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Dagsorden  
 
Deltagere 
Anders Mosbech 
Christian Sonne 
Kurt Nielsen 
Lise Lotte Sørensen 
Pelle Tejsner (punkt 1) 
Susanna Pakkasmaa (ved tasterne)  
Søren Rysgaard 
Tage Dalsgaard 
 
Afbud 
Anne Marie Pahuus 
Eva Bonefeld-Jørgensen 
Rane Willerslev 
Klavs Madsen  
Per Baltzer Overgaard 
 
 
Notater 
 

1) Inuit studies conference – Pelle 
 

Cécile Pelaudeix og Pelle Tejsner er blevet inviteret til at organisere næste Inuit studies 
conference i efteråret 2018. Det er den største arktiske samfundsvidenskabelige konference 
med 150-200 deltagere og tre parallelle sessioner. Da antropologi er det primære fagområde 
har Pelle har været i kontakt med Moesgaard museum og Bjarke Paarup, institutleder ved 
Institut for Kultur og Samfund. ARC vil eventuelt kunne have indflydelse på temaerne og bringe 
tværfaglighed i programmet. 
 
Tage efterspørger et budget. 

 
2) Information fra mødet med dekan ved ST d. 8. juni – Søren 

 
Der har lige været et møde med dekan Niels Christian Nielsen, og det forløb i meget positiv 
stemning. ARC’s fortsættelse er sikret, men rammerne og økonomien er ikke klare endnu. 

 
3) Nyt fra fakulteterne – alle  

a. BSS – afbud  
b. ARTS – afbud  
c. Health – afbud 
d. S&T  



 
Kurt informerer at han vil fremadrettet sende notater mm fra Forum for Arktisk Forskning (FAF) til 
Susanna. Han var glad for at arktiske emner kom med i FORSK2025, en proces som Styrelsen for 
Forskning og Innovation fører for at få et konsolideret overblik over fremtidens vigtigste 
forskningsområder. Endvidere vil Kurt kontakte ARC når det bliver efterspurgt input i arktiske 
spørgsmål. 
 
Søren informerer at vi er ved at omstrukturere ARC’s hjemmeside http://arctic.au.dk/ for at give 
mere synlighed for arktiske aktiviteter i fakulteterne.  
 
Aarhus Universitet deltager i et nyt projekt, der skal tilpasse landbruget i Grønland til fremtidens 
klima. Kurt har snakket med Mogens Humlekrog Greve på Institut for Agroøkologi, og det vil 
være fint at få ham med til ARC.  
 
Anders informerer at sommerens projekter i nordøstlige Grønland er ved at falde på plads. Det 
bliver to togter i samarbejde med Marit-Solveig Seidenkrantz fra Institut for Geoscience, 
undersøgelser af havpattedyr, fugle mm.  
 
Spørgsmål fra Roskilde: 

- ARC’s fortsættelse? – Ja, men detaljerne ikke på plads endnu. 
- Nye ansøgninger eller initiativer på vej hvor de kan bidrage? – ARC-folk har sendt fire 

ansøgninger til Danmarks Grundforskningsfond (Centers of Excellence). Søren vil søge en 
Villum Investigator grant. Og så er der mindst to European Training Network ansøgninger 
under udarbejdelse. 

 
Yderligere informationer: øget samarbejde med forsvaret blandt andet gennem Isaaffik, øget 
samarbejde med Canada, USA, European Defence Agency, fælles kurser med forsvaret, 
Townhall meeting i Bryssel d. 27. september. 
 
Anders informerer om en kommende konference i oktober 2017 i samarbejde med Christopher 
Debicki fra Ocean North.  
 
 

4) ARC uddannelser – Lise Lotte 
 
AU/ARC tilbyder en semesterpakke på 30 ECTS, derudover tilbyder Ilisimatusarfik 10 ECTS. Stor 
interesse for Christian Sonnes og Rune Dietz’ kursus som handler om bioaccumulation mm. 
Endvidere er der stor interesse for Fisheries and hunting in Greenland, især blandt biologi-
studerende. Nye kurser på vej til foråret 2017. Allerede fire studerende har registreret sig til 
næste års kurser. Der er et kursuskatalog på vej, som sammenstiller alle arktiske kurser som de 
danske universiteter tilbyder, det vil være tilgængelig i slutningen af juni (Isaaffik-møde). 

 
 

5) Næste møde 
 

September  
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