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ARC Management Board  
Fredag d. 28. oktober 2016 kl 10.00-11.30 
ARC Meeting room, 1540-020 
 
 

 
Notater 
 
Deltagere 
Anders Mosbech 
Christian Sonne 
Eva Bonefeld-Jørgensen 
Kurt Nielsen 
Susanna Pakkasmaa (ved tasterne)  
Søren Rysgaard 
Tage Dalsgaard 
Rane Willerslev 
 
 

1) Status for ARC’s fremtid – Søren  
 

Søren havde et møde med dekan for Science and Technology, Niels Christian Nielsen, inden 
sommerferien. Dekanen bevilger ARC 2,5 mio kr per år de næste fem år, men der mangler 
stadig commitments fra de tre andre fakulteter. Dette betyder at økonomien hænger ikke 
sammen, og der vil ikke være midler at ansætte Susanna efter årsskiftet. Også fortsættelse af 
Céciles og Pelles ansættelser hænger i usikkerhed. 
 
I Canada ser det derimod bedre ud, og Baffin Bay Observing System får sandsynligvis 
finansiering fra canadiske kilder – Søren vil præsentere projektet på 
Polarforskningskonferencen (http://www.polar.dtu.dk/Polarforskningskonference-2016) ved 
DTU d. 1.-2. november.  
 
ARC (Cécile og Peter SM) deltager som civil partner i et nyt projekt som handler om 
sikkerhedsuddannelser mm, projektleder er det Europæiske forsvarsagentur 
(http://www.eda.europa.eu/), kontakten er blevet formidlet gennem Wise Pens 
(http://www.wisepens.com/).  

 
2) Nyt fra fakulteterne  

 
a. BSS 

 
Søren informerer at Ellen Margrethe Basse har skaffet 4 måneders finansiering for Céciles 
ansættelse i 2017. 
 

b. Arts 
 
Rane fortæller at forskere ved Arts arbejder med to særnumre fra konferencen ”Forging of 
cultures in the Circumpolar North – a comparative perspective” (http://conferences.au.dk/ 
arctic2015/) som blev afholdt på Moesgaard i september 2015. Særnumrene vil blive 
publiceret i Human Ecology og Journal of Cross-Cultural Research i 2017. 
 

http://www.polar.dtu.dk/Polarforskningskonference-2016
http://www.eda.europa.eu/
http://www.wisepens.com/
http://conferences.au.dk/%0barctic2015/
http://conferences.au.dk/%0barctic2015/
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Endvidere har Arts haft mange ansøgninger i gang (forskningsrådene, Carlsberg, Danmarks 
Grundforskningsfond, etc), og nu vil Rane genbruge DG-ansøgningen til Norges 
forskningsråd (takket være affilieringen i Oslo kan han søge penge fra norske kilder). 
Det er svært at skaffe funding i disse dage, kasserne er tomme i alle steder, og man er nødt til 
at tænke i nye baner. Ved Københavns Universitet har man benyttet sig af crowd funding. En 
idé kunne være at prøve at lave en aftale med DR om radioprogrammer. 
 
Rane deltager i et nyt arktisk initiativ, som ledes af arkæologerne fra University of Helsinki, og 
bl a Arctic Centre ved University of Groningen (NL) er med.  
 

c. Health 
 
Ole Steen Nielsen er pt konstitueret dekan på Health, efter at Allan Flyvebjerg har forladt 
stillingen til fordel af stillingen som centerdirektør for Steno Diabetes Center tidligere i 
efteråret. Ny dekan vil have betydning for ARC, men det er ukendt hvornår vedkommende 
tiltræder. Klavs Madsen er pt konstitueret institutleder på Institut for Folkesundhed, og 
repræsenterer Health på ARC MB. 
 
Nuna Med-konference (http://www.nunamed.org/?page_id=1227) i Nuuk d. 1.-3. oktober 
var en succes, større end før og bedre kvalitet end før. Fem deltagere fra Center for Arctic 
Health. 
 
Evas projekter Fetotox og Accept kører godt, og hun har et godt samarbejde med 
Ilisimatusarfik og sundhedsplejerskerne i Grønland. Eva vil søge adjungeret professorat på 
Ilisimatusarfik for at kunne vejlede deres studerende. 
 
Én af Evas tre ph.d.-studerende har afleveret sin afhandling og de to andre bliver snart 
færdige. Eva har også meget kontakt med grønlandske studerende, og der kommer tre til 
foråret 2017. desværre blev det planlagte kursus i miljømedicin i efterår 2016 aflyst pga 
manglende tilslutning. 
 
Eva deltager i et EU-projekt i human biomonitoring, hvor man studerer aarhusianske og 
grønlandske kohorter. 
 
Spørgsmål om selvmord i Grønland – et oplagt tværfagligt forskningsemne. Eva indrømmer 
at Health ikke har været god til at samarbejde, det er også vanskeligt med finansieringen. 
Rane er meget interesseret i emnet. I Canada forgår et tværfagligt selvmordsprojekt hvor bl 
a forskere fra University of Manitoba, psykologer, hjernekirurger og remote sensing –eksperter 
samarbejder for at finde ud af, hvad der forgår i selvmordsofrenes hjerner. 
 

d. S&T  
 
Tage fortæller at det har igen været en intens feltsæson med kampagner rundt omkring i 
Grønland (se detaljer på ASP hjemmeside http://www.asp-net.org/node/7) 
 
Mogens H Greve ved Institut for Agroøkologi arbejder med landbrug i Grønland, bl a 
dyrkning af kartofler, som han fortalte om på et seminar i Arctic Seminar Series d. 26. 
september. De benytter sig droner og har/henter information om jordart, kulstofindhold med 
mere, og der vil være mange muligheder at samarbejde med andre forskere ved ST. 
Mogens kommer også til ARC’s årsmøde i november.  
 
Anders Mosbech har et projekt om spor i landskabet i Østgrønland, hvor han studerer 
udvikling i vegetation over decennier. Rådgivningsgruppen arbejder også med 

http://www.nunamed.org/?page_id=1227
http://www.asp-net.org/node/7
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olieforurening og oliespild i Grønland, de afholder en workshop i slutning af november, hvor 
alle relevante myndigheder, NGOer og andre interessenter er inviterede. Også et projekt om 
søkonge, som er en vigtig fangstressource i Grønland, 20 GPS’er udleveret til fangere, 
projektet præsenteres i Nuuk i foråret 2017. 
 
Rane spørger om tang: skal vi ikke lave noget med denne fantastiske ressource? Intens 
diskussion følger, konklusion at holde et møde med tang-folket ved et passende tidspunkt. 
Doodle og invitation kommer. 
 
Kurt synes det er en rigtig god idé at tænke på innovation.  
 
Kurt fortæller at han sidder i styregruppen for Greenland Ecosystem Monitoring (GEM, 
http://g-e-m.dk/), og den nye strategi er færdig, mere samarbejde med Zackenberg, ny 
funding søges (20 mio kr per år), ny station (hvilken? Hvor?) måler over 3000 
variabler/elementer, Torben R Christensen er editor for en kommende publikation.  
 
Forsk2025 (http://ufm.dk/forskning-og-innovation/indsatsomrader/forsk2025) har Arktis som 
et tema, dokumentet lever stadig, nye versioner skal cirkuleres bredt på ARC. 
 

3) ARC årsmøde på Sandbjerg d. 23.-24. november 
 
Årsmødet vil fejre ARC’s første fem år, og dag 1 præsenteres forskningen ved hvert fakultet 
af ”seniorer”. Dag 2 vil fokusere på de planlagte aktiviteter for 2017 og fremadrettet, 
målsætningen er at producere en roadmap for fremtiden. Denne map tages med til ASP-
mødet i december og drøftes med kollegaerne fra Canada og andre partnerinstitutter.  
 
Eva fortæller at hun rejser til Kina, men kan eventuelt komme 24/11 for at give en 
præsentation af Healths forskning. Også Rane vil kunne deltage 24/11. 

 
4) Andre arktiske satsninger og hvordan vi forholder os til dem 

 
- Københavns Universitet: Greenland Perspective http://greenlandperspective.ku.dk/  
- Aalborg Universitet: AAU Arctic http://www.arctic.aau.dk/  
- Arctic Consensus http://arctic-consensus.com/   

 
Søren synes at vi skal støtte andre initiativer og at samarbejde vil være godt i et lille land. Det 
vil være godt med fælles kurser i fremtiden. 
 
Forslag om at invitere AAU Arctic til årsmødet for at fortælle om deres satsning. Kurt Nielsen 
kender dekan Henrik Halkier godt, og vil skrive til ham. 
 
Vil det være muligt med et arktisk center tværs over universiteterne, spørger Rane.  
 
Kurt mener at det vil være godt at samarbejde med virksomheder, satse på innovation, 
specielt teknisk og social innovation. Et eksempel på mulig innovation i arktisk forskning er 
flow cytometry, som Ger van den Engh fra Center for Marine Cytometry, Washington, USA, 
præsenterede for nylig i Arctic Seminar Series (http://arctic.au.dk/news-and-
events/events/show/artikel/arctic-seminar-series-dynamics-of-phytoplankton-populations-
measured-by-flow-cytometry/).  
 

5) Næste møde 
 

Næste møde bliver årsmødet på Sandbjerg. 
 

http://g-e-m.dk/
http://ufm.dk/forskning-og-innovation/indsatsomrader/forsk2025
http://greenlandperspective.ku.dk/
http://www.arctic.aau.dk/
http://arctic-consensus.com/
http://arctic.au.dk/news-and-events/events/show/artikel/arctic-seminar-series-dynamics-of-phytoplankton-populations-measured-by-flow-cytometry/
http://arctic.au.dk/news-and-events/events/show/artikel/arctic-seminar-series-dynamics-of-phytoplankton-populations-measured-by-flow-cytometry/
http://arctic.au.dk/news-and-events/events/show/artikel/arctic-seminar-series-dynamics-of-phytoplankton-populations-measured-by-flow-cytometry/
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6) Eventuelt  
 
Send eventuelle kommentarer til årsmødets agenda snarest muligt til Susanna. 
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