Rapport – Seminar- / mødedeltagelse
Seminar / Møde:
SCAR & IASC konference. En konference om Arktisk og Antarktisk samarbjede og koordinering af feltaktiviteter,
samt forskningspolitik.

Deltager / rolle:
Observatør til konference, mødedeltager under møder, der specifikt handlede om Grønland og grønlandsk
forskning

Øvrige deltagere og roller:
Der var ingen andre deltagere fra NIS

Sted og periode:
Davos, Schweitz. Fra 18. til 24. juni.

Emner:
Arktisk forskningspolitik, og fremlæggelse og diskussion af forskningsresultater

RAPPORT
Beskrivelse af seminaret / mødet (mere detaljeret emnebeskrivelse):
Møde om Interact - transnational, remote and virtuel access to Arctic and northern research stations.
Disussion af adgang til og anvendelse af forskningsstationer i Arktis. Fremlæggelse af forsknignsresutlater fra
Interact-støttet projekter og hvordan de har formidlet resultater.
Mini-symposium: Diverse experiences in Polar Science Outreach and Communications - diskussion af forskellige
eksempler på hvordan outreach og uddannelse kan forbedre den globale forståelse for udfordinger de arktiske
samfund har og at den forsknig der pågår i Arktis er relevant for resten af Verden.
Mini.symposium: Polar Science and Policy: Status and Future Challenges - eksempler på vellykkede samarbejder
mellem forskning og politk. Diskussion af hvordan man forbedre samarbejde mellem nationer i de arktiske egne.
Mini-symposium: Antarctic Circumnavigation Expedition ACE. Fremlæggelse af resultater fra togt rundt om Antarktis.
Der er planlagt et tilsvarende togt rundt om Grønland, hvor det kan være muligt for grønlandske forskere at deltage.
Møde med National Science Foundation program officer om workshop i Nuuk august 2018. Planlægning om indhold
og logistik.

Formål med deltagelsen:
Dels at promovere grønlandsk forskning, dels at blive informeret om igangværende og planlagte initiativer, der
relatere til grønlandsk forskning.

Relevans (for Rådets og Sekretariatets arbejde):
Promovere rådets arbejde.

Handleplan (aftaler / beslutninger):

Inklusion af samfundet (kun hvis der er):

Formidling overfor samfundet (kun hvis der er):

ØVRIGE OPLYSNINGER
Bilagsfortegnelse

Andre relevante oplysninger:

https://www.polar2018.org/program-osc.html
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