor Andrea Ghez, University of California, Los Angeles, USA  
Professor Robert C. Kennicutt, Jr, University of Arizona, USA 
Professor Irwin I. Shapiro, Harvard University, USA  
  
Kavlipriskomité i nanovitenskap:  
Professor Bodil Holst (leder), Universitetet i Bergen, Norge  
Professor Gabriel Aeppli, Paul Scherrer Institute, Sveits 
Professor Susan Coppersmith, University of New South Wales, Australia  
Professor Joachim Spatz, Max Planck Institute for Medical Research, Tyskland  
Professor Shuit-Tong Lee, Soochow University, Kina  
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Kavlipriskomite i nevrovitenskap: 
Professor Kristine B. Walhovd (leder), Universitetet i Oslo, Norge  
Professor Alexander Borst, Max Planck Institute of Neurobiology, Tyskland  
Professor Catherine Dulac, Harvard University, USA  
Professor Mary E. Hatten, The Rockefeller University, USA  
Professor Denis Le Bihan, NeuroSpin, CEA, Frankrike 
 
Ved årsskiftet 2020-2021 var det er skifte I ledelsen av Kavli Foundation. Presidenten 
for Kavli Foundation, Robert (Bob) Conn gikk av, og en ny tiltrer, professor Cynthia 
Friend, Harvard University. Hun omtales slik i en meddelelse fra Kavli Foundation: 
 
Professor Friend is a distinguished chemist and scientific leader who has been on the 
faculty at Harvard since 1982. Over her career, she has held numerous internal and ex-
ternal leadership positions and received numerous honors, including: 
 

• Harvard Chair of the Department of Chemistry and Chemical Biology 
• Harvard Associate Dean of the Faculty of Arts and Sciences 
• Director of The Rowland Institute at Harvard 
• Vice Chair of the U.S. Department of Energy’s Basic Energy Sciences Advisory Com-

mittee 
• Elected to the National Academy of Sciences (2019) 
• Fellow of the American Academy of Arts and Science (2018), American Chemical 

Society (2010), and AAAS (2009) 
 
Bob Conn har vært president for Kavli Foundation siden Fred Kavlis bortgang. I avtalen 
om Kavliprisen mellom Akademiet, Kunnskapsdepartementet og Kavli Foundation (datert 
3. mai 2005 og signert av Fred Kavli, Jan Fridthjof Bernt og Kristin Clemet) er bl.a. 
partenes ansvarsområder beskrevet: The Kavli Foundation will appoint three members 
of the Kavli Prize Oversight Committee, including the chair, provide international public 
relations and media relations support, and manage the design of the Kavli Prize medal 
and scroll and related materials. Bob Conn har vært en meget viktig talsmann for Kavli-
prisen og for betydningen av trepartssamarbeidet bak den. Han forstår Kavlipris-
mekanismen godt, og han har gjentatte ganger uttalt at Akademiet er avgjørende for å 
bygge og holde prisenes vitenskapelige standard og prestisje. Akademiet er en del av 
den internasjonale akademibevegelsen, slik at vi kan oppnevne de beste fagfolkene til 
priskomiteene, og vi kan som akademi invitere til å nominere priskandidater, og vi kan 
informere om og formidle Kavliprisenes vitenskapelige substans på en måte bare et 
vitenskapsakademi kan, med sine individuelle medlemmer og sin uavhengighet av øko-
nomiske, institusjonelle eller politiske interesser. 
 
Bob Conn uttrykker også gjerne at Kunnskapsdepartementet er avgjørende fordi det 
forankrer prisen i den norske regjeringen og dermed også i kongehuset. Samtidig har 
han med stort alvor ivaretatt Kavli Foundations ansvar i prissammenhengen ved i første 
rekke å ta seg av det internasjonale formidlingsarbeidet i god samforstand med Viten-
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skapsakademiet. Han legger stor vekt på å ha en tydelig og konstruktiv forbindelse til 
det offisielle Norge i USA, først og fremst til ambassaden i Washington og ambassadøren, 
og han sørger for at styret i Kavli Foundation er vel kjent med denne tankegangen. Han 
har vært av stor nytte for Akademiet gjennom sine strategiske evner og grundighet som 
gjør at alle tiltak vi har sammen med Kavli Foundation holder høy kvalitet. Han har vært 
en viktig læremester for oss. Han gjentar stadig at relasjonen til Det Norske Videnskaps-
Akademi er vesentlig for Kavli Foundation og skal vare «in perpetuity» i samsvar med 
Fred Kavlis vilje.  
 
 

GJENNOMGÅENDE AKTIVITETER 

 
INTERNETTBASERT FORMIDLING AV FORSKNING 

Vi har erfart betydningen av å improvisere både når det gjelder faglig program og bruk 
av nye hjelpemidler, som pandemiforedragsserien våren 2020 på Zoom. Vi er blitt vant 
til kommunikasjon via internett, og erfart at det også kan sette oss bedre i stand til å få 
flere medlemmer i tale, slik som vi gjorde på medlemsmøtet den 17. september, og de 
regionale barrierene reduseres ved det. Vi kan også få med oss et større tverrsnitt av 
medlemmene ved at selv de som har veldig travle dager kan delta på et Zoom-medlems-
møte, mens det kan være vanskeligere når det krever å reise over kortere eller lengre 
avstander og mye av dagen går med. Men datamaskinskjermen er flat og lite sosial, og 
slik blir Zoom-møtene også. 
 
Sekretariatet har gjort en fin innsats ikke minst nå i koronatiden og er kommet langt 
med elektronisk dokumentasjon av Akademiets virksomhet. Søk på Akademiets 
YouTube-kanal etter konkrete foredrag eller arrangementer, eller bruk kalenderpostene 
under «tidligere arrangementer» der alle tidligere arrangementer er omtalt, og for 2020 
er det link til videoopptak av nesten alle arrangementer. 
 
Vitenskapsråd for politikkutforming-utvalget («science advice for policy-utvalget» eller 
vitenskapsrådsutvalget) gjør en stor jobb med å publisere saker på utvalgets nettsider. 
Her er det omfattende informasjon om temaene Akademiet har behandlet, for hvert 
tema er det fire elementer: (i) Sammendrag av internasjonal rapport (engelsk, gjerne 
fra EASAC), (ii) Rapport fra en norsk ekspertgruppe som har hatt til oppgave å 
presentere delene fra den internasjonale rapporten som er mest relevante og etterspurte 
i norsk policy-utvikling, (iii) Video eller oppsummering fra møte i Akademiet, og (iv) 
Presentasjoner og medieomtale.  
 
«Biblioteket» over temaer som har vært behandlet i Akademiet og dokumentert på nett-
sidene: Er reglene for genmodifisering av planter utdaterte? Dette var temaet for et 
frokostmøte i Akademiet 19. oktober 2020, og det foreligger dokumentasjon av møtet 
og grunnlagsmateriale. Avkarbonisering av personbiltransporten var gjenstand for et 
formiddags-webinar 9. september 2020, og her er bred dokumentasjon rett rundt 
hjørnet. Pellets – en trussel mot klimaet? var tema for frokostmøte 2. september, det 
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første i sitt slag, der regnemåten for besparelsen av klimautslipp ved å gå over fra gass 
eller olje til bruk av trepellets som drivstoff, ble spørsmålsatt. Grunnlaget var et 
dokument publisert av en ekspertgruppe i EASAC. 
 
 

VITENSKAPSRÅD FOR POLITIKKUTFORMING 

Strategi for vitenskapsrådsarbeidet 
 
Vitenskapsrådsutvalget har vedtatt en strategi for 2020–2024 som gjengis nedenfor i 
sin helhet. Dokumentet har vært presentert i presidiet, og har vært en del av grunnlaget 
for styrets strategiarbeid for perioden 2021–2025.  
 

VITENSKAPSBASERT RÅDGIVNING FOR POLITIKKUTFORMING I DET 
NORSKE VIDENSKAPS-AKADEMI. STRATEGI 2020–2024 
 
Vitenskapsbasert rådgivning for politikkutforming vil i den kommende strategi-
perioden være en av hovedaktivitetene til Det Norske Videnskaps-Akademi. Dette 
uttrykkes i Akademiets strategi slik:  
 
«Akademiet skal være en kunnskapsformidler. Akademiet skal tale vitenskapens 
sak i samfunnsdebatten. Vi skal formidle forskning og bidra til å øke forståelsen 
for den vitenskapelige forskningens betydning. Vi vil særlig legge vekt på Viten-
skapsråd for politikkutforming (science advice for policy) der Akademiet er 
bindeledd mellom miljøene som utvikler politikk på den ene siden, og det viten-
skapelige kunnskapsgrunnlaget slik det forvaltes i de fremste nasjonale og 
internasjonale kunnskapsmiljøene på den andre.» Og videre:  
 
Akademiet har valgt to tema som skal gis spesiell oppmerksomhet (gjennom 
tverrfaglige foredragsserier og diskusjonsmøter) i denne fireårsperioden:  
 
• vitenskapens bidrag til en bærekraftig omstilling  
• demokratiets forutsetninger 

 
Det Norske Videnskaps-Akademis arbeid med vitenskapsbasert rådgivning for po-
litikkutforming kan være en uavhengig stemme som aktiverer vitenskapelig kunn-
skap som grunnlag for politikkutforming. Akademiets særlige styrke i dette 
arbeidet er dets uavhengighet og deltagelsen i nettverk av fremtredende forskere 
nasjonalt og internasjonalt. 
 
Målgrupper 
Hovedmålgrupper for Akademiets utvalg for vitenskapsbasert rådgivning for po-
litikkutforming er norske beslutningstagere som departementer, sentrale forvalt-
ningsorganer og politikere. 
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Strategiske mål 
Siktemålet er å styrke vitenskapens bidrag til utforming av offentlig politikk ved 
å  
 
• aktivere uavhengig og relevant kunnskap av høy kvalitet, 
• belyse hvilke handlingsalternativer som kan være tilgjengelige og hvilke kon-

sekvenser politiske valg mellom alternativene kan ha,  
• skape arenaer for vitenskapelig informert dialog, 
• bidra til den offentlige samtale gjennom å organisere åpne møter. 

 
Planer og mål for perioden 
I strategiperioden tar Akademiets sikte på å utarbeide to norske Science advice-
rapporter i året. 
 
Det er et mål å involvere Akademiets medlemmer på bred basis. 
 
Organisering 
Det Norske Videnskaps-Akademis aktiviteter omkring Vitenskapsbasert rådgivning 
for politikkutforming skjer gjennom et eget utvalg som ble opprettet i 2018, gjen-
nom deltagelse i internasjonale samarbeids organisasjoner, samt i flere av Aka-
demiets utvalg og programmer. Utvalget har samarbeid med Klima, miljø og 
ressursbruk-utvalget og VISTA-programmet.  
 
Akademiet har gitt utvalget følgende mandat. Utvalget skal: 
 
• være et bindeledd mellom Det Norske Videnskaps-Akademi og Norges Tek-

niske Vitenskapsakademi (NTVA) og det internasjonale arbeidet med kunn-
skapssammenstilling 

• bidra til å utvikle Science advice-mekanismene i Norge i samråd med Norges 
forskningsråd og andre 

• bidra til å utvikle den faglige forståelsen for hva Science advice innebærer 
• bidra til at internasjonale Science advice-rapporter innarbeides og brukes for 

norske forhold 
 
Utvalget avholder fire årlige møter. Mellom møtene har utvalgets leder og 
nestleder, samt Akademiets sekretariat aktive roller ved å påse at tematikk og 
vedtak følges opp.  
 
Arbeidsform 
Forankring. Det Norske Videnskaps-Akademi er forankret i den internasjonale aka-
demibevegelsen og samarbeider særlig med EASAC (European Academies’ 
Science Advisory Council), ALLEA (All European Academies) og Euro-CASE (The 
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European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Enginee-
ring). Arbeidet skjer hovedsaklig i tilknytning til deres rapporter, men også andre 
kilder kan danne grunnlag for bearbeiding. 
 
Ekspertgrupper. For å bygge bro mellom innsikten som finnes i de internasjonale 
rapportene og problemstillinger i vårt land, oppnevner Akademiet ekspertgrupper 
som kjenner det aktuelle feltet. Formålet er å hente ut det som er mest relevant 
for norske forhold. Ekspertgruppene kan også stille egne spørsmål. Vurderingene 
nedfelles i en norsk science advice-rapport.  
 
Dialog. Hensynet til relevans og gjensidig tillit kaller på dialog. Kontakt med dem 
som skal utvikle politikk kan være ønskelig/nødvendig. Situasjonsoppfatninger 
modnes og endres over tid. Akademiet kan i noen situasjoner ønske å etablere 
langvarige relasjoner til politikkutformere.  
 
Møter. Ulike møteformer kan arrangeres i forkant av ekspertgruppens arbeid, som 
innspill til vurderingene og når rapport foreligger. Akademienes nettverk er en 
nøkkel i dette arbeidet.  
 
Nettbibliotek. På dnva.no er det publisert en tematisk organisert oversikt med en 
ingress, den internasjonale rapporten og den norske rapporten, presentasjoner 
og opptak fra møter samt etterfølgende mediedebatt. Akademiet har opphavs-
rettighetene til de norske rapportene.  
 
Integritet. Akademiet søker å sikre uavhengige faglige vurderinger ved å be dem 
som bidrar om å signere en erklæring om egne tilknytninger og gjøremål av be-
tydning for rapportarbeidet. 
 
Ambisjonsnivå. Akademiet skal utarbeide minimum to norske Science advice-rap-
porter i året. 

 
 

FRA VITENSKAPSRÅDSUTVALGETS ARBEID 

Terminologi – Vitenskapsråd for politikkutforming. 
Science advice-utvalget har arbeidet med å finne et godt norsk begrep for Science advice 
for policy. Begrepet skulle tilfredsstille følgende krav: 
 

• Det skulle være faglig korrekt og dekkende 
• Det skulle kommunisere godt, uten å bli så langt at det blir etablert en tre-bok-

stavers forkortelse og derav stammespråk 
 

Utvalget samlet seg om: Vitenskapsråd for politikkutforming. 
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Declaration of interests – Tillit og habilitet  
Science advice-utvalget har, med innspill fra Forskningsetisk utvalg og tilslutning fra 
presidiet, utarbeidet dokumentet Tillit og habilitet, som omhandler retningslinjer for eks-
perter som deltar i arbeidet med norske science advice-rapporter.  
 
Modell for Akademiets håndtering av EASAC/ALLEA-rapporter 
Siden oppstarten 2018 har Science advice-utvalget og sekretariatet arbeidet med å ut-
vikle en arbeidsmetodikk og struktur for håndtering av EASAC/ALLEA-rapporter og pro-
sessen fram mot en norsk science advice-rapport publisert på www.dnva.no. Science 
advice-utvalget har diskutert hvor langt utvalget og Akademiet er kommet i arbeidet 
med å utvikle en verdikjede fra det forskningsmessige grunnlaget for et gitt policy-spørs-
mål til anvendelse i en norsk sammenheng. Utvalget sluttet seg til at dette arbeidet er 
i ferd med å finne en formåls tjenlig form, og at metodikken kontinuerlig vil utvikles 
ettersom vi høster erfaring. 
 
Avholdte Science advice-møter i 2020 
Arbeidet ble forsinket som følge av korona-tiltakene våren 2020, men utover sommeren 
og høsten ble det klart at noe kunne avvikles i Akademiet og mye kunne gjøres digitalt. 
Følgende møter ble arrangert: 
 

• 2. september frokostmøte: Pellets fra trevirke er en trussel mot klimaet. Basert på 
EASAC-rapporter og EASACs pressemelding. 

• 9. september webinar: Decarbonisation of transport – Light Duty Vehicles. Basert 
på EASAC-rapporten Decarbonisation of transport: options and challenges. 

• 19. oktober frokostmøte: Er reglene for genmodifisering av planter utdaterte? 
Basert på EASAC-kommentaren The regulation of genome-edited plants in the Eu-
ropean Union. 

• 19. november webinar: Trust in Science and Changing Landscapes of Communica-
tion, basert på ALLEA-rapporten Trust in Science and Changing Landscapes of Com-
munication. Hovedgjest: Holbergprisvinner Onora O’Neill.  

• 23. november webinar: Trues medisinske fremskritt av mirakelkurer og press om 
raske godkjenninger? Basert på EASAC-rapporten Challenges and potential in re-
generative medicine.  

 
Opptak fra møtene er lagt ut på Akademiets YouTube-kanal. 
 
Norske Science advice-rapporter 
Følgende rapporter er nå publisert på Akademiets nettside: 
 

• GMO – planter 
• Pellets 
• Personbil-avkarbonisering 
• Jord 
• Skog 
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Norsk Science advice-rapport om stamceller og regenerativ medisin vil snarlig bli 
publisert.  
 
Forslag til prosjekt for EASAC/ALLEA; migrasjon. Det er utarbeidet et forslag til en 
internasjonal rapport om migrasjon, og presidiet har sendt forslaget til EASAC for 
vurdering. 
 
Science advice-prosjekter fremover: 
Følgende prosjekter er i planleggingsfasen for 2021: 
 

• CCS 
• Hydrogen og tungtransport 
• Plast 
• VISTA-dagen/sentrene 
• Migrasjon 
• Climate change and health 
• Prosjekt sammen med Teknologirådet 
• Sentrale energi bærere i den fremtidige energimiksen 
• Oppfølging til frokostmøtet om GMO 
• Bærekraftige matkonsum 

 
Nye medlemmer i Science advice-utvalget  
I løpet av 2020 har vi fått to nye medlemmer i utvalget. Ragnhild Freng Dale fra Vest-
landsforsking gikk inn som representant for Akademiet for yngre forskere (AYF) og As-
geir Tomasgard fra NTNU. Tomasgard er også Norges representant i EASACs energipanel.  
 
Evaluering av Science advice-arbeidet så langt  
Science advice-utvalget foretok midtveis i året en evaluering av sitt arbeid så langt. 
Følgende punkter ble trukket fram:  
 

• Diskusjon om Pielkes modell er dekkende nok for Akademiets Science advice-arbeid 
arbeid. 

• Det har vært lite aktivitet i form av møter i utvalgets første år. Planleggingen og 
strategien gikk ut fra at det kunne presenteres og arrangeres to møter per år basert 
på rapporter fra EASAC og ALLEA.  

• Våren 2020 var preget av pandemien, og det som var klart til å presenteres måtte 
utsettes.  

• Høsten 2020 er det avholdt i alt seks møter, og flere modeller har vært benyttet: 
Frokostmøter, ordinære møter og webinarer. Erfaringene evalueres og tas med 
videre.   

• Det er lagt ut sammendrag av rapportene, innleggene og diskusjonene i form av 
norske Science advice-rapporter. Opptak fra møtene er lagt på Akademiets YouTube 
kanal.   
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• Det er mye spennende som er planlagt. Det vil være en jevnlig vurdering av hvor 
mange rapporter som kan følges opp. Dette avhenger av hvor mange av utvalgets 
og Akademiets medlemmer vi kan få engasjert i dette arbeidet.  

• Science advice-utvalget kan med hell bruke Akademiet mer, gjerne ved å involvere 
nye medlemmer.  

• Utvalget har etablert god kontakt med Bioteknologirådet, og har også etablert kon-
takt med Teknologirådet. Kontaktene følges videre opp i 2021, og omfanget av 
samarbeidet avhenger av hvilke prosjekter som settes i gang.  

• Samarbeidet med NTVA skjer i regi av samarbeidsavtalen og kontakten gjennom 
Asgeir Tomasgard som medlem i utvalget og delegat i energipanelet i EASAC. 

 
 
VISTA: TO FORSKNINGSSENTRE ER STARTET I REGI AV GRUNNFORSKNINGS-

SAMARBEIDET MELLOM AKADEMIET OG EQUINOR 

I 2018 tok VISTA-styret initiativ til en ny strategi for å fokusere på noen få satsinger 
istedenfor at midlene ble spredt på enkeltstillinger knyttet til mange forskjellige forsk-
ningsgrupper. Fra 1. januar 2019 har Akademiet en ny femårsavtale om grunnforsk-
ningssamarbeid med Equinor, og etter en ganske omfattende og grundig diskusjon ble 
det lyst ut midler til VISTA-sentre sent i 2019. To forskningssentre er innvilget fra høsten 
2020, NTNU VISTA Centre for Autonomous Operations Subsea (CAROS) ledet av profes-
sor Asgeir Sørensen, Institutt for marin teknikk, NTNU, og VISTA Center for Modeling of 
Coupled Subsurface Dynamics (CSD) ledet av professor Inga Berre, Matematisk institutt, 
Universitetet i Bergen. Senteret ved Universitetet i Bergen ble lansert 15. oktober av 
VISTA-styreleder Ole M Sejersted, og ved NTNU 16. oktober. 
 
VISTA-avtalen om finansiering av grunnforskning ble inngått mellom Statoil og Viten-
skapsakademiet i 1985. Da var leting etter olje og gass og utvinning et «umodent» 
forskningsfelt og VISTA-programmet bidro til å utvikle norsk kompetanse. VISTA-pro-
grammet har satt dype spor i norsk forskning og næringsliv gjennom doktorgradskan-
didater og forskere som nå arbeider i sentrale teknologimiljøer i næringslivet og i 
forskningsinstitusjoner, og som fikk sin utdannelse finansiert gjennom programmet. I 
alt er 290 PhDer og postdok-forskere utdannet gjennom avtalen, og det har vært åtte 
VISTA-professorer. Samlet er 469 millioner kr overført fra Statoil/Equinor til Vitenskaps-
akademiet til dette formålet fra starten i 1985 og til og med 2020. 
 
På hver sin måte har de to sentrene som er innvilget, en generell og grunnleggende 
målsetting med et tidsperspektiv som peker langt utover energisektoren. De åpner for 
lovende muligheter samtidig som det er en betydelig risiko knyttet til slik grunnleggende 
forskning. VISTA CSD-senteret fokuserer på grunnleggende kunnskap knyttet til porøse 
medier, dvs på den basale kunnskapen om hvordan væske beveger seg i og påvirker 
porer og hulrom. Dette er avgjørende kunnskap for å forstå hvordan olje, gass, vann og 
for eksempel væske i kroppen beveger seg og vekselvirker med mediet rundt. Tematisk 
er senteret også relevant i forbindelse med vurdering av CO2-lagring. Det andre senteret 
– CAROS – skal utvikle autonome undervannsfarkoster (AUV). AUV-er åpner store 
muligheter for forskning på og overvåkning av våre havområder, og vil kunne få økende 
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betydning i næringsutvikling til sjøs og på havbunnen. Metodikken som skal utvikles 
videre i CAROS, åpner nye muligheter for grunnleggende studier av havbunnsforhold, 
biologi, kjemi, fysikk, dynamikk og miljø og levende ressurser til havs, og til tekniske 
anvendelser i næringsutvikling slik som vindkraft til havs, oppdrett, olje- og gass-
utvikling, mineralutvinng på havbunnen og mye annet.  
 
VISTA-sentrene bidrar til å realisere Akademiets strategi, og ikke minst temaene som 
er prioritert i Akademiets strategi 2021–2025, «vitenskapens bidrag til en bærekraftig 
omstilling» og «demokratiets forutsetninger» bl.a. gjennom samarbeidet mellom aka-
demia og næringslivet på et område som er kritisk for et velfungerende samfunn gjen-
nom kravet stilt til sentrene i utlysningsteksten om at de skal utøve «transformational 
impact on the home institution» og løfte seg over etablerte forskningstemaer og or-
ganisatoriske rammer. 
 
Senterutlysningene var grunnleggende og generelle i sin karakter, samtidig som Equinor 
har ønske om å bruke sentrenes kunnskap også i mer anvendt retning. De akademiske 
miljøene som fikk senterbevilgning ønsker å prøve ut hypoteser og teorier knyttet til 
energiomstillingen som industrien ennå ikke er klar for eller som den ikke umiddelbart 
kan nyttiggjøre seg. Det er i dette rommet VISTA spiller en viktig rolle, både historisk 
og fremover. En viktig erkjennelse er at energiindustrien er nærmest til å utvikle og 
sette i verk morgendagens fornybare energiforsyning.  
 
Akademiet har et oppfølgingsansvar for sentrene. VISTA-avtalen og realiseringen av 
sentrenes mulighet lykkes bare hvis det skapes et reelt engasjement og interesse for 
dette hos medlemmer i Akademiet med beslektete faglige interesser. Sentrene ønsker 
å bruke Akademiet i nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt, og vi kan legge til 
rette for sentrenes bidrag til vitenskapsråd for politikkutforming. Akademiet kan bruke 
VISTA-sentrene til å bidra i den nasjonale havsatsingen – begge sentrene er hav- og 
havbunnsorienterte, de er innovative og tar for seg brede og langsiktige problemstil-
linger. Hav som industriell arena på mange fronter har stort fokus i norsk politikk og 
forskning, og i internasjonal politikk og forskning. Høynivå havpanelet med Erna Solberg 
som leder er en viktig politisk og fagligpolitisk drivkraft. «The decade of the ocean» er 
en annen, nettopp startet av IOC under UNESCO. Det er også grunn til å minne om at 
Akademiet ble brukt som fellesarena da Arven etter Nansen ble planlagt. Dette seks-
årige, nasjonale prosjektet er nå halvveis i arbeidet. Snart kommer en EASAC-rapport 
om klimaendringer i Atlanterhavet. Den utarbeides av en ekspertgruppe som er ledet 
fra Universitetet i Bergen – Tor Eldevik og Lars Smedsrud. 
 
De to nye sentrene har en bevilgning på fem mill kr/a i fem år fra VISTA. VISTA-avtalen 
2019–2023 har en økonomisk ramme på 20 mill kr/a, og skal også brukes til å slutt-
finansiere en rekke PhD- og postdokorstipendier som ble innvilget på slutten av forrige 
VISTA-avtaleperiode. 
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AKADEMIETS INTERNASJONALE ENGASJEMENT 

Akademiet er norsk medlem i en rekke internasjonale, vitenskapelige organisasjoner. 
Noen av dem har stor tematisk bredde, som EASAC, ALLEA, UAI og ISC (tidligere ICSU 
og ISSC), andre er disiplinære unioner under ISC. Dette er en ordning som er gammel 
(mye ble grunnlagt i fredsperioden etter første verdenskrig), og uten å ha vært gjennom 
store revisjoner, samtidig som det internasjonale forskningssamarbeidet har gjen-
nomgått store forandringer. For mange av de disiplinære unionene spiller Akademiet en 
ganske passiv rolle, og oppslutningen om dem nasjonalt er ofte forholdsvis beskjeden 
og dalende. I mange tilfeller er det internasjonale forskningssamarbeidet nå organisert 
i brede, tematiske organisasjoner som f.eks. European Geophysical Union i Europa og 
American Geophysical Union  i USA, eller Future Earth.  
 
Mange av de disiplinære unionene stammer fra internasjonaliseringstiden etter første 
verdenskrig, og hadde sin største vekst i en tid da forskningsfinansering og –or-
ganisering var mer begrenset og annerledes enn i dag. Universitetsinstituttene var 
mange og små med få prosjekter og begrensete annuumsmidler. I dag har forskningen 
ofte et mye større omfang både faglig og økonomisk med i mange tilfeller betydelige 
midler i omløp, og med forpliktende europeiske og globale samarbeidsstrukturer. 
 
De disiplinære unionene har hatt svært stor betydning for fremveksten av forskningen 
nasjonalt og globalt i det forrige århundre. De har også fremmet felles kulturforståelse 
og samhørighet over landegrensene, og har ved det bidratt til samarbeidsklimaet som 
har vært rådende i internasjonal politikk etter annen verdenskrig, framfor en konfronta-
sjons- og isolasjonspolitikk. De har vært gode virkemidler i det internasjonale freds-
arbeidet. Det kan være behov for å evaluere enkelte av de disiplinære unionene 
«innenfra» med tanke på revisjon av strategi og struktur, for å revitalisere det interna-
sjonale forskningssamarbeidet som de representerer. Det er imidlertid ikke så lett å få 
gehør for et slikt syn internasjonalt, fordi en viktig grunn til unionenes suksess har vært 
en sterk og formell styringsstruktur.  
 
Akademiet har gått gjennom medlemskapene i en del disiplinære unioner, og vedtok i 
2019 å stanse betalingen av medlemskontingenten der det er naturlig sett ut fra Aka-
demiets prioriteringer og satsinger. Vi har i 2020 arbeidet mye med de relevante norske 
fagmiljøene for å få en reell vurdering av medlemsskapet og dets nytteverdi, slik at 
fagmiljøene selv må utgjøre den nasjonale basisen for medlemskapet faglig og øko-
nomisk hvis medlemskapet er viktig for norsk forskning og skal fortsette. Dette arbeidet 
er sluttført for flere av unionene, men noe gjenstår. Når dette arbeidet er gjennomført 
er planen å oppsummere status for den nasjonale oppfølgingen av  disiplinær, interna-
sjonale forskningsunioner, og bringe denne fram for i første rekke Forskningsrådet og 
UHR.  
 
Akademiet er medlem både av ISC og IAP. IAP-medlemskapet er en følge av EASAC-
medlemskapet. Dette er globale organisasjoner for nasjonale akademier, og de har 
ganske overlappende formål. Akademiet mener at ISC og IAP så snart som mulig bør 
forene sine krefter, og ikke konkurrere om oppmerksomhet på den globale forsknings-
arenaen og de knappe ressurser i medlemsakademiene slik som i dag. Akademiet har 
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gitt sin tilslutning til en uttalelse til IAP og ISC: «The perceived on-going competition 
between IAP and ISC undermines the goal of placing science as a robust evidence 
provider for international policy. As a UN representative said at the 2019 IAP General 
Assembly, it would be helpful for the UN to know who to turn to when looking for input 
from the scholarly community. The topics that ISC and IAP work on are similar in many 
respects and do not credibly or scientifically justify the existence of two distinct organ-
isations. The fair overlap in the membership of IAP and ISC – more than one third of 
the close to 200 member organisations belong to both – unnecessarily absorbs the 
scarce resources among much of the membership.»  
 
I løpet av 2020 har det vært samtaler mellom IAP and ISC og det resulterte i november 
i en MoU «Working towards strengthening cooperation and collaboration» der det heter 
at «The IAP and ISC both have important and essential contributions to make to global 
science and the global good. They seek to cooperate and coordinate more effectively in 
order to exploit the talents and expertise of the two organisations for the benefit of so-
ciety.» MoUen fortsetter så med hvilke skritt som tas for å realisere dette formålet. Aka-
demiet mener at dette er et første skritt, men på sikt mener vi at vi ikke er tjent med 
to globale forskningsorganisasjoner selv om de samarbeider. 
 
Det er av stor betydning at det internasjonale forskningssamarbeidet også har en formell 
struktur og overbygning, og ikke bare fungerer på ad hoc-basis gjennom finansiering 
og muligheter som kommer og går. Akademiet ønsker å bidra til at den tematisk ori-
enterte strukturen for internasjonalt forskningssamarbeid fornyes og bygges ut, og at 
den kan få en større rolle i iverksettelsen av forskningsprogrammer som krever en bred 
internasjonal plattform for å lykkes. Det blir spørsmål som Akademiet må prioritere 
høyere framover. 
 
 

SAMARBEID MED ANDRE LANDS AKADEMIER 

Dette arbeidet har ligget nede i 2020 på grunn av pandemi- og reiserestriksjonene. Med 
støtte fra Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm lyktes vi med å få professor 
Camilla Stoltenberg inn på «short list» som «The Group of Chief Scientific Advisors» i 
EU-kommisjonen skal rekruttere fra når gruppen skal suppleres i fremtiden, og the 
Commissioner responsible for Research and Innovation har besluttet at vår kandidat 
står på listen. 
 
Det var i 2019 flere kontakter mellom Royal Society i London og Det Norske Videnskaps-
Akademi om å arrangere en bilateral konferanse i Oslo høsten 2020. Dette er siden utsatt 
til 26. – 28. oktober 2021 på grunn av koronasituasjonen, og med et dobbelt tema: 
«one considering the interaction between Science and the Law, the other on Science 
and the Environment». Planleggingen tas opp igjen i 2021. 
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FORSKNINGSETISK UTVALG 

Mandatet for forskningsetisk utvalg er formulert slik: Det Norske Videnskaps-Akademi 
er med sin tverrfaglige kompetanse en viktig premissleverandør for god vitenskapelig 
praksis og forskningsetisk bevissthet. 
 

• Forskningsetikkutvalget skal være Akademiets rådgivende organ i forskningsetiske 
spørsmål, og kan blant annet uttale seg i høringer som omfatter slike spørsmål. 

• Utvalget skal fremme oppmerksomhet om forskningsetiske spørsmål gjennom 
utadrettet virksomhet, deltakelse i samfunnsdebatten og ved å avholde møter. 

• Utvalget skal være i beredskap i tilfelle akademimedlemmer blir berørt av saker 
om uetisk adferd. Hvis et akademimedlem blir anklaget for vitenskapelig uetisk 
atferd, skal dette behandles på vanlig måte av eksisterende organer utenfor Aka-
demiet. Utvalget skal imidlertid bidra med forslag til oppfølgingstiltak fra Akademi-
ets side. 

 
Utvalget består av Kirsti Strøm Bull (leder), Deborah Oughton, Narve Fulsås og Ole 
Didrik Lærum.  
 

 
Akademiets evne til å fremme vitenskapen på en troverdig måte henger blant annet 
sammen med om tildelingen av priser og verv fungerer godt. På grunnlag av forslag fra 
Forskningsetisk utvalg har Akademiets styre vedtatt et sett forskningsetiske retnings-
linjer for priser som tildeles av Det Norske Videnskaps-Akademi, herunder Abel- og Kavli-
prisene. Retningslinjene er publisert på engelsk på Abel- og Kavliprisenes nettsider, og 
på norsk og engelsk på Akademiets nettside. 
 
Vitenskapsakademiet har som hovedformål å bidra til vitenskapens fremme. Viten-
skapelig arbeid skal være preget av likeverd og respekt, og ha høy forskningsetisk 
standard. Vi baserer oss på de Generelle forskningsetiske retningslinjene som er ut-
arbeidet av De nasjonale forskningsetiske komiteer. Dette skal avspeile seg bl.a. ved 
innvalg av nye medlemmer i Akademiet, prisutdelinger og ved komitésammensetninger 
og andre aktiviteter.  
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Forskningsetisk utvalg: Ole Didrik 
Lærum, Kirsti Strøm Bull, Narve 
Fulsås og Deborah Oughton. (Foto: 
Det Norske Videnskaps-Akademi)



Utvalget har hatt en rekke møter og har blant annet også avgitt høringsuttalelse til nye 
Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap og humaniora NESH, og utvalget 
har arrangert et åpent møte (om Open Access 6. oktober, omtalt i neste avsnitt). 
 
 

OPEN ACCESS 
– MULIGHETER OG FORSKNINGSETISKE UTFORDRINGER 

 
Open access var temaet for møtet som Forskningsetisk utvalg arrangerte i Akademiet 
6. oktober. Open access fremmes som den nye muligheten til å gjøre forskningspublika-
sjoner tilgjengelige for alle interesserte uavhengig av dyre abonnementer. Norges forsk-
ningsråd har i Plan S, som er en vei til open access, satt krav om full og umiddelbar 
åpen publisering for utlysninger fra 2021. Samtidig blir denne politikken beskyldt for å 
være en trussel mot akademisk frihet, vitenskapelig kvalitet og forskernes rettigheter. 
Hvorfor er debatten rundt Open Access og Plan S polarisert? Og ser den likedan ut på 
alle fagområder? Dette var noen av spørsmålene som ble stilt for møtet, og innlederne 
var Eystein Jansen (UiB), Kenneth Ruud (UiT), Inger Berg Ørstavik (UiO), Narve Fulsås 
(UiT) og John-Arne Røttingen (Forskningsrådet). Møteleder var Deborah Oughton 
(NMBU).  
 
 

KLIMA, MILJØ OG RESSURSUTVALGET 

Mandatet til Det Norske Videnskaps-Akademis klima, miljø og ressursutvalg er å legge 
til rette for bedre faglig fundert formidling om klima- og økosystemspørsmål i mediene 
og arrangere vitenskapelige seminarer om bestemte temaer og problemer innenfor dette 
feltet. Medlemmer (2019-2021) er Nils Chr. Stenseth (leder) (UiO), Eystein Jansen (UiB), 
Odd O. Aalen (UiO), Alf Bjørseth (Scatec), Geir B. Asheim (UiO), Christina Voigt (UiO), 
Rolf Anker Ims (UiT), Trond Iversen (MET), Anne Maria (Mia) Eikeset (Norges Bank 
Investment Management), Linda Nøstbakken (NHH), Bjørn Samset (CICERO) og Øystein 
Hov (Det Norske Videnskaps-Akademi). 
 
Klima, miljø og ressursutvalget arrangerte et åpent møte etter COP25 i Madrid 13. januar 
2020 og stilte spørsmålet om internasjonal handel med utslippskvoter vil kunne gjøre 
det billigere å redusere utslipp og gi anledning til å øke de ambisjoner stater legger til 
grunn for sin klimapolitikk. Det har også vært planlagt et møte i slutten av mai om 1,5 
graders målet, men korona-epidemien har ført til en foreløpig stans i gjennomføringen 
av dette møtet.  
 
De internasjonale klimaforhandlingene i Madrid: hva skjedde? En opp-
summering og kritisk debatt etter COP25 
 
Klima, miljø og ressursutvalget arrangerte et møte 13. januar om forhandlingene om 
reglene for kvotehandel med drivhusgassutslipp. Dette er et tilbakevendende tema på 

48



Conference of the Parties (COP) under klimakonvensjonen (UNFCCC), og COP25 ble 
holdt i Madrid i desember 2019. Internasjonal handel med utslippskvoter vil kunne gjøre 
det billigere å redusere utslipp og gi anledning til å øke de ambisjoner stater legger til 
grunn for sin klimapolitikk. Det er imidlertid omstridt i hvilken grad kvotehandel under-
graver kravet til ‘miljøintegritet’, slik det er skrevet inn i Parisavtalen. Kvotehandel 
trenger et robust system for telling og bokføring av kvoter.  
 
På møtet presenterte forhandlingsleder Henrik Hallgrim Eriksen fra Klima- og 
miljøverndepartementet utfallet av COP25, og understreket at det er et stort gap mellom 
utslippskravene som følger av 1,5 eller to-gradersmålene, og utslippsreduksjonen som 
landene har forpliktet seg til. Professor (em) Michael Hoel ved UiO forklarte prinsippene 
og utfordringene med internasjonal handel med utslippskvoter. Kan kvotehandel bidra 
til å svekke ambisjonene i Paris-avtalen? Dette spørsmålet ble stilt til Bjart Holtsmark, 
forsker ved Statistisk sentralbyrå. Forsker Jørgen Wetterstad, Fridtjof Nansens Institutt 
(FNI) snakket om Klimakvoter: et forsvar for dobbeltregulering og pakkeløsninger. Til 
slutt var det en paneldebatt ledet av professor Christina Voigt, Institutt for offentlig rett 
(UiO) og ekspert i internasjonal miljørett. 
 
I løpet av høsten satte utvalget i gang med å publisere meddelelser om klima- og 
økosystemspørsmål. Hensikten er først og fremst å formidle kunnskap som kan være 
grunnlag for utforming av en kunnskapsbasert politikk og forvaltning. Meddelelsene er 
informerende snarere enn argumenterende. «Statements» publisert av presidenten i 
National Academy of Sciences professor Marcia McNutt, er et forbilde for Akademiets 
meddelelser, som signeres av preses og utvalgsleder. Den første hadde overskrift End-
ringene i klima og naturmangfold forsterker hverandre, og den ble omtalt blant annet 
på forskning.no. 
 

MENNESKERETTIGHETSKOMITEEN 

 
Menneskerettskomiteens formål er å understøtte uavhengigheten til vitenskapsaka-
demier verden over og å fremme og forsvare menneskerettene til vitenskapsmenn og -
kvinner, studenter og andre som lærere, helsepersonell og ingeniører. 
Spesielt skal komiteen arbeide for: 
 

• å få løslatt dem som holdes fengslet i strid med menneskerettene 
• å motarbeide og forhindre mishandling og tortur 
• å styrke akademimedlemmenes bevissthet om krenkelser av menneskerettene og 

øke kunnskapen om hva Akademiet og dets medlemmer kan gjøre for å motvirke 
slike krenkelser 

 
Komiteen består av Jakob Lothe (UiO), leder, Tove Bull (UiT), Mahmood Amiry-
Moghaddam (UiO) og Svein Eng (UiO). 
 
Lederen av Akademiets menneskerettighetskomité Jakob Lothe har redigert boken 
Research and Human Rights som kom i september 2020 på Novus forlag, og inneholder 
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artikler som bygger på foredrag presentert ved den internasjonale konferansen om dette 
emnet som komiteen arrangerte i Akademiet i september 2019. Boken ble lansert på et 
møte i Akademiet 7. oktober. 
 
Bokens vaskeseddel sier This book proceeds from the premiss that respect for funda-
mental human rights – including the rights to freedom of expression, association and 
movement – is essential to the ability to conduct scholarly research without interference 
or manipulation, and to protect not only the integrity of the research but also the security 
of the researcher. In the world today, academic freedom is threatened in many coun-
tries. Issuing a warning against this development and identifying its negative conse-
quences, several of the book’s chapters highlight situations in which academic freedom 
is under increasing attack. Moreover, as scholarly research is linked to, and often has 
implications for, human rights, understanding the norms and principles that underpin 
human rights, and incorporating a human rights perspective into academic research, 
ensures that the results of this research are more accurate and comprehensive, and en-
ables more responsible solutions to pressing societal challenges such as climate change 
and the Covid-19 pandemic to be reached. The chapters of the volume are revised and 
updated versions of papers given at an international conference in The Norwegian Acad-
emy of Science and Letters in September 2019. 
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Thorleifsson med boken 
Research and Human Rights 
som kom i september 2020 
på Novus forlag (Foto: Gro 
Havelin, Det Norske Viden-
skaps-Akademi)



Boklanseringen ble åpnet av preses i Det Norske Videnskaps-Akademi Hans Petter 
Graver. Bokens redaktør Jakob Lothe presenterte den og en av bidragsyterne, Cathrine 
Thorleifsson ved C-Rex Senter for ekstremismeforskning, kommenterte og reflekterte 
over sitt kapittel. 
 
 

SAMARBEIDSAVTALEN MELLOM DET NORSKE VIDENSKAPS-AKADEMI OG 
NORGES TEKNISKE VITENSKAPSAKADEMI 

Begge akademiene er i dag engasjert i vitenskapsråd for politikkutforming. I Europa del-
tar begge i Science Advice Mechanism via SAPEA-prosjektet og gjennom akademisam-
menslutningene – Euro-CASE for NTVA og EASAC og ALLEA for Det Norske 
Videnskaps-Akademi. Gjennom avtalen er Akademiet og NTVA en felles ressurs i utred-
ninger og review-arbeid.  
 
På grunn av koronarestriksjonene ble fellesseminaret i mars 2020 avlyst. 
 
 

SAMARBEID MED DET KONGELIGE NORSKE VIDENSKABERS SELSKAB OM 
GUNNERUSPRISEN 

Gunnerusprisen deles ut annethvert år av DKNVS i Trondheim i samarbeid med NTNU. 
På prisens hjemmesider heter det at The International Gunnerus Award in Sustainability 
Science aims to promote science that ensures an effective transition to global sustainable 
development through groundbreaking policies, societal models or technologies. Candi-
date requirements: The Gunnerus Award in Sustainability Science will be presented to 
an exceptional scientist in the natural sciences, social sciences, technological sciences 
or the humanities. The candidate’s research must have contributed to sustainable 
change in practice, either through interdisciplinary work or through work within one of 
these disciplines.  
 
Akademiet har etter presidievedtak og orientering i styret, inngått en intensjonsavtale 
med DKNVS om samarbeid og partnerskap om Gunnerusprisen. Hensikten er å bidra til 
å utvikle Gunnerusprisen videre gjennom blant annet en nasjonal faggruppe med re-
presentasjon fra norske bærekraftforskningsmiljøer. Vi utveksler også praktisk infor-
masjon om driften av Abel- og Kavliprisene.  
 
Samarbeidet med DKNVS har ikke økonomiske konsekvenser av betydning for Aka-
demiet, og vi er tjent med at viktige nasjonale forskningspriser fungerer best mulig, i 
første rekke Abel- og Kavliprisene og Akademiets øvrige priser, Holbergprisen og 
Gunnerusprisen. Det er også kontakt med Academia Borealis i Tromsø om Mohnprisen 
som deles ut der i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet. 
 
Partnerskap med Gunnerusprisen kan utvide vårt arbeid med vitenskapsråd for politikk-
utforming på lignende måte som Abel- og Kavliprisene øker Akademiets evne til å 
fremme forskning innenfor disse prisenes felt og bidra til å «fremme vitenskapens bidrag 
til en bærekraftig omstilling», jfr. Akademiets nye strategiplan. 
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AVTALE MELLOM DET NORSKE VIDENSKAPS-AKADEMI OG AKADEMIET FOR 
YNGRE FORSKERE (AYF) 

AYF er nå en egen organisasjon. Avtalen forplikter ledelsen i AYF og i Akademiet å møtes 
minst en gang i semesteret til dialogmøte. AYFs generalsekretær Bjørn Kristian Danbolt 
har fra 1. februar 2020 kontorplass i Akademiets lokaler. Det skal i fellesskap arrangeres 
minst et arrangement i året som er åpent for publikum, tema fortrinnsvis ulike aspekter 
ved bærekraftsmålene. Akademiet og AYF skal arrangere minst en intern rundebords-
konferanse i året i Akademiets lokaler om et forskningspolitisk eller vitenskapelig tema 
- akademias rolle i samfunnet eller forskningspolitiske temaer som er relevante for begge 
organisasjoner. Avtalen gir AYF tilgang til å bruke Akademiets lokaler på linje med andre 
leietagere. Akademiets julemøte hadde et AYF-medlem som foredragsholder (Maja 
Janmyr), men koronarestriksjonene begrenset muligheten til å markere dette som et 
felles arrangement. 
 
 

SAMARBEID MED KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 

Kunnskapsdepartementet er en interessert og engasjert samarbeidspartner for Aka-
demiet i det faglige arbeidet, ikke minst knyttet til Abel- og Kavliprisene, men også i 
vitenskapsråd for politikkutforming. Akademiet oppmuntres til å bruke sin egenart til å 
aktivisere viten slik at den bygges inn i beslutningsgrunnlaget i viktige spørsmål i det 
norske samfunnet. Det har vært mye kontakt med Kunnskapsdepartementet i årets 
gang. Det var blant annet stort behov for å klarlegge alternativer etter hvert som 
koronarestriksjonene i betydelig grad endret mange felles planer. 
 
 

GRUPPELEDERSAMLING OG STRATEGIARBEID 

Gruppelederne i 2020 har vært  
 
Den matematisk-naturvitenskapelige klasse 
Gr 1 Matematiske fag, Kristian Seip 
Gr 2 Fysikk, astronomi og geofysikk, Mats Carlsson 
Gr 3 Geofag, Eystein Jansen 
Gr 4 Kjemi, Einar Uggerud 
Gr 5 Biologi, Nils Chr. Stenseth 
Gr 6 Cellebiologi og molekylærbiologi, Erik Boye 
Gr 7 Medisinske fag, Anne Spurkland 
Gr 8 Teknologiske fag, May Britt Hägg 
Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap 
Gr 1 Historie, Jan Eivind Myhre 
Gr 2 Kulturfag og estetiske fag, Iver B. Neumann 
Gr 3 Filosofi og psykologi, Olav Gjelsvik 
Gr 4 Litteraturvitenskap, Ellen Mortensen 
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Gr 5 Filologi og språkvitenskap, Elizabeth Lanza 
Gr 6 Rettsvitenskap, Giuditta Cordero-Moss 
Gr 7 Samfunnsfag (herunder sosiologi, statsvitenskap og økonomi), Øyvind Østerud 
Gr 8 Religionsvitenskap og teologi, Aud Valborg Tønnessen 
 
Gruppelederne møtte styret i Akademiet for å bringe inn momenter til utkastet til stra-
tegiplan 2021–2025 for Akademiet  torsdag 17. september. Dette var et fysisk møte.  
 
Utkastet var tidligere diskutert i et styremøte 11. juni på grunnlag av et forslag utarbei-
det av styremedlemmene Tore Rem og Unni Olsbye. 
 
Den endelige strategien for 2021–2025 ble vedtatt på styremøtet 19. november, og 
gjengis her: 
 

ET AKADEMI FOR FREMTIDEN 
 
DET NORSKE VIDENSKAPS-AKADEMIS STRATEGI 2021–2025 
 
Vedtatt av Det Norske Videnskaps-Akademis styre 19. november 2021 
 
GRUNNLAG 
Det Norske Videnskaps-Akademi ble stiftet som Videnskabsselskabet i Christiania 
3. mai 1857. Akademiet har som formål å bidra til vitenskapens fremme (stat-
uttenes § 1). Spesielt skal det fremme den grunnleggende og langsiktige forsk-
ningen innen alle fagområder ved å 
 

Initiere og støtte vitenskapelig forskning 
Arrangere møter og konferanser om vitenskapelige eller forskningspolitiske 

temaer 
Tildele vitenskapelige priser 
Avgi uttalelser i sentrale vitenskapelige spørsmål 
Ivareta vitenskapens interesser overfor politiske myndigheter og i of-

fentligheten 
Fungere som kontaktorgan i norsk forskning 
Representere norsk vitenskap overfor utenlandske akademier og interna-

sjonale organisasjoner 
 
I sin virksomhet vil Akademiet være seg særlig bevisst 
 

Vår samtids store og raske vitenskapelige fremskritt 
Vitenskapens nøkkelrolle i å identifisere og løse samtidens utfordringer 
Betydningen av fri kunnskapsutvikling 
At hele vitenskapssamfunnet må mobiliseres i møte med de store samfunns-

utfordringene 
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At utdanning, opplysning og kritikk er forutsetninger for samfunnsdebatt og 
gode politiske beslutninger 

At Norges høye utdanningsnivå og store ressurser gir oss et særlig ansvar 
 
STRATEGISKE MÅL 
 
Akademiet skal representere den beste kvaliteten i norsk forskning 
Akademiet skal tilstrebe at medlemsstokken har et høyt faglig nivå og god faglig 
bredde. Vi skal også tilstrebe god kjønnsbalanse og geografisk spredning. Akade-
miet skal samarbeide med andre akademier i Norge og i utlandet. 
 
Akademiet skal fremme fremragende forskning  
Akademiet skal ha et særlig ansvar for å skape forståelse for betydningen av 
grunnforskning, og for å løfte frem den uavhengige og nysgjerrighetsdrevne forsk-
ningen. Et særlig ansvar påligger Akademiet i å støtte og synliggjøre den 
fremragende forskningen, blant annet gjennom utdelingen av Abelprisen, Kavli-
prisene, HumSam-prisen og andre priser, samt gjennom VISTA-senterne og sam-
arbeidet med Centre for Advanced Study (CAS).  
 
Akademiet skal være en forskningspolitisk aktør 
I kraft av sin uavhengige rolle skal Akademiet delta aktivt i den forskningspolitiske 
debatten. Gjennom kontakt med politikere, akademiske institusjoner, statsforvalt-
ning, næringsliv og andre samfunnsaktører, skal Akademiet bidra til å fremme 
god forskningspolitikk. 
 
Akademiet skal være en kunnskapsformidler 
Akademiet skal tale vitenskapens sak i samfunnsdebatten. Vi skal formidle forsk-
ning og bidra til å øke forståelsen for den vitenskapelige forskningens betydning. 
 
Vi vil særlig legge vekt på Vitenskapsråd for politikkutforming (science advice for 
policy) der Akademiet er bindeledd mellom miljøene som utvikler politikk på den 
ene siden, og det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget slik det forvaltes i de 
fremste nasjonale og internasjonale kunnskapsmiljøene på den andre. 
 
Akademiet skal være en engasjerende møteplass 
Gjennom møter, seminarer og konferanser skal Akademiet bidra til å sette viten-
skapen på dagsorden og til å belyse dagsaktuelle tema. 
 
Akademiet skal ha et internasjonalt engasjement 
Akademiet skal fremme kunnskapsutveksling og forskningspolitisk dialog på tvers 
av landegrenser. Gjennom aktivt engasjement skal vi arbeide for å støtte den frie 
forskningen internasjonalt. 
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Akademiet skal fremme forskningsrekrutteringen 
Akademiet skal bidra til å skape sunn ettervekst i forskningen og gode vilkår for 
yngre forskere, blant annet gjennom samarbeid med AYF.  
 
Akademiet skal ha en forskningsetisk beredskap 
Akademiet skal ha et tydelig forskningsetisk engasjement som forplikter 
medlemmene. Vi skal ha et forskningsetisk utvalg. 
 
Akademiet skal ha et egnet hus og gode lokaler 
Akademiet skal ivareta Drammensveien 78, og utvikle eiendommen slik at den 
tjener virksomheten på best mulig vis. 
 
Akademiet skal ha en kompetent og effektiv stab 
Akademiet skal ha en stab som effektivt bidrar til virksomheten. Dette skal oppnås 
gjennom målrettet rekruttering og god personalpolitikk. 
 
HOVEDTEMA FOR PERIODEN 
Akademiet har valgt to tema som skal gis spesiell oppmerksomhet (gjennom 
tverrfaglige foredragsserier og diskusjonsmøter) i denne fireårsperioden: 
 

vitenskapens bidrag til en bærekraftig omstilling 
demokratiets forutsetninger 

 
 

HUSET I DRAMMENSVEIEN 78 

Det har vært gjort forskjellig vedlikehold av bygningen i Drammensveien 78. Lekkasje 
på balkongen på gatesiden utbedret, inngangsdørens låssystem (så godt som) ferdigstilt, 
det er blitt drenert på hjørnet mot hagen og den franske ambassaden, og den ene porten 
mot gaten er blitt erstattet og gjort like smal og vanskelig som den var før en lastebil 
rygget inn i og veltet den i 2019. Det utredes om det er mulig å innrede første etasje 
slik at hele sekretariatet kan samles der. Sondre Bjørnebye Solheim bistår fortsatt i det 
bygningstekniske. 
 
Nedstengningsperiodene er også anvendt til storrengjøring. Vindusantikvaren har re-
staurert gamle vinduer og malermester Steinar Onstad har malt den siste av bloms-
terrankene i Blomsterhagen. Steinar Onstad har også marmorert deler av taket i den 
nyoppussede garderoben.  
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Kavlisalen. (Foto: Eirik 
Furu Baardsen)

Portrettgruppe i marmor 
som forestiller Ebbe og 
Ragnhild Elisabeth Ast-
rup, utført av John 
Børjeson (1835–1910) i 
1886. (Foto: Hans Kris-
tian Thorbjørnsen)



Det er tegnet en ny utleieavtale med Senter for grunnforskning (CAS). Leieforholdet er 
løpende med ett års gjensidig oppsigelsesfrist. Akademiet utreder om det er mulig å til-
fredsstille CAS’ behov for økte arealer i forbindelse med etableringen av YoungCAS.  
 
Vi har foreløpig ikke fått Adolph Tidemand og Morten Müllers maleri fra 1876 «Sinclairs 
landing i Romsdal» i utlån fra Nasjonalmuseet. Det hang opprinnelig i rommet og var i 
Hans Rasmus Astrups eie. Den ambisjonen må vi ikke la gå i glemmeboken. 
Maleriveggen er blitt dokumentert i en publikasjon utarbeidet av Ole M. Sejersted, Line 
Therese Nævestad, Øystein Hov og Eirik Furu Baardsen, og foreligger som et trykt hefte. 
 
 

ÅRSMØTET 2020 OG NANSEN MINNEFORELESNING 

I følge tradisjonen markerer Det Norske Videnskaps-Akademi Fridtjof Nansens fødsels-
dag og i år gjorde vi det ved å slå sammen arrangementet med Akademiets årsmøte, 
som var utsatt fra mai 2020 på grunn av koronapandemien. 
 
Arrangementet fant sted i sin helhet i Speilen på Grand Hotel med strenge smittevern-
tiltak. Det var 100 gjester til stede. 
 
Preses Hans Petter Graver ønsket velkommen. Generalsekretær Øystein Hov ga en kort 
presentasjon av Akademiets nye medlemmer som var til stede. De nye medlemmene 
fikk sine diplomer. Hvert nye medlem reiste seg og det ble tatt bilde av dem. 

Styremedlem Inger Sandlie i Nansenfondet og de dermed forbundne fond, delte ut 
Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning for 2020 innen humaniora og 
samfunnsvitenskap til Iver B. Neumann. Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere 
for 2020 ble delt ut innen humaniora og samfunnsvitenskap til Carl Henrik Knutsen og 
innen realfag og medisin til Sverre Magnus Selbach. 
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Nansen minneforelesning ble holdt av professor Lise Øvreås ved Universitetet i Bergen 
som snakket om Antibiotikaresistensen og jakten på nye medisiner. Hans Petter Graver 
overrakte henne Fridtjof Nansens medalje for minneforelesningen. 
 
Det var musikalske innslag ved Lydia Hoen Tjore (sopran), Yngve Søberg (baryton) og 
Reza Aghamir (klaver). 
 
Takk for maten tale ved mottaker av Fridtjof Nansens belønning for fremragende forsk-
ning, Iver B. Neumann. 
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Lise Øvreås (Foto: Thomas Eckhoff)

Fra venstre: Iver B. Neumann, Carl Henrik Knutsen og Sverre Magnus Selbach. 
(Foto: Thomas Eckhoff)



NOEN SLUTTORD 

Året 2020 ble annerledes. Vanlig møtevirksomhet har vært begrenset neste hele året. 
Pandemien har redusert Akademiets funksjon som en sosial arena. Her er det nå et stort 
behov og mye å ta igjen. Vi har fått nye Abel- og Kavliprisvinnere, men vi er ikke blitt 
så godt kjent med dem enda fordi feiringen er uteblitt eller utsatt. Vi fikk holdt et kom-
binert årsmøte og Nansen minneforelesning på Grand Hotel i Oslo i oktober slik at årets 
nye medlemmer fikk sine diplomer. Men mot slutten av året innhentet koronatiltakene 
oss igjen og vi fikk ikke holdt et vanlig julemøte eller markering av årets slutt slik tra-
disjonen tilsier. 
 
Vi har erfart betydningen av å improvisere både når det gjelder faglig program og bruk 
av nye hjelpemidler, som pandemiforedragsserien våren 2020 på Zoom. Vi er blitt vant 
til kommunikasjon via Internett, og erfart at det også kan sette oss bedre i stand til å 
få flere medlemmer i tale, slik som vi gjorde på medlemsmøtet den 17. september, og 
de regionale barrierene reduseres ved det. Vi kan også få med oss et større tverrsnitt 
av medlemmene ved at selv de som har veldig travle dager kan delta på et Zoom-
medlemsmøte, mens det kan være vanskeligere når det krever å reise over kortere eller 
lengre avstander og mye av dagen går med. Men datamaskinskjermen er flat og lite 
sosial, og slik blir Zoom-møtene også. 
 
Akademiet er ikke en vanlig arbeidsplass. Sammen med medlemmene forvalter vi en 
viktig samfunnsinstitusjon. Akademiet er en garantist for å fremstille det faktiske grunn-
laget i innfløkte spørsmål på en ordentlig og etterprøvbar måte, og med ro nok slik at 
de faktiske forhold får lov til å avtegne seg gjennom forskning og formidling.  

 

 

NOEN TAKKSIGELSER 

Anne-Marie Astads bortgang satte sluttstrek for et betydningsfullt bidrag til Akademiets 
liv og til Abel- og Kavliprisens suksess. Akademiets sekretariat gjør en fin innsats og 
skal ha stor takk for arbeidet. Det ble færre arrangementer enn planlagt i 2020, i stedet 
er Akademiet blitt mer internettorientert og mye mer av virksomheten dokumenteres 
og finnes på våre nettsider som dokumenter eller video. 
 
En takk til komiteledere og – deltagere, ikke minst Kavlipriskomitelederne Viggo Hans-
teen (astrofysikk), Bodil Holst (nanovitenskap) og Kristine B. Walhovd (nevrovitenskap), 
Abelpriskomiteleder Harald Munthe Kaas, og leder av Abelstyret John Grue. 
 
De fire utvalgene er svært viktige for Akademiet. Stor takk til Forskningsetisk utvalg 
ledet av Kirsti Strøm Bull, Klima-, miljø- og ressursbruk-utvalget ledet av Nils Chr. 
Stenseth, Vitenskapsråd for politikkutforming-utvalget ledet av Rolf Reed og Menneske -
rettighetskomiteen ledet av Jakob Lothe.  
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Stein A. Evensen takkes for arbeidet med formiddagsmøtene i Akademiet. De har stor 
faglig og sosial betydning og vi ser fram til at koronarestriksjonene kan lettes på slik at 
møtene kan gjenopptas. 
 
Akademistyret har i 2020 bestått Hans Petter Graver, Øystein Hov, Gunn Elisabeth 
Birkelund og Kenneth Ruud (presidiet), Reidunn Aalen, Terje Lohndal, Susanne Viefers, 
Hilde Sandvik, Helge Holden, Tore Rem og Unni Olsbye. Sunniva Siem, Kristin B. Aavits-
land og Hugo Lundhaug er varamedlemmer. 
 
Lise Øvreås takkes for innsatsen som medlem av EASAC Council, og Lars Walløe, Rolf 
Reed og Asgeir Tomasgard takkes for sitt arbeid i EASACs ekspertpaneler for miljø, bio-
vitenskap og energi. Anders Elverhøi takkes for sitt arbeid med VISTA og vitenskaps-
rådgivning. Ole M. Sejersted takkes for sitt arbeid som VISTA styreleder i et viktig år for 
samarbeidet med Equinor. 
 
Min valgperiode som generalsekretær utløp 31. desember 2020, og Gunn Elisabeth 
Birkelund ønskes velkommen som ny generalsekretær. 
 
Det Norske Videnskaps-Akademi har hatt et annerledes år i 2020. Vi har likevel etter 
beste evne forsøkt å leve opp til Akademiets formål og strategi. Jeg takker Akademiets 
medlemmer og ansatte og våre offentlige og private samarbeidspartnere for deres bidrag 
til Akademiåret 2020. 
 
 

Øystein Hov 
 

Generalsekretær



Møter og symposier 
 
Akademiets møte- og symposievirksomhet ble sterkt preget av koronapandemien og 
flere arrangementer ble avlyst eller utsatt. 
 
Det har vært syv møter; de to siste digitale. Akademiets åsmøte/Nansen minneforeles-
ning ble slått sammen til ett arrangement og avholdt på Grand Hotel 12. oktober. Ett av 
møtene var i Bergen. Det ble holdt 10 minnetaler. Høstekskursjonen ble utsatt til året 
etter. 
 
Møtene holdes i Akademiets hus, Drammensveien 78. Akademiets ordinære møter er 
på torsdager og starter klokken 18.00. Alle møter er åpne og gratis, der ikke annet er 
presisert. 
 

AKADEMIMØTER 

 
16. januar 
Redaktør i Store norske leksikon Erik Bolstad: Hvor henter vi kunnskapen fra? 
 
13. februar 
Professor Bjarne Markussen ved Universitetet i Agder: Sørgediktning i et historisk per-
spektiv fra Egil Skallagrimsson til Naja Maria Aidt. Med et sideblikk til psykologisk 
sorgteori 
 
Møtene i mars, april, mai og juni ble ikke avholdt. 
 
17. september 
Professor Gudmund Hernes: Forskning og akademisk frihet under økende press - Aka-
demiets latente autoritet må realiseres! 
 
22. oktober 
Professor Gunhild Hoogensen Gjørv, ved UiT - Norges arktiske universitet: Nasjonal 
sikkerhet i en ekstremsituasjon med pandemi som eksempel 
 
5. november. Møte i Bergen på Hotel Norge Scandic 
Professor Astri Andresen ved Universitetet i Bergen: Staten, folket og smitten: Forebygg-
ing i et historisk perspektiv 
 
19. november var et digitalt møte. 
Tittelen på møtet Hvordan kan forskning være med på å skape tillit i samfunnet? Camilla 
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Serck-Hanssen ledet møtet. Hoveddelen av møtet var et intervju som Vivienne Parry 
hadde laget med Baronesse Onora O’Neill på bestilling fra Akademiet. Deretter kom det 
innlegg fra redaktør i Fritt Ord, Knut Olav Åmås og førstelektor ved Senter for viten-
skapsteori ved Universitetet i Bergen, Silje Aambø Langvatn. 
 
10. desember var et digitalt møte.  
Foredrag ved professor Maja Janmyr, Universitetet i Oslo: Quo vadis flyktningkonven-
sjonen? Global flyktningebeskyttelse i dag og i morgen 
 

MINNETALER 

 
Minnetale over Jens Feder ved Anders Malthe-Sørenssen 
Minnetale over Agnar Sandmo ved Kalle Moene 
Minnetale over Kåre D. Tønnesson ved Kai Peter Østberg 
Minnetale over Kaare Reidar Norum ved Rune Blomhoff 
Minnetale over Erik Magnus Alfsen ved Erling Størmer 
Minnetale over Erling Sverdrup Sandmo ved Narve Fulsås 
Minnetale over Åse Vigdis Ystad ved Liv Bliksrud 
Minnetale over Jens Erik Fenstad ved Dag Normann 
Minnetale over Ansgar Torvik ved Ole Didrik Lærum 
Minnetale over Torgeir Flatmark ved Aurora Martinez  
 

FASTE ARRANGEMENTER 

 
Nansen minneforelesning ble slått sammen med årsmøtet. De øvrige faste ar-
rangementer ble avlyst eller utsatt. 
 

FORMIDDAGSMØTER 

 
Professor Stein A. Evensen er ansvarlig for disse møtene. 
 
28. januar Eirik Hovden: Islamsk lov i forandring  
3. mars Stephanie Werner: Vannet i solsystemet 
24. september Hannah Jørgensen: Zoonoser – historien og hvorfor trusselbildet er 

skjerpet 
13. oktober Henning Kristoffersen: Kina – stormakten som imponerer og 

skremmer 
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ANDRE MØTER, SYMPOSIER OG KONFERANSER 

 
13. januar 
Møte i regi av Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk 
De internasjonale klimaforhandlingene i Madrid: Hva skjedde? En oppsummering og 
kritisk debatt etter COP25 
 
27. januar 
Møte i regi av Akademiets gruppe 8 i Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap 
Religionsvitenskap og teologi i samarbeid med UiO: China’s Century: Implications for 
us all. Foredrag ved Stephen Keith Green, Baron of Hurstpierpoint. 
 
10. og 11. februar 
CERAD (Centre for Environmental Radioactivity) Årsmøte og konferanse 
Ansvarlig: Professor Brit Salbu, NMBU 
 
12. februar 
Darwindagen: Ansvarlig professor Nils Chr. Stenseth 
 
21. februar 
HUMSAM prisen/Jon Elster symposium 
Ansvarlig: Akademiets HUMSAM-komite 
 
27. og 28. februar 
Marstrander lecture 2020: Germano-Celtic Learned Culture c. 600–1100 
Ansvarlig: Professor Jan Erik Rekdal, Universitetet i Oslo 
 
Akademiets hus ble stengt ned 12. mars. Torsdag 26. mars startet Akademiets 
webinarserie som endte med boken: Tillit i koronaens tid som ble utgitt i september 
2020 på Dreyer forlag. Redaktører var Hans Petter Graver, Øystein Hov og Tone Tønjum. 
Første del besto av 11 webinarer: 
 
1) 26. mars 

Thomas Hylland Eriksen: Jantelovens Janus-ansikt: Solidaritet i skyggen av pan-
demien 

2) 2. april 
Nils Chr. Stenseth: Pest og korona: Hva kan middelalderens pest lære oss om 
koronapandemien? 

3) 16. april 
Nina Langeland: Medisineren i pandemien 
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4) 23. april 
Birgitte Freiesleben de Blasio: Modellering av covid-19-epidemien i Norge 

5) 30. april 
Per Buvik: Den ultimate roman om en epidemi: «Pesten» av Albert Camus 

6) 7. mai 
Kristin Bergtora Sandvik: Korona og rettsstaten 

7) 14. mai 
Ole Fridthjof Norheim: Sorteringssamfunnet og pandemien – Medisinsk etikk: Å 
velge mellom syke 

8) 28. mai 
Gro Harlem Brundtland: Global solidaritet i pandemien 

9) 4. juni 
Karine Nyborg: Penga eller livet? Økonomien i pandemien 

10) 11. juni 
Anne Spurkland: Covid-19-sykdommen i pandemien 

11) 18. juni 
Henrik Asheim: Forskning etter pandemien 

 
Del to besto av fem foredrag fra webinaret Antimikrobiell resistens – en langsom global 
pandemi 3. juni. 
 
12) Tone Tønjum, Jørgen Vildershøj Bjørnholt og Fredrik Müller: Antimikrobiellresistens 

(AMR) i koronaens tid – to samtidige pandemier. 
13) Ulf R. Dahle: Antimikrobiell resistens – et folkehelseperspektiv 
14) Yngvild Wasteson: AMR i et én helse-perspektiv, med fokus på matsikkerhet og 

landbruk 
15) Lise Øvreås: Antibiotikaresistens i et helse-perspektiv – fokus på klima og miljø 
16) Anne-Marte Bakken Kran: Antimikrobiell resistens blant virus – fokus på SARS-

CoV-2 
 
Høsten 2020 ble det en forsiktig oppstart i Akademiet med begrenset deltagelse. 
 
2. september 
Frokostmøte: Pellets – en trussel mot klimaet 
 
9. september 
Webinar: Decarbonisation of Transport – Light Duty Vehicles 
 
29. september 
Seminar: Helse, sjukdomar og medisinsk behandling i Norden i vikingtid og mellomalder. 
Tverrfaglig samarbeid mellom gruppen for medisinske fag og gruppen for filologi og 
språkvitenskap i Akademiet. 
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6. oktober 
Open access – muligheter og forskningsetiske utfordringer. I regi av Det Norske Viden-
skaps-Akademis forskningsetiske utvalg. 
 
12. oktober  
Nansen Neuroscience Lectures 2020 
 
14. oktober 
Symposium arrangert av Komiteen for geomedisin: Er drikkevannet i Norge godt nok? 
 
15. og 16. oktober lansering av nye VISTA-sentre ved hhv. Universitetet i Bergen og 
NTNU i Trondheim.  
 
19. oktober 
Frokostmøte: Er reglene for genmodifisering av planter utdaterte? 
 
6. november 
Seminar i regi av gruppen for kulturfag og estetiske fag: Betydning av slektskap 
Seminar for ledergruppen ved Universitetet i Oslo. 
 
12. november 
Digital konferanse om reiselitteratur: Nordic Travels 
Ansvarlig: Jakob Lothe



Akademiets utvalg, komiteer og styrer  
 

VISTA  

 
Akademiets har siden 1985 samarbeidet med Statoil (nå Equinor) om VISTA-pro -
grammet. VISTA støtter grunnforskningsprosjekter på områder som er sentrale i 
sammenheng med petroleumsvirksomhet.  
 
25. juni 2019 signerte partene en ny femårs avtale der målet for perioden er å etablere 
forskningssentre i samarbeid med universiteter og forskningsinstitusjoner. De sam-
arbeidende institusjonene skal bidra med et matchende beløp som det de mottar fra 
VISTA.  
 
Avtalen legger vekt på følgende områder for inneværende strategiperiode: 
 

• Basin analysis and efficient resource identification and utilization, 
• Future development solutions, 
• Sustainability, environment and low carbon solutions 

 
15. og 16. oktober 2020 lanserte VISTA de to første senterne under den nye 
sentermodellen: 
 

• Forskningssenteret: VISTA Center for modelling of coupled subsurface dynamics, 
ved Universitetet i Bergen. 

• Forskningssenteret: NTNU-VISTA Center for autonomous operations subsea, ved 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 

 
VISTA organiseres formelt som en del av Det Norske Videnskaps-Akademi, og VISTA-
styret utpekes av Akademiet. Vervet som styreleder går på skift mellom Akademiet og 
Equinor. Akademiet koordinerer VISTA-programmet. Med den nye senterløsningen vil 
mottakende institusjon selv stå for ansettelser, men Akademiet har fortsatt arbeidsgiver-
ansvaret for VISTA-ansatte som fortsetter fra forrige avtalerunde, og fører regnskap, 
regnskapskontroll, og har personalrelatert oppfølging av VISTA-ansatte. VISTA hadde 
12 Ph.D.- og postdoktorstillinger og ett professorat ved utløpet av 2020.  
 
Gaven fra Equinor til Akademiet var i 2020 på 20 millioner kroner. VISTA leverer egen 
årsberetning. 
 
Styret for VISTA bestod ved utgangen av 2020 av: 
 

Professor Ole M. Sejersted, Det Norske Videnskaps-Akademi, leder  
Professor Tor Grande, NTNU  
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Professor Kenneth Ruud, UiT  
Professor Karin Andreassen, UiT  
Prosjektleder Roger Sollie, Equinor 
Professor Lise Øvreås, UiB  
Vice President Tor Ulleberg, Equinor 
Senior Advisor Technology Management Kjetil Skaugset, Equinor  

 
 

AKADEMIETS FORSKNINGSETISKE UTVALG  

 
Utvalget består av (2019–2021):  
 

Professor Kirsti Strøm Bull, UiO (leder) 
Professor Ole Didrik Lærum, UiB  
Professor Narve Fulsås, UiT  
Professor Deborah Oughton, NMBU  

 
Mandat:  
 
Det Norske Videnskaps-Akademi er med sin tverrfaglige kompetanse en viktig premiss-
leverandør for god vitenskapelig praksis og forskningsetisk bevissthet.  
 

• Forskningsetikkutvalget skal være Akademiets rådgivende organ i forskningsetiske 
spørsmål og kan blant annet uttale seg i høringer som omfatter slike spørsmål.  

• Utvalget skal fremme oppmerksomhet om forskningsetiske spørsmål gjennom 
utadrettet virksomhet, deltakelse i samfunnsdebatten og ved å avholde møter.  

• Utvalget skal være i beredskap i tilfelle akademimedlemmer blir berørt av saker 
om uet isk adferd. Hvis et akademimedlem blir anklaget for vitenskapelig uetisk 
atferd, skal dette behandles på vanlig måte av eksisterende organer utenfor Aka-
demiet. Utvalget skal imidlertid bidra med forslag til oppfølgingstiltak fra Akademi-
ets side. 

 
 

AKADEMIETS UTVALG FOR KLIMA, MILJØ OG RESSURSBRUK  

 
Utvalget består av (2019-2021): 
Professor Nils Chr. Stenseth, UiO (leder)  
Professor Eystein Jansen, UiB 
Professor Odd O. Aalen, UiO 
Direktør Alf Bjørseth, Scatec 
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Professor Geir B. Asheim, UiO 
Professor Christina Voigt, UiO 
Professor Rolf Anker Ims, UiT 
Professor Trond Iversen, MET 
Forsker Anne Maria (Mia) Eikeset, Norges Bank Investment Management 
Professor Linda Nøstbakken, NHH 
Seniorforsker Bjørn Samset, CICERO 
Professor Øystein Hov, Akademiet 
 
Mandat:  
 
Mandatet til Det Norske Videnskaps-Akademis klimautvalg er å legge til rette for bedre 
faglig fundert formidling om klimaspørsmål i mediene og arrangere vitenskapelige 
seminarer om bestemte temaer og problemer innenfor klimaforskningen. 
 
 

AKADEMIETS SCIENCE ADVICE-UTVALG  

 
Medlemmer i Science advice-utvalget (2019-2021): 
Professor Rolf Reed, UiB – leder 
Professor Anders Elverhøi (nestleder) 
Professor Peter Haugan, UiB 
Professor Tor Grande, NTNU 
Professor Ragna Aarli, UiB 
Professor Geir Asheim, UiO  
 
Varamedlemmer: 
Professor Kristin Asdal, UiO 
Professor Brita Brenna, UiO 
Professor Lars Walløe, UiO  
 
Mandat: 
 
Utvalget skal  
 

• være et bindeledd mellom Det Norske Videnskaps-Akademi og NTVA og det interna-
sjonale arbeidet med kunnskapssammenstilling 

• bidra til å utvikle Science advice-mekanismene i Norge i samråd med Norges forsk-
ningsråd og andre 

• bidra til å utvikle den faglige forståelsen for hva Science advice innebærer 
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• bidra til bearbeiding og behandling av internasjonale Science advice-rapporter for 
norske forhold 

 
 

KOMITÉ FOR AKADEMIETS LÆRERPRIS  

 
Komiteen bestod av (2017-2020): 
Professor Svein Sjøberg (leder)  
Forsker Cecilie Mauritzen, Meteorologisk Institutt  
Professor Hilde Sandvik, UiO  
Leder av Utdanningsforbundet Staffen Handal 
 
 

AKADEMIETS MENNESKERETTSKOMITE  

 
Akademiets menneskerettskomite, som også er medlem av International Human Rights 
Network of Academies and Scholarly Societies, bestod i 2020 av: 
 
Professor Jakob Lothe, UiO (leder)  
Professor Tove Bull, UiT – Norges arktiske universitet  
Professor Mahmood Amiry-Moghaddam, UiO  
Professor Svein Eng, UiO  
 
Mandat:  
 
Komitéen skal holde seg løpende orientert om alvorlige krenkelser av menneskerettene 
som berører vitenskap eller forskere. Spesielt skal den ta opp fengsling og tortur av 
vitenskapsmenn og -kvinner. I samarbeid med nettverkets sekretariat, som samarbeider 
med Amnesty International, skal komitéen påse at hver sak blir grundig utredet så langt 
dette lar seg gjøre. Ved brudd på menneskerettene har komiteen fullmakt til å protestere 
på vegne av Akademiet. 
 
Komiteen kan ta opp saker på eget initiativ og saker som blir referert til den fra nett-
verkets sekretariat. Akademiets styre kan også be Komiteen om råd i saker som er be-
slektet med den type saker som er nevnt under Komitéens formål, men der vedtak skal 
treffes av Akademiets styre. 
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KOMITÉ FOR GEOMEDISIN – MAT, MILJØ OG HELSE  

 
Komitéen (tidligere: Komitéen for geomedisinsk forskning og informasjon) ble opprettet 
i 1984 på initiativ av professor Jul Låg. Komitéen er tverrfaglig og har representanter 
fra fagområder som human- og veterinærmedisin, kjemi, biologi, geofysikk, og epi -
demiologi. Komitéen utgjør også styret i Det Norske Videnskaps-Akademis fond for 
geomedisin. Den leverer egen årsberetning.  
 
Medlemmer av komitéen og fondsstyret: 
Seniorforsker Aksel Bernhoft, Veterinærinstituttet (leder)  
Professor Espen Bjertness, UiO  
Professor Trond Peder Flaten, NTNU  
Professor emeritus Bal ram Singh, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet  
Tidl. direktør Frøydis Langmark, Kreftregisteret  
Professor Jan Alexander, Folkehelseinstituttet  
 
Varamedlemmer: 
Overlege Jan O. Aaseth, Sykehuset innlandet HF  
Seniorforsker Geir Aamodt, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet  
Professor Brit Salbu, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet  
Senioringeniør Espen Govasmark, Oslo kommune  
Professor Ane Nødtvedt, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 
Seniorforsker Anne Lise Brantsæter, Folkehelseinsituttet  
 
 

BIRKELANDKOMITEEN  

 
Birkelandkomiteen har siden 1987 hatt ansvaret for den årlige Birkelandforelesningen i 
Akademiet som nå er et samarbeid mellom komiteen, Universitetet i Oslo, Det Norske 
Videnskaps-Akademi, Yara og Norsk romsenter.  
 
Birkelandkomiteen har også ansvaret for tildelingen av Yaras Birkelandpris i fysikk og 
kjemi som deles ut i forbindelse med Birkelandforelesningen. Arbeidet rundt Yaras Birke -
landpris skjer i samarbeid med Norsk fysisk selskap og Norsk kjemisk selskap.  
 
Komiteen bestod i 2020 av: 
Professor Jan A. Holtet, UiO (leder)  
Professor Alv Egeland, UiO  
Professor Jøran Moen, UiO 
Seniorrådgiver Pål Brekke, Norsk romsenter  
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Seniorrådgiver Svein Flatebø, Yara 
Seniorrådgiver Nathalie Skovholt, Yara 
Direktør Øyvind Sørensen, Det Norske Videnskaps-Akademi



Akademiets randsone 
 

NANSENFONDET OG DE DERMED FORBUNDNE FOND 

 
Fondene består av Fridtjof Nansens fond til Videnskabens Fremme (§1. Fridtjof Nansens 
Fond til Videnskabens Fremme, som er grunnlagt ved frivillige bidrag i andledning av 
Framekspedisjonens lykkelige hjemkomst i august 1896, skal være en egen alminnelig 
stiftelse, knyttet til Det Norske Videnskaps-Akademi.) A/S Norsk Varekrigsforsikrings 
Fond (etablert 1921), Norsk Hydros Fond (stiftet 1930), Michael Width Endresen fond til 
Sunnmørsk Næringsliv (opprettet 1943), Statoils forskningsfond (stiftet 1983) og Ose-
bergfondet (Gabriel Gustafsons Minnefond for vern av fornminner). Fondene har et felles 
styre, oppnevnt av Det Norske Videnskaps-Akademi. 
 
Fondene gir støtte til vitenskapelig forskning etter søknad. Den tekniske delen av søk-
nadsprosessen, samt ansvar for regnskapsførsel og forvaltning har siden 2010 ligget 
hos UNIFOR – Forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved Universitetet i Oslo.  
 
Det ble delt ut i underkant av 2,5 millioner kroner i støtte til forskningsprosjekter i 2020, 
inkludert prisene som er på 450 000 kroner. 
 
Styret i Nansenfondet og de dermed forbundne består av for perioden 2020–2022; 
Professor Øyvind Østerud, Universitetet i Oslo (styreleder) 
Professor Åse Krøkje, NTNU 
Professor Rolf Kåre Reed, Universitetet i Bergen 
Professor Inger Sandlie, Universitetet i Oslo 
Professor Rolf Anker Ims, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. 
Professor Even Lange, Universitetet i Oslo
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Akademiets priser 
 
FRIDTJOF NANSENS BELØNNING FOR FREMRAGENDE FORSKNING 

OG FRIDTJOF NANSENS BELØNNING FOR YNGRE FORSKERE 

 
Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning og Fridtjof Nansens belønning for 
yngre forskere 
 
Nansenfondet og de dermed forbundne fonds styreleder deler ut Fridtjof Nansens be-
lønning for fremragende forskning innen realfag og medisin og innen humaniora og 
samfunnsfag på Akademiets årsmøte. De deles ut annen hvert år i hver klasse. Belønn-
ingen består av et diplom, ett prisbeløp på 300 000 kroner og en medalje.1 
 
Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning ble i 2020 delt ut innen humaniora 
og samfunnsvitenskap og gikk til Iver B. Neumann for fremragende forskning innen 
internasjonal politikk. 
 
Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere deles ut både i humaniora og samfunns-
vitenskap og i realfag og medisin hvert år, belønningen består av et diplom og 75 000 
kroner. 
 
Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen humaniora og samfunnsvitenskap 
gikk til Carl Henrik Knutsen for fremragende forskning innen statsvitenskap. 
 
Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen realfag og medisin gikk til  
Sverre Magnus Selbach for fremragende forskning innen materialteknologi.

1 Nansenmedaljen for fremragende forskning ble godkjent av H.M. Kongen som offisiell norsk dekorasjon 
den 25. april 2007. Nansenmedaljen for fremragende forskning er preget i sølv og ble modellert i 1902 
av Gustav Vigeland. På forsiden har medaljen et portrett av Fridtjof Nansen omgitt av innskriften «Fridtjof 
Nansens belønning for fremragende forskning». Baksiden bærer innskriften «Fridtjof Nansens fond til 
videnskabens fremme» i en laurbærkrans. Medaljen er opphengt i et bånd som er kongeblått med smale 
hvite striper på hver side. Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning har vært utdelt siden 
1903. Medaljen ble laget på Nansenfondets bestilling av billedhuggeren Gustav Vigeland allerede i 1902 
og er preget i sølv av Den Kongelige Mynt, med bånd i hvitt og blått, og ble for første gang utdelt ved 
100-årsjubileet for belønningen i 2003.
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Fond og legater  
 
Fra 2020 administrerer Akademiet følgende fond 
 

Det Norske Videnskaps-Akademis Aktivitetsfond (Aktivitetsfondet), Org.nr: 
977 140 196.  
Stefi og Lars Fylkesakers Stiftelse, Org.nr: 977 137 616  
Det Norske Videnskaps-Akademis fond for geomedisin, Org.nr: 977 127 750  
Jytte Jensen legat (ikke registrert) 
Stiftelsen Tømte gård, Org.nr. 969 527 502 

 
Direktøren i Det Norske Videnskaps-Akademi, Øyvind Sørensen, var forretningsfører for 
fondene.  
 
Det Norske Videnskaps-Akademis Aktivitetsfond delte ut følgende i 2020:  
 

Støtte til Nansen Neuroscience Lectures, kr 20 000 (fra tidligere Alette og Kristian 
Schreiners fond). 
Støtte til Nansen Minneforelesning, kr 48 000 (fra tidligere Alette og Kristian 
Schreiners fond). 
Støtte til HF-forelesningen, kr 34 000 (fra tidligere N. A. Stangs legat).  
Støtte til drenering av Akademiets hovedhus, kr 250 000.  
Støtte til reparasjon av balkong, kr 75 000. 
Støtte til restaurering av ranker i blomsterhagen og pilastre i gobelinsalen, kr 83 000. 
Støtte til internasjonale kontingenter grunnet svak norsk krone, kr 100 000. 
Kjøp av videokonferanseløsning, kr 100 000 (fra tidligere Kristiania Kommunes fond 
til norsk Videnskaps Fremme). 

 
Totalt ble det tildelt kr 710 000 fra Aktivitetsfondet. 
 
Stefi og Lars Fylkesakers Stiftelse delte ut følgende i 2020 til støtte for faglig aktivitet i 
Det Norske Videnskaps-Akademi: 
 

Utvalgsarbeid, kr 79 000. 
Støtte til årsmøte, kr 300 000. 
Akademimøter, kr 300 000. 
Formiddagstreff, kr 37 500. 
Science Advice arbeid, kr 300 000. 
EASAC. Changes in Ocean Circulation, kr 145 000. 

 
Totalt ble det tilldelt kr 1 161 500 fra Fylkesakers Stiftelse. 
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I mai 2020 ble den siste av leilighetene som har tilhørt Fylkesakers Stiftelse solgt for 
7 700 000,-, og midlene fra salget, ble overført stiftelsens totalkapital. 
 
Fondsstyret for Akademiets fond for geomedisin er det samme som Akademiets komité 
for geomedisin. Midler fra fondet ble i 2020 benyttet til å arrangere symposiet «Er 
drikkevannet i Norge godt nok?» den 14. oktober 2020. Grunnet koronapandemien ble 
møtet gjennomført som et hybridmøte med noen tilstede i Akademiets hus og noen via 
Zoom.  
 
Styret i stiftelsen Tømte gård innvilget støtte til symposiet «Determination of Rates of 
Orgination and Extinction» med opptil kr 240 000. I tillegg ble det også innvilget støtte 
til Bio-konferansen om temaet «Mat» med opptil kr 110 000. Begge aktiviteter ble avlyst 
grunnet den pågående pandemien. I oktober innvilget styret i stiftelsen Tømte gård 
støtte til produksjon av podcast’er med samme tema som den planlagte BIO-kon-
feransen skulle dekke. Styret i stiftelsen bevilget opptil kr 50 000 til dette formålet.  



Økonomi 
 

INNTEKTER 

I 2020 fikk Det Norske Videnskaps-Akademi inntekter / bidrag på totalt kr 64 256 411 
til sine samlede aktiviteter. Dette inkluderer Akademiets ordinære drift, Abelprisen inkl. 
samarbeidet med PGS, Kavliprisen samt VISTA-samarbeidet med Equinor. Prispengene 
for Abelprisen er inkludert, og utgjorde kr 7 500 000.  
Renteinntekter kommer i tillegg. Se tabell 1. 
  
 
UTGIFTER 

For 2020 var Akademiets samlede utgifter på kr 56 344 735. Dette resulterte i at endelig 
årsresultat ble et underforbruk på kr 7 955 999. For år 2019 var årsresultatet et under-
forbruk på kr 4 493 908. I utgangspunktet var det ventet et overforbruk i 2020, da Kavli-
prisen har vesentlig høyere kostnadsnivå det året Kavliprisen deles ut. Dette skulle ha 
skjedd i år 2020. Pga. av korona har aktivitetene rundt Kavlipris-uken ikke blitt gjen-
nomført og det samme gjelder Abelprisen. Dette er hovedforklaringen til underforbruket 
i år 2020. 
 
Tabell 1. 

 
 
 
 
 
 

 
VISTA-aktivitetene for år 2020 ble også redusert. Årsaken er VISTA-styrets beslutning 
om å sette i gang to sentre i 2020 - VISTA Center for Autonomous Robotic Operations 
Subsea (CAROS) ved NTNU, og VISTA Center for Modelling of Coupled Subsurface Dy-
namics ved UIB. 
 
 
Driftsinntekter Akademiets ordinære drift  
Driftsinntektene for Akademiets ordinære drift var kr 23 514 165 for år 2020. De 
viktigste inntektskildene var tilskudd fra Kunnskapsdepartementet, Abelprisen med 
tilhørende samarbeidsavtale med PGS, Kavli-prisene og VISTA-samarbeidet med Equinor. 
 
Tildelingen fra Kunnskapsdepartementet til DNVA var kr 9 558 000 til Akademiets 
ordinære drift. I tillegg tildelte Kunnskapsdepartementet kr 8 788 000 til å finansiere 
Abelprisen, samt kr 11 340 000 for å finansiere Kavliprisen.  
 
Riksantikvaren gav et tilskudd på kr 46 870 for restaurering av vinduer på hovedhuset.  
 
Det Norske Videnskaps-Akademis eiendom ble ikke belastet med eiendomsskatt i 2020, 
da eiendommen er i en fredningsprosess. 
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Figur 1 viser inntektene / bidragene Akademiets samlede virksomhet har registrert for 
2020 fordelt på de enkelte aktiviteter. 
 
                                                  

Driftsutgifter Akademiets ordinære drift 

 
For 2020 var de samlede utgifter for Akademiets ordinære drift kr 23 584 066. Dette in-
kluderer ekstraordinære vedlikeholdsutgifter knyttet til oppussing av balkong ved hoved-
inngangen, dreneringsarbeid utført på hovedhusets side som vender mot fjorden, samt 
restaurering av ranker i blomsterhagen.  Figur 2 viser kostnadsfordelingen for Akademi-
ets ordinære drift i prosent. I figur 2 er avskrivinger på eiendom kr 516 000 holdt uten-
for. 
 
Justert for finansielle poster ender Akademiets ordinære drift med et overforbruk for 
2020 på kr 146 073.  
 
Hovedårsaken til overforbruket, er utgiftsføring av vedlikeholdskostnader relatert til opp-
pussing av balkong ved hovedinngangen, dreneringsarbeid og restaurering av ranker i 
blomsterhagen. 
 
Ellers var de største utgiftspostene for Akademiets ordinære drift 2020: faglig/viten-
skapelig virksomhet (herunder fagsymposier, internasjonale kontingenter, ordinær drift 
av eiendommen samt personal og administrasjonsutgifter).  
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Figur 1. Inntekter/bidrag for Akademiets aktiviteter
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Figur 1. Inntekter/bidrag til Akademiets aktiviteter



FORTSATT DRIFT 

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskap og årsberetning et rettvisende bilde 
av utviklingen av virksomheten i regnskapsåret og tilstanden per 31. desember 2020. 
Styret mener at forutsetning for fortsatt drift er til stede. 

 
Diagrammene viser hvordan driftsutgiftene for år 2020 fordeler seg på DNVAs ordinære 
drift, Vista, Abel, og Kavli.
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Figur 3. VISTA driftsutgifter. 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Figur 2. Det Norske Videnskaps-

Akademis ordinære utgifter. 

Totalbeløp kr 23 068 066
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Figur 5. Abelprisen driftsutgifter. 
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Figur 4. Kavliprisen driftsutgifter. 
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Prispengene på kr 7 500 000 er holdt 
utenfor. 



AKADEMIETS FOND OG LEGATER 2020
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Det Norske Videnskaps-Akademi
Org.nr. 971 089 601

Resultatregnskap år 2020

2020 2020 2019 2019
Driftsinntekter og driftskostnader Note: Akademiet Vista Abel Kavli Eliminering * Samlet Akademiet AYF ** Vista Abel Kavli Eliminering * Samlet

Leieinntekter *** 1 605 323 1 605 323 1 841 729 1 841 729
Offentlige tilskudd 1 9 558 000 8 788 000 11 340 000 29 686 000 9 028 180 2 160 000 5 000 000 9 783 000 11 221 820 37 193 000
Andre tilskudd, gaver og bidrag 1 3 337 278 20 000 000 1 334 946 24 672 224 3 830 904 20 000 000 1 050 000 24 880 904
Andre inntekter 2 9 013 564 188 835 62 465 -8 472 000 792 864 10 663 772 30 088 60 272 600 -9 522 000 1 232 732
Tilskudd prispenger 3 7 500 000 7 500 000 6 000 000 6 000 000
Sum inntekter 23 514 165 20 000 000 17 811 781 11 402 465 -8 472 000 64 256 411 25 364 585 2 160 000 25 030 088 16 893 272 11 222 420 -9 522 000 71 148 365

* Intern inntektsføring motregnes
** Husleien til CAS er vesentlig under markedspris

Lønnskostnader 4 13 910 438 10 390 253 24 300 691 14 050 653 13 996 745 28 047 398
Drift og vedlikehold eiendom 3 002 534 3 002 534 3 522 179 3 522 179
Avskrivinger eiendom 6 516 000 516 000 509 119 509 119
Annen driftskostnad 6 155 094 6 155 094 8 001 877 8 001 877
Andel vedlikeholdsutg. i hht. prosjekter 0 0
Prispenger 3 7 500 000 7 500 000 6 000 000 6 000 000
Kostnader adm. VISTA 2 398 197 -2 272 000 126 197 2 624 220 -2 272 000 352 220
Prosjektkostnader VISTA 6 264 665 6 264 665 8 781 150 8 781 150
Prosjektkostnader AYF 0 1 818 787 -300 000 1 518 787
Prosjektkostnader Abel 6 300 340 -2 600 000 3 700 340 10 362 523 -3 200 000 7 162 523
Prosjektkostnader Abel / PGS 1 050 000 1 050 000 1 050 000 -150 000 900 000
Prosjektkostnader Kavli 7 329 214 -3 600 000 3 729 214 5 633 257 -3 600 000 2 033 257
Sum kostnader 23 584 066 19 053 115 14 850 340 7 329 214 -8 472 000 56 344 735 26 083 828 1 818 787 25 402 115 17 412 523 5 633 257 -9 522 000 66 828 510

Driftsresultat -69 901 946 885 2 961 441 4 073 251 7 911 676 -719 243 341 213 -372 027 -519 251 5 589 163 4 319 856

Renteinntekter 33 452 81 998         19 539         22 427         157 416 73 244 529 138 221       54 493         42 445         308 932
Andre finansinntekter 0 0
Rentekostnader -14 204 -3 469 -17 673 -22 409 -1 141 -4 626 -28 176
Rentekostnader på lån -95 420 -95 420 -106 704 -106 704
Sum finansposter -76 172 81 998 19 539 18 958 44 323 -55 869 -612 138 221 54 493 37 819 174 052

Ordinært resultat -146 073 1 028 883 2 980 980 4 092 209 7 955 999 -775 112 340 601 -233 806 -464 758 5 626 982 4 493 908

Årsoverskudd / - Overforbruk -146 073 1 028 883 2 980 980 4 092 209 7 955 999 -775 112 340 601 -233 806 -464 758 5 626 982 4 493 908

Disponering
Akademiet Reduksjon annen egenkapital -146 073 -146 073 -775 112 -775 112
AYF Til/(Fra) Ubrukte midler 0 340 601 340 601
VISTA: Til/(Fra) Ubrukte midler 1 028 883 1 028 883 -233 806 -233 806
Abel: Til/(Fra) Ubrukte midler 2 980 980 2 980 980 -464 758 -464 758
Kavli: Til/(Fra) Ubrukte midler 4 092 209 4 092 209 5 626 982 5 626 982
Sum overføringer 5 -146 073 1 028 883 2 980 980 4 092 209 7 955 999 -775 112 340 601 -233 806 -464 758 5 626 982 4 493 908
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Balanse 2020
2020 2020 2019 2019

Note: Akademiet Vista Abel Kavli Eliminering * Samlet Akademiet AYF Vista Abel Kavli Eliminering * Samlet
Eiendeler

Anleggsmidler
Varige driftsmidler * 6 10 024 001 10 024 001 10 540 001 10 540 001
Finansielle anleggsmidler 9 100 000 100 000 100 000 100 000
Sum anleggsmidler 10 124 001 0 0 0 0 10 124 001 10 640 001 0 0 0 0 10 640 001

* I summen varige driftsmidler utgjør heis kr 5 246 469.

Omløpsmidler
Andre fordringer 746 212 291 084 36 275 6 338 700 -6 000 000 1 412 271 3 439 006 2 072 315 -200 000 5 311 321
Bank/Kontanter 7 5 691 192 12 656 929 2 958 850 3 229 940 24 536 911 6 425 429 704 993 12 692 496 203 497 3 739 735 23 766 150
Sum omløpsmidler 6 437 404 12 948 013 2 995 125 9 568 640 -6 000 000 25 949 182 9 864 435 704 993 12 692 496 203 497 5 812 050 -200 000 29 077 471

Sum eiendeler 16 561 405 12 948 013 2 995 125 9 568 640 -6 000 000 36 073 183 20 504 436 704 993 12 692 496 203 497 5 812 050 -200 000 39 717 472

Akademiet Vista Abel Kavli Samlet Akademiet AYF Vista Abel Kavli Samlet
Egenkapital og Gjeld

Egenkapital og ubrukte midler
Akademiet: Annen egenkapital 7 588 323 7 588 323 7 734 396 7 734 396
AYF Ubrukte midler 0 704 993 704 993
Vista: Ubrukte midler 11 391 799 11 391 799 10 362 917 10 362 917
Abel: Ubrukte midler 2 993 501 2 993 501 12 521 12 521
Kavli: Ubrukte midler 9 567 846 9 567 846 5 475 637 5 475 637
Sum egenkapital og ubrukte midler 5 7 588 323 11 391 799 2 993 501 9 567 846 0 31 541 469 7 734 396 704 993 10 362 917 12 521 5 475 637 24 290 464

Langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 8 0 7 201 334 7 201 334
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0 7 201 334 0 0 0 0 7 201 334

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 1 177 837 127 423 794 1 306 054 3 125 601 505 796 336 413 3 967 810
Skyldige offentlige avg. 1 175 045 491 878 1 666 923 2 184 089 522 026 2 706 115
Annen kortsiktig gjeld 6 620 200 936 913 1 624 -6 000 000 1 558 737 259 016 1 301 757 190 976 -200 000 1 551 749
Sum kortsiktig gjeld 8 973 082 1 556 214 1 624 794 -6 000 000 4 531 714 5 568 706 0 2 329 579 190 976 336 413 -200 000 8 225 674

Sum gjeld 8 973 082 1 556 214 1 624 794 -6 000 000 4 531 714 12 770 040 0 2 329 579 190 976 336 413 -200 000 15 427 008

Sum EK og gjeld 16 561 405 12 948 013 2 995 125 9 568 640 -6 000 000 36 073 183 20 504 436 704 993 12 692 496 203 497 5 812 050 -200 000 39 717 472

Dato:  11/3 -21

Øyvind Sørensen
Forretningsfører



Noter til årsregnskapet for 2020
Regnskapsprinsipper

Note 1  Tilskudd 2020 2019

Offentlige tilskudd
Kunnskapsdepartementet til faglig virkomhet og Kavlipris-utdelingen 9 558 000 9 028 180
Kunnskapsdepartementet til Kavlipris-utdelingen 11 340 000 11 221 820
Kunnskapsdepartementet til Nils Henrik Abel Matematikkpris 1) 16 288 000 9 783 000
Kunnskapsdepartementet til Akademiet for yngre forskere 2 160 000
Norges Forskningsråd, gaveforsterkningsmidler Vista-programmet 2) 5 000 000
Sum offentlige tilskudd 37 186 000 37 193 000
1) prispengene er vist på egen resultatlinje jfr note 3.
2) gaveforsterkningsmidler er som følge av tilskuddet fra Equinor

Andre tilskudd, gaver og bidrag
Nansenfondet 300 000 260 000
Zoologica Schripta 1 118 908 1 019 816
Støtte fra N.A.Stangs legat
Fram-komiteen 50 000
Støtte fra aktivitetsfondet (Lærerprisen) 710 000 1 051 000
Tilskudd HumSam-prisen Fylkesakers stiftelse 400 000
Tilskudd til DNVAs aktiviteter (Fylkesakers stiftelse) 1 161 500 960 000
Tilskudd byantikvaren for restaurering av vinduer 46 870 60 000
Equinor til Vista-programmet 20 000 000 20 000 000
Petroleum Geo-Services, arbeid innenfor matematiske fag - Abel 1 050 000 1 050 000
Petroleum Geo-Services, internasjonale aktiviteter matematiske fag 284 946
Andre tilskudd, gaver og bidrag. 30 088
Sum andre tilskudd, gaver og bidrag. 24 672 224 24 880 904

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. 

Talloppstillingen i kolonnen "Akademiet", viser regnskap for driften av Det Norske Videnskaps -Akademi. Talloppstillingen i kolonnen "Samlet", 
viser tall for alle virksomhetsområder under Det Norske Videnskaps-Akademi, som inkluderer virksomheten i VISTA (grunnforskning), Kavlipris-
utdelingen og Abelpris-utdelingen for 2020. For 2019 var også Akademiet for Yngre Forskere (AYF) inkludert. Sammenlignbare tall for 2019 er 
ikke utarbeidet i kolonnen "Samlet".

Tilskudd og ubrukte midler
Tilskudd bokføres som inntekt i den perioden tilskuddet gjelder for. Tilskudd til bruk til VISTA,  Kavlipris-utdelingen og Abelpris-utdelingen er i sin 
helhet inntektsført, og årets under/overforbruk er under disponeringer overført til balansen under posten egenkapital og ubrukte midler. Ubrukte 
midler skal anvendes til det aktuelle formålet og er spesifisert i balansen. 

Andre driftsinntekter og kostnader
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Tilfeldige frie gaver og bidrag 
bokføres på mottakstidspunktet, mens øremerkede gaver og bidrag inntektsføres i perioden de anvendes til formålet.

Bokføring av kostnader følger sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader bokføres i samme periode som tilhørende inntekt. 

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld.
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidle r. Fordringer som skal 
tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til 
grunn.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. 

Finansielle anleggsmidler
Finansielle anleggsmidler aktiveres til kostpris, og nedskrives til virkelig verdi ved eventuelt vesentlig og varig verdinedg ang.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt b eløp på 
etableringstidspunktet. 

Pensjon
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonsk ostnad og 
klassifiseres sammen med lønnskostnader. Det er inngått avtale om alderspensjon og avtalefestet tidligpensjon i Statens Pensj onkasse for 
ansatt i Akademiet, mens forskere ved Vista har alderspensjon i Livsforskringsselskap.

Skatt
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Note 2  Andre inntekter
2020 2019

Medlemsinnbetalinger Det Norske Videnskaps-Akademi 93 030 167 890
Administrasjonsinntekt Akademiets fond og legater og AYF 189 500 139 500
Diverse inntekter 510 334 834 382
Sum andre inntekter 792 864 1 141 772

Note 3  Tilskudd prispenger
2020 2019

Sum tilskudd prispenger: 7 500 000 6 000 000
7 500 000 6 000 000

Note 4  Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, m.m.

Det Norske Videnskaps-Akademi 2020 2019
Lønninger 11 780 004 11 665 843
Arbeidsgiveravgift 1 575 457 1 683 768
Pensjonskostnader 278 548 287 568
Andre ytelser 276 429 413 474
Sum: 13 910 438 14 050 653

Gjennomsnittlig antall årsverk: 14,4

VISTA 2020 2019
Lønninger 7 392 775 10 660 505
Arbeidsgiveravgift 1 055 349 1 545 916
Pensjonskostnader 534 965 417 489
Fakturert lønn 1 344 587 1 292 816
Andre personalkostnader 62 577 80 019
Sum: 10 390 253 13 916 726

Gjennomsnittlig antall årsverk: 16

Samlet 2020 2019
Lønnsk. Det Norske Videnskaps-Akademi 13 910 438 14 050 653
Lønnskostnader VISTA 10 390 253 13 916 726
Sum lønnskostnader 24 300 691 27 967 379

Sum gjennomsnittlig antall årsverk: 30,4

Det Norske Videnskaps-Akademi har opprettet en OTP-ordning som tilfredsstiller krav i lov 
for de to virksomhetsområdene som er pliktig til å opprette OTP-ordning for sine ansatte.

Preses i DNVA fikk utbetalt kr 150 000 i styrehonorar.
Visepreses totalt kr 150 000 i styrehonorar.
Øvrige styremedlemmer har fått utbetalt totalt kr 13 862 i styrehonorar.

Kostnadsført honorar inkl. mva til revisor for den samlede virksomhet inkl. regnskapet til AYF for 2019 er kr 199 875 og kr 20 125 for 
annen bistand.

Note 5  Egenkapital

Det Norske Videnskaps-Akademi 2020 2019
Annen egenkapital pr. 01.01. 7 734 396 8 509 507
Årets resultat -146 073 -775 111
Annen egenkapital pr. 31.12. 7 588 323 7 734 396

Det Norske Videnskaps-Akademis samlede virksomhet 2020 2019
Sum annen egenkapital / Ubrukte midler pr. 01.01. 24 290 463 19 796 554
Ubrukte midler 01.01.tilhørende AYF -704 993
Årets resultat 7 955 999 4 493 909
Sum annen egenkapital / Ubrukte midler 31.12. 31 541 469 24 290 463
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Note 6  Varige driftsmidler

Det Norske Videnskaps-Akademis eiendom i Drammensveien er avskrevet til kr 1 tidligere år.
Starter med avskrivinger når prosjektet er ferdigstilt.

Varig DM Kostpris Akk. Avskr. 1/1 Bokf. verdi 1/1 Tilgang/ Avgang Årets avskr. Bokført verdi 31/12
Eiendom Drammensveien 78 1 1
Påkostning Forelesningssal 4 326 500 -234 500 4 092 000 -241 000 3 851 000
Påkostning Heis 5 599 559 -370 559 5 229 000 -224 000 5 005 000
Påkostning Inngangsportal 1 123 975 -44 975 1 079 000 -45 000 1 034 000
Eiendom vinduer hovedhus 145 675 -5 675 140 000 -6 000 134 000
Sum 11 195 709 -655 709 10 540 001 0 -516 000 10 024 001
Bygningsmessige påkostninger og heis avskrives over 25 år, mens utstyr og innredninger i forelesningssalen 10 - 20 år.

Note 7  Bundne midler

Av Det Norske Videnskaps-Akademis samlede bank/kontantbeholdning pr 31.12.20
er kr 1 397 275 bundne skattetrekksmidler.

Note 8  Pantesikret gjeld

Det er ikke gjeld på eiendommen ved utgangen av år 2020.

Note 9  Finansielle anleggsmidler

Posten finansielle anleggsmidler består av:
Fordring Senter for grunnforskning: 2020 2019
Sum: 100 000 100 000
Fordringen på kr 100 000 forfaller senere enn et år etter regnskapsårets utgang. 100 000 100 000
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Til medlemsmøtet i Det Norske Videnskaps-Akademi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
 
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
 
Konklusjon 
Vi har revidert årsregnskapet for Det Norske Videnskaps-Akademi, som består av regnskap for Det 
Norske Videnskaps-Akademi ordinære virksomhet, som viser et underskudd på kr 146 073, og 
regnskap for Det Norske Videnskaps-Akademi samlede virksomhet, som viser overskudd på 
kr 7 955 999. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av 
viktige regnskapsprinsipper. 
 
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av akademiets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 
 
Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige 
av akademiet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i 
samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og 
hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 
 
Styrets og forretningsføres ansvar for årsregnskapet 
Styret og forretningsfører (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig 
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge 
av misligheter eller utilsiktede feil. 
 
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til akademiets evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn 
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 
  



  
   

 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert 
på årsregnskapet.  
 
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 
 
 
Uttalelse om øvrige lovmessige krav for Det Norske Videnskaps-Akademi 
 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av akademiets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 
 
 
Lysaker, 11. mars 2021 
NITSCHKE AS 
 
 
 
Rune Bergseng 
statsautorisert revisor 
 
 
 

   
 

 

 

 


