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ARC Management Board  
Tirsdag d. 19. januar 2016 kl 10.30-12.00 
ARC Meeting room, 1540-020 
 
 

 
Deltager 
Anne Marie Pahuus 
Christian Sonne 
Eva Bonefeld-Jørgensen  
Kurt Nielsen 
Lise Lotte Sørensen 
Rane Willerslev 
Søren Rysgaard 
Tage Dalsgaard 
Susanna Pakkasmaa (ved tasterne)  
 
Afbud 
Anders Mosbech 
Ellen Margrethe Basse 
Søren Kjærgaard 
 
 

1) Nyt fra fakulteterne 
a. BSS 

 
Ingen repræsentant fra BSS 
 

b. ARTS 
 
Rane: To temanumre fra Moesgaard konference ”Forging of cultures in the Circumpolar North – a 
comparative perspective” i september 2015 på vej, aftale indgået med Human Ecology og forhandlingerne 
forgår med Human Nature. Manuskripterne skal naturligvis gennem en peer review.  
 
Rane skriver sammen med Pelle, Matt, Sean (alle ARC), Felix Riede (fra Forhistorisk Arkæologi) & 
andre en ansøgning for en DG Center of Excellence (http://dg.dk/2015/10/30/niende-ansoegningsrunde-
til-centers-of-excellence-opslaget-er-ude-nu/). Arktis har en helt central rolle i ansøgningen for Centre for 
the Study of Animism, Value & Evolution, og Matt og Sean bidrager med deres metodeekspertise.   
 
Rane, Matt og Sean arbejder med kortlægning af reinkarnation i Berings sund-området.  
 
Pelle er med i en ny Nordic Center of Excellence “Resource Extraction and Sustainable Arctic 
Communities (REXSAC)”, som har prof Sverker Sörlin fra KTH i spidsen 
(www.nordforsk.org/en/news/nok-112-million-awarded-to-four-new-nordic-centres-of-excellence-in-
arctic-research).   
 

c. Health 
 
Evas projekter kører godt: 
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 ACCEPT, mor-barn kohorten  
 BOC, brystkræftrisiko på Grønland   
 HUMBIO, human biomonitering på Grønland  
 Predator sammen med Rune og Christian 
 ny EU ansøgning under udarbejdelse (human biomonitering, prøver fra Grønland og 

Danmark) 
 
Eva efterlyser et samarbejde med Arts med henblik på opfølgning af ACCEPT-børns fysiske og psykiske 
udvikling. En mulighed vil være at samarbejde med Pelle og Rane og ansøge om midler fra University of 
the Arctic eller Grønlands Departement for Sundhed 
 
Rane med flere har projekter med gravide kvinder samt børneopdragelse, der findes oplagte 
samarbejdsmuligheder med Health. Endvidere foreslår Rane at Eva skulle kontakte Djuke Veldhuis på 
AIAS (http://aias.au.dk/aias-fellows/djuke-veldhuis/), hun er specialist på stress og meget tværfaglig. 
 
Eva er ansvarlig for et 4 ugers kursus i arktisk medicin for medicinstuderende på kandidatdelen, samme 
kursus har kørt allerede fire gange. Der er planer på et cirkumpolart sommerkursus enten i Aarhus eller 
Nuuk, og Eva har kontaktet undervisere og fået positivt tilbagemelding, men kurset fik ikke finansiering 
fra University of the Arctic.  
 
Eva har truffet Cesar Delacruz, som forsker i ”Indigenous Mining Equity” og arktisk minedrift. Hun vil 
formidle kontakt til Pelle Tejsner og Anders Mosbech. 
 

d. S&T  
 
Søren arbejder sammen med Cécile og andre med en Horizon2020-ansøgning, fokus på klima, 
governance etc, frist i februar. 
 
Søren med flere forsvarede oil2sea-ansøgningen i København d. 12. januar. ARC gjorde en fantastisk 
indsats og gav et godt indtryk, beslutningerne kommer senest medio februar.  
 
NUFI-projektet for forskningsinfrastruktur fik ikke midler, hele processen har involveret en masse 
politisk spil – ny regering, ny minister, nye retningslinjer.  
 
Hindsgavl-mødet bliver afholdt d. 29.-30. marts, fokus på uddannelser, målsætning en fælles dansk 
arktisk kandidatuddannelse (http://scitech.medarbejdere.au.dk/aktuelt/arrangementer/vis/artikel/arktisk-
workshop-om-forskning-og-uddannelse/).  
 
På Arctic Science Partnership (ASP) mødet i Vancouver i december diskuteredes ASP roadmap 
(www.asp-net.org/content/asp-research-roadmap). Kommende feltkampagner findes på ASP hjemmeside 
(www.asp-net.org/node/7), se også Isaaffik Arctic Gateway for kommende aktiviteter 
(http://www.isaaffik.org/). 
 
Lotte er med ICOS-projektet (Integrated Carbon Observation System) som fik midler fra NUFI. Kim 
Pilegaard fra DTU er projektleder, det handler om klimagasmålinger i Zackenberg. 
 
Søren deltog i EU-PolarNet (http://www.eu-polarnet.eu/) møde i Venedig d. 14.-15. januar, hvor 
man diskuterede kommende Horizon2002 calls. Tolv emner, både naturvidenskab, 
samfundsvidenskab og sundhed indgår, forslagene sendes i høring i februar.  
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Christian: Henrik Skov meddeler at det er vigtigt at der følges op på aktiviteter på VRS. Egon 
har informeret om planerne.  
 
Information fra Anders Mosbech: 

1. Råstof – miljø gruppen havde et meget vellykket besøg af Kim Kielsen i Roskilde torsdags hvor 
vi fortalte om vores projekter.  

2. I Arktisk Råd/AMAP AACA Baffin Bay-Davis Strait projektet, det regionale grønlandsk-
canadiske klimatilpasningsprojekt holder vi midtvejsworkshop i Nuuk i første uge af februar  

3. Finansiering af vores baggrundsundersøgelsesprogram for Nordøstgrønland (olie) forventes at 
falde på plads i løbet af den næste måned. Det betyder bl.a. Planlægning af et kombineret fly-skib 
biologisk oceanografisk survey i 2017. Mere herom når finansiering er på plads. 

Der er midtvejs workshop for projektet ”Tilpasningsmuligheder i et Arktis i forandring: Baffin 
Bugt – Davis strait regionen” d. 2. februar 2016 på Grønlands naturinstitut. Fra invitationen: 
 
”Vi er sammen med canadiske forskere i gang med et projekt under Arktisk råd om Baffin Bugt - Davis 
Strait regionen. Vi arbejder med forskelle og ligheder indenfor regionen og analyse af udviklings- og 
tilpasningsmuligheder for det mellemlange (2030) og meget lange (2080) tidsperspektiv. I projektet 
arbejder vi på tværs af naturvidenskab og samfundsvidenskab med en række temaer, der er udvalgt efter 
workshops, vi holdt i sommeren 2014 med aktører fra bl.a. industri, ngo’er og forvaltning. Nu har vi et 
udkast til rapporten færdig, og vi vil gerne præsentere og diskutere de resultater vi har fundet.” 
 
Involverede: forskere og eksperter fra Grønlands Klimaforsknings Center, Grønlands 
Naturinstitut, Ilimatusarfik, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Danmarks Tekniske 
Universitet samt Arktisk Råds AMAP sekretariat. 
 
Husk AIAS call for junior og senior fellows, frist d. 5. februar (http://aias.au.dk/aias-
fellowships/aias-cofund-fellowships/). Endvidere er ST med i pilotprojektet Marie Skłodowska 
Curie Masterclass, hvor man kan invitere unge forskertalenter til Aarhus i maj 2016 
(http://scitech.medarbejdere.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/marie-sklodowska-curie-
masterclass-2016-17-paa-science-and-technology/). Der er et informationsmøde d. 2. februar.  
 

2) ARC uddannelser – Lise Lotte 
 

Om 14 dage starter et nyt hold i arktisk specialisering i Nuuk. Der er 10-13 kandidatstuderende, afhængig 
af kurset, de fleste læser biologi. Marin biologi er det mest populære kursus.  
 
Til efteråret bliver det tre kandidatkurser på Grønland, to naturvidenskabelige (á 5 ECTS) med 
undervisere fra Roskilde og et health-kursus (2,5 ECTS), hvor Eva og Henning Sloth Pedersen fra Nuuk 
underviser. Disse er finansierede af University of the Arctic. 
 
Udvikling af kurserne i 2017 og fremad er i gang. Nu har vi en arktisk specialisering, fremadrettet er 
målsætningen en arktisk kandidatuddannelse indenfor naturvidenskab på tværs af universiteterne – temaet 
på årets Hindsgavl-møde. 
 
Lotte vil deltage i et brainstorm-møde om bachelor-uddannelse i naturvidenskab på Grønland i slutningen 
af januar. 
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Gymnasieprojektet for at tilbyde ny viden for grønlandske gymnasieelever og kompetenceudvikling for 
lærere er i fuld gang. Projektet er støttet af Nordisk Ministerråd. 
 
Lotte har deltaget i et møde vedrørende ansøgning for et nyt tematisk netværk i University of the Arctic’s 
regi d. 14.-15. januar. Netværket vil være cirkumpolart og tværfagligt, der er deltagere både fra Rusland 
og Canada og mange andre, fra Danmark AU og CBS, som koordinerer ansøgningen.  

 
3) ARC årsmøde d. 25.-26. november 2015 Sandbjerg: SWOT-analyse  

 
En sammenfatning af SWOT-analyse og de foreslåede initiativer blev sendt til deltagere inden mødet. 
Disse vil blive brugt fremadrettet i udvikling af ARC. Bedre kommunikation og information var et af 
forslagene, og et første skridt er de nye månedsmøder, som vi starter med næste mandag d. 25. januar kl 
11-12 (se http://arctic.au.dk/news-and-events/events/show/artikel/arc-monthly-meeting/).  

 
4) Videre finansiering af ARC 

 
Søren har diskuteret med dekanerne og rektoren om centrets fremtid og finansiering. Det behøves 10 mio 
kr for at køre centeret videre. Commitments fra fakulteterne mangler, usikkert om alle fakulteterne vil 
bidrage med lige store beløb. Et velforberedt møde med dekanerne (eller prodekanerne) behøves.   

 
5) Information om projekter og feltmidler 2016 

 
Egon har sendt information til alle som har fået støtte fra ARC for feltprojekter i 2016. Totalt bliver 21 
projekter med17 PI’s støttet, mere information findes på ASP hjemmesiden (www.asp-
net.org/content/asp-operations).   
 

 
6) Koordinering af ansøgninger tværs over ARC 

 
Der er behov før bedre koordination af indsendte ansøgninger, så folk opfordres at sende information til 
Susanna, så der er mindst én, der har overblik over det som foregår.  

 
7) Næste møde 
 

Det næste møde bliver mandag d. 14. marts kl 10-12. Outlook-invitation er blevet sendt til Management 
Board. 
 
Mødefrekvens blev diskuteret kort, hidtil har det været ca hver anden måned eller efter behov, vi 
fortsætter med det.  
 
Notaterne bliver lagt på ARC’s hjemmeside kort efter mødet (se http://arctic.au.dk/about-
arc/organizationandpersonnel/)  

 
8) Eventuelt  

 
Fra Eva: Var det en ide at sætte årsrapport på agendaen? 
 
ARC skal sende en årsrapport senest d. 31. marts. Susanna vil skrive til hele centret for at få de 
relevante oplysninger – det drejer sig om: 
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 Publications. List of peer reviewed publications that are the result of research funded under the 

scheme of Interdisciplinary Research Centres 
 International conferences and seminars, etc. organised by the Interdisciplinary Research Centre 
 Invited presentations to internationally established conferences  
 PhD students affiliated with the Interdisciplinary Research Centre 
 Post doctoral researchers affiliated with the Interdisciplinary Research Centre 
 Activities to strengthen skills and qualifications of PhD students/ postdocs organised by the 

Interdisciplinary Research Centre   
 Prizes and awards received by the researchers affiliated with the Interdisciplinary Research Centre 
 External funding received by the researchers affiliated with the Interdisciplinary Research Centre 
 Other (patents, etc.) 
 
 
Fra Susanna: Hvad vil vi med Arctic Seminar Series?  
  
Indtil nu har Rane haft ansvar for seminarierne, som han har uddelegeret til Pelle og Toke. Nu stopper 
Toke på AIAS og vil ikke have tid til dette, så der er behov for ny ansvarlig/ansvarlige, helst med 
forskellige faglige baggrunde. 
 
Susanna holder møde med Pelle og Toke d. 25. januar for at få indblik i aktiviteterne, og vil fremadrettet 
være tovholder for seminarierne. Input og forslag til gæster/talere er naturligvis velkommen.    
 
Rane nævnte Knud Rasmussen lectures, hvor ”distinguished international scholars give lectures on 
broader topics of interest to an interdisciplinary audience”. Konceptet har hidtil været det, at efter 
foredraget har man haft et par dages arbejdsmøde, hvor man har arbejdet med et fælles manuskript. Der er 
midler i budget for at invitere foredragsholdere også i 2016.  
 
Forårets første seminar i Arctic Seminar Series bliver d. 24. februar, hvor Pelle vil give en præsentation 
http://arctic.au.dk/news-and-events/events/show/artikel/arctic-seminar-series-challenges-and-
opportunities-for-residents-in-the-upernavik-district-while-oi/  
 
Fra kommunikationsafdelingen (Peter, Peter og Susanna): Vi vil gerne sætte noget mere skub på flowet af 
historier på vores hjemmesider.  
 
Ledelsen vil opfordre alle forskere ved ARC til at sende en kort sammenfatning af publikationen i en 
form, der har almen interesse for en offentlig publicering. Denne skal fremsendes sammen med 
1-2 billeder eller figurer til Susanna, som koordinerer kommunikationsindsatsen. Den ARC-
forsker, der står først på forfatterlisten, er ansvarlig for at der laves og indsendes en 
sammenfatning. Kommunikationsgruppen redigerer teksten ved behov og lægger den på ARC- 
og ASP-hjemmesiderne med link til den videnskabelige artikel. Der er også mulighed for en 
længere populær artikel i samarbejde med forfatterne, hvis emnet er velegnet til det.  
 


