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REFERAT 
 

 

1. ARC-aktiviteter pr. hovedområde 
1.1 ST 

Feltkampagner er afsluttet (Daneborg og Tasiilaq; sidstnævnte sammen med 

HE).  

 

Hindsgavl-mødet i september var vellykket, og der er skabt grobund for 

samarbejde på tværs af de DK universiteter samt samlet logistik-portal. AMP 

har lovet at komme med feedback til forskningsbåndet (SR videresender sine 

noter) 

 

1.2 HE 

EBJ søger midler til projekt i Scoresbysund i sommeren 2015 (sammen med  

CS og Rune Dietz). EBJ har netop deltaget i Arctic Future (EU-møde) og 

opfordrer til bedre eksponering af ARC på sådanne møder fremover.  

 

1.3 BSS 

Der betales ikke længere løn til eksterne professorer fra AU Herning; i stedet 

har man forsøgt at opslå arktisk BSS-postdocstilling, men grundet krav til 

fysisk placering (Herning), er stillingsopslaget trukket tilbage. EMB trækker 

sig fra posten som BSS-koordinator (efter Arctic Offshore Conference i nov., 

men ønsker fortsat at deltage i det arktiske arbejde som forsker; der afventes 

pt. udmelding fra BSS-ledelse om fakultetets engagement i ARC. Det bør 

overvejes, om Rektor skal anmodes om tilkendegivelse af AU’s fortsatte 

indsats inden for Arktis. 

 

1.4 AR 

AMP har foreslået Dekanen på HE, at de to fakulteter samfinansierer en 

postdoc, men forslaget er blevet afvist. Arts overvejer også at ansætte en 

postdoc, der kan kigge på Big Data. 

 

1.5 Interdisciplinært samarbejde 
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To stærke miljøer er ved at udvikle sig: 1) governance og 2) samarbejde ml. 

arkæologi, antropologi og økologi. Sidstnævnte førte til en Knud Rasmussen 

lecture i sidste uge (arrangør: Toke Høye), hvilket var en succes, og de 

involverede er i gang med at skrive et fælles paper).  

 

Arctic Seminar Series kører rigtig godt, og Rane vil snarest begynde at afholde 

magiske cirkler for at skabe regelmæssige fora for diskussion af arktiske 

problemstillinger af forskere fra forskellige discipliner. 

 

Rane er blevet redaktør for Ashgate, hvilket giver en oplagt platform for 

fremtidige sampublikationer.  

 

Muligheden for at søge et Nordic Centre of Excellence (deadline marts 2015: 

http://www.nordforsk.org/en/funding/utlysninger/nordic-centres-of-

excellence-in-arctic-research) på baggrund af de voksende interdisciplinære 

forsk.grupper blev diskuteret, men tiden er endnu ikke moden dertil. LLS 

understregede desuden, at intentionen er, at de gamle NCoE’er søger om 

sammensmeltning frem for at etablere helt nye centre; 

DEFROST/CRAICC/NORD-STAR skriver fælles ansøgning under titlen 

Drivers of change in the Arctic Region. 

 

2. Fælles initiativer 
2.1 ARC Årsmøde (se bilag) 

Der indkaldes til et separat møde mhp. programlægning for årsmødet.  

 

2.2 ARC Strategipapir (se bilag) 

I det foreløbige dokument skal de mange målepunkter skæres ned til 5, som 

ARC ønsker at fokusere på. Det er ok med de mange 

strategier/handlingsplaner, men der skal angives begyndelses- og slutdato på. 

Når dette er gjort, oversættes dokumentet og uploades på hjemmesiden. 

Hovedlinjerne præsenteres på årsmødet i december. 

 

2.3 The Global Arctic: Security and Governance 

Cécile Pelaudeix (CP), EMB og Anders Mosbech er inviteret med i organizing 

committee. Ydermere sidder CP og CL med i den lokale hosting committee. 

ARC har tilbudt underskudsdækning (100.000 kr.), men har ikke mulighed 

for at bevilge flere midler til arrangementet. 

 

3. Fælles stillinger 
Arts (AMP / RW) og Health (EBJ) udtrykte positiv interesse i at forsøge at få 

en fælles postdoc eller ph.d.-studerende. 

 

4. Uddannelse 

http://www.nordforsk.org/en/funding/utlysninger/nordic-centres-of-excellence-in-arctic-research
http://www.nordforsk.org/en/funding/utlysninger/nordic-centres-of-excellence-in-arctic-research
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Kursuspakken Miljø og Klima er blevet godkendt i studienævnet – med 

opstart i F2015 i Nuuk, og UArctic har bevilget 250.000 kr. til programmet. 

Ét af kurserne udbydes af Grønlands Universitet.  

 

Allerede i 2016 udbydes kurser i sundhed og miljø (LLS og EBJ koordinerer 

med Grønlands Universitet), og der vil være en bred vifte af studerende 

(kandidatstud., sygeplejersker etc.). Der er indledt samarbejde med 

gymnasiet i Nuuk, som bl.a. stiller kollegieværelser til rådighed for 

studerende, og de studerende vil til gengæld fungere som mentorer for 

gymnasieeleverne. 

 

5. Økonomi 
--- 

 

6. Evt. 
--- 


