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Baggrund: 
 
Der er stor samfundsmæssig og bevillingsmæssig interesse for at støtte forskning om og i 
Arktis, i Danmark og internationalt. Der foregår på AAU forskning om, i, og af relevans 
for Arktis i en lang række miljøer på samtlige fakulteter. Med AAU Arctic som 
samarbejdsplatform er aktiviteter blevet koordineret således, at vi har opnået en kritisk 
masse og tyngde rent forskningsmæssigt og en faglig profil, der er langt mere 
helhedsorienteret og tværfaglig end andre Arktis-orienterede miljøer i Danmark. Den 
forskning skal fortsat styrkes og synliggøres internt og eksternt. 

 
Der har været et højt aktivitetsniveau med et stigende antal tværfaglige projekter år for år i 
perioden 2016-20191, hvor AAU Arctic har eksisteret. Behovet for koordinering er dermed 
ikke mindsket og påviser, at det fortsat kan betale sig at satse strategisk på udviklingen af 
den arktiske forskningsportefølje på AAU. Af hensyn til dette samt øget synlighed, eksternt 
samarbejde, og – ikke mindst – muligheden for tiltrækning af bevillinger fra nationale og 
internationale kilder, opretholdes derfor en fælles organisatorisk platform for Arktis- 
relaterede aktiviteter på AAU i perioden 2020-2024. 

 
Formål 

 
AAU Arctic skal 

 
• bidrage til at brede den nationale arktiske forskningsagenda ud 
• øge den forskningsmæssige gennemslagskraft 
• sikre intern tværfaglig synergi gennem fælles forskningsprojekter 
• arbejde for mere effektiv involvering i nationale og internationale netværk med 

henblik på påvirkning af dagsordensfastsættelserne 
 

Organisering 
 
AAU Arctics sekretariat tegnes af en leder udpeget af rektor efter indstilling fra dekanerne. 
Lederens opgave er at være formelt juridisk ansvarlig overfor AAU, bl.a. i forhold til at tilse 
at finansielle og andre regler bliver overholdt, samt at være ansvarlig for at udvikle de 
overordnede rammer for den faglige og strategiske udvikling. Lederen understøttes af en 
platformskoordinator, sekretær og en assistent. AAU Arctic’s sekretariat består i perioden af:  
 

• Leder: Carina Ren, Lektor ved Det Humanistiske Fakultet 
• Platformskoordinator: Rikke Becker Jacobsen, Lektor ved Det 

Tekniske Fakultet for IT og Design  
• Sekretær: Ulla Søndergaard 

 
 
 

1 Se AAU Arctic’s Årsrapporter samt Selvevaluering 



 
Lederen bistås i dette arbejde af en styregruppe. AAU’s direktionsansvarlige for 
arktiske spørgsmål fungerer som styregruppeformand, og herudover 2 arktiske forskere 
og 2 repræsentanter for AAU Arctics eksterne partnere. Styregruppen består i perioden af 
Formand: Henrik Halkier (Hum Dekan) 
Repræsentant for Arctic Consensus: Lise Lotte Terp 
Repræsentant for Royal Greenland: Lisbeth Due Schønemann-Paul 
Forsker: Robert Christian Thomsen (HUM) 
Forsker: Stig Andersen (SUND) 

 
Det daglige arbejde i AAU Arctic ledes af et koordinationsudvalg, bestående af 
anerkendte forskere fra AAU’s fem fakulteter, der arbejder for arktisk forskning og 
samarbejde. 

 
Kernen i AAU Arctic er medlemmerne, der består af AAU-VIP’er med en aktiv 
interesse i arktisk forskning, videnssamarbejde og undervisning. Medlemskab opnås ved at 
registrere sig på AAU Arctics hjemmeside (http://www.arctic.aau.dk/) og dermed få adgang 
til møder, projektdeltagelse osv. 

 
AAU Arctic Partners er en gruppe eksterne interessenter med aktiv interesse i 
arktiske forhold, der inviteres til relevante arrangementer og inddrages løbende 
i forbindelse med projekter og videnssamarbejde. AAU Arctic Partners omfatter blandt 
andre Arctic Consensus, Grønlandsbanken, Royal Greenland og Greenland Perspective samt 
Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet. 

 
Opgaver 

 
AAU Arctic Faste aktiviteter 
Styregruppe 2 årlige styregruppemøder 
Koordinationsudvalg 1 årlig seminar og 1 møde 
Forskere Årsmøde 

Ansøgninger 
Forskning 
Formidling 
Konference deltagelse 
Publicering 

Sekretariat Udover økonomisk administration samt administrativ 
understøttelse af bestyrelse og styregruppe mv. varetager 
sekretariatet drift af det interne netværk. Derudover: 

http://www.arctic.aau.dk/)


 
 
 

Budget 
 

AAU Arctic finansieres via kontingenter, således at fakulteterne forpligter sig til at dække 
omkostningerne forbundet med opretholdelse af sekretariatsfunktionen 
Kontingentet fastsættes til 100.000 kr. årligt per fakultet i den kommende 4-årige periode. 

 
Succeskriterier for AAU Arctic 

 
Succeskriterierne for AAU Arctic i den kommende 4-årige periode er som følger: 

 
 Opretholde den store arktiske projektportefølje på AAU 
 Opretholde antallet af publikationer om arktisk forskning v. AAU forskere 
 Løbende deltagelse i og organisering af regionale/nationale/internationale events 

(signaturaktiviteter) 
 Øget aktivitet i felten (feltarbejde afholdt i Arktis) 
 Afholdelse af årlige netværksaktiviteter/vidensudveksling og herved styrkelse af 

intern forskningsinfrastruktur 
 Øget synlighed af arktisk forskning ved AU 

 

Henrik Halkier 

Afholdelse af månedlige sekretariatsmøder 
Deltagelse i konferencer 
Planlægning og afholdelse af signaturaktiviteter 
Deltage i nationale og internationale netværk (Hindsgavl gruppen 
ISAAFFIK, EU PolarNet, UArctic, Arctic Business Network, 
IASC, mfl.) Indgå og vedligeholde internationale samarbejdsaftaler 
Repræsentere AAU i større ansøgninger med flere universiteter 
involveret (Roadmap, NUFI ansøgning) 
Formidling og synlighed via sociale medier og hjemmeside samt 
deltagelse i arktiske konferencer og andre nationale og 
internationale events 
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