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1. Forord
Grønlands Klimaforskningscenter vil i
strategiperioden 2015-2020 fokusere på interdiciplinær forskning i Arktisk havøkologi
med Grønland og det grønlandske samfund
i centrum.
Grønlands havøkologi er under påvirkning
af de ændringer vi oplever i det globale klima. Afsmeltningen fra Grønlands indlandsis har i de senere år haft stor bevågenhed
fra det internationale samfund på grund
af iskappens afgørende rolle for den globale
vandstandsstigning. Endvidere forudses
ændringer i havet med følgevirkninger på
udbredelse af havis og tidevandsgletchere.
Dette har indvirkning på økosystemet
i havet og vil få kommerciel og kulturel
betydning for regionen gennem et ændret
fiskerigrundlag. Ligeledes vil der ske reduktion i havis af interesse for mineralefterforskning og skibstransport.
Havets resourcer udgør 80% af den
grønlandske økonomi. Men til trods for
den store betydning for fiskeriet, har vi
en ukomplet forståelse af de grønlandske
farvandes fysiske og økologiske sammensætning og de naturlige tidsmæssige og
geografiske variationer i økosystemet.
I den kommende strategiperiode for
Grønlands Klimaforskningscenter vil vi
gennem naturvidenskabelig og samfundsvidenskabelig forskning styrke vores
viden om det Grønlandske marine økosystem i forhold til klimatiske forandringer og udnyttelse af marine ressourcer.
Vores hovedkompetencer ligger indenfor
fysisk og kemisk oceanografi og de første
led i havets fødekæde. Dette danner

eksistensgrundlaget for de arter, som er
kommercielt og kulturelt vigtige. Vi vil
koble vores viden til højere niveauer af
økosystemet gennem et styrket interdiciplinært forskningssamarbejde med vores
internationale forskningsnetværk og de
øvrige faglige afdelinger på Grønlands
Naturinstitut og Ilisimatusarfik.
Datatidsserier fra langtidsmonitering er
essentielt i at opnå forståelse af klimatiske
og biologiske ændringers påvirkning af
økosystemet. Opretholdelse og udvikling
af de eksisterende langtidsmoniteringsprogrammer er et bærende element i
vores strategi.
l de kommende år vil vi øge forskningskapaciteten ved at øge antallet af forskere
som kan bidrage til en bedre økosystemforståelse i Grønland. De nye forskere
vil styrke og udvikle det lokale forskningsmiljø samt bidrage til kapacitetsopbygning og forankring af viden i Grønland.
Vi vil styrke det vores internationale netværk og samarbejde ved at fokusere vores
samarbejdsprojekter omkring forståelse af
de grønlandske farvandes økosystem og
ændringer deri. Vi vil med de kommende
tiltag fokusere på en høj forskningskvalitet og formidling i form af øget antal
peer reviewed artikler og andre videnskabelige outputs.
I samarbejde med Ilisimatusarfik og de
danske universiteter vil vi bidrage til
udvikling af en ny forskningsbaseret
international naturvidenskabelig uddan-

nelse forankret på Grønlands Naturinstitut og Ilisimatusarfik. Den lokale uddannelseskoordinering vil blive forankret i
Grønlands Klimaforskningscenter og vi
vil være aktive i udviklingen af uddannelsesfaciliteter og programmer. Dette
nye tiltag vil skabe øget kompetence
indenfor forskning og forankring af erhvervet viden i det internationale og
grønlandske samfund. Det vil ligeledes

støtte samarbejdet mellem universiteter
og de grønlandske videnscentre (Grønlands Naturinstitut, Ilisimatusarfik og
Artek).
Vores mål er at Grønlands Klimaforskningscenter er et internationalt anerkendt
forskningscenter som bliver det naturlige
omdrejningspunkt for vidensopbygning
og -forankring af havøkologisk- og samfundsbaseret forskning i Grønland.

SUCCESKRITERIER:
• Øget publikationsrate af videnskabelige peer review publikationer
• Øget internationalt samarbejde gennem netværk og forskningsprojekter
• Øget projektsamarbejde med Grønlands Naturinstituts andre forsknings- og rådgivningsafdelinger
• Udbygning af afdelingens videns-/forskningspersonel i Nuuk
• Sikring af løbende kompetenceopbygning
• Forankring af viden i Grønland
• Opbygning af undervisningsprogram på Grønlands Naturinstitut og
Ilisimatusarfik
• Forbedret forståelse af tidslig og rumlig variation i havets økosystem
omkring Grønland
• Tæt kobling af Grønlands Klimaforskningscenters forskning til
relevante spørgsmål i forbindelse med effekter af klimaforandringer
og bæredygtig udnyttelse af naturressourcer i Grønland
• Etablering af flere forskningsprojekter med projektledelse ved Grønlands Klimaforskningscenter, opnået gennem eksterne forskningsbevillinger

2. Identitet
Grønlands Klimaforskningscenter er en
interdiciplinær forskningsgruppe som
besidder unik viden indenfor Grønlandsk
havøkologi, forandringer i økosystemet
relateret til ændringer i Grønlands indlandsis og havtemperatur og linket til og
effekterne på det grønlandske samfund.

grafien langs Grønlands kyster og af
samfundskulturelle og -økonomiske
dimensioner af ressourceudnyttelse. Vi
udvikler og udbyder forskningsbaserede
uddannelsesforløb, og vi bidrager med
forskningsbaseret rådgivning til de grønlandske og danske myndigheder.

Vi har bred erfaring og stor ekspertise indenfor natur- og samfundsvidenskabelige
forskningsundersøgelser i Grønland.
Vores hovedopgave er at generere forskningsresultater der bidrager til en bedre
forståelse af det grønlandske marine økosystem, klimaforandringer og ændringer
i det økologiske grundlag for de levende
ressourcer. Det er centralt at kunne vurdere hvordan det grønlandske samfund
påvirkes af sådanne ændringer.

Vi lægger stor vægt på formidling af
forskningsresultater internationalt og
lokalt ligesom forankring af viden og
kompetencer i Grønland er en af vores
vigtigste opgaver.

Vi leder programmerne for langtidsmonitering af havmiljøet og oceano-

Grønlands Klimaforskningscenter er en
afdeling ved Grønlands Naturinstitut på
lige fod med de andre tre faglige afdelinger. Grønlands Klimaforskningscenter adskilller sig dog fra de øvrige afdelinger ved Grønlands Naturinstitut ved
at vi både omfatter en naturvidenskabelig
gruppe og en samfundsvidenskabelig

gruppe som er forankretv ved henholdsvis Grønlands Naturinstitut og Ilisimatusarfik.
Afdelingen består af et internationalt
team af naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige forskere, programkoordinatorer og laboranter som samarbejder om centrets forskningsprojekter og
mål. Teamet har en høj grad af stabilitet
og har en stor erfaring med forskning i
Grønland.
Vi har gennem Grønlands Naturinstitut
samarbejdsaftaler med blandt andre
Arctic Science Partnership, Danish
Center for Environment and Energy,
Hafrannsóknastofnun og Ilisimatusarfik.
Gennem disse og vores store internationale forskningsnetvæk bidrager Grønlands Klimaforskningscenter med betydelig viden om det arktiske økosystem
og ændringer heri som har stor relevans
for både det Grønlandske og det globale
samfund.

3. Hav og samfund
Mennesket i naturen og udnyttelsen af de marine ressourcer er
essentielt for den Grønlandske økonomi og kulturelle forståelse.
Vi vil generere viden omkring havøkologi, som er relevant for det
grønlandske samfund i et internationalt perspektiv.
Naturvidenskabelig synsvinkel
Definition: Vi ønsker at skabe en forsknings- og moniteringsplatform der højner
forståelsen indenfor havøkologi i Grønland.
Der fokuseres på forskning indenfor fysiske,
kemiske og biologiske processer. Vi vil
bidrage med viden omkring de første led i
havets fødekæde med henblik på en bedre
forståelse af de marine økosystemer. Vi
lægger vægt på internationalt samarbejde.
Dette vil generere viden som er relevant
for udnyttelsen af de marine ressourcer og

klimatiske forandringer i Grønland og
Arktis.
Ud fra vores viden om effekter af blandt
andet havtemperatur, havis og gletchere
på økosystemet, og udbredelsen af fisk,
fugle og havpattedyr, kan vi sige at der
utvivlsomt er store lokale og regionale
forskelle på hvordan havets økosystem i
Grønland fungerer i dag, og hvordan det
vil blive påvirket af klimaforandringer i
fremtiden. Men den eksisterende viden er

MÅLENE:
• At identificere og kvantificere geografiske
og tidsmæssige forskelle og ligheder i økosystemprocesser
• At identificere og beskrive biologiske ’hot
spots’
• At forankre viden i Grønland og formidle
forskningsresultater om økosystemer i videnskabelige fora, og i forbindelse med
uddannelse og forvaltning
• At styrke og udbygge eksisterende kerneforskningsprojekter og internationale
samarbejde
• Via øget forskning at udbygge at styrke
eksisterende økosystembaserede
moniteringsprogrammer
• At effektivisere brugen af eksisterende logistiske platforme med henblik på geografisk
opskalering
• At udbygge det eksisterende hydrografiske
moniteringsprogram langs Grønlands kyster
så det er tidssvarende via øget forskning.

i høj grad baseret på resultater fra relativt
få indsatsområder, som ikke fyldestgørende kan beskrive de geografiske forskelle i
økosystemprocesser i de store og mangfoldige hav- og fjordområder i Grønland.
Vores vision er at kunne identificere
og kvantificere geografiske forskelle og
ligheder i økosystemprocesserne/’biologiske hot spots’, herunder oceanografi, produktivitet, arters udbredelse og
fødekædestruktur omkring Grønland. Vi
vil opnå en bedre forståelse af tidslig
variation i havøkologi for derved at kunne
adskille naturlig variation og effekter
af klimaforandringer og menneskelige
aktiviteter.
Vi vil igennem dialog med interessegrupper og forvaltning identificere videnshuller som er relevante for bæredygtig
udnyttelse af havets ressourcer.
Målet er at etablere samarbejdsprojekter
med Grønlands Naturinstituts andre
faggrupper med henblik på integrering
af Grønlands Klimaforskningscenters’
viden og kompetencer i forbindelse med
rådgivning og forvaltning indenfor havets
ressourcer.
Vi vil anvende eksisterende og nye logistiske platforme med henblik på at udføre
geografisk opskalering af havøkologiske
studier. Fokus vil være på geografiske
områder af stor biologisk, kulturel og
kommerciel vigtighed (’hot spots’).
Vi vil igennem flere forskningsprojekter
styrke eksisterende langtidsmonitering
i Godthåbsfjorden og Young Sund, for
herigennem at bidrage til detaljeret
forståelse af tidslig og rumlig variation i

de biologiske processer og økosystemer i
Arktis. Endvidere udbygges eksisterende
hydrografiske fjordstudier samt hydrografiske moniteringsprogrammer langs
Grønlands kyster. Disse undersøgelser
adresserer relevante spørgsmål i forhold
til klimaforandringer og sæsonudsving
i temperatur, ferskvandsafstrømning,
havstrømme, front zoner og vandstandsstigning.
Vi vil styrke vores internationale samarbejde igennem deltagelse i og ledelse af
internationale forskningsprojekter med
fokus på grønlandske økosystemer i et
Arktisk perspektiv. Vi vil styrke vores
internationale samarbejde igennem aktiv
deltagelse i videnskabelige netværk. Vi
vil bruge internationale samarbejder til
at løfte kompetenceniveauet i Grønlands
Klimaforskningscenter.

Samfundvidenskabelig synsvinkel
Definition: Fra et Grønlandsk perspektiv er
mennesket en uadskillelig del af økosystemet. Derfor er det essentielt at man i
forskningen inddrager den viden der findes
rundt omkring i det Grønlandske samfund,
omkring dette, altså økosystemet.
Økosystemet og viden om dette har
sikret menneskets overlevelse i Grønland
igennem årtusinder. Det er vigtigt at
inddrage denne holistiske viden for at opnå
en bredere forståelse af økosystemet som
helhed.
Vores vision er at udvikle interdisciplinære og transdisciplinære forskningsprojekter, som inddrager både naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig og
lokal viden. Denne form for ”Knowledge
co-production” integrerer forskellige
vidensformer og vil skabe bedre videns-

grundlag i beslutningsprocesser omhandlende økosystemer.
Vi vil igennem kortlægning af brugen
af de levende ressourcer identificere og
beskrive biologisk og kulturelt vigtige
områder (’hot spots’) og yderligere
vidensbehov omkring disse. Historiske
ændringer i brugen af de levende ressourcer vil bibringe ny viden om forandringer
i økosystemet og herigennem effekter af
klimaforandringer.
Vi vil opbygge ny viden om menneskeøkosystem relationer og disses indvirkning på kulturforståelse og samfundsværdi. Dette vil ses i både historisk
og nutidigt perspektiv til brug indenfor
rådgivning omkring fremtidig tilpasning
til et forandret økosystem og klima.

MÅLENE:
• At beskrive økosystemet ud fra en
’holistisk synsvinkel’
• At opbygge ny viden om menneskeøkosystem relationer
• At beskrive indvirkningerne af økosystem- og klimaforandringer på de
miljømæssige, sociale, økonomiske,
politiske og teknologiske felter
• At udvikle samfundsinvolverende forskning med relevans for Grønland
• At kortlægge historisk og nutidig brug af
levende ressourcer i Grønland igennem
samarbejde med lokale videnshavere
(knowledge holders) og eksisterende
dokumentation

3A. Forankring af viden om Grønland i Grønland
Definition: Vi ønsker at forankre viden om
Grønland i Grønland. Derfor vil vi være en
vidensplatform med fokus på havets økosystemer, uddannelse og samfundsrelevans
i Grønland.
I en tid med stor international interesse
for forskning i Grønland og Arktis er det
vigtigt at cementere og udbygge vores
position som videnscenter og international samarbejdspartner, og således bringe
viden om Grønland til gavn i Grønland.
Vores vision er at tilbyde et stimulerende
forskningsmiljø i Grønland, hvor både
naturvidenskab og samfundsvidenskab
arbejder tæt sammen omkring dette
fælles mål. Dette skal sikre kontinuitet i
kompetenceopbygning og rekruttering af
videnspersonel ved Grønlands Naturinstitut og Ilisimatusarfik. Herved opnås der
en stabil forankring af viden i Grønland.
Vi vil formidle vores viden populærvidenskabeligt og i anerkendte videnskabelige fora, og øge vores synlighed og
offentlighedens kendskab til Grønland

og Grønlands Klimaforskningscenter. Vi
vil bidrage til opbygning af tværfaglige
uddannelsestilbud indenfor naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige
discipliner med arktiske økosystemer i
fokus, og dele vores viden med nationale
og internationale interesse- og forskningsgrupper.

MÅLENE ER:
• At forankre viden i Grønland
• At opbygge en international anerkendt
vidensplatform ved Grønlands Naturinstitut og Ilisimatusarfik
• At skabe kontinuerlig kompetenceopbygning og rekruttering
• At være et videnskabeligt omdrejningspunkt for havøkologisk forskning i
Grønland

Vi vil iværksætte og deltage i internationale forskningsprojekter og netværk og
dermed formidle resultater i et grønlandsk perspektiv.

3B. Uddannelse
Definition: Grønlands Klimaforkningscenter ønsker at uddanne tværfagligt indenfor
naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige discipliner med arktiske økosystemer
i fokus. Uddannelserne bliver forankret ved
Grønlands Naturinstitut og Ilisimatusarfik.

MÅLENE ER:
• At opbygge og drive forskningsbaseret
undervisning indenfor økologi, miljø,
klima og samfund
• At udvikle og udbyde internationalt
anerkendte tværfaglige kandidatkurser i
samarbejde med eksterne partnere
• At tiltrække og vejlede kandidat og PhD
studerende

Vores vision er at bidrage til opbygning
af forskningsbaserede internationalt
anerkendte uddannelsestilbud forankret
ved Grønlands Naturinstitut og Ilisima-

tusarfik. Rekruttering og fastholdelse
af videnskompetencer i Grønland er
traditionelt en kritisk parameter for
institutioner i Grønland, og potentielt begrænsende for opbygning og udvikling af
et produktivt forskningsmiljø. Formålet
med disse uddannelsesforløb er at styrke
rekrutteringen til det grønlandske forsknings- og uddannelsesmiljø, og sikre en
økonomisk ramme som kan medvirke
til at udbygge vores forskningsgruppe.
Derudover vil et uddannelsesprogram
bidrage til øget international viden om
Grønland.
Vi vil deltage aktivt i udviklingen af
uddannelsesfaciliteterne og arbejdet med
finansiering af uddannelsesaktiviteter ved
Grønlands Naturinstitut. Vi vil etablere
den lokale uddannelseskoordinering ved
Grønlands Klimaforskningscenter og
sikre pædagogisk uddannelse af personale samt deltagelse i internationale
uddannelsesnetværk og -programmer.

3C. Samfundsrelevans & involvering
Definition: Inddragelse af forskellige typer
viden og interesser vil have en central rolle
i identifikation af vidensbehov i samfundet. Vi ønsker herigennem at gøre vores
forskning om havets økosystem i Grønland
relevant i forbindelse med udnyttelsen
af havets ressourcer og effekter af klimaforandringer. Vi vil sikre en forståelse af
vores virke igennem formidling af vores
resultater.
Vores vision er at udvikle involverende
forskning ved at inddrage lokale vidensholdere som ligeværdige partnere i forskningsprojekter (’knowledge co-production’). Igemmen workshops og interviews
vil vi opnå vidensudveksling mellem
forskning og samfund. På baggrund heraf

vil vi identificere områder af biologisk,
kulturel og kommerciel vigtighed (’hot
spots’), visualiseret igennem forskning og
kortlægning. Vi vil bruge identificerede
vidensbehov til at målrette vores forskningsindsats både fagligt og geografisk i
Grønland.
Vi vil bidrage til nationale og internationale organisationer og institutioner
indenfor forvaltningen af havets ressourcer. Vi vil samarbejde med Grønlands
Naturinstituts andre faggrupper og
interessegrupper i samfundet indenfor
miljøspørgsmål og ressourcerådgivning.
Formidling af vores viden indenfor havets
økosystem er centralt i vores virke og
vil give os synlighed i det Grønlandske
samfund.

MÅLENE ER:
• At generere viden og identificere vidensbehov, igennem dialog med befolkningen,
erhvervet, forvaltning og andre interessegrupper
• At målrette fremtidig forskning mod
større relevans indenfor bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer og effekter af
klimaforandringer
• At integrere kvantitative videnskabelige
data med kvalitativ viden indsamlet via
”Knowledge co-production”
• At gøre den integrerede viden tilgængelig
i forbindelse med natur-, miljø- og ressourceforvaltning til brug i beslutningsprocesser

Eksisterende internationale samarbejdsprogrammer
Grønlands Klimaforskningscenters forskningsprojekter finansieres af en lang række
af nationale og internationale bevillingsgivere, og bidrager med viden, kompetencer og data til flere større internationale samarbejdsprogrammer:
Greenland Ecosystem Monitoring (GEM)

I dette integrerede moniterings- og forskningsprogram studeres økosystemer og effekterne af klimaforandringer i Grønland. Programmet moniterer på nøgleparametre i
fjorde og havet, på land, i søer og elve og i luften ved Nuuk (subarktisk) og Zackenberg
(højarktisk), samt inkluderer tilpassede studier ved andre Grønlandske moniterings og
forskningslokaliteter.
For yderligere information, besøg da: www.g-e-m.dk

Greenland Perspective

Etablering af samarbejde mellem forskning, erhvervsliv, befolkning og myndigheder
er i fokus for at kunne afdække nogle af de konkurrencefordele Grønland har i forhold
til resten af verden. Udnyttelsen af fornybare ressourcer spiller en central rolle økonomisk såvel som kulturelt. I Greenland Perspective vil vi arbejde ud fra tesen om, at
”det grønlandske perspektiv” kan bidrage konkret til at løse Grønlands egne, men også
nogle af verdens, udfordringer. For yderligere information, besøg da: http://da.uni.gl/
presse/%C3%A5ret-der-gik-2014/taenketanken-greenland-perspective.aspx

Arctic Science Partnership (ASP)

Dette program er et forsknings-, moniterings- og uddannelseskonsortium der arbejder
med interaktioner imellem klima, kryosfære, økosystemer og mennesker. Konsortiet
igangsætter og integrerer aktivt videnskabeligt samarbejde imellem de involverede
institutioner.
For yderligere information, besøg da: www.asp-net.org

Adaptation Actions for Changing Arctic (AACA)

Dette program (under Arktisk Råd) har til formål at producere information, der kan
støtte lokale beslutningstagere og interessenter i tre arktiske regioner med at udvikle
tilpasningsværktøjer og strategier, som er bedre egnet til at håndtere klimaforandringer
og andre presserende miljøudfordringer. Projektet skal forholde sig til både miljømæssige og socio-økonomiske forandringer, og stakeholdere spiller en vigtig rolle i projektet som både bidragsydere og aftagere.
For yderligere information, besøg da:
http://www.amap.no/adaptation-actions-for-a-changing-arctic-part-c

Circumpolar Biodiversity Monitoring Program (CBMP)

Programmet er en arbejdsgruppe under Arktisk Råd, og udgør et internationalt netværk
af forskere, offentlige institutioner, oprindelige folks organisationer og naturbevarelsesgrupper som tilsammen arbejder på at harmonisere og integrere moniteringen af de
levende ressourcer i Arktis.
For yderligere information, besøg da: http://www.caff.is/monitoring

Det Grønlandske samfund, is og levende ressourcer

Dette program har til formål at forstå hvilke konsekvenser ændringer i havis, miljø og
socioøkonomiske forhold har på folks levevilkår i det grønlandske samfund. I samarbejde med lokalbefolkningen arbejdes der med hvordan tidligere ændringer i klima og
miljø påvirkede samfundet og dets tilpasningsevne og overlevelsesstrategier. For yderligere information, besøg da:
http://www.natur.gl/klimaforskningscenter/klima-og-samfund/ og www.ice-arc.eu

Råstofefterforskning

I dette program bidrager vi gennem Miljøafdelingen ved Grønlands Naturinsitut til
rådgivning til Grønlands Miljøstyrelse for Råstofområdet. Programmet består af enkeltstående forskningsprojekter der bidrager til forståelse af olie- og mineralefterforsknings
og udvindingseffekter på marine organismer. Endvidere bidrager vi til udarbejdelse af
strategiske miljøvurderinger og andre forundersøgelser relateret til råstofefterforskning.

Uddannelsesudvikling

Programmets formål er at opbygge en forskningsbaseret internationalt anerkendt
naturvidenskabelig uddannelse på Grønlands Naturinstitut med struktur som ARTEK-modellen. I forårssemestret 2015 bliver der udbudt fem valgfri kurser på Grønlands Naturinstitut på kandidatniveau i samarbejde med Ilisimatusarfik, DTU, Aarhus
Universitet og University of Manitoba. I forårssemestret 2016 er der planlagt en gentagelse af de fem valgfrie kurser plus ét kursus fra Ilisimatusarfik men med mulighed for
udbud af flere kurser i samarbejde med Syddansk Universitet og Københavns Universitet. For yderligere information, besøg da: http://studerende.au.dk/en/studies/subject-portals/biology/supplementary-subejcts/arctic-courses/

