Avatangiisinut Pinngortitamullu Naalakkersuisoqarfik
Departementet for Miljø og Natur

Tale af Naalakkersuisoq, Kim Kielsen, ved præsentation af CAFF’s rapport:
”Arctic Biodiversity Assessment”. Onsdag den 8. januar 2014.

Kære samarbejdsparter, forskere, organisationer, mine damer og herre.
Det er mig en stor glæde på vegne af Naalakkersuisut at få mulighed for at tale ved
denne begivenhed.
Vi ser en fortsat stigende interesse for Arktis. Det drejer sig blandt andet om naturen og
miljøet i Arktis. Samtidig også de udfordringer vi som befolkning møder i forbindelse
med de klimaforandringer, der er et faktum i disse årtier. Men vores aktiviteter inden for
udviklingen af råstofsektoren øger også omverdenens interesse for vores natur, miljø og
klimaforvaltning.
Under Grønlands lederskab i Arktisk Råds arbejdsgruppe, CAFF, i 2006 lykkedes det at
opnå enighed om arbejdsplan og en finansieringsstrategi for ”Arctic Biodiversity Assessment (ABA)”. Arbejdet blev herefter igangsat med finansiel støtte fra en række lande,
herunder Danmark og senere også Nordisk Ministerråd mv. under ledelse af doktor
scient. Hans Meltofte fra Århus Universitet. Grønland har igennem hele processen varetaget rollen som co-lead, og var formand for styregruppen for ABA i en periode.
I dag – 7 år efter det første arbejdsdokument blev påbegyndt – står vi her med det endelig resultat i hånden. Mere end 250 personer fra 15 lande har bidraget til dette store og
vigtige værk. En lang række forskere fra Grønlands Naturinstitut samt Århus Universitet
har bidraget til projektet. Det er ganske imponerende, og uden det store bidrag fra grønlandsk og dansk side, var vi ikke kommet i mål.
Jeg vil i denne forbindelse gerne benytte lejligheden til at takke hver og en som på den
ene eller anden måde har bidraget til processen. Samtidig vil jeg også personligt takke
Hans Meltofte for hans store standhaftighed – en proces, der har krævet tålmodighed og
evnen til at bringe folk sammen for at nå i mål.
Jeg bemærker, at ABA konkluderer, at klimaforandringer er den største trussel mod naturen men også at nogle arter ikke udnyttes bæredygtig.. Det er i den forbindelse vigtigt
at fremhæve den menneskelige faktor i vores ageren i vores natur. Én ting er klimaændringerne og de tilpasninger vi i den forbindelse skal arbejde med. Én anden faktor er en
ikke bæredygtig udnyttelse af forskellige arter, fx lomvien. Her er trods en aktiv forvaltning rettet mod en bæredygtig udnyttelse sket et tilbageskridt. Det er for mig vigtigt at
sikre at vi skal leve i harmoni og i respekt for naturen og de levende ressourcer.
Konklusionerne i ABA skal tages alvorligt – og det er vigtigt at sikre og igangsætte opfølgningen af de anbefalinger som er kommet.
Jeg vil gerne slutte af med en lille tanke. Når jeg tager på fangst, hvad jeg gør så ofte
mit politiske virke tillader det, så er det at være en i naturen og høste af den en del af
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mig. Jeg er ikke naturromantiker. I mit univers er der intet besynderligt i at stå her den
ene dag og præsentere Arktisk Råds rapport om vurdering af den biologiske mangfoldighed, og så gå på jagt den næste dag. Det er nærmest essensen af livet. Som mennesker lever vi i og med af naturen. Eksistensgrundlaget er – udover følelsen af frihed i
naturen - derfor at få mad på bordet. Det gælder uanset, hvor i verden man befinder sig.
Hvis naturen ikke kan producere mad, så kan vi heller ikke leve. Min tilgang til den biologiske mangfoldighed i Arktis er derfor, hvorvidt vi sikrer føden – og dermed sikre de
økosystems tjenester naturen giver os. Nogle af klimaændringerne kan vi gøre noget
ved, andre ikke. Det menneskelige aspekt i bæredygtig udnyttelse og beskyttelse af naturen kan og skal vi gøre noget ved. Jeg har ikke tænkt mig at efterlade en ubrugelig
natur til mit barnebarn, men jeg er heller ikke romantiker. Naturen er en del af mennesket, og vi af den. Den skal anvendes med fornuft og udfra princippet om biologisk bæredygtig udnyttelse.
Med disse ord byder jeg alle fremmødte velkommen, og jeg ønsker i den forbindelse
både jer og jeres familier et godt nytår.
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