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BRIEFING NOTE #1: 16 Marts 2016
INTRODUKTION TIL FORSKNINGSCENTRET FOR ARKTISK OLIE OG GAS
Den 16. Marts 2016 åbnede forskningscentret for Arktisk olie og gas på Ilisimatusarfik (Grønlands
Universitet). Lederne af Centret er Professor Anne Merrild Hansen og Professor Rachael Lorna
Johnstone. Centret er tilknyttet Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik ved Ilisimatusarfik.
Centret vil samle repræsentanter fra lokalsamfund, selvstyre administrationen, olie og gas
selskaber, NGO’er og folk fra forskningsinstitutioner for at undersøge de sociale og økonomiske
påvirkninger og konsekvenser af olie og gas aktiviteter i Arktis, med et særligt fokus på Grønland.
Centret er lokaliseret på Ilisimatusarfik i Nuuk, men centrets ledere vil rejse rundt i Grønland og
besøge lokalsamfund i nord, syd og øst. Her vil de mødes inviterede aktører, ligesom de vil
deltage i debatter og give præsentationer i åbne fora for at sikre at alle kan få adgang til den
viden der produceres og udtrykke deres syn og holdninger til forskningen og udviklingen.
Centret vil etablere og danne rammen for Grønlands baseret netværk af eksperter. Formålet er,
at kunne dele viden og erfaringer samt at samarbejde om nye projekter om de økonomiske og
sociale implikationer af Arktiske olie og gas aktiviteter. Netværket vil henvende sig til forskere fra
andre dele af Arktis og med fokus på Arktis indenfor forskningsfelter som eksempelvis økonomi,
politologi, statskundskab, antropologi; Jura; internationale relationer og kritisk geografi.
Netværket vil også være tilgængeligt for ikke-akademiske aktører med henblik på at få deres
input i forbindelse med forskningsaktiviteter.
Centret vil organisere og være vært for symposier om Arktisk olie og gas for at sikre at den viden
der produceres via centret formidles bredt. Arrangementerne vil omfatte præsentationer af
foreløbige resultater og være åbne for alle med. Centrets ledere og medlemmer af netværket vil
også deltage i internationale konferencer for at dele og diskutere deres forskning og for at
promovere centret bredt. Formidlingen af forskningsresultater vil foregå på forskellige måder
tilpasset de målgrupper, der interageres med. Således vil der udover videnskabelige
publikationer også blive udarbejdet og publiceret såkaldte ’briefing notes’ som er orienterende
notater der opsummerer de vigtigste pointer og konklusioner fra forskellige studier. Disse vil
blive publiceret på Grønlandsk, Dansk og Engelsk. Mundtlige præsentationer vil blive givet i
lægmandssprog sideløbende med at der ved konferencer gives videnskabelige præsentationer i
akademiske fora. Arbejdspapirer og notater udgives løbende til frit download på Centrets
hjemmeside for at nå den bredest mulige skare.
Centret har som mål at bidrage til udviklingen og uddannelsen af den næste generation af
Grønlandske tænkere og ledere. Centrets ledere og medarbejdere vil derfor vejlede PhD
studerende og kandidatstuderende op Ilisimatusarfik indenfor relevante områder og undervise
på Ilisimatusarfik i sociologi, international jura samt olie og gas forvaltning. Centerlederne vil
desuden blive engageret i udvikling af nye undervisningstilbud ved Ilisimatusarfik.

Centerledernes løn er indledningsvist finansieret via en tre årig bevilling fra Råstofstyrelsen.
Bevillingen administreres af Ilisimatusarfik. Selskaber som har enerets licenser til efterforskning
og udnyttelse af olie og gas i Grønland er forpligtet til at bidrage til kapacitetsopbygning indenfor
olie og gas i Grønland og det er via midler til disse forpligtelser at bevillingen er finansieret.
Centrets ledere og forskere vil arbejde fuldstændigt uafhængigt af råstofstyrelsen og
olieselskaberne. Råstofstyrelsen og olieselskaberne kan ikke direkte udøve indflydelse på
forskningsdagsordnen og skal ikke godkende forskningsresultater eller lignende. Centrets
forskere vil kontinuerligt søge supplerende ekstern funding fra diverse institutioner til at
facilitere udvikling og drift af centrets aktiviteter.
Professor Anne Merrild Hansen
Anne Merrild Hansen er Professor i Samfundsvidenskab indenfor Arktisk olie og gas forskning
ved Ilisimatusarfik, Centerleder ved det Arktiske Olie og Gas Forskningscenter, Lektor i
Miljøvurdering og Arktis ved Aalborg Universitet i Danmark og Fulbright Arctic Initiative scholar
2015-2016 ved University of Alaska, Fairbanks. Hun er også medlem af det regionale ‘Adaptation
Actions for a Changing Arctic’ team for Baffin Bay – Davis Strædet under Arktisk Råd. Hun har
publiceret bredt om konsekvensvurderinger relateret til udvindingsindustrier samt om sociale
påvirkningsindikatorer og om velfærd og udvikling i Arktis. Anne er specialiseret i aktion
forskning og inddragende forskningsmetoder. Hun er medlem af den Internationale Forening for
Konsekvensvurdering (IAIA). Anne har en PhD i miljøplanlægning (2011) og en kandidatgrad i
Ingeniørvidenskab med speciale i planlægning (2002), begge fra Aalborg Universitet.
Professor Rachael Lorna Johnstone
Rachael Lorna Johnstone er Professor i Jura indenfor Arktisk Olie og Gas forskning ved
Ilisimatusarfik, Centerleder ved det Arktiske Olie og Gas Forskningscenter og Jura Professor
University of Akureyri i Island. Rachael er specialiseret i Polar lov: forvaltning af Arktis og
Antarktis i henhold til international og international lov. Hun er forfatter af bogen Offshore Oil
and Gas Development in the Arctic under International Law: Risk and Responsibility (Brill 2015)
og
har
publiceret
bredt
om
oprindelige
folks
rettigheder;
internationale
menneskerettighedslovgivning; international miljølovgivning; rettidig omhu; stats ansvar og
Arktiske strategier. Rachael har en doktorgrad i juridisk videnskab fra University of Toronto
(2004), og en master i Polar Law fra University of Akureyri (2014), en master i jura fra European
Academy of Legal Theory (2000) og en master i jura fra University of Glasgow (1999).
Hjemmeside
http://uk.uni.gl/research/arctic-oil-and-gas-research-centre.aspx (EN)
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