Arktisk workshop om forskning og uddannelse
Tema: IPCC klimapanelets rapport 2018 og konsekvenser for Arktis:
Politiske implikationer og forskningsmæssige behov

9.-10. april 2019 på Hindsgavl Slot

Arrangeret af:

Med støtte fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Foreløbigt program
9. april 2019
12.00

Frokost

13.00

Velkomst v/ dekan Niels Chr. Nielsen, Aarhus Universitet, Science & Technology

13.05

IPCC klimapanel-rapporten 2018 - hovedpointer v/ Professor Jens Hesselbjerg
Christensen, NBI, Københavns Universitet, review editor på IPCC-rapport 2018
De vigtigste konklusioner og anbefalinger fra IPCC-rapporten 2018 og deres betydning
for Arktis og arktisk forskning i fremtiden.

13.45

Hvordan kan forskningen bidrage til at styrke det grønlandske samfunds
udvikling i en tid med klimaforandringer? v/ Seniorforsker Malene Juul Simon,
afdelingschef, Klimaforskningscentret, Grønlands Naturinstitut.
På hvilke områder er der behov for forskning, for at bidrage til det grønlandske
samfunds udvikling?

14.15

Grønlandsk-dansk samarbejde om klimatilpasning og forskningens rolle heri,
v/ TBA
Danmarks visioner for arktisk forskning, med særligt fokus på klimaforandringer dets
konsekvenser for det grønlandske samfund og globalt.

14.35

Hvorfor investerer Norge i arktisk forskning og infrastruktur – ud fra et nationalt
og geopolitisk perspektiv v/ Norsk ambassadør til Danmark, Aud Kolberg

14.55

Det internationale arktiske samarbejde og forskningens rolle heri v/ Særlig Arktis
rådgiver Mette Kjuel Nielsen, Udenrigsministeriet

15.05

Hovedpointer fra kronik i Politiken d. 23.01.2019 v/ Professor Torben Røjle
Christensen.

15.15

Plenumdialog: Hvordan styrker vi Rigsfællesskabets forskningsplatform set i
lyset af klimaforandringer – i et nordisk, europæisk og globalt perspektiv?
Facilitering af diskussion v/ dekan Niels Christian Nielsen, Aarhus Universitet, Science
& Technology

15.30

Kaffepause

15.50

Hvad har vi opnået i Hindsgavl-regi i de fem år initiativet har eksisteret?
Afrapportering fra arbejdsgrupperne og spørgsmål fra salen v/ de fire
arbejdsgruppeformænd
• Uddannelsesgruppen v/ Anders Koch
• Forskningsgruppen v/ Søren Rysgaard
• Logistikgruppen v/ Peter Schmidt Mikkelsen
• Datadeling og formidling v/ Peter Langen

16.30

Gruppearbejde på tværs i nye grupper: Hvordan styrker vi Rigsfællesskabets
forskningsplatform – konkrete forslag /v nye 10-mandsgrupper på tværs
• Synlighed af Rigsfællesskabets arktiske forskning – herunder data, logistik og
uddannelse
• Udfordringer og muligheder for fremtidens arktiske forskning

18.30

Indkvartering

19.00

Middag
Dinner speech om ”Rejsen til tidernes morgen” v/ forfatter og professor Minik Rosing
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10. april 2019
09.00

The burning tundra - implications of Arctic environmental change v/ Professor Per
Ambus, Københavns Universitet

09.30

Forskeroplæg fra DTU

10.00

Ice-ocean interactions in Greenland – Insights from novel observational platforms
v/ adjunkt Dan Carlson, Aarhus Universitet

10.30

Oplæg pba. gårsdagens gruppearbejde v/Arbejdsgrupperne

12.00

Afrunding v/forskningsdekan Katrine Krogh Andersen, Danmarks Tekniske Universitet

12.05

Frokost

13.00

Tak for denne gang!
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