Pressemeddelelse – 2. oktober 2019

Direktør for Naturinstituttet, Pinngortitaleriffik, i Nuuk, Klaus Høyer Nygaard, modtog Det Grønlandske
Selskabs Æresmedalje – Rink-medaljen -ved et festsymposium til fejring af 200 året for H.J. Rinks fødsel.
På festsymposiet lanceredes også en ny stor biografi om Hinrich Rink skrevet af Pia Rink og udgivet af Det
Grønlandske Selskab
Rink-medaljen blev indstiftet i 1960 og det er 13. gang medaljen uddeles.
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”Klaus Nygaard tog ligesom Rink en naturvidenskabelig uddannelse og blev tidligt tiltrukket af Grønland
bl.a. gennem studenterarbejde i felten, der også medførte et speciale, der var led i vurdering af
infrastrukturprojekters påvirkning af naturen.
Som Rink blev Klaus Nygaard indfanget af Grønland og fik fra Staten og senere Grønlands Hjemmestyre den
udfordrende opgave at opbygge en enhed i Grønland, der kunne forske, overvåge og rådgive om landets
levende ressourcer.
Det blev starten på et videnskabeligt eventyr af afgørende betydning for Grønland, et eventyr som i år kan
fejre 30 års jubilæum. Først arbejdede Klaus Nygaard på biologstationen fra 1989, siden på Grønlands
Fiskeriundersøgelse da denne overflyttedes til Nuuk. Klaus Nygaard blev leder heraf fra 1993.
Ved overflytningen var der stadig en base i Danmark, men kun én videnskabelig medarbejder flyttede med
for at lade sig pensionere kort efter. Nogen kaldte det ”Mission impossible”.
Johnny Fredericia begrundede videre i sin tale til Klaus Nygaard:
”Du har været inspirator og skabt et godt, tiltrækkende internationalt forskningsmiljø omkring dig, der har
skabt det mest betydningsfulde forskningsinstitut i Grønland.
Det er gjort med forståelse for, at forskningen skal have kvalitet og uafhængighed, men også relevans for
det samfund den er en del af.
Du har i enestående grad formået at skabe respekt om instituttets rådgivning til det grønlandske samfund
og dets allervigtigste erhvervsgrundlag – udnyttelse af de levende ressourcer, rejer, fisk, hav- og
landpattedyr og fugle.
Du har skabt politisk opbakning og accept af jeres rådgivning i erhvervet, selv om de foreslåede kvoter
måske sjældent vækker begejstring.
Dette har du og dit institut sikret gennem anerkendt forskning. En forskningsevaluering fra 2014 viste at
indenfor Rigsfællesskabet var Naturinstituttet den fjerde mest bidragende og tredje mest citerede
institution i Polarforskningen – som i dag omfatter såvel de levende ressourcer som klimaforskningen og
miljøforskning og -undersøgelser, dvs. påvirkninger ved infrastrukturer og udnyttelse af mineralske
råstoffer.
Det er bl.a. gjort gennem omfattende monitering og opbygning databaser, så I altid har dokumentationen
på plads.
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Rådgivningen til Selvstyrets myndigheder er baseret på, at udnyttelsen er bæredygtig. Det kræver, den er
solidt fagligt forankret, og at rådgivningen er internationalt anerkendt. Det ligger så også til grund for MSC
certificeringen af grønlandske produkter – og dermed pris og markedsadgang.
I et jubilæumsskrift udtaler Johnny Fredericia, formand for Det Grønlandske Selskab:
””Pinngortitaleraffik har været en helt afgørende institution i udviklingen af et bæredygtigt fiskeri i
Grønland”
Sidst men ikke mindst har du været en ørn til at skaffe bevillinger fra offentlige kasser og fonde, således at
instituttet har kunnet vokse og udvikle sit samarbejde indenfor - såvel som udenfor - Rigsfællesskabet.
Du har skabt et godt samarbejde med de der skal leve med Instituttets rådgivning, gennem inddragelse og
samarbejde med fiskere, så deres erfaringer inddrages i arbejdet – det er ret unikt.
Foran står opgaverne med udvikling af naturvidenskabelige kandidater, en forskningshub i Nuuk og et nyt
skib.
Medaljen er en personlig hædersbevisning. Men i et moderne forsknings- og rådgivningsinstitut kan ingen
alene skabe det hele alene. Derfor tilfalder æren også dit institut med alle dets dygtige og engagerede
medarbejdere”.

Johnny Fredericia
Formand
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Faktaboks:
Rink-medaljen er indstiftet af Det Grønlandske Selskab og uddelt første gang i 1960. Medaljen har navn
efter H. J. Rink, der arbejdede i Grønland både som videnskabsmand og som administrator, og som bl.a. er
kendt som en af mændene bag indførelsen af det første spæde demokrati i Grønland i midten af 1800-tallet.
Rink-medaljen tildeles personer, der ligesom H. J. Rink på en helt særlig måde har givet et bidrag til den
videnskabelige forskning vedrørende Grønland eller på anden måde har gjort en betydningsfuld indsats for
det grønlandske samfund.
Hinrich Johannes Rink (1819-1893), som er portrætteret på medaljens forside, ydede en betydelig
videnskabelig indsats i Grønland indenfor geologi, kartografi og etnologi. Desuden fungerede han fra 1853
som kolonibestyrer i Julianehåb/Qaqortoq, fra 1855 som inspektør i Sydgrønland og fra1871 som direktør
for Den kongelige grønlandske Handel.
Medaljen (65mm/sølv) er fremstillet i et snævert samarbejde mellem billedhuggeren Claes Lorentzen og den
grønlandske forfatter og kunstner Jens Rosing. På bagsiden er de traditionelle grønlandske fartøjer, qajaq
og umiaq præsenteret sammen med Det Grønlandske Selskabs bomærke.
Rink-medaljen tildeles efter en beslutning i Det Grønlandske Selskabs bestyrelse.
Det Grønlandske Selskabs formål er at fastholde og udvide interessen for og kendskabet til Grønland og det
grønlandske samfund.
Kontaktinformation:
Johnny Fredericia, formand for Det Grønlandske Selskab dgls@dgls.dk eller +45 21 46 32 44
Klaus Nygaard, Direktør for naturinstituttet, telefon +299 55 12 42
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