FORSKNING MED FOKUS PÅ
MENNESKER, SAMFUND OG INSTITUTIONER
I DET ARKTISKE OMRÅDE

En introduktion til
arktisk forskning på AAU

AAU Arctic er Aalborg Universitets nye platform for
tværfakultær og interdisciplinær forskning inden for de
arktiske områder. Målet med denne platform er at styrke
og øge forskningen i de særlige arktiske forhold og forudsætninger.
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Denne brochure har til formål at give et indblik i nogle af de
aktiviteter, der pågår i regi af AAU Arctic, for arktisk forskning
ved Aalborg Universitet dækker en bred vifte af emner og
discipliner. Overordnet kan alle disse emner dog relateres til
tre hovedområder: Logistik og transport, samfund og mennesker samt erhvervsudvikling og ressourceforvaltning.
				
AAU Arctic ledes af et sekretariat, som får tæt sparring af
et koordinerende udvalg med forskere fra alle universitetets fakulteter. Dette udvalg er med til at sikre tværfagligheden og relevansen af de aktiviteter, der foregår i AAU
Artics regi. Udvalget deltager desuden i prioritering af
aktiviteter og initiativer til styrkelse af forskningen. Derudover har AAU Arctic en styregruppe med repræsentanter
for det offentlige og det private erhvervsliv.
Det særlige for AAU Arctic er, at alle tilknyttede forskere
arbejder problemorienteret med udgangspunkt i udfordringer, som opleves af folk i Arktis. Forskere, der er
tilknyttet AAU Arctic, samarbejder desuden med både
arktiske, internationale og andre danske forskningsinstitutioner om at sætte Arktis øverst på dagsordnen.

Samtidig er også myndigheder og politikere i det arktiske
område vigtige samarbejdspartnere, ligesom det er helt
centralt for AAU Arctic at inddrage lokalbefolkningen i
forhold til projektdesign, dataproduktion og fortolkning.
Denne tilgang, hvor akademia, myndigheder, erhvervsliv
og civilsamfund samarbejder omkring forskningsprojekter, kaldes quadro helix og er anerkendt som den bedste
måde at formidle viden på, da forskerne indgår i direkte
dialog med de berørte parter, mens projekterne pågår.
Derudover publicerer forskerne under AAU Arctic selvfølgelig også bredt i både akademiske og populærvidenskabelige tidsskrifter samt deltager aktivt ved konferencer,
workshops, seminarer og holder oplæg om forskningen.
I AAU Arctic ser vi frem til en spændende tid, hvor Arktis
mere end nogensinde før er på forskningsdagsordnen
både i Danmark og i resten af verden, og det ønsker vi at
bidrage til.
Anne Merrild Hansen, leder af AAU Arctic, og Lill Rastad
Bjørst, platformkoordinator for AAU Arctic.
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 Vi har haft nogle
spændende samtaler,
hvor vi som forskere
har fungeret som
medproducenter
af de gode ideer.
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Erhvervsudvikling
i Nuuk og Sermersooq

For AAU Arctic er det helt centralt at bedrive forskning
sammen med de lokale aktører. Det har derfor også været
udgangspunktet for projektet ”Vækstdrivere, muligheder
og barrierer for erhvervsudvikling i Nuuk og Sermersooq”,
hvor lektorerne Ina Drejer og Allan Næs Gjerding fra
Institut for Økonomi og Ledelse har arbejdet tæt sammen
med Sermersooq Kommune. Projektets omdrejningspunkt
har i den forbindelse været dialoger med 14 lokale aktører
fra erhvervslivet og uddannelsessektoren i Sermersooq
Kommune og den grønlandske hovedstad.
- Her har man lige nu ekstra fokus på vækstudvikling. Der
er således en ny havn på vej, og lufthavnen forlænges, så
større fly kan lande. I vores rapport præsenterer vi derfor
fire scenarier for vækst- og erhvervsudvikling i området,
der afspejler vores dialog med lokale aktører og de ideer
og synspunkter, som er kommet frem i vores samtaler,
fortæller Allan Næs Gjerding.
Næste skridt er, at scenarierne omsættes til udviklingsideer, som kombinerer både det korte og det lange sigt
i en ambitiøs erhvervsudvikling. Efterfølgende afprøves
ideerne på en workshop med lokale aktører.
- Vi har haft nogle spændende samtaler, hvor vi som forskere har fungeret som medproducenter af de gode ideer.
Udgangspunktet for vores input til erhvervs- og vækstudvikling i Nuuk og Sermersooq er derfor også kun ideer,
som har klangbund hos de lokale aktører. Det er vigtigt,
for det er dem, der skal drive ideerne videre, understreger
Allan Næs Gjerding.
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 Bæredygtighed er blevet
en adgangsbillet til at deltage i
samtalen om, hvordan udviklingen
i Arktis skal være.
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Bæredygtighedsbegrebet
er umuligt at komme
udenom i Arktis

Bæredygtighedsbegrebet spiller en central rolle i både de
politiske institutioner og den offentlige debat i Arktis. Men
der er ikke i dag enighed om, hvad begrebet dækker over.
Nogle taler udelukkende om bæredygtighed i forhold til
miljø, klima og natur, mens andre refererer til begrebet
i forbindelse med nationaløkonomi, bredere samfundsmæssige behov eller i forhold til kulturel identitet. I et nyt
forskningsprojekt ”Politics of Sustainability in the Arctic”, som er støttet af Velux Fonden, vil tre AAU-forskere,
Ulrik Pram Gad, Naja Dyrendom Graugaard og Lill Rastad
Bjørst, sammen med en række internationale samarbejdspartnere derfor kortlægge, hvordan bæredygtighedsbegrebet bruges og ikke mindst, hvad der sker, når bæredygtighed bliver en central del af både den politiske debat og
den regionale identitet i Arktis.
- Vi oplever, at bæredygtighed er blevet en adgangsbillet
til at deltage i samtalen om, hvordan udviklingen i Arktis
skal være. Nogle mener derfor også, at begrebet er helt
tomt for mening. Mine- og shippingfirmaer lægger fx stor
vægt på, at deres projekter er bæredygtige, og det giver
en vis mening, hvis man tænker, at bæredygtighed er et
spørgsmål om økonomisk udvikling og skatteindtægter,
mens det virker helt meningsløst for dem, der udelukkende opfatter bæredygtighed i forhold til miljøspørgsmål.
Vi håber derfor, at vi gennem dette projekt kan gøre folk
mere opmærksomme på, hvordan bæredygtighedsbegrebet bruges, og hvilke udviklingsretninger man åbner for i
Arktis, når man begynder at fortælle sin politik med bæredygtighed som omdrejningspunkt, fortæller lektor Ulrik
Pram Gad fra Institut for Kultur og Globale Studier.
Læs mere om forskningsprojektet ”Politics Sustainability
in the Arctic” på www.circla.aau.dk
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Erfaringsudveksling
på tværs af Arktis

I det arktiske Rusland og Nordamerika er olie- og gasproduktion i dag en stor industri, og der er også interesse for
at udvinde olie og gas i Grønland. Her er dog endnu ikke
gjort kommercielle fund, men der er ingen tvivl om, at det
vil skabe store forandringer i det grønlandske samfund,
hvis det sker.
Lektor Anne Merrild Hansen fra Institut for Planlægning,
som samtidig er professor og leder af Forskningscentret for Arktisk Olie og Gas på Illsimatusarfik, Grønlands
Universitet, vil derfor undersøge de mulige sociale
konsekvenser af olie- og gasproduktion i Grønland. Denne
undersøgelse er finansieret af et Fulbright-legat, som hun
modtog i forbindelse med ”The Arctic Initiative”-program,
der blev iværksat, da USA overtog formandsskabet i Arktisk Råd i 2015.
- Jeg ønsker at lære af de erfaringer, befolkningen i
Alaska har gjort. Her har været olie- og gasproduktion
siden 1970’erne, og jeg ser derfor på, hvordan virkeligheden ser ud i dag, og hvilken påvirkning industrien har
haft på befolkningens levevilkår i de berørte samfund. De
fleste er oprindelige folk (inuit), som bor i små, isolerede
samfund langs kysten. De er i høj grad afhængige af jagt
og fiskeri, og samfundene i Alaska er derfor på mange
måder sammenlignelige med de grønlandske bosteder,
som kan blive påvirket af olie- og gasproduktion, fortæller
Anne Merrild Hansen.
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 Jeg oplever,
at befolkningen i
Alaska er meget
nysgerrig på
Grønland og gerne
kommer med
gode råd til
grønlænderne.



Hun har derfor i halvandet år været tilknyttet University
of Alaska i Fairbanks og har lavet feltarbejde på Alaskas
nordkyst i bl.a. i Barrow, Deadhorse og Nuiqsut. Ud over
resultaterne fra de planlagte og gennemførte analyser har
hun også taget noget mere med sig fra det aktuelle projekt.
- Jeg oplever, at befolkningen i Alaska er meget nysgerrig
på Grønland og gerne kommer med gode råd til grønlænderne. En foreslog eksempelvis, at de lokale i de områder,
hvor der ledes efter olie, selv skal sørge for at lave kort
over de steder, de går på jagt og har kulturelle aktiviteter,
inden olieproduktionen begynder. Ellers er erfaringen, at
olieselskaberne laver deres egne kort over området, og
så skal lokalbefolkningen kæmpe for, at der ikke bores
de steder, der har betydning i deres kultur. Jeg mødte
også kaptajner fra hvalfangstskibene, som anbefalede,
at beboere i flere påvirkede samfund organiserer sig,
ligesom de selv havde etableret en ”Whaling Commission”,
der deltog aktivt i forhandlinger og høringer i forbindelse
med miljøvurderinger af nye projekter for at beskytte de
lokales interesser. Jeg blev meget inspireret af de mange
gode råd, som er vigtige at give videre, for selvom der er
store forskelle på de enkelte lande i Arktis, er der alligevel
meget, vi kan lære af hinanden, og der er brug for denne
type af erfaringsudveksling fra menneske til menneske. Et
af mine kommende projekter vil derfor have fokus på at
bringe arktiske folk sammen og på at udvikle guidelines
til lokalsamfundene på baggrund af de erfaringer, jeg har
taget med fra Alaska, siger Anne Merrild Hansen.
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Byggeriet tilpasses
det arktiske klima

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) har i mange år
været myndighedsrådgiver for ministerier i Danmark i
forhold til byudvikling, byggeteknik, energitilpasning mv.
Derudover har institutionen gennem de sidste ca. 10 år
også været myndighedsrådgiver for selvstyret i Grønland.
Opgaven har i den forbindelse handlet om at tilpasse det
danske bygningsreglement til grønlandske forhold og
om at finde nye robuste løsninger på fx varmesystemer,
indeklima, radonsikring, akustik, byggeprocesser, boligforsyning og hjemløshed.
- Vi kan ikke bare overføre danske regler og dansk byggepraksis til Grønland, for forholdene er anderledes. Men det
er for dyrt at lave et nyt bygningsreglement, så vi tilpasser
det danske. Hvert år laver vi derfor sammen med selvstyret en prioritering af, hvilke analyser vi skal lave. Det
fører i første omgang til en vejledning og i nogle tilfælde
også til en ændring af bygningsreglementet. På den måde
kommer vi trin for trin gennem hele bygningsreglementet
og skaber en forbedring af det byggede miljø i Grønland,
beretter seniorforsker Niels Haldor Bertelsen.
Et af de områder, SBi undersøger, er fugtforhold i klimaskærmen, hvilket vil sige i gulve, vægge, vinduer og
tage. Klimaskærmen omkranser altså de opvarmede rum
i en bygning og skal sikre et godt og sundt indeklima i bygningen, samtidig med at den skal understøtte, at konstruktionerne er sunde og holdbare i det arktiske klima.
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 Problemet
er, at vi bygger
den samme
slags huse i
Grønland, som vi
gør i Danmark,
men de huse
passer ikke til
klimaet.



- Fugt er et stort problem i Danmark, men det er endnu
større i Grønland. Problemet er, at vi bygger den samme
slags huse i Grønland, som vi gør i Danmark, men de huse
passer ikke til klimaet. Der skal som regel isoleres mere
i Grønland, og samtidig skal de konstruktioner og processer, vi bruger, tilpasses grønlandske klima- og brugsforhold. Det er således nødvendigt både at beskytte mod
regn- og overfladevand og at sørge for god, energieffektiv
ventilation, selvom det er koldt udenfor. Hvis ikke vi er
dygtige nok til det, opstår der fx skimmelsvamp, og nogle
typer skimmelsvamp gør os syge, forklarer Niels Haldor
Bertelsen.
Forskerne på SBi håber derfor at kunne medvirke til, at
der bygges sundere, bedre og billigere huse, som holder
længere. De erfaringer, forskerne gør i den forbindelse,
håber de på sigt at kunne overføre fra Grønland til hele
Arktis.
- Vi ser de samme udfordringer i Sverige, Norge, Finland,
Alaska, Canada og Rusland, og vi håber derfor, at vi i fremtiden kan arbejde sammen om at bygge og forske, så folk
kan bo godt i Arktis, siger Niels Haldor Bertelsen.
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Fokus på kultur, samfund
og videnssamarbejde

Aalborg Universitet er internationalt anerkendt for sin
model for problembaseret læring, den såkaldte AAUmodellen, som bl.a. har fokus på, at studerende og forskere skal forholde sig til praksis fx gennem samarbejde med
eksterne aktører. Dette er også grundlaget for forskningsgruppen Centre for Innovation and Research in Culture
and Living in the Arctic (CIRCLA) på Institut for Kultur og
Globale Studier. Her viderefører og styrker forskerne en
forskningstradition om at have fokus på mennesker, kultur
og samfund i Arktis. Dette er nemlig et område, hvor Danmark kan markere sig internationalt.
- Vi er løbende i dialog med eksterne aktører om vores
forskning, og vi oplever, at forskning, der forholder sig til
mennesker, samfund og social praksis, er meget velkommen i Arktis, fortæller lektor Lill Rastad Bjørst, som er
CIRCLA’s forskningsgruppeleder.
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Dette har blandt meget andet resulteret i en stor, international konference under overskriften ”Heritage and
Change in the Arctic”, som i tre dage trak humanistiske
og samfundsfaglige forskere fra Grønland, Canada og de
nordiske lande til Nuuk. Her gav de sammen nye input
til arktisk forskning og politik i forhold til miljømæssige
udfordringer, den politiske fremtid og social, kulturel og
økonomisk bæredygtighed.

 Vi er løbende i dialog med
eksterne aktører
om vores forskning, og vi oplever, at forskning,
der forholder sig
til mennesker,
samfund og social praksis, er
meget velkommen i Arktis.

- Der lever ca. fire mio. mennesker i Arktis, og de har både
nogle interessante udfordringer og nogle interessante
løsninger. Bl.a. er området kendetegnet ved specielle
styreformer som fx selvstyret i Grønland. Det betyder, at
der tages nogle beslutninger, som ofte ikke når ud over
et afgrænset område, selvom de kunne være interessante i bredere sammenhæng. Vi oplever derfor også stor
interesse for vores type forskning andre steder i Arktis og
hos det grønlandske selvstyre, forklarer lektor Robert C.
Thomsen, der er forsker ved CIRCLA.
Den internationale konference resulterer derfor også i en
publikation, hvor forskerne samler de nye input.
- Der er ingen tvivl om, at dette forskningsområde er en
niche, der skal foldes ud i fremtiden, understreger Robert
C. Thomsen.
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 Vi forskere bliver nogle gange fanget af
vores idéer og glemmer at stikke en finger i
jorden, men dette projekt er en god anledning
til at lytte til de lokale aktører.
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Turismeudvikling i
Grønland

Sammen med fiskeri og minedrift nævnes turisme ofte
som fremtidens vigtigste erhverv i Grønland. I samarbejde
med Center for Logistik og Samarbejde under Aalborg
Havn arbejder lektor og turismeforsker Carina Ren fra
Institut for Kultur og Globale Studier derfor på et projekt
om turismeudvikling i Grønland. Udfordringerne i dag er
således, at der mangler infrastruktur i dele af landet, og at
det skorter på tiltag til at udvikle de services og oplevelser,
som i stigende grad efterspørges af turister.
- I første omgang er der tale om et kort for-projekt, hvor vi
vil forsøge at danne os et overblik over turismelandskabet
i Grønland. Der er mange gode ideer i forhold til turismeudvikling, men jeg oplever, at der mangler en afdækning
af, hvilke aktiviteter og virksomheder der allerede er, hvordan turismen er organiseret, og hvorledes man samarbejder og videndeler på området. Selvom turismeerhvervet
– ligesom i Danmark – primært består af små virksomheder og mange taktiske overvejelser i det daglige, kræver
en bedre forståelse af dynamikkerne på turismeområdet i
Grønland stadig forskning. Men det handler ikke om, at vi
skal komme og fortælle, hvordan de lokale turistaktører
skal gøre. Vi forskere bliver nogle gange fanget af vores
idéer og glemmer at stikke en finger i jorden, men dette
projekt er en god anledning til at lytte til de lokale aktører.
Så må vi se, hvor de peger os hen, siger Carina Ren.
Det er målet, at for-projektet skal munde ud i yderligere
forskning omkring organisering og samarbejde inden for
grønlandsk turisme, så politikere og turismeorganisationer har et grundlag at vurdere ud fra, når de skal anbefale,
hvordan udviklingen af den grønlandske turisme skal ske,
og hvordan investeringer på området bedst foretages.
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Fiskeriets mange roller
i Grønland

Både kulturelt og økonomisk har grønlænderne traditionelt været afhængige af fiskeriet. Det har bl.a. været
grundlaget for, at mange bygder langs kysten har overlevet. Men både det grønlandske fiskeri og det grønlandske
samfund ændrer sig i disse år. I Grønland pågår der derfor
en debat, om fiskekvoterne skal fordeles på færre og større både, som det er tilfældet i Island og i Danmark, eller
om man skal fastholde det kystnære fiskeri, hvor flere
små både udgør fiskerflåden. Økonomisk set er der umiddelbart større fordele ved at samle fiskeriet, og det kunne
styrke ønsket om større selvstændighed for Grønland.
Men det vil samtidig ændre den rolle, fiskeriet spiller i dag.
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 I Grønland har det altid været
vigtigt at kunne fiske til eget
forbrug, og den dimension holder
respondenterne stadig fast i.



Antropolog og postdoc ved Institut for Planlægning Rikke
Becker Jacobsen, som samtidig er tilknyttet Grønlands Klimaforskningscenter, har derfor undersøgt de grønlandske
borgeres perspektiv på fiskeriet. Det er bl.a. sket gennem
en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, hvor hun
sammen med det grønlandske analysebureau HS Analyse
har spurgt til, hvad fiskeriet skal betyde for Grønland i
fremtiden.
- Undersøgelsen viser tydeligt, at grønlænderne stadig ønsker, at fiskeriet skal opfylde mange roller i det
grønlandske samfund, og her har jeg ikke kunnet se en
klar forskel i svarene mellem borgere i Nuuk og i resten
af landet. I Grønland har det altid været vigtigt at kunne
fiske til eget forbrug, og den dimension holder respondenterne stadig fast i, men det er også meget vigtigt for
folk, at det kommercielle fiskeri skaber arbejdspladser i
Grønland. Samtidig spiller fiskeriet en virkelig stærk rolle i
den nationale selvforståelse – det er derfor afgørende for
respondenterne, at fiskeriet udføres af grønlændere, og
at det bidrager økonomisk til Grønlands selvstændighed.
De fleste foretrækker, at fiskekvoterne spredes til flere i
samfundet, fordi fiskeriet har social og kulturel betydning,
ligesom jeg oplever en overraskende stor modstand mod
at reducere antallet af fiskere, forklarer Rikke Becker
Jacobsen.
Resultaterne af den landsdækkende undersøgelse indgår
i et kommende forskningsprojekt, men samtidig planlægger Rikke Becker Jacobsen flere arrangementer i Grønland, hvor hun vil præsentere og diskutere sine resultater
med fiskeriets interessenter, som også er kommet med
input til undersøgelsens design.
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Sundhed og sygdomme
i Grønland

Dele af Grønland er præget af ekstrem kulde i vinterhalvåret. Alligevel formår fangere i disse områder at opholde
sig på isen i flere dage, og det har vakt interesse hos
forskere i både Danmark og Grønland.
- Forskning viser, at den kuldetilpasning, der sker, er
afhængig af stofskiftet. Det bidrager til at aktivere brunt
fedt, som er kroppens varmeapparat, vi har derfor lavet
en grundlæggende beskrivelse af stofskiftet hos personer bosat i Grønland. Det sker som led i en monitorering
af jodindtag, som vi har modtaget en større bevilling fra
Grønland til at gennemføre, forklarer ledende overlæge
på Aalborg Universitetshospital og klinisk professor på
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet samt adjungeret
professor ved Grønlands Universitet, Ilisimatusarfik Stig
Andersen.
Han og en række kollegaer i Grønland har over de seneste
20 år gennemført flere undersøgelser i det arktiske område. De har bl.a. en pågående undersøgelse af forekomsten
og konsekvenserne af hepatitis B, ligesom de har fokus på,
om befolkningen i Grønland kan danne D-vitamin nok fra
solen, samt hvor meget D-vitamin de får fra kosten. Derudover har den jodholdige, traditionelle grønlandske kost
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med store mængder af sælkød, hvalspæk og fisk været
genstand for flere studier.
Det seneste projekt i den forbindeler handler om inflammation i kroppen, og her er forskerne stødt på en overraskelse.
- Vi har opdaget, at traditionel grønlandsk kost giver
højere grad af inflammation i kroppen, og det var uventet.
Vi er derfor ved at undersøge, hvilke faktorer der øger
inflammationen, og forventer at have et svar i 2017, siger
Stig Andersen.
Derudover starter forskningsgruppen sammen med en
grønlandsk lægestuderende i den kommende tid udviklingen af et værktøj til demensudredning i Grønland.
- Grønlænderne lever længere end tidligere, og vi vil derfor se en stigning i demenstilfælde. Men de værktøjer, vi
bruger til demensudredning, er kulturbestemte, og derfor
er det vigtigt med et demensudredningsværktøj, der er
udviklet af en, der har forståelse for grønlandsk kultur,
tankegang, skolegang mv., understreger Stig Andersen.
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Satellitovervågning af de
grønlandske farvande

For de danske og grønlandske myndigheder er det vigtigt
at vide, hvem der sejler i farvandene omkring Grønland.
Det handler dels om at opretholde suverænitet over området dels af sikkerhedsmæssige årsager. Gamle, rustne
skibe kan således lække olie, eller passagerer på de store
krydstogsskibe, der sejler langs kysten, kan pludselig få
brug for lægehjælp. Forskere og studerende fra Institut
for Elektroniske Systemer har derfor samarbejdet med
Søfartsstyrelsen om satellitovervågning af skibstrafikken
siden 2013, hvor satellitten AAUSAT3 blev opsendt.
- Alle skibe har et maritimt radioidentifikationssystem, AIS
(Automatic Identification System), som periodisk udsender
det enkelte skibs identitet, position og kurs. Systemet er
oprindeligt lavet til kommunikation fra skib til skib og fra
skib til land, men det rækker maksimalt 60 km væk grundet jordens krumning. Derfor er det kun muligt at overvåge skibstrafik på åbent hav ”fra oven” – altså ude fra
rummet. I den forbindelse har studerende, der er tilknyttet AAU Studentspace, opsendt yderligere to satellitter:
AAUSAT5 i 2015 og AAUSAT4 i 2016, fortæller lektor Jens
Dalsgaard Nielsen.
I dag er AAUSAT4 stadig i drift. Men den kan kun ses fire til
seks gange i døgnet i 10 minutter ad gangen fra Danmark.
De studerende har derfor bygget en jordstation i Thule,
som de kan styre fra laboratoriet i Aalborg. Det betyder,
at de nu kan se satellitten i 14 ud af dens ca. 16 kredsløb
i døgnet.
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Forskere og studerende på Institut for Elektroniske Systemer arbejder lige nu på den næste satellit, AAUSAT6,
men det er endnu ikke fastlagt, hvad formålet med dette
projekt skal være.
- Vi vil meget gerne lave projekter over Grønland, som
ikke nødvendigvis handler om identifikation af skibe, og
modtager gode ideer med kyshånd, siger Jens Dalsgaard
Nielsen.
Læs mere om AAU’s satellitprogram på www.space.aau.dk

 Derfor er
det kun muligt at
overvåge skibstrafik på åbent
hav ”fra oven”
- altså ude fra
rummet.
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Hvorfor bliver den
nordatlantiske reje mindre?

Udnyttelsen af levende marine ressourcer har formet den
grønlandske fanger- og fiskerkultur og har altid haft stor
økonomisk betydning for det grønlandske samfund. I den
forbindelse har den nordatlantiske dybvandsreje (Pandalus borealis) i de seneste årtier været den vigtigste
ressource for fiskeriet, og mange grønlændere er derfor
afhængige af et sundt og stabilt rejefiskeri. Samtidig har
rejen afgørende betydning for det marine økosystem. Det
er derfor et problem, at rejerne over de seneste 20 år er
blevet stadig mindre.
- Markedspriserne er tæt knyttet til rejestørrelsen, og store rejer ofte ses som en luksusvare. Derfor kan faldende
størrelser potentielt få økonomisk betydning for fiskerierhvervet. Biologisk kan det være problematisk, fordi
størrelsen bl.a. har betydning for hunnernes frugtbarhed,
idet store rejer får flere unger. I sidste ende kan det derfor
reducere den grønlandske rejebestands reproduktive
potentiale, forklarer professor Cino Pertoldi fra Institut for
Kemi og Biovidenskab.
Ingen ved dog med sikkerhed, hvorfor rejerne bliver mindre. Men det vil specialestuderende Rasmus Ejbye-Ernst
og Cino Pertoldi fra AAU samt AnnDorte Burmeister og
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Helle Siegstad fra Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut, forsøge at ændre på.
- Vi vil undersøge, om det fx kan skyldes temperaturforhold eller andre fysiske forhold. Det fysiske og biologiske
miljø omkring rejerne har nemlig afgørende betydning for
deres vækst, og det er derfor nærliggende at undersøge,
om effekten skyldes temperatur, dybde, bestandstætheden, eller om effekten fx er regional, understreger AnnDorte Burmeister og Helle Siegstad.
I projektet vil forskerne analysere data, som Pinngortitaleriffik har indsamlet over de seneste 12 år på deres årlige
reje- og fiskeundersøgelser med forskningsskibet Paamiut for at undersøge, hvilke faktorer der bedst forklarer,
hvorfor rejerne er blevet mindre.

 Det fysiske og biologiske
miljø omkring rejerne har nemlig
afgørende betydning for deres
vækst.
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LÆS MERE OM AAU ARCTIC
og se eksempler på flere forskningsprojekter på
www.arctic.aau.dk og på
www.facebook.com/AAU-Arctic
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