Tale af bestyrelsesformanden for Pinngortitaleriffik Gert Mulvad ved det officielle åbning af Afdelingen
for Miljø og Råstoffer i Pinngortitaleriffik den 26. maj 2014.

Kære gæster og ansatte her på instituttet.
Som formand for Pinngortitaleriffiks bestyrelse byder jeg jer hjertelig velkommen til denne reception i
forbindelse med indvielsen af den nye faglige afdeling i instituttet.
Afdelingen har fået navnet Afdeling for Miljø og Råstoffer og vi – både bestyrelsen og instituttets personale
– er rigtig stolte over, at det er lykkedes os at få afdelingen op at stå. Det betyder jo for os, at vi forsat er i
udvikling og har viljen til at søge nye veje og ikke mindst udvide vores horisont.
Med oprettelsen af afdelingen har vi påtaget os et stort ansvar. For ikke nok med, at vi skal opbygge viden
inden for miljøområdet forpligter det også os, at den viden og kunnen, vi opbygger, er mindst på højde med
DCE´s ekspertise på området.
Det er faktisk ret sigende, at det netop i år er 40 år siden, det daværende Grønlands Miljøundersøgelser i
dag omdøbt til DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, startede med
miljøundersøgelser i Grønland. Pioneren inden for området seniorforsker Poul Johansen er netop for nylig
gået på pension. Det er derfor i den anledning passende, at takke Poul for den store indsats, han har ydet
for Grønland og i særdeleshed Pinngortitaleriffik.
Det er faktisk en kæmpe stor ekspertise GM og senere DCE har opbygget i de 40 år, og den ekspertise kan vi
ikke blot over få år flytte til Grønland. Det vil kræve fornuftig omtanke om hele processen og ikke mindst
snilde.
Men, med åbningen af den nye afdeling har vi taget et skridt. Et vigtigt og et naturligt skridt at tage for både
Pinngortitaleriffik og Grønland. Vi vil også gerne udvikle os, og på sigt vil vi selv kunne klare ansvaret med
miljø-rådgivningen. Vi kan jo ikke blive ved med at overlade ansvaret på det område til andre uden for
Grønland.
Derfor er vi taknemmelige for den støtte, vi har fået fra fondene Oak Foundation og VILLUM Fonden over
de kommende 3 år. Den tillid I har udvist, vil vi leve op til, og vi skal gøre vores yderste for at indfri de
ønsker, I nærer for os.
Her til sidst vil jeg lykønske personalet i Pinngortitaleriffik med det, de har opnået i dag. Det er stort og med
den dygtighed I fortsat yder, er jeg sikker på, at det nok - også på den front – skal lykkes jer. Stort tillykke til
jer og ikke mindst tillykke til Grønland med det skridt, der er taget.

Qujanaq.

