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Grønlands Forskningsråd - Årsrapport 2017
Indledning
2017 – et år med ekskursioner og udskiftning af rådsmedlemmer.
Med Gitte Adler Reimer som formand i den første halvdel af 2017 og Josephine Nymand den sidste halvdel
har der været flere møder og rejser end tidligere. Det
første halve år har der været deltagelse i seminarer,
ekskursioner, behandling af ph.d. og postdoc-stipendie
ansøgninger og bevillingsansøgninger til Forskningsfremme Pulje I. Resten af året blev erfaringer fra rejserne implementeret i retningslinjerne for uddeling af
Forskningsfremmemidler, som kom i anvendelse under
uddeling af Forskningsfremme Pulje II.

Grønlands Forskningsråd

Grl. Forskningsråd er en national og uafhængig organisation, der i sit virke ikke er underlagt instruktionsbeføjelse fra Naalakkersuisut.

Grønlands Forskningsråds formål er at fremme og styrke grønlandsk forskning forankret i Grønland til gavn
for det grønlandske samfund.
Naalakkersuisut udpeger rådets formand og øvrige
syv medlemmer for en 3-årig periode i deres personlige egenskab, hvilket betyder, at de enkelte medlemmer
udnævnes i kraft af en samlet vurdering af deres faglige kompetencer og erfaring.
Grønlands Forskningsråd er sammensat af repræsentanter fra samtlige forskningsområder – naturvidenskab, sundhedsvidenskab, samfundsvidenskab, humaniora og teknologi – for at sikre og udvikle den igangværende forskning i Grønland samt fremme forskning
på de nævnte områder.

Økonomi

Over finansloven er der afsat 1 mio. kr. til bevilling af
ansøgninger til Forskningsfremme Pulje I og II samt
1.658.000 kr. til drift af Grønlands Forskningsråds arbejde, Inussuk-udgivelsen og sekretariatets drift.

NIS Grønlands Forskningsråds
medlemmer
Formand
Josephine Nymand, Ph.d.
Afdelingschef på Grønlands Naturinstitut

Næstformand
Inge høst Seiding, Ph.d.
Arkivleder ved Grønlands Nationalmuseum og
Arkiv
Rådsmedlem
Gitte Adler Reimer, Ph.d.
Lektor på Institut for Kultur, Sprog & Historie;
rektor på Grønlands Universitet

Rådsmedlem
Gert Mulvad
Distriktslæge, Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, Grønlands Universitet
Rådsmedlem
Morten Meldgaard, Ph.d.
Statens Naturhistoriske Museum,
Københavns Universitet & Institut for Kultur,
Sprog & Historie, Grønlands Universitet

Rådsmedlem
Daniel Thorleifsen, Cand. mag.
Historie & Grønlandsk Sprog og Kultur; Direktør
for Grønlands Nationalmuseum og Arkiv
Rådsmedlem
Lotte Frank Kirkegaard
Cand. mag. i fransk og engelsk,
Sekretariatschef i CSR Greenland

Rådsmedlem
Thomas Ingeman-Nielsen, Ph.d.
Ph.d./Lektor på Instituttet for Byggeri og Anlæg
ved Danmarks Tekniske Universitet

Sekretariatet

Sekretær
Arnajaaq Lynge, MSSc
West Nordic Studies, Grønlands Universitet
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Ny formand og fem nye medlemmer i Rådet
Det første halve år af 2017 fortsatte rådet med formand G
 itte Adler Reimer og rådets medlemmer, Anne
Merrild Hansen, Dorte Petersen, Ellen Arnskjold, Pauline Knudsen, Ole Geertz-Hansen, Gert Muldvad og Morten Meldgaard.

De indstillede kandidater fra indstillingsberettigede
grønlandske forskningsinstitutioner blev udpeget af
Naalakkersuisut, og rådet blev konstitueret den 29. juni 2017. Josephine Nymand blev udpeget som formand
af Naalakkersuisut, og Inge Høst Seiding blev valgt som
næstformand under konstitueringsmødet.
De ny rådsmedlemmer blev Daniel Thorleifsen, Lotte
Frank Kirkegaard, Thomas Ingeman-Nielsen og Louise
Kolby Christensen, mens Gert Mulvad og Morten Meldgaard blev genudpeget som rådsmedlemmer. Senere
stoppede Louise Kolby Christensen som medlem i
Grønlands Forskningsråd, hvorefter den tidligere formand Gitte Adler Reimer blev genudpeget som rådsmedlem. Med udgangen af 2017 stoppede Inge Høst
Seiding, og Rådet afventer udpegning af et nyt medlem.

Josephine Nymand underskriver Forretningsordenen.

Samarbejde og dialog
Grønlands Forskningsråd afholdt i oktober 2016 et
stort forskningsseminar med titlen ”Fælles grønlandsk
forskningsstrategi” for alle forskningsinstitutioner i
Grønland. Under seminaret blev det tydeligt, at der er
behov for, at forskningsinstitutionerne i langt højere grad end tidligere samarbejder med det omgivende samfund og lokalbefolkningerne. I slutdokumentet
fra seminaret blev deltagerne bl.a. enige om, ”at problemstillinger og muligheder skal defineres i dialog med
samfundets interessenter, og at forskningen skal bidrage til at identificere løsninger”. Yderligere enedes man
om ”at styrke forskningsformidlingen og kommunikation samt forskningens anvendelse til og i det omgivende
samfund”. Derfor besluttede Grønlands Forskningsråd i
2016 at tage på ekskursion til Canada, som i det internationale forskningsmiljø er kendt for at have politikker og lovgivning vedrørende forskningsinddragelse,
formidling og samarbejde med lokalbefolkningerne.

4

Ekskursionen viste, at der er behov for vejledning for
de forskere og lokalsamfund, som er involveret i forskning. Det blev også tydeligt, at det er meget vigtigt at
involvere og inddrage lokalbefolkningen i forskning.
Forskningen er en industri; derfor skal så mange som
muligt involveres, og det er vigtigt at opbygge kompetence lokalt og for unge mennesker.

Rådet blev under et besøg ved Canadian Institute of
Health Research (CIHR) præsenteret for ”Guide to
Knowledge Translation Planning at CIHR: Integrated
and End-of-Grant Approaches”. I udgangspunktet handler det om, at CIHR i deres arbejde har identificeret to
brede kategorier inden for videnoversættelse (Knowledge Translation) og integreret videnoversættelse (Integrated Knowledge Translation). Den integrerede videnoversættelse ligestiller brugere af viden og forskere
og vil føre til forskning, der er mere relevant og sikkert
mere anvendelig for brugere af viden.
Forskningsrådet enedes om, at der også i Grønland bør
arbejdes med de to kategorier inden for forskningen
og det omgivende samfund. Rådet var for første gang i
dets funktionsperiode på ekskursion, og der var enighed om, at ekskursionen var udbytterig, hvorfor rådet
anbefaler, at der fremadrettet bør være mulighed for
én ekskursion i hver rådsperiode.

Forhenværende formand/nuværende medlem
Gitte Adler Reimer

Forskningsfremme puljen på 1 mio. kr.
Grønlands Forskningsråd opstiller hovedkriterier for
ansøgninger inden for alle forskningsområder. Prioritering af indstilling til bevilling af midlerne sker på
baggrund af hovedkriterierne. Efter ekskursion til Færøerne og Canada er hovedkriterierne blevet udviklet,
og man har til Pulje II bedt om, at ansøgere også skal
formidle og tænke inklusion af samfundet ind i deres
projekter.
Der har været to ansøgningsrunder til puljerne, hvor
der indkom 39 ansøgninger på i alt 3.752.642 kr.. Der
blev uddelt 947.295 kr. i støtte til 16 projekter.

Forskningsfremme Pulje I

Hovedkriterier i den første ansøgningsrunde var ”Excellence og relevans for det grønlandske samfund”. Der
blev uddelt i alt 448.145 kr.. Bevillingerne gik til syv
projekter inden for humaniora, sundhedsvidenskab,
naturvidenskab og tekniske videnskaber.

1.	Lektor, mag. scient. et art. Kennet Pedersen med titlen: ”Østgrønlandsk erindringskultur – Tunumiut’ers
beretninger om åndemanere og hekse: Analyse af interviewmaterialet”.
Bevilget beløb: 68.826 kr.

2.	Reservelæge Anders Budtz med titlen: ”Weight
Among Children in Nuuk at School Entry and Graduation from 2011-2016”.
Bevilget beløb: 50.000 kr.

3.	Postdoc Lorenz Meire med titlen: ”The Melting of the
Greenland Ice Sheet and its Impact on Coastal Biochemistry”.
Bevilget beløb: 85.000 kr.
4.	Seniorforsker Rasmus Berg Hedeholm med titlen:
”Aldersbestemmelse af pukkelhval”.
Bevilget beløb: 60.000 kr.

5. F
 orsker Morten Birch Larsen med titlen: ”Undersøgelse af lavteknologiske metoder til begrænsning af udvaskning af tungmetaller fra gråbjerg – fortsættelse”.
Bevilget beløb: 28.560 kr.
6.	Forsker Rasmus Nygaard med titlen: ”DBH - Den Blå
Hylde”.
Bevilget beløb: 60.000 kr.

7.	Land Surveying Coordinator Alexander Helland med
titlen: “Seasonal Population Surface Mass Balance
Derived with an Unmanned Aerial Vehicle”.
Bevilget beløb: 100.759 kr.

Forskningsfremme Pulje II

I anden ansøgningsrunde blev der, udover eksisterende hovedkriterier, lagt vægt på, om inklusion og formidling var indeholdt i projekter. Bevillingerne gik til
ni projekter inden for humaniora, sundhedsvidenskab,
naturvidenskab og samfundsvidenskab. Der var ingen
ansøgere inden for tekniske videnskaber.
1.	Adjunkt Steven Casper Arnfjord med titlen: “Grønlands socialvidenskabelige forskningshistorie”.
Bevilget beløb: 27.500,00 kr.

2.	Læge Sascha Wilk Michelsen med titlen: ”Forekomsten af hjertesygdom hos grønlandske børn og unge,
og risikoen for hjertesygdom efter indlæggelse for infektionssygdomme”.
Bevilget beløb: 30.000 kr.
3.	Forsker Mie Winding med titlen: ”Rurer larver, en
overset brik i grønlandske fjordsystemer”.
Bevilget beløb: 35.000 kr.

4.	Forsker Caroline Bouchard med titlen: ”What’s in the
Fridge? Species Composition and Abundance of Pelagic Fish Available to Top Predators in Northwest Greenland”.
Bevilget beløb: 56.650 kr.
5.	Forsker Jordi Cristóbal Rosselló med titlen: “Estimating Surface Energy Fluxes in Greenland through Remote Sensing and Field Measurements”.
Bevilget beløb: kr. 98.000 kr.

6.	Studieadjunkt, cand. scient.pol. Signe Ravn-Højgaard
med titlen: “Tusagassiuutit 2018 – Kortlægning af de
grønlandske medier”.
Bevilget beløb: 40.000 kr.
7.	Speciallæge, seniorforsker og professor Anders
Koch med titlen: ”En landsdækkende undersøgelse af
epilepsi og feberkramper hos børn og unge i Grønland
og Danmark”.
Bevilget beløb: 50.000 kr.
8.	Forsker Helle Torp Christensen med titlen: ”Vandringsmønster for store torsk”.
Bevilget beløb: 75.000 kr.

9.	Adjunkt Andreas Roed Otte med titlen: ”Lokal læring
og lokale kompetencer som ressourcer i folkeskolen”.
Bevilget beløb: 87.000 kr.
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Ph.d.- og postdoc-stipendier
Pinngortitaleriffik står for administrationen af ph.d.og postdoc-stipendieansøgningerne, og Grønlands
Forskningsråd har ansvaret for den faglige vurdering
og prioritering af ansøgningerne. Stipendierne prioriteres uddelt inden for alle videnskabelige fagområder
og tilfaldt i 2017:

•	Ph.d.-studerende Katharina Kreissig med projektet:
”Greenlandic Seaweeds for Human Consumption”
inden for forskningsområdet teknologi.
Bevilget beløb: 2.545.268 kr.

•	Ph.d.-studerende Asta Mønsted med projektet:
”Inuulluni - at leve i en animistisk virkelighed - Relation mellem menneske, materiel kultur og kosmologi i
Grønland” inden for forskningsområdet humaniora.
Bevilget beløb: 1.486.921 kr.
•	Postdoc-studerende Aviaja Hauptmann med projektet ”Den grønlandske kostrevolution” inden for forskningsområdet sundhed.
Bevilget beløb: 1.572.944 kr.

Møder og seminarer
Ekskursion til Færøerne

Forskningsrådssekretær Arnajaaq Lynge tog på en ekskursion til Færøerne med det primære formål at samle
information og inspiration fra det færøske forskningsråd, Granskingarraðið’s funktion og sekretariat.

Forskningskoordinator Sten Lund fra Forskningsenheden i Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning
og Kirke - IKIIN, deltog også med det formål at undersøge mulighederne for tættere vestnordisk samarbejde
omkring forskning. Grønlands Selvstyre var på daværende tidspunkt ved at formulere en ny forskningsstrategi for Grønland, hvor Grønlands Forskningsråd sammen med grønlandske forskningsinstitutioner allerede
havde givet input gennem seminaret ”Fælles strategi for
Grønlandsk forskning” den 19. oktober 2016 (se årsrapporten for 2016).
Besøget hos de færøske forskningsinstitutioner gav et
samlet billede af, hvordan de færøske forskningsinstitutioner samarbejder med det færøske forskningsråd
Granskingarraðið; både hvordan arbejdet organiseres
inden for den interne færøske forskning, og hvordan
samarbejdet foregår mellem det færøske Hjemmestyre
og interne og udenlandske forskere på Færøerne.
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Sekretariatet for Grønlands Forskningsråd fik præsenteret skemaer, der bliver brugt til at behandle bevillinger, og procedurer for deres sagsbehandling af forskningsprojekter. Det står klart, at der er mange gode er-

Fra venstre: Kontaktperson og delegat Maria Husgard, i det færøske forskningsråd Granskingarraðið, forskningsrådssekretær Arnajaaq
Lynge Sekretariatet for Grønlands Forskningsråd, samt direktør Annika Sølvará det færøske forskningsråd.

faringer at hente fra det færøske forskningsråd, inden
for eksempelvis krav om formidling og tilbagemelding.
Arnajaaq Lynge og Sten Lund besøgte disse færøske
forskningsinstitutioner:
• Afdelingen for Arbejdsmedicin og Folkesundhed
• Søvn Landsins (den færøske arv)

• Granskingarrađiđ – Færøernes Forskningsråd
• NORA – Nordisk Atlantsamarbejde

• Havstovan (det færøske marine forskningsinstitut)
•	Jarðfeingi (de færøske geologiske undersøgelser)
• Umhvørvisstovan (miljøstyrelsen på Færøerne)

•	Mentamálaráðið (det færøske ministerium for uddannelse, forskning og kultur)
• Fróðskaparsetur Føroya – Færøernes Universitet

•	Fiskaaling (aquakultur forskningsstation på Færøerne).

Forskningsrådssekretæren Arnajaaq Lynge besøgte også West Nordic Studies huset (Green Growth). Senere
holdt man en samtalemiddag med programmets lærer
og universitetsstuderende sammen med forsknings
koordinator Sten Lund.

Emnerne varierede fra generel udveksling af informationer til en diskussion om forskningsstrategi, International Forskningshub i Grønland og vestnordisk samarbejde omkring forskning.

Piniariarneq
Rådet deltog i seminaret Piniariarneq på Hotel Hans
Egede i Nuuk, tirsdag den 24. januar 2017. Åbning og
velkomst samt introduktion til det tværfaglige NOW-
Projekt blev givet af Biolog Anders Mosbech og Arkæolog Bjarne Grønnow. Projektets resultater blev præsenteret af antropologerne Janne Flora og Astrid O. Andersen, akademisk medarbejder Kasper Lambert Johansen, biologerne Anders Mosbech og Mads Peter Heide
Jørgensen samt af erhvervsfangerne Mads Ole Kristiansen, Olennguaq Kristensen, Aaqqiunnguaq Qaerngaaq,
Qillaq Danielsen og Avigiaq Petersen. Som afslutning
var der åben dialog om fremtidigt tværfagligt samarbejde mellem videnskab, fangst og forvaltning og videreudvikling og opskalering af teknologi til borgerinddragende metoder.
Piniariarneq er et tværfagligt forskningsprojekt i samarbejde med fangere fra Avanersuaq / Thule-området,
som har registreret observationer og fangst af dyr med
GPS’er og taget foto og video under deres fangstture.
Resultatet er en ny og levende kortlægning af fangst i
området, hvilket kvalitativt og kvantitativt kan dokumentere klimaændringer.

Projektet blev præsenteret med indlæg fra samtlige
deltagere på tværs af fag. Mødet lagde op til en dialog
om mulighederne for videreudvikling af nye borgerinddragende metoder, der kan være nyttige i forskning såvel som forvaltning af Grønlands levende ressourcer.

Tidligere formand og nuværende medlem Gitte Adler
Reimer og tidligere medlem Pauline Knudsen fra Grønlands Forskningsråd samt forskningsrådssekretær Arnajaaq Lynge deltog.
Forskningsprojektet har flere formål:

• Forvaltning med mere inddragelse af lokal viden
• Kortlægning af menneskelig aktivitet
• Lokalmonitorering af økosystemer
• Samfund under forandring

• Demokratisering af klimaforskning

• Opskalering af den anvendte metode.

Studierejse til Canada
Grønlands Forskningsråd deltog i seminaret ”Kvalitetsevaluering i forskning samt undervisning på videregående uddannelser” i december 2016, arrangeret af Forskningsenheden i Departementet for Uddannelse, Kultur,
Forskning og Kirke i Selvstyret og besluttede efterfølgende, at rådsmedlemmer og sekretæren skulle på studierejse til Canada i.h.t. Inatsisartutlov nr. 5 af 29. november 2013 om forskningsrådgivning og bevilling af
forskningsmidler, kapitel 1: Formål, § 1 pkt. 6 og 7:
•	Samle viden om metoder til at koble forskning og
samfund

•	Samle viden om formidling af forskning til samfundet

•	Samle viden om forskernes metoder til formidling til
samfundet.
Derudover ville Grønlands Forskningsråd samle viden
om:
•	Bedre kommunikation med andre, der arbejder med
forskning
• Forskning og etik i inuitsamfund

• Forskningstilladelser i inuitsamfund
• Forskeruddannelser for inuit

• Forskningsfinansiering for inuit-forskningsprojekter.

Fra venstre:
Mads Ole Kristiansen, Olennguaq Kristensen, Aaqqiunnguaq
Qaerngaaq, Qillaq Danielsen og Avigiaq Petersen.

Grønlands Forskningsråd valgte at besøge Canada, fordi der er kulturelle ligheder mellem de to lande, og fordi der er sammenlignelige samfundsmæssige forhold i
Grønland og Canada. Rådet besøgte forskningsinstitutioner, der enten hører til eller har et samarbejde med
oprindelige folk; rejsen foregik i marts måned 2017.
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Besøget hos forskningsinstitutioner i
Canada
Rådsmedlemmerne besøgte Adam Chamberlain i To
ronto, som har viden om inklusion af oprindelige folk i
forskningsprojekter. Rådet inviterede Suzy Basile til en
samtalemiddag i Ottawa. Suzy Basile tilhører et af de
oprindelige folk i Canada og har viden om studier om
oprindelige folk. Rådet besøgte det Canadiske Institut
for Sundhedsforskning (Canadian Institute of Health
Research – CIHR), som præsenterede disse emner:
• Oversigt over CIHR

• CIHR’s videns oversættelsesstrategi
o Åben adgangs- og datahåndteringspolitik
o Udformning af forskningsbevillingsprogrammer
for at lette vidensoversættelse
o Møder om vidensoversættelse til sundhedsministerier
• Integration af forskning i praksis
o Patientorienteret forskningsstrategi i Canada
o Borgerinddragelse hos CIHR
• Kommunikation med canadiere

•	Inddragelse af internationale forskningsbevillingsfonde

Rådet besøgte også ICC Canada, hvor man havde en
diskussion om konflikten og samarbejdet mellem de
oprindelige folk og forskere. Derefter lykkedes det at
besøge Inuit Kanatami Tapiriit – ITK – The National Representational Organization Protecting and Advancing
the Rights and Interests of Inuit in Canada, hvor man
havde de samme diskussionsemner.

Fra venstre:
Tidligere medlem Pauline Knudsen, nuværende medlem Gert
Mulvad, tidligere medlem Ole Geertz- Hansen, Suzy Basile fra
School of Indigenous Studies / First Peoples Pavilion / Universitetet i Québec, forhenværende formand / nuværende medlem
Gitte Adler Reimer og tidligere medlem Anne Merrild Hansen
fra Grønlands Forskningsråd. Billedet er taget i Ottawa under
ekskursionen i Canada.
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Tidligere medlem Pauline Knudsen og forhenværende formand
/ nuværende medlem Gitte Adler Reimer er med til en gruppefremlæggelse fra de unge elever og diskussion på den akade
miske skole Silattuqsaqvik Nunavut Siuniksavut i Ottawa, Ca
nada.

Senere besøgte rådet den akademiske skole Nunavut
Siuniksavut, hvor der var præsentationer fra elever,
som er oprindelige folk; derefter gruppediskussioner
ud fra de emner, der blev fremlagt. Om eftermiddagen
var der danseoptrædener med strubesange efter visning af værkstederne på skolen.

Rådet holdt en samtalemiddag med Jeanette Doucet
fra Association of Canadian Universities for Northern
Studies (ACUNS)/Association Universitaire Canadienne d’Ètudes Nordiques (AUCEN), hvor man diskuterede
konflikter og samarbejde mellem de oprindelige folk
og forskere.

Der var planlagt en rejse til Iqaluit i Nunavut under
studieturen, hvor rådet skulle besøge Qaujigiartiit Health Research Centre, Nunavut Research Institute, Dept. of Health, Nunavut Tunngavik Inc. og Nunavut Arctic College. På grund af flyforsinkelser besluttede den
forhenværende formand Gitte Adler Reimer dog at aflyse denne del.
Under studieturen holdt rådet et ekstraordinært møde
og behandlede ansøgninger til Forskningsfremme Pulje I samt ph.d.- og postdoc-stipendier. Man behandlede aktuelle emner såsom formidling og den kommende
workshop Hindsgavl III, hvor et af medlemmerne skulle præsentere resultater fra seminaret om ”Fælles strategi for Grønlandsk forskning” i 2016.

APECS - den årlige samling af internationale organisationer, der
støtter og fremmer arktisk forskning.

APECS - Arctic Workshop

Forskningsrådssekretær Arnajaaq Lynge er medlem af
APECS (Association of Polar Early Career Scientists) og
blev i den egenskab inviteret til at holde foredrag under den arktiske workshop om ”Building Successful Collaborations and Communities”. Foredraget handlede om
Grønlands Forskningsråd og om egne erfaringer ifølge en sessionsbeskrivelse: ”Mens en betydelig mængde
feltforskning udføres hos eller i nærheden af oprindelige
samfund, eksisterer der mangel på interaktion og kommunikation mellem forskere og lokalbefolkningen på flere niveauer. Tilsvarende er der stadig mangel på deltagelse af de oprindelige folk i polarforskning, både på et
individuelt og organisatorisk plan”.
Under fremlæggelsen var det muligt at diskutere fremgangsmåder og effektive initiativer til at engagere lokalsamfund i forskning og formidling. Fremlæggelsen indeholdt emnerne “The Objectives of the Council,
The Act of the Council, Initiatives against the challenges: Excursion in Savalimmiut / the Faroes and Akilineq
/Canada; New goals and New Funding Requirements”
samt besvarelse af panelets spørgsmål, hvor panelet
bestod af Meagan Gabrowski (Yukon Research Centre)
og Emily Choy (University of Manitoba). Spørgsmålene handlede om, hvilke råd man har til at sikre et meningsfuldt engagement med samfundet, hvem man som
forsker vil kontakte i det oprindelige folks samfund for
at indlede et samarbejde eller en begivenhed med de
lokale, samt hvilke metoder forskningsstuderende kan
bruge til at kommunikere med de lokale, hvis de kun
kan være til stede i en begrænset periode og har et begrænset budget.

”Greenland Research Strategy – International Research
HUB” under temaet ”Politiske og strategiske rammer for
arktisk forskning og uddannelse”. Under temaet ”Ideer om forskningshub i Grønland” præsenterede Morten Meldgaard fra Grønlands Forskningsråd ”Forskningshub – Sisimiut & Nuuk”. Efter plenumdiskussion
om forskningshub var der tre indslag med nyt om polarforskning og status fra Hindsgavl III. Derefter var
der introduktion til arbejdsgrupper, hvor både Morten
Meldgaard og Arnajaaq Lynge deltog. Arbejdsgrupperne arbejdede indenfor følgende emner:
• Uddannelse og efteruddannelse
• Forskning
• Forskningsbaseret rådgivning og innovation
•	Forskningsinfrastruktur og internationalt samarbejde
i EU
• Formidling og datadeling

På workshoppens anden dag fremlagde arbejdsgrupperne og præsenterede konkrete handleplaner med
feedback fra plenum. Derefter præsenterede Peter
Schmidt Mikkelsen ”Isaaffik” (www.isaaffik.gl). Grønlands Forskningsråd bakker op om og har lavet en aftale om at komme med på hjemmesiden. Efter ”Samarbejde om sikkerhedskurser” af Egon Randa Frandsen var
der igen nyt om polarforskningen med tre indslag. Dekan John Hansen fra Københavns Universitet afsluttede
workshoppen.

Hindsgavl III

Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet organiserede denne tredje
workshop om arktisk forskning og uddannelse. Work
shoppen er rettet mod forskere og ledere, der arbejder
med arktiske spørgsmål. Medlem Morten Meldgaard
og sekretær Arnajaaq Lynge deltog i workshoppen,
der blev afholdt den 19. og 20. april på Hindsgavl slot.
På workshoppens første dag præsenterede Sten Lund
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NordForsk

I forbindelse med etablering af det nye forskningsråd i
juni 2017 blev Josephine Nymand udpeget til at repræsentere Grønland som observatør i NordForsks bestyrelse.

NordForsk er en organisation under Nordisk Ministerråd, som finansierer og tilrettelægger nordisk samarbejde inden for forskning og forskningsinfrastruktur.
NordForsks bestyrelse består af repræsentanter for de
største nationale forskningsråd i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt en repræsentant for nordisk universitetssamarbejde. Derudover er der observatører fra Færøerne, Grønland, Åland og Nordisk Ministerråd. Møder i NordForsk-regi giver mulighed for at
diskutere fremtidige indsatsområder og at udveksle viden og erfaringer landene imellem. De giver også Grønland adgang til at give sin mening til kende inden for
nordisk forskning.
Det er givtigt at kunne diskutere uformelt, hvordan de
forskellige lande løser de problemstillinger, de hver
især har inden for forskningen. Specielt kan erfaringer
fra et land som Færøerne være gavnlige for Grønland.
Der har i efteråret 2017 været afholdt to ordinære møder i Stockholm og et seminar i København, hvor Josephine Nymand deltog.
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UArctic

I august måned blev det 20. UArctic-møde afholdt i
Nuuk. Her deltog Josephine Nymand og Lotte Frank
Kirkegaard på vegne af rådet. UArctic giver deltagere
mulighed for at mødes og diskutere fremtidig arktisk
forskning og at blive opdateret med den nyeste forskning inden for alle fagområder. For grønlandsk forskning kan specielt de tematiske netværk være nyttige.
Her samarbejdes på tværs af landegrænser, og man kan
deltage på flere niveauer. Dette er specielt gavnligt, fordi der i Grønland er mange mindre forskningsgrupper,
der fysisk kan sidde langt fra hinanden. Gennem UArctic gives der adgang til videnudveksling og sparring.
Rådet blev inviteret til et frokostmøde med UArctic
Membership Committee.

Formand Lars Kullerod fra UArctic og formand Liisa
Holmberg fra UArctic Rådet deltog i mødet, for at tale
om, hvordan Grønlands Forskningsråd bedre kan drage
nytte af UArctic, og hvordan Grønlands Forskningsråd
kan inddrages i UArctic-regi.
Fra venstre: Formand Lars Kullerod fra UArctic, formand Jose
phine Nymand fra Grønlands Forskningsråd, Ex Officio Liisa
Holmberg fra UArctic, og medlem Lotte Frank Kirkegaard fra
Grønlands Forskningsråd.

Fra Sekretariatet

Sekretariatet har arbejdet intenst med at opdatere
hjemmesiden (www.nis.gl). Dette er en fortløbende opgave, der finder sted i samarbejde med grønlandske
forskningsinstitutioner. Hjemmesiden er tresproget,
grønlandsk, dansk og engelsk; dog er den engelske del
nedprioriteret grundet manglende ressourcer.

På hjemmesiden findes nu bl.a. forskellige institutioners
forskningsstrategier, oversigt over uddelte forskningsmidler og afsluttende rapporter for forskningsmidler
fra 2014 og fremefter, mødedagsordener, mødereferater
og rejserapporter. Det er i dag et formaliseret krav, at en
ansøgning til en Forskningsfremme pulje ledsages af en
kort beskrivelse egnet til formidling på hjemmesiden.
Når et støttet projekt er afsluttet, skal støttemodtager
ligeledes udarbejde en opsummering af arbejdet til formidling på hjemmesiden.
Der arbejdes stadig på at formalisere adgang for rådets
medlemmer til relevante dokumenter via Selvstyrets
journaliseringssystem, F2. Dette har vist sig mere tidskrævende end planlagt, men forventes at være afsluttet
i 2018. Der er oprettet en separat mailadresse til forskningsrådet (nis@nanoq.gl).

Sekretariatet har udsendt pressemeddelelser om rådets
arbejde. Nogle af disse har resulteret i indslag på grønlandsk i KNR - Kalaallit Nunaata Radioa. Samtidig har
rådet annonceret via KNR TV om Forskningsfremmemidler.

Afsluttende ord

Grønlandske og udenlandske forskere gennemfører
mange små og store forskningsprojekter i Grønland. Der
er stor fokus på og interesse for Grønland fra udlandet.
Derfor er der behov for at udbrede viden om projekterne og drage nytte af de resultater, der kommer ud af
forskningen. Det er vigtigt for Grønlands Forskningsråd,
at forskning i Grønland også kommer det grønlandske
samfund til gode. Det vil vi arbejde målrettet på at realisere.
Det tidligere råd høstede flere erfaringer fra studieture
og mødearrangementer i ind- og udland; erfaringer, der
er beskrevet, og som har sat gode initiativer i gang. Det
er vigtigt for det nuværende råd at fortsætte implementering af de gode ideer og erfaringer. Dette ses i forbindelse med uddeling af den anden pulje forskningsmidler og i arbejdet, der pågår omkring formidling af forskningsresultater. Samtidig vil det nye råd igen rette blikket udad mod vore nordiske naboer og i så vid udstrækning som muligt indgå aftaler, der kan gavne den grønlandske forskning.

Vi skal fortsætte arbejdet med forskning, hvor faglighed
er i fokus og går hånd i hånd med relevans for det grønlandske samfund.
Formand
Josephine Nymand

Deltagere i UArctic møderne under en
Council Banquet ved Ilimmarfik.
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