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Verden, som vi kender den,  
er under forandring 

Foto: Casten Egevang
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Forandringer, der ikke kun har med vejret at gøre, men som skubber til  
alt fra international politik, lokale infrastrukturplaner, kulturprodukter,  
måden vi rejser på, måden vi spiser på, og i det hele tager måden,  
vi lever sammen på. Det er en verden, der kalder på nye svar. 
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Som hovedscene for klimaforandringerne rummer 
Grønland mange af disse svar, og derfor søger forskere 
fra hele verden hertil. Den viden, der opnås i Grønland, 
er værdifuld og har potentiale til at drive samfundet 
fremad – både lokalt og globalt. Derfor er det vigtigt 
med en samlende enhed, som kan sikre, at den viden 
forskerne opnår, får størst mulig outreach og impact. Og 
at Grønland ikke blot er en kulisse for forskning, men en 
aktiv medspiller. Den enhed er Arctic Hub. 

Arctic Hub bygger på en grundforståelse af, at viden, 
der bliver delt og aktiveret, er den mest værdifulde. For 
det er den, som skaber fremdrift i samfundet. Derfor ser 
vi det som vores kerneopgave at være med til at skabe 
nye netværk og arbejdsgange, som kan få viden til at 
rejse lettere rundt. Både i Grønland, rigsfællesskabet og 
internationalt.  

Måden, vi gør det på, er gennem overblik og formidling. 
Overblik er en nødvendig forudsætning for at kunne 
sætte de rigtige mennesker, institutioner og organisa-
tioner sammen. Formidling er måden, vi får viden fra 
forskningsmiljøet ud i samfundet. Til sammen har vi 
opsummeret de to ben, vi står på, i følgende sætning: 

Arctic Hub gør viden tilgængelig.
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Our secretariat grew from one to three full-time employ-
ees, who handled 124 incoming inquiries about research 
in Greenland. 

To foster action, we got involved with 14 different 
networks related to research in Greenland and launched 
a brand-new website, which currently features 14 videos 
and 38 articles covering the breadth of research projects 
in Greenland. To expand our reach, we also set up social 
media channels that have generated 91.211 interactions 
to date. We gave 38 presentations about the hub, some 
of these as invited key-note speakers. And despite the 
numerous challenges posed by the Covid-19 pandemic, 

we also managed to facilitate and participate in no less 
than 54 events. Due to the government reshuffle in the 
spring, we welcomed new Greenlandic board members. 
The board still consists of eight members, split evenly 
between four Greenlandic and four Danish appointees. 
The new board was in place by mid-2021.  
 
The focus areas of Arctic Hub in 2021 were to create 
‘overview’ and ‘dissemination’, and we have operational-
ized these focus areas in numerous ways. 

One such initiative being our hosting of a series of 
research dissemination seminars and workshops for the 
arctic research community. We also begun the process 
of establishing an overview of the rules and regulations 
researchers must abide by when they conduct research 
in Greenland. 
 
Arctic Hub gained a solid foothold in 2021 and we 
fleshed out our long-held ambitions. In the coming year, 
we will focus on strengthening and expanding our core 
tasks. 

From left to right

Nicoline Larsen
Anna-Sofie Skjervedal

Jula Maegaard-Hoffmann

Summary
We – the Arctic Hub – moved from  
vision to action in 2021.  

Foto: Christian Sølbeck

Read more  
www.arctichub.gl

http://www.arctichub.gl
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Forord
Som formand for Arctic Hub har det været en fornøjelse at følge 
hubbens udvikling det første spæde leveår.   

Verdens øjne er stadig skarpt rettet mod Arktis, både set 
i lyset af Grønlands geopolitiske placering og Grønland 
som synligt bevis på klimaet, der hastigt forandrer sig. 
Klimamæssigt bød 2021 på endnu en historisk afsmelt-
ning af indlandsisen og for første gang nogensinde, 
blev der registreret regn på indlandsisens højeste punkt. 
Politisk gik Grønland med i Parisaftalen i forbindelse 
med FN’s klimakonference COP26, og Grønland sagde 
nej tak til fremtidig olieefterforskning. Samtidig øges 
bevidstheden om den samfundsgavnlige nytteværdi af 
forskning, lokalforankring af viden og om nødvendighe-
den af at samarbejde på tværs af ekspertiser, segmenter 
og landegrænser. Et fokus, der kun kan forventes at øges 
i fremtiden.  

Arctic Hub er sat i verden for at bygge bro mellem forsk-
ning og samfund. For viden fra forskning i og omkring 
Grønland spiller en central rolle, når der skal findes 
løsninger på verdens aktuelle og fremtidige problemer. 
Det gælder både i forhold til den grønne omstilling, men 
også hvad angår alle de områder, som klimaforandrin-
gerne påvirker såsom politik, kultur, fødevare, turisme og 
biodiversitet for blot at nævne nogle få. Arctic Hub skal 
hverken udtænke eller implementere løsningerne, men 
derimod sørge for, at der er en tæt dialog og vidensud-
veksling mellem dem, som opnår nye indsigter gennem 
forskning, og dem, som har mulighed for at omsætte dis-
se indsigter til handling. På den måde bidrager hubben 
til, at den viden, der skabes i Grønland, kommer ud at 
leve i samfundet. Derfor er det også glædeligt at se, at de 
broer, som Arctic Hub bygger, allerede er godt benyttet. 

Arctic Hub’s broer kan tilgås fra begge sider, hvilket skaber 
grundlag for vidensdeling, der igen fordrer bedre samar-
bejde og styrkede partnerskaber - fra beslutningstagere 
over forskere til lokalsamfund, og på tværs af ekspertise 
og landegrænser. Broerne skal hjælpe os med at komme 
steder hen, vi ikke har været før. Nemlig derhen, hvor 
løsningerne findes.  
 
- Ulrik Smith Korsholm, Formand for Arctic Hub,  
Vicedirektør v/DMI
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Arctic Hub i tal
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Medarbejdere

Antal lande der har besøgt arctichub.gl Arctic Hub arrangementer

Oplæg om Arctic Hub

Følgere på SoMe

Unikke brugere af arctichub.glDeltagelse i netværk

Indgående henvendelser

Interaktioner på egne opslag på SoMe

Producerede videoer om forskning  
i og omkring Grønland

Publicerede artikler om forskning  
i og omkring Grønland

Omtaler af Arctic Hub i medierne
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Om Arctic Hub
Foto: Christian Sølbeck
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Ulrik S. Korsholm
Bestyrelsesformand. Vicedirektør, DMI – Dansk Meterologisk Institut

Lise-Lotte Terp
Direktør, Arctic Consensus

Karsten Peter Jensen
Departementchef, Departementet for Uddannelse, 
Kultur, Idræt og Kirke 

Frej Sorento Dichmann
Souschef, Kontor for Forskning og Forskningsinfrastruktur (FFI), 
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Inge Høst Seiding
Institutleder, Institut for Kultur, Sprog og Historie, Ilisimatusarfik

Torben Røjle Christensen
Professor, Aarhus Universitet. Videnskablig leder, Greenland 
Ecosystem Monitoring og Zackenberg Research Station

Inoqut Kristensen
Investeringsrådgiver og analytiker, Greenland Venture

Astrid Maria Spring Öberg
Konsulent, Grønlands Erhverv

Bestyrelse
Arctic Hub’s bestyrelse består af 8 medlemmer – 4 medlemmer er udpeget fra dansk og  
4 udpeget fra grønlandsk side. Der blev afholdt 4 kvartalsvise bestyrelsesmøder i 2021.  

Året har budt på udskiftning af bestyrelsesmedlemmerne udpeget fra grønlandsk side.  
Den primære årsag har været regeringsrokaden primo 2021. Alle bestyrelsesposter var 
genbesat medio 2021. 
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Anna-Sofie Skjervedal
Sekretariatsleder

Nicoline Larsen 
Kommunikationsansvarlig

Jula Maegaard-Hoffmann
Projektleder

Sekretariat

Foto: Christian Sølbeck
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Økonomisk oversigt
I bevillingsperioden 2019-2022 er der afsat 3 mio. kr. 
årligt fra den danske finanslov og 750.000 kr. årligt fra 
den grønlandske finanslov til Arctic Hub.

Regnskab 2021

Indtægter
Bevilling DK 3.000.000 kr
Bevilling GL 750.000 kr

I alt 3.750.000 kr

Omkostninger
Sekretariatet (drift, løn, overhead, bestyrelse) 2.031.874 kr
Kommunikation 794.760 kr
Konference og andre arrangementer 294.549 kr

Midler anvendt i alt 3.121.183 kr

Foto: Casten Egevang
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Aktiviteter
At bygge bro mellem forskning og Arctic Hub’s øvrige  
indsatsområder har været hovedformålet bag aktiviteterne i 2021.

Foto: Emil Nørgaard Stach
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Stort set alle henvendelser, som Arctic Hub modtager, 
handler om et ønske om at blive forbundet. Derfor ser vi 
vores opgave som værende dem, der bygger bro mellem 
forskningsverdenen og samfundet.

Konkret resulterede dette i forskellige aktiviteter:
• Arrangementer & seminarer
• Formidlingsindsats rettet mod forskere
• Individuel matchmaking
• Oplæg

Arrangementer & seminarer
Alle arrangementer og seminarer havde ét overordnet 
mål, nemlig at bygge bro mellem forskning og andre 
dele af samfundet ved at bringe mennesker sammen 
på tværs.

Ved at samle arktiske forskningsinteressenter, skaber 
Arctic Hub et rum til at styrke dialog, vidensdeling og 
koordinering på tværs af forskning, erhverv og industri, 
myndigheder, uddannelse, samfund og internationale 
aktører. 

Som arrangør af arrangementer rettet mod 
f.eks. det maritime erhverv eller sikkerheds-
politiske aktører og relevante myndigheder, 
er Arctic Hub med til at sikre at den nyeste 
viden fra forskning, når direkte til beslut-
ningstagere. Men vidensflowet går ikke kun 
den ene vej – til vores arrangementer når 
overvejelser og problemstillinger fra det 
øvrige samfund tilbage til forskerne og er 
dermed med til at gøre forskningen mere 
relevant for de forskellige aktører.

Borgerrettede arrangementer som Arctic Hub afholdte 
f.eks. under Nuuk International Film Festival og Green-
land Science Week skaber opmærksomhed, nysgerrig-
hed og bedre forståelse for den videnskab, vi er omgivet 
af. Samtidig hjælper vores formidlingskurser målrettet 
forskere til at give flere forskere bedre værktøjer til at 
formidle, hvad deres forskning går ud på og forklare, 
hvordan den kommer samfundet til gode. 

Derudover har Arctic Hub engageret sig i flere netværk 
og vidensfora for arktiske forskningsinteressenter. Dette 
har medført en bedre forståelse for aktuelle problemstil-
linger og vidensgaps, hvilket danner grundlag for mor-
gendagens brobygnings-initiativer. At have overblik over 
forskningsaktiviteter på begge sider af polarkredsen gør, 
at vi har fingeren på tidens puls. Dette overblik gør os 
bedre i stand til at servicere indkommende henvendelser 
og ønsker om at blive forbundet.

Lokal
befolkning

Uddannelse

Erhverv og
 

industri
Myndigheder

Internationale
aktører

Forskning
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Foto: Emil Nørgaard Stach Foto: Emil Nørgaard Stach Foto: Emil Nørgaard Stach

Foto: Emil Nørgaard Stach
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I løbet af 2021 deltog Arctic Hub i 50 arrangementer, workshops og konferencer.  
Deraf var syv arrangementer, som Arctic Hub var afsender på.

Grønland Danmark Internationalt

Grønland Danmark Internationalt

27
7 2 1

22 7
Arrangementer

Arctic Hub 
arrangementer
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Grønland Danmark Internationalt

Grønland Danmark Internationalt

12
8 16 3

4 1
Workshop/Seminar

Deltagelse i konferencer, 
webinar eller netværksmøder

Derudover deltog vi aktivt i konferencer, netværksmøder, 
vidensfora og lignende events.
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Foto: Emil Nørgaard Stach
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Kompetenceudvikling i  
forskningsformidling
For at sikre at mere forskning i Grønland når ud til be-
folkningen, sætter Arctic Hub direkte ind hos forskerne. 
I foråret og efteråret 2021 afholdte Arctic Hub de første 
seminarer indenfor forskningsformidling. På seminaret 
bliver forskernes kompetencer indenfor forskningsfor-
midling og omgang med medier styrket. Derudover er 
disse seminarer en unik platform for vidensdeling og 
networking for alle forskere med bopæl i Grønland. 
Det populære koncept blev i efterår 2021 udbygget til 
også at styrke koblingen mellem forskere og medier. 

Formålet var at finde en løsning på den udfordring, at for 
lidt af den forskning, der bedrives i Grønland, når ud til 
befolkningen. På workshoppen, der var arrangeret af Ar-
ctic Hub og Videnskab.dk, blev forskerne trænet i at gøre 
deres forskning mere forståelig og spændende for den 
brede befolkning. Samtidig fik journalisterne værktøjer til, 
hvordan de kan blive bedre til at opsøge og viderefor-
midle ny og vigtig grønlandsk forskning.

Individuel matchmaking
Mange af de henvendelser, vi får i Arctic Hub, handler om 
ønsket om at blive forbundet. Forbundet med befolknin-
gen, erhvervsliv, forskningsinstitutioner eller myndighe-
der. Derfor ser vi vores opgave som værende dem, der 
bygger bro mellem forskningsverdenen og samfund.
I 2021 har vi prøvet at efterkomme dette ønske ved:

Book a meeting funktion på arctichub.gl 

Det skal være nemt at komme i kontakt med 
Arctic Hub. Derfor tilbyder vi mulighed for at 
booke et uforpligtende møde med os igennem 
vores hjemmeside. Efter møderne plejer de 
interesserede at være klogere på, hvordan deres 
projekt kan realiseres, eller hvem vi mener kunne 
profitere af et samarbejde. 

Skriftlige henvendelser 

Til at imødekomme de mange forskelligartede 
henvendelser gør vi os umage i at hjælpe folk 
bedst muligt på vej. Samtidig opbygger vi et inte-
ressentkartotek til intern brug, for at gøre denne 
proces mere effektiv. Vi arbejder hen imod, 
at denne på sigt bliver tilgængelig for arktiske 
forskningsinteressenter som en af vores guides 
på arctichub.gl. 
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Oplæg
Interessen i Arctic Hub har været stor, og det blev til 43 
oplæg på konferencer, workshops, seminarer, og net-
værksmøder. Til trods for at året i høj grad var præget af 

Covid-19 restriktioner formåede sekretariatet at deltage 
aktivt ved både fysiske og digitale arrangementer, og ud-
bygge og styrke vores interessentnetværk derigennem.

Grønland Danmark Internationalt

Grønland Danmark Internationalt

15
3 - 2

11 12
Arctic Hub oplæg

Andre oplæg
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Tematisk efterspørgsel
At vi udfylder et stort rum, kan vi også mærke igennem 
den store interesse for Arctic Hub som keynote- og op-
lægsholder. Oplæg om Arctic Hub blev taget godt imod 
på nationale og internationale vidensfora såvel som hos 
myndigheder, politikere, interesseorganisationer mv. 
Tematisk spænder Arctic Hub’s deltagelse i konferencer 
og digitale arrangementer også bredt.  
 
Bl.a. har vi været inviteret som keynote speaker på  
Greenland Science Week, holdt oplæg om Arctic Hub 
såvel som oplæg om fx:
• Brobygning mellem forskning og samfund
• Brobygning mellem forskning og erhverv
• Borgerinddragelse i praksis
• Arctic Resilience

Foto: Emil Nørgaard Stach
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Samarbejder
Arctic Hub søger at være et vigtigt element, når det gælder 
internationalt forskningssamarbejde i Arktis. Dette gør vi ved 
bl.a. at facilitere aktiviteter, der skaber dialog og samarbejde 
blandt eksisterende og nye netværk for arktiske forskningsinte-
ressenter.  
 
Samarbejde med andre arktiske forskningsinteressenter er 
altafgørende for vores arbejde som samlende knudepunkt og 
indgang til den grønlandske forskningsverden. 

Foto: Emil Nørgaard Stach
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Dem samarbejdede vi bl.a.  
med i 2021
Som ny spiller på markedet er vi særlig taknemmelige for 
vores samarbejdspartnere. Samarbejderne har haft form 
af arrangementer, formidlingsindsatser, vidensdeling og 
sparring. 

Center for Folkesundhed, FAK, DHI, Green-
land Science Week, Grønlands Naturinstitut, 
Hindsgavl Gruppen, Isaaffik.org, Ilisimatusarfik, 
Innovation Greenland, Nasiffik, NIS, Nuuk Inter-
national Film Festival, Nuuk Maritime Network, 
Polarfronten, Sermitsiaq.AG, Videnskab.dk

Dem mødtes vi bl.a. med i 2021
Arctic Hub’s berøringsflader til de seks fokusområder er 
brede. Store dele af den arktiske forskningsverden har 
åbnet dørene for os – andre døre har sekretariatet selv 
fået åbnet. Møderne har givet os et større indsigt i hvilke 
former af vidensoverførsel der efterspørges og hvor Arc-
tic Hub kan facilitere samarbejde og hjælpe med overblik 
og formidling i fremtiden.

Her er nogle af Arctic Hub’s primære mødekontakter og 
stakeholdere i 2021: 

Arctic Circle Assembly, Arctic Circle Business, 
Arctic DTU, Arctic Economic Council, Arctic 
Energy Office, Arctic Futures Symposium, Arctic 
Science Summit Week, Arktisk Kommando, 
Australian Embassy in Denmark, British Embassy 
i København, CAS, De danske universiteters arkti-
ske centre, Den canadiske ambassade i Danmark, 
Departement for Miljø og Natur, Departement 
for Finanser, Departement for Udenrigsanliggen-
der, Departement for Infrastruktur, DI Forsvar, 
EU-kommissionen, FAF, Folketingsmedlem Aaja 
Chemnitz Larsen, Fulbright DK, GEM, GIOS, 
Greenland Science Week, Grønlands Erhverv, 
Grønlands repræsentation i Bruxelles, Grønlands-
udvalget, Hindsgavl gruppen, IACN, IASC, Ilisima-
tusarfiks bestyrelse, Isaaffik, Islands Universitet, 
KTI/Råstofskolen, Nationalmuseet, National 
Science Foundation, NERISA - Grønlands 
fødevarenetværk, PhD Forum Grønland, Reglab, 
Rotary Nuuk, Paarisa, Steno diabetes center, 
Udenrigspolitisk Nævn, Unleash, U.S. Embassy 
in Denmark, US Arctic Research Commission, US 
Consulate in Nuuk, Villum forskningscenter

Foto:  F. Ugarte
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Kommunikation
Ud over aktiviteterne er der blevet brugt kræfter på at opbygge Arctic Hub’s visuelle brand 
og Arctic Hub’s egne kommunikationskanaler. Disse blev dels brugt til at formidle, hvordan 
Arctic Hub gør viden om forskning mere tilgængelig samt til populærvidenskabelig formid-
ling om forskning bedrevet i og omkring Grønland. 

Egne kommunikationsplatforme
Hjemmeside
Den 23. november 2021 blev www.arctichub.gl offent-
liggjort. Hjemmesiden er i første omgang udkommet 
på engelsk, men vil fra medio 2022 også kunne tilgås 
på dansk og grønlandsk. På under halvanden måned 
har hjemmesiden haft besøg af 1.158 brugere. Flere af 
dem er vendt tilbage, da hjemmesiden i alt er blevet 
vist 6.445 gange. Brugere er kommet fra 33 forskellige 
lande. Størstedelen kommer fra Grønland efterfulgt af 
Danmark og USA. 

Hjemmesidens primære indhold rummer 14 video-
produktioner og 23 populærvidenskabelige artikler om 
forskning bedrevet i Grønland samt tre how-to guides. 
Derudover findes en aktivitetskalender samt en Book 
A Meeting-funktion. Funktionen har i 2021 allerede 
ført til flere bookinger af forskningsinteressenter, som 
også løber ind 2022. Antallet af bookinger forventes at 
øges grundet den stadig stigende interesse for Arktis og 
Grønland.  

http://www.arctichub.gl
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Sociale Medier
I efteråret 2021 er der blevet etableret tre kanaler for 
Arctic Hub på sociale medier. Hhv. Facebook, LinkedIn og 
YouTube. På blot tre måneder har vi opbygget en følger-
skare på 817 følgere på tværs af disse kanaler.

LinkedIn er målrettet det internationale forskningsmiljø, 
og her ser vi ud til at ramme plet, idet at den hyppigste 
jobfunktion blandt vores 317 følgere er angivet som 
‘forskning’.

Facebook er målrettet den grønlandsk befolkning, og her 
ser vi ligeledes ud til at ramme målgruppen, eftersom 
78 procent af dem, der følger Arctic Hub’s Facebookside 
befinder sig i Grønland. 

YouTube er den platform, vi bruger til at dele vores 
videoindhold. Derfor er abonnenter ikke et mål i sig selv, 
det handler derimod om antal visninger af vores videoer. 
I alt har 1221 visninger af vores videoer ført til at der til 
sammen er blevet afspillet 10,7 timers videoindhold fra 
Arctic Hub. Størstedelen af seerne kommer fra Facebook 
(74 procent) og dernæst fra LinkedIn (10 procent). 

Følgerskaren på Arctic Hub’s sociale medier er stærkt sti-
gende og forventes at forøges i takt med, at der kommer 
mere nyt indhold ud i løbet af 2022.

Ekstern pressedækning
Medierne udviste interesse for Arctic Hub i 2021. Arctic 
Hub blev således omtalt 10 gange i medierne i det for-
gangne år, heraf 5 gange i grønlandske medier, 3 i danske 
medier og 2 i internationale medier. Tre af disse artikler er 
direkte affødt af en pressemeddelelse fra Arctic Hub. De 
resterende omtaler har medierne selv taget initiativ til. 
De medier, der har udvist størst interesse for Arctic Hub 
i 2021, er de grønlandske mediehuse KNR og Sermitsiaq.
AG.

Derudover indgik Arctic Hub i mediesamarbejder med 
hhv. Sermitsiaq og Polarfronten. Dette medførte en 
yderlige mediedækning i form af 11 artikler i en temaavis i 
Sermitsiaq og 13 artikler på polarfronten.dk.

Foto:  Casten Egevang

https://www.linkedin.com/company/international-arctic-hub
http://www.facebook.com/InternationalArcticHub
http://www.youtube.com/channel/UCZBl1tpMkgzBf-K0U32DSsg
http://en.calameo.com/read/0007751941f157216e063
http://polarfronten.dk/tema-arctic-hub/
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10 medieomtaler i 2021

Grønlanske medier Danske medier Internationale medier

Grønlanske medier Danske medier Internationale medier

1
4 1 2

2 -
På Arctic Hub’s initiativ

På mediernes initiativ
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Sermitsiaq.AG infoavis ‘Forskning for alle’ 
• Tillæg i fysisk avis & gratis online pdf-version
• Interview med sekretariatsleder og bestyrelsesmed-

lemmer fra Arctic Hub samt en række artikler, der 
synliggør værdien af forskning i Grønland

• Målgruppe: den grønlandske befolkning
• Onlineversionen læst over 1.100 gange

Polarfronten temanummer 
• Online temanummer om Arctic Hub
• Artikel med sekretariatslederen fra Arctic Hub og en 

række artikler om forskningsprojekter i Grønland med 
samfundsmæssig nytteværdi

• Artiklerne kan også læses på arctichub.gl
• Målgruppe: dansksprogede arktiske forskningsinte-

ressenter
• Temanummeret har haft ca. 800 læsere

Præsentationsvideo med Malou Media
• Animeret video, der visuelt forklarer Arctic Hub’s 

funktion og værdi
• Målgruppe: Én video rettet mod den grønlandske 

befolkning og én video rettet mod internationale 
forskningsinteressenter

• Antal afspilninger: 37.078 gange

Forskningsformidlingsvideoer med Made In Nuuk 
Productions
• 4 populærvidenskabelige videoer med lokale forskere, 

målrettet den grønlandske befolkning
• 2 best practice case-videoer om samarbejde mellem 

forskning og erhverv, med forskere og erhvervsliv som 
den primære målgruppe

• De 4 offentliggjorte videoer er blevet afspillet 44.742 
gange 

Præsentation af kommunikationsindsatser
I 2021 har Arctic Hub involveret sig i en række samarbejder med 
henblik på synlighed og udarbejdelse af indhold til vores platforme 
arctichub.gl samt SoMe. Disse indbefatter:

Foto: Credit R. Fortuna, National Museum of Denmark, 2017.   

http://en.calameo.com/read/0007751941f157216e063
http://polarfronten.dk/tema-arctic-hub/
http://www.youtube.com/watch?v=5TsUq11FA8k
http://www.youtube.com/playlist?list=PL_WgB9dZ89Nzd6tlJJz2dQbSgOL7XQaIK
http://www.youtube.com/playlist?list=PL_WgB9dZ89Nzd6tlJJz2dQbSgOL7XQaIK
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Afsluttende ord & fremtidsudsigter
Året, der er gået, sætter store forventninger til de kommende år, og 2022 tegner  
om muligt til at blive endnu mere begivenhedsrigt end det foregående.   

Med tanke på en bæredygtig forvaltning af Arctic Hub’s 
nuværende ressourcer og råderum, vil vi fremadrettet 
først og fremmest have fokus på at styrke Arctic Hub’s 
kerneopgaver: brobygning og formidling. Vi bygger bro 
ved at samle vores interessenter og facilitere dialog 
på tværs. Gennem populærvidenskabelig formidling 
bidrager vi til bedre overblik og til, at viden fra forskning i 
endnu højere grad bliver synlig og lettere tilgængelig. 

Med de ambitiøse målsætninger, der er udstukket for 
Arctic Hub, bygger vi broen, mens vi går på den. Arctic 
Hub’s vigtigste ressource er et kompetent team, der ved 
at supplere hinanden på tværs af fagligheder kan løfte og 
udbygge kerneopgaverne og søsætte nye initiativer. For 
at kunne varetage den store interesse for samarbejder og 
efterkomme de mange behov, vi dagligt møder i dialo-
gen med vores interessenter, ansættes derfor yderligere 
en medarbejder til sekretariatet i 2022. 
  
Arctic Hub har en bred interessentflade og med forsk-
ning som det bankende hjerte i centrum, strækker vores 

arbejde sig på tværs af erhverv og industri, myndigheder, 
uddannelse, samfund og internationale aktører. I 2021 
har der særligt været fokus på at styrke koblingen på 
tværs af forskning, myndigheder, erhverv og den almene 
borger i Grønland. I det kommende år ser vi frem til at 
udbygge indsatsen med større fokus på uddannelse og 
internationale aktører.  
 
Coronapandemien har lagt en naturlig dæmper på Arctic 
Hub’s fysiske deltagelse i større arrangementer lokalt så-
vel som udenlands. Til hubbens fordel har det givet tid til 
at få etableret sekretariatet og få skabt et solidt grundlag 
at bygge videre på, og det har givet tid til at styrke relati-
oner og indledende samarbejder med forskningsmiljøet 
og andre forskningsinteressenter lokalt i Grønland. Men 
nu ser vi også frem til øget mulighed for at rejse. Det kan 
både betyde, at flere gæster lægger vejen forbi hubben, 
og at der bliver mulighed for et større fokus på interna-
tionale relationer og netværk gennem fysisk deltagelse 
ved udvalgte konferencer ude i verden. 
  

Mange forskeres feltarbejder har været sat på hold som 
følge af coronarestriktionerne, men forventes at kunne 
afvikles i 2022. Derfor vil Arctic Hub også byde ind med 
arrangementer, der kan give forskere mulighed for et 
bedre overblik og koordinering på tværs af de mange 
forskningsprojekter og aktiviteter.   
 
I 2022 kan vi yderligere se frem til at indgå som partner 
i et 4-årigt projektforløb med det mål at samle input 
og komme med anbefalinger til det første sæt etiske 
retningslinjer for forskning i Grønland. De etiske ret-
ningslinjer indgår som ét af de ambitiøse mål i Grønlands 
forskningsstrategi. Strategien har titlen ”Forskning – 
vejen til udvikling”, et budskab vi i høj grad kan spejle os 
i. Med nøgleord som overblik, synlighed, tilgængelighed, 
og styrkelse af samarbejder, ser vi et stort potentiale 
for, at Arctic Hub kan bidrage til at forløse endnu flere af 
strategiens målsætninger i de kommende år. 
 
- Anna-Sofie Skjervedal, Sekretariatsleder v/Arctic Hub
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WWW.ARTICHUB.GL

http://arctichub.gl
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