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Møde den 29. maj 2015 
ARC, C.F. Møllers Allé 8, bygn. 1110, lok. 418 
ARC MB-møde 
 
Deltagere: Anne Marie Pahuus (AMP), Lise Lotte Sørensen (LLS), Søren 
Rysgaard (SR), Tage Dalsgaard (TD), Christian Sonne (CS), Kurt Nielsen 
(KN), Søren K. Kjærgaard (SK), 
Referat: Tage Dalsgaard  

 

REFERAT 
 
 
1. Orientering fra Forum for Arktisk Forskning (FAF) 

KN er AU’s repræsentant i FAF orienterede om arbejdet. FAF lancerede 8/4-
15 hjemmesiden ISAAFFIK (http://www.isaaffik.org) som har til formål at 

skabe overblik over Rigsfællesskabets Arktiske aktiviteter indenfor forskning, 
rådgivning, undervisning og logistik. Peter Schmidt Mikkelsen fra ARC er i 

spidsen for hjemmesiden.  

FAF arrangerer en workshop i Bruxelles 30/11 – 1/12 2015 for at promovere 
den arktiske forskning i Horizon 2020 og få Arktis på dagsordenen i 

kommende calls.  
Se mere om FAF her: http://ufm.dk/forskning-og-innovation/rad-og-

udvalg/andre-udvalg-og-fonde/forum-for-arktisk-forskning   
 

2. ARC midt term evaluering  

ARC fik en meget fin midt term evaluering og blev i den forbindelse bedt om 
at skitsere, hvordan centret kan videreføres. Et forslag til forlængelse med 

fokus på interdisciplinaritet er nu indsendt.  
 

3. oil2sea – ansøgning  
ARC stod i spidsen for en interessetilkendegivelse til Villumfondens 

Jubilæumsprojekt 2016 med projektet ”oil2sea”. Det blev meget positivt 

modtaget og konsortiet bag interessetilkendegivelse er nu blevet bedt om at 
indsende en fuld ansøgning. Ansøgningen er stort set klar og mangler blot de 

sidste småting. før den bliver afsendt. 
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4. NUFI RIG ansøgning  

SR har koordineret en ansøgning fra alle danske universiteter til Nationalt 
Udvalg for Forskningsinfrastruktur (NUFI) med henblik på opgradering af 

universiteternes feltstationer på Grønland. Det samlede projekt er på 86 mill. 
kr. , hvoraf halvdelen søges og halvdelen er medfinansiering fra de deltagende 

parter.  
 

5. CMO & BaySys bevilget  

APS-partneren, Universtity of Manitoa, har fået to store projekter bevilget, og 
ARC-affilierede forskere har mulighed for deltage og udnytte de nye 

faciliteter. Churchill Marine Observatory (CMU) omfatter bl.a. et anlæg, hvor 
havvand kan fryses til havis, og hvor det samtidig er muligt at simulere 

oliespild. Anlægget er overdækket og tillader bl.a. afbrænding af olien og 
opsamling af røgen.  

I BaySys undersøges hvordan klimaforandringer og udnyttelse af vandkraft 
påvirker Hudsonfloden og Hudsonbugten.  

CMO: http://www.asp-net.org/content/genes-isotopes-and-oil-spills-top-list-

research-funding-boost 
BaySys: http://www.asp-net.org/content/uofm-announces-funding-support-

new-asp-project  
 

6. ARC flytning til nye lokaler  
Det forventes nu at ARC flytter til bygning 1540 sidst på efteråret. ARCs 

laboratorium i bygning 1130 flyttes i august til Herbariet, da bygning 1130 

skal renoveres.  
 

7. Signe og Christina - nye opslag  
Christina Levisen har desværre fået nyt job og stillingen som centermanager 

er slået op. Vi ønsker hende god vind fremover. Signe Høgslund har desværre 
også fået nyt job og vi må finde en ny kommunikationsmedarbejder. Vi ønsker 

hende god vind fremover.  

 
8. Ansættelser (status) 
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ARTS: Der afholdes ansættelsessamtaler onsdag til en 2-årig postdoc-stilling i 

Evolution of Cultural Adaptations in the Circumpolar North - opslaget er 
tværdisciplinært og involverer bl.a. biologi. Fra Arts er 

arkæologi/antropologi/filosofi de primære fag involveret med hovedvægt på 
arkæologi. 

ST: Der er afholdt ansættelsessamtaler til en postdoc-stilling i oceanografi. 
Der var tre gode kandidater. Vi forventer ansættelse snarest. 

 

 
9. EU PolarNet (calls on infrastructure, climate, ecosystems and 

permafrost) 
SR deltager i EU PolarNet (http://www.eu-polarnet.eu) som Grønlandsk 

repræsentant via Grønlands Naturinstitut. Målet med netværket er at forme 
de kommende Horizon 2020 calls.  

 
10. Midler til etablering af nye H2020 forskergrupper  

AU har afsat midler til dannelse af internationale forskergrupper med det mål 

at danne konkurrencedygtige konsortier, der kan søge H2020-midler. Der 
kan bevilges op til 250.000,- kr. til hver gruppe til netværksskabende 

aktiviteter. Ansøgningsfrist er 4. juni kl. 10.  
 

11. Uddannelse 
I forårssemesteret 2015 har ARC koordineret kurser til samlet 35 ECTS point i 

på Naturinstituttet i Nuuk. Der har været 6 studerende og deres og 

undervisernes ophold og rejser er finansieret af en bevilling fra University of 
the Arctic. Undervisningen varetages af de tre ASP partnere, AU, Grønlands 

Naturinstitut og University of Manitoba samt Grønlands Universitet. 
Kurserne gentages i forårssemesteret 2016 og 8 studerende har allerede søgt 

om optagelse på kursuspakken.  
 

12. Eventuelt 

Mandag d. 8. juni holder Søren Rysgaard, Rane Willerslev og Tage Dalsgaard 
møde i Roskilde for at følge op på medarbejdertilfredshedsundersøgelsen fra 

årsmødet i december 2014. Mødet vil fokusere på problemer relateret til 
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samarbejde og kommunikation mellem tjenestestederne. Mødet vil blive 

gentaget på et senere tidspunkt for, at medarbejdere, der er forhindret i at 
deltage i mødet d. 8., også kan komme til orde.  

 
 
 


