
D
et er svært at tage noter, både
elektronisk og på papir, når man
befinder sig i en vippende jolle på

et iskoldt hav, så da fisker og fanger Per
Ole Frederiksen skal forklare, hvordan
han registrerer sine iagttagelser af bytte-
dyr, is, vejr og havstrømme, peger han på
sit baghoved, og ordet ’harddisk’ dukker
op i strømmen af grønlandsk.

Det er Per Ole Frederiksens og nogle af
hans kollegers iagttagelser, som er bag-
grunden for, at Naturressourcerådet i
bygden Attu i Vestgrønland i onsdags
blev tildelt Nordisk Råds Miljøpris.

De har siden 2014 indsamlet observa-
tioner af de naturforhold, som deres leve-
brød afhænger af. De drøfter deres iagtta-
gelser og indrapporterer det, de er enige
om, til en søgbar database. På baggrund
af deres observationer stiller de forslag
om ændringer, for eksempel af jagttider
og kvoter.

Fiskerne og fangerne er eksperter i den
natur, de lever i. Men de har ikke ret me-
get formel uddannelse, og det er sin sag at
få accepteret deres indsats på lige fod
med input fra forskningen. Det kan pri-
sen måske gøre lettere.

Vigtig anerkendelse
»Prisen er en anerkendelse af, at vores
iagttagelser er lige så vigtige som forsker-
nes. Det er meget vigtigt«, siger Per Ole
Frederiksen.

Han sidder i lobbyen på Park Hotel i Ka-
strup, et stopover på vej hjem fra prisud-
delingen, der fandt sted i Oslo. Per Ole Fre-
deriksen modtog prisen sammen med

projektleder Nette Levermann fra Grøn-
lands Departement for Fiskeri, Fangst og
Landbrug og Paviarak Jakobsen.

Sidstnævnte er erhvervskoordinator i
Qeqertalik Kommune. Det er ham, der
sørger for at få fiskere og fangeres obser-
vationer og forslag skrevet ned og indrap-
porteret. Som den eneste dobbeltsprog-
ede i den lille delegation oversætter han
også Per Ole Frederiksens udtalelser til
dansk.

På bordet mellem os står den 2,3 kilo
tunge glasskulptur, som følger med Nor-
disk Råds Miljøpris på 350.000 kroner. De
to mænd har allerede planer for, hvad
pengene skal bruges til – ud over det loka-
le Naturressourceråds fortsatte arbejde.

»Programmet skal udbredes langs kyst-
en. Det vil vi bruge pengene til, for vi har
ikke andre midler«, siger Per Ole Frederik-
sen. 

Programmet hedder Pisuna, en grøn-
landsk forkortelse af ’dokumentation og
forvaltning af de levende ressourcer’. Det
begyndte i 2009 som et pilotprojekt på
initiativ fra selvstyret. 

Pisuna er etableret i flere bygder på
Grønlands vestkyst, hovedsagelig om-
kring Diskobugten.

I Nordisk Råds begrundelse for at tilde-
le miljøprisen til Naturressourcerådet i
Attu hedder det blandt andet: »(Det) de-
monstrerer, hvordan demokratisk borge-
rinddragelse fremmer viden om havmil-
jøet (og) styrker forvaltningen«. 

Hurtig handling kan være vigtig
Det er der i høj grad brug for. Per Ole Fre-
deriksen mangler ikke eksempler på kvo-
ter og regler, som han vil have ændret:

»Polarlomvie er væk fra Nordgrønland,
inden jagttiden åbner. Al ægsamling und-
tagen af mågeæg er forbudt. Hos er der in-
gen hvalrosser, når jagttiden begynder.
Til gengæld er der et par måneder, hvor
hvalrossen er der, men hvor man ikke må
jage den. Derfor er vi nødt til at jage fra jol-
ler, og det er farligt. Før kunne man køre
et hundespand ud på isen, men isen er
tyndere nu på grund af klimaændringer
og højere havtemperatur«, siger han.

Klimaændringerne understreger beho-
vet for at bruge fangeres og fiskeres obser-
vationer i naturforvaltningen, siger
dr.scient. Finn Danielsen fra forsknings-
virksomheden Nordeco, som har hjulpet
med at opbygge Pisuna.

I Arktis stiger temperaturen nemlig
langt hurtigere end i resten af verden. Kli-
maændringerne er meget mærkbare, og
reguleringen har svært ved at følge med.

»Næsten alle naturressourcerådene i Pi-
suna sagde i flere år, at torskene var blevet
større, og der var blevet flere af dem, men
de fik først en større kvote i 2016, fordi
iagttagelserne skulle bekræftes af et
forskningsskib. Det er vigtigt at have en
forvaltning på plads, der gør, at man kan
rykke hurtigt«, siger Finn Danielsen.

Også han mener, at anerkendelsen i
form af miljøprisen kan være med til at
gøre forskere og myndigheder mere lyd-
høre over for Pisuna. Programmet har in-
spireret lignende initiativer i Finland og
Rusland.

Afstanden til Nuuk er stor
Alene Naturressourcerådet i Attu har fo-
reslået 41 forskellige tiltag til kommunen.
Nogle for at begrænse udnyttelsen af na-
turressourcerne, andre for at udvide den.
Noget er gået igennem, noget skal op til
Selvstyret. Per Ole Frederiksen og Pavia-
rak Jakobsen er tydeligvis ikke imponere-
de over tempoet i gennemførelsen af for-
slagene.

Per Ole Frederiksen vender flere gange
tilbage til, at det er vigtigt at få dokumen-
teret den traditionelle viden, som fiskere
og fangere har fået fra deres forfædre. Vi-
den, som har været overset, fordi den ikke
er skriftlig, og som »er helt vildt forskel-
ligt fra det, der er skrevet ned nu«, som
han udtrykker det.

Afstanden til den centrale forvaltning
og Selvstyrets videnskabelige rådgiver,
Grønlands Naturinstitut i Nuuk, er tyde-
ligvis lang, både mentalt og fysisk. Qeqer-
talik Kommune er næsten halvanden
gang større end Danmark – og i øvrigt
Grønlands næstmindste kommune. Det
er en anden årsag til at inddrage fanger-
nes viden mere i naturforvaltningen: De
er på stedet hele tiden, og det er dyrt at
sende forskere ind udefra. 

Finn Danielsen fra Nordeco, som i åre-
vis har arbejdet med borgerinddragelse i
videnskab og forvaltning, ser bredere
aspekter i Pisuna:

»Det er et program, der går langt ud
over at være et miljøredskab. Det sætter
små afsides bygder i stand til at overleve
på bæredygtig vis«.
ellen.andersen@pol.dk

Naturforvaltning

Fiskere og fangere på 
Grønlands vestkyst leverer
viden, som på linje med
forskning kan bruges i 
forvaltningen, f.eks. til 
at ændre jagttider.

Nordisk pris anerkender fiskeres viden
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P
å en parkeringsplads lidt nord for
den lille skiby Oppdal i det centrale
Norge, står fire 70 tons tunge ame-

rikanske kampvogne samt fem lette pan-
servogne, der venter på at skulle indtage
den lille flyveplads i Oppdal, som bliver
forsvaret af spanske tropper. Men de mili-
tære køretøjer bevæger sig ikke. De bliver
holdt tilbage af et halvt hundrede journa-
lister, der alle er på jagt efter de bedste
krigsbilleder.

Det hele er helt ufarligt, fordi det her er
en øvelse. Amerikanske, britiske, spanske

og norske tropper går smilende rundt og
snakker med journalister fra hele verden.
De inviterer tv-reporterne til at sidde på
kampvogne og sende direkte hjem til de-
res hjemlande.

I disse uger er det centrale Norge blevet
centrum for den nordatlantiske forsvars-
alliance Nato. 50.000 soldater fra de 29
medlemslande samt Sverige og Finland
er samlet for at teste alliancens mod-
standskraft, hvis et af landene bliver an-
grebet. Medlemslandenes berømmede
musketered betyder, at hvis ét land bliver
angrebet, betragtes det som et angreb på
alle lande i forsvarsalliancen, og de andre
allierede skal hurtigt mobilisere deres
tropper til det land, der er blevet angre-
bet.

Officielt lyder forklaringen , at soldater-
ne skal simulere et angreb i et vinterkli-
ma, men Nato siger ikke, hvem der kunne
tænkes at stå bag sådan et angreb. Det er
en »fiktiv aggressor«, som Nato’s norske
generalsekretær, Jens Stoltenberg, har
kaldt fjenden. Men når journalisterne har
slukket for deres mikrofoner, skal man ik-
ke tale med mange folk, der lige nu er
samlet i Norge, før det bliver tydeligt,
hvem fjenden er.

»Det er helt klart Rusland. Den her øvel-
se er en klar indikation på den markante
militære omstillinger, Nato har været i
gang med siden 2014, hvor Rusland an-
nekterede halvøen Krim i Ukraine. Nato

har rykket sig væk fra at foretage krisesty-
ring i Afghanistan til det, organisationen
foretog sig de første 40 år af sin levetid«,
siger Kristian Søby Kristensen, der er seni-
orforsker ved Center for Militære Studier
på Københavns Universitet.

Nordens forsvarsministre lægger hel-
ler ikke skjul på, at det er med bekymrede
blikke, de vender øjnene mod den østlige
side af Østersøen.

»Vi ser ingen direkte militære trusler
mod Norden i dag, men vi lever i en ufor-
udsigelig og usikker tid. Et mere selvhæv-
dende Rusland har vist både evne og vilje
til at bruge militær magt for at opnå sit
eget strategiske mål«, skrev de nordiske
landes forsvarsministre i et debatindlæg,
der er blevet bragt i Jyllands-Posten.

Den fiktive aggressor
Soldaterne skal følge et detaljeret, men
hemmeligt manuskript, der udstikker
retningslinjerne for, hvor tropperne skal
være, hvem der angriber, og hvem der for-
svarer. Det fiktive slag gik i gang onsdag.
Øvelsen skal træne Nato’s egen mobilitet
og vise, hvordan alliancen kan mobilisere
sine tropper på kort tid. Og det skal virke
afskrækkende på russerne, vurderer Kri-
stian Søby Kristensen.

»Der skal sendes klare politiske signa-
ler. Øvelsen skal afskrække, men den skal
ikke provokere unødigt. Det er nok der-
for, at den foregår i Norge og ikke langt

væk i Portugal eller helt tæt på den russi-
ske grænse i Baltikum«, siger Kristian Sø-
by Kristensen.

Meget tyder dog på, at russerne allere-
de er blevet provokeret, og de er heller ik-
ke i tvivl om, at de er den fiktive aggressor.

»Denne demonstration af kamppoten-

tiale er af tydelig antirussisk karakter«,
skrev den russiske ambassade i Oslo på
Facebook og fremhævede, at der kun er
200 kilometer til den russiske grænser.

I fredags modtog de norske luftfarts-
myndigheder, Avinor, en meddelelse fra
Rusland om, at man for øvelsens skyld vil-
le lade to russiske bombefly flyve rundt
om Norge og lave en skydeøvelse i Nor-
skehavet uden for kysten ved Molde, Åle-
sund og Kristiansund. Det vil som mini-
mum berøre mindst tre norske boreplat-
forme, et produktionsskib og fire oliefel-

ter, og det er i samme område, hvor Nato
også foretager sine øvelser.

Russerne er nemlig bekymrede over, at
de nordiske lande samordner deres mili-
tære infrastruktur i store militærøvelser.
Det betyder, at amerikanerne kan komme
hurtigere frem til Rusland, og det er der-
for, russerne nu lægger pres på de norske
myndigheder, vurderer forsker ved For-
svarets Højskole Tormod Høier i den nor-
ske avis Adresseavisen.

Øvelsen skal dog ikke kun virke af-
skrækkende over for russerne og træne
forsvarsberedskabet. For Nato er det lige
så vigtigt at vise de øvrige medlemslande,
hvad forsvarssamarbejdet faktisk kan
præstere. Derfor bliver journalisterne in-
viteret hen til kampvognene, så de kan
rapportere til deres hjemlande om øvel-
sen. På den måde kan befolkningerne
overbevises om, alliancen faktisk virker.

»Øvelsen skal forsikre medlemmerne
om, at de kan stole på alliancen«, siger Kri-
stian Søby Kristensen.

Er PR-formålet vigtigere end selve militær-
øvelsen?

»Det er en øvelse, hvor man træner på at
gå i krig for at undgå at gå i krig, ved at
man sender de afskrækkende signaler.
Hvis den her øvelse gør, at Rusland opfø-
rer sig mindre aggressivt over for Nato,
har den opfyldt sit formål«, siger Kristian
Søby Kristensen.
perry.jensen@pol.dk

Forsvar

Nato flytter fokus fra 
Afghanistan til Norden,
hvor den største Nato-
øvelse siden den kolde krig
er i gang. Pludselig holder
Rusland skydeøvelser på
havet ud for Norges kyst.

Gigantisk Nato-øvelse skal skræmme Rusland
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TRÆNING. Tropperne i den 

amerikanske marine, der deltager i Nato-

øvelsen, er typisk mellem 18 og 22 år. 
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