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Beretning for året 2011, 
 
 
Beretningen omhandler 

a) komiteens møde d. 1/3 2011 
b) danske relationer til det internationale IUGG-miljø 
c) generelle forhold, fremtiden 
d) nationalkomiteens medlemmer 
e) nationalkomiteens rolle og betydningen af dansk deltagelse i IUGG 

 
 
Ad a) 
Det ordinære møde i 2011 blev afholdt d. 1. marts. Hovedpunktet på dagsordenen var 
vore planer om at byde på Generalforsamlingen 2015. 
 
Herudover diskuteredes generelt de internationale forhold omkring IUGG, herunder 
specielt relationerne til ICSU. 
 
Generalforsamlingen 2011 i Melbourne var et andet hovedpunkt. Midler til deltagelse 
blev stillet til rådighed af Videnskabernes Selskab via deres årlige særbevilling. En 
del danskere havde meldt deres deltagelse (faktisk blev den danske deltagelse den 
største blandt de nordiske lande). 
 
Det blev understreget, at Danmark forventer, at GA i Melbourne 2011 ikke vil 
fremvise alle de problemer, som det forrige i Perugia blev ”berømt” for. Og vi kan nu 
i bagklogskabens klare lys sige, at GA forløb helt fint i et moderne kongrescenter. 
Ingen mislyde.  
 
Ad b) 
Det store emne for Nationalkomiteen har i 2010-2011 har altså været ansøgningen til 
IUGG om afholdelse af Generalforsamlingen 2015 i København. Vi indsendte en 
ansøgning kort før jul 2010, med stor hjælp fra Wonderful Copenhagen og DIS-
konferencearrangører. Vores ansøgning viste sig at være én ud af seks, det højeste 
antal ansøgere nogen siden til en GA. Siden trak Grækenland sig. Ved mødet d. 1. 
marts 2011 blev det endelige go-ahead om ansøgningen givet. 
 
I Melbourne blev vores ansøgning modtaget godt. Desværre blev vi ikke valgt som 
venue for 2015-arrangementet, der gik til Prag. 
 
Det danske arbejde inden for IUGG-miljøet er ganske betydeligt, og vi har en central 
rolle i mange sammenhænge. Organisatorisk er vi repræsenteret i Bureauet på 
kassererposten (genvalgt i Melbourne for 20112-2015). Og vi er repræsenteret i 
diverse komiteer og kommissioner også på ledende poster. 



  
Men herudover foregår der mange danske aktiviteter i forbindelse med det 
videnskabelige arbejde i det meget store og brede IUGG område.  
 
Ad c) 
Tidligere års tendens til kommunikationsproblemer med ICSU er vendt til et ganske 
fint samarbejde generelt. IUGG har et godt samarbejde med de andre geo-unioner og 
har derved fået en fin platform inden for ICSU. 
 
Et større reformarbejde med betalingssystemet i ICSU er endt med, at IUGG’s bidrag 
som union er sat ganske betydeligt op fra og med 2012. 
 
Internationalt sker der en ny udvikling mht IUGG’s rolle i landene. IUGG har jo lande 
som medlemmer, og unionens struktur er bygget op herefter.  
 
Ved GA i Melbourne ændrede man lidt på dette derved, at andre tæt relaterede 
unioner og organisationer kan tilknyttes IUGG på en mere formel måde, dvs tættere 
samarbejde, feks AGU og EGU. 
 
IUGG er meget opmærksom på Nationalkomiteernes rolle for placeringen af geofysik 
i landene. Man vil givet vis fokusere på deres arbejde i de kommende år og 
implementere nye initiativer mhp en styrkelse og synliggørelse. 
 
IUGG har på det seneste rettet sig meget mod klimaforskningen og emnet, der 
benævnes som Geohazard. I Melbourne oprettedes en ny Klima-Global Change 
komite, der skal fremme IUGG’s rolle inden for dette vigtige felt. 
 
Ad d) 
Medlemmerne af nationalkomiteen er pr. 31.12 2011 
    Aksel Walløe Hansen, President  awh@gfy.ku.dk     - 2012  
    Anders Svensson, Secretary           as@gfy.ku.dk      - 2012  
    Guðfinna Aðalgeirsdóttir, IACS  gua@dmi.dk      - 2012  
    Ønsker at udtræde med virkning fra forår 2012 
 
    Niels Andersen, IAG               na@spacecenter.dk  - 2010 
    Søren Gregersen, IASPEI           sg@geus.dk      - 2010  
    Paul Martin Holm, IAVCEI         paulmh@geol.ku.dk  - 2010  
    Eigil Kaas, IAMAS                kaas@gfy.ku.dk     - 2012  
    Nils Olsen, IAGA                nio@spacecenter.dk  - 2010  
    Dan Rosbjerg, IAHS            dr@er.dtu.dk      - 2010  
    Kaare Lund Rasmussen           klr@chem.sdu.dk    - 2012  
    Niels Balling        niels.balling@geo.au.dk - 2012 
    Oceanografi:     afventer tiltrædelsen af en ny professor 
    IACS:      Vi er ved at finde en ny repræsentant 
  
Vi har vist ikke fået indberettet en opdatering af medlemsperioderne for 2 år siden. 
Det foreslås, at alle på listen forlænges med 4 år.  
 
 
 



 
Ad e) 
Nationalkomiteen lægger stor vægt på en styrkelse af det danske engagement i 
unionens og associationernes arbejde. Med feks klima som et meget centralt emne 
blandt unionens aktiviteter er det bydende nødvendigt, at der eksisterer strukturer, der 
kan tiltrække unge, gode forskere. I dansk sammenhæng er det danske medlemskab af 
unionen derfor særdeles vigtigt. 
  
Nationalkomiteen vil styrke synliggørelsen af IUGG i Danmark. Og har i den 
forbindelse igangsat etablering af en portal med adressen www.IUGG-Danmark.dk 
Denne vil også fungere som et vindue til det internationale samarbejde. 
 
Der er vedlagt denne beretning rapporter fra associationerne. Desværre har ikke alle 
sendt deres rapport. Vi udsender nu rykkere og vil eftersende de manglende, når vi 
har fået dem i hus. Vi skal pointere, at manglende beretninger ikke betyder manglende 
aktiviteter. 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
 
Aksel Walløe Hansen 
Formand 
Beretninger fra danske repræsentanter for 2011 er vedhæftet i emailen 


