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Uddannelses- og Forskningsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

I brev af 18. december 2019 har udvalget efter ønske fra Katarina Ammitzbøll (KF) 

stillet mig følgende spørgsmål: 

 

Alm. del spørgsmål 44 

Vil ministeren oversende en oversigt over, hvilke forskningsmidler, der er budget-

teret til anvendelse til Arktisk inkl. Grønland, og samtidig oplyse, hvor mange af 

midlerne der er bundne til myndighedsopgaver og andre faste poster, og hvor 

mange, der er frie midler? 

Svar 

Jeg har til brug for svaret indhentet bidrag fra Udenrigsministeriet, Forsvarsmini-

steriet, Miljø- og Fødevareministeriet og Energi- og Forsyningsministeriet. 

 

En stor del af den offentligt finansierede arktiske forskning udføres for midler, der 

ikke er øremærket specifikt til arktisk forskning. Denne forskning udføres bl.a. af 

universiteterne, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grøn-

land (GEUS), det danske bidrag til den europæiske rumorganisation ESA mv. 

Derudover kan Arktisk Kommando yde logistisk støtte til de faste forskningsstatio-

ner i Nordøstgrønland. 

 

Hertil kommer, at bl.a. Danmarks Innovationsfond, Danmarks Frie Forskningsfond 

og Grundforskningsfonden kan uddele midler til arktiske forskningsprojekter. Med 

aftale mellem alle Folketingets partier om fordeling af forskningsreserven i 2020 af 

november 2019 er der eksempelvis øremærket ca. 1,5 mia. kr. til grøn forskning. 

En del af disse midler kan bl.a. blive udmøntet til forskning i klimaforandringer og 

klimapasning i bl.a. Arktis. Herudover forsker Dansk Institut for Internationale Stu-

dier også i udenrigs- og sikkerhedspolitiske emner i relation til Arktis. 

 

Af tabel 1 fremgår de budgetterede, øremærkerede midler til arktisk forskning mv. 

i finansloven for 2020. 
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Tabel 1 

Øremærkede midler til arktisk forskning mv. (finansloven for 2020, mio. kr., 2020-pl) 

Finanslovkonto 2020 2021 2022 2023 Formål, herunder om der er tale om 
bundne eller frie midler 

§ 12.23.20. Forsvarsaka-
demiet 

1,6 2,9 2,9 2,9 Der er afsat 1,6-2,9 mio. kr. årligt til drift af 
Center for Arktiske Sikkerhedsstudier (for-
ventes fuldt etableret fra 2021), drift af en 
forskningsbaseret uddannelse i Arktis-
forhold, samt internationalt samarbejde i 
relation til den arktiske flådestrategi.   

§ 19.45.01.23. Forsknings-
stationen Zackenberg 

3,5 3,5 3,5 3,5 Der er afsat 3,5 mio. kr. årligt til drift af 
forskningsstationen Zackenberg. Grønlands 
Selvstyre ejer Forskningsstation Zacken-
berg, og Aarhus Universitet har driftsansva-
ret. Så længe Danmark viderefører driften 
af forskningsstationen, påhviler oprydnings-
forpligtelsen Danmark, hvad angår bygnin-
ger og eventuel forurening som følge af 
Danmarks drift af forskningsstationen. 
Adgang til Forskningsstation Zackenberg 
kan søges af alle danske forskere. 

§ 19.46.03.40. Marin forsk-
ning omkring Færøerne 

- 3,0 3,0 - Der er afsat 3,0 mio. kr. årligt i 2021-2022 
til marin forskning omkring Færøerne. 
Midlerne skal bruges til et nyt forsknings-
program, der udmøntes af Færøernes 
Forskningsråd. Det forventes, at alle mid-
lerne udbydes i konkurrence, dvs. som 
frie midler. 

§ 19.55.05.30. Marin forsk-
ning i Nordatlanten 

17,2 16,7 16,7 19,6 Der er afsat 4,5 mio. kr. i 2020, 4,0 mio. 
kr. i 2021, 4,0 mio. kr. i 2022 og 7,0 mio. 
kr. i 2023 til marin forskning i Nordatlan-
ten.  

Der er afsat 3,0 mio. kr. årligt 2020-2022 
og 2,9 mio. kr. i 2023 til en international 
arktisk hub i Grønland.  

De resterende midler på kontoen er afsat 
til drift af Klimaforskningscenteret og et 
antal ph.d.-stipendier. 

§ 19.55.05.32. Arktisk Uni-
versitet 

3,1 - - - Der er afsat 0,75 mio. kr. i 2020 til drift af 
Arktisk Universitets sekretariat, 0,75 mio. 
kr. i 2020 til mobilitet af studerende, lære-
re og forskere og 1,5 mio. kr. i 2020 til 
konkrete projekter efter søgning. Projekt-
midlerne udbydes i fri konkurrence, dvs. 
som frie midler. 

19.55.05.35. Polaraktiviteter 2,3 2,3 2,3 2,3 Der er afsat 2,3 mio. kr. årligt til drift af 
Arktisk Institut og Polarbiblioteket. 

§ 24.43.20.70. Opgaver 
vedr. Arktis 

7,8 7,7 7,5 7,4 Der er afsat 7,8 mio. kr. i 2020 til ydelses-
aftale mellem Miljø- og Fødevareministe-
riet og Aarhus Universitet om udførelse af 
forskningsbaseret myndighedsbetjening 
vedr. Arktis, herunder arktisk miljøforsk-
ning og rådgivning af Grønlands Selvsty-
re. Heraf er 0,5 mio. kr. afsat til rådgiv-
ning. 

§ 24.51.31. Miljøstøtte til 
Arktis 

29,7 29,7 29,7 29,7 Der er afsat 29,7 mio. kr. årligt til arktisk 
miljøstøtte/DANCEA. Midlerne kan an-
vendes til moniteringer, kortlægninger og 
vurderinger af forhold relateret til miljø- og 
naturbeskyttelse. Arktisk miljøstøt-
te/DANCEA er ikke en forskningsbevilling, 
men en del af den økonomisk støttede 
monitering danner grundlag for forskning. 
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Finanslovkonto 2020 2021 2022 2023 Formål, herunder om der er tale om 
bundne eller frie midler 

Der kan også ydes støtte til drift af sekre-
tariats- og koordineringsfunktioner for 
aktiviteter relateret til Arktisk Råd, kort-
lægning og vurdering af efterladt materiel 
på Camp Century og andre aktiviteter. 

§ 29.11.06. Klimastøtte til 
Arktis 

17,3 17,3 17,3 17,3 Der er afsat 17,3 mio. kr. i 2020 til klima-
støtte i Arktis/DANCEA, som fokuserer på 
at følge og dokumentere klimaændringer 
og deres effekter i Arktis, særligt hvad 
angår Grønland. Dataindsamlingen, der 
finder sted gennem ordningen, bidrager til 
grønlandske, færøsk og danske forsk-
ningsindsatser og myndighedsopgaver i 
Arktis, samt til Kongerigets deltagelse i 
Arktisk Råds klimasamarbejder. 

§ 29.31.01. Danmarks Me-
teorologiske Institut  

25,0 - - - Der er afsat 25,0 mio. kr. i 2020 til forsk-
ningsaktiviteter ved DMI, som kan fokuse-
re på arktiske klimaforandringer, oceaner 
og havets klimaforandringer og globale 
klimaforandringers betydning i Rigsfæl-
lesskabet samt en proaktiv tilpasning til 
den nære fremtid. Midlerne er øremærket 
forskning på DMI, jf. aftale om forsknings-
reserven for 2020 af november 2019. 

       

Kilde: Finansloven for 2020 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ane Halsboe-Jørgensen 


	Svar

