
    

Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Timersornermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik 

Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke 

 

 

1/1 

Forskning – vejen til fremdrift  
Grønlands nationale forskningsstrategi 2022-2030 
 

På vegne af forskningsenheden i Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke, 

er vi begejstret over at den nye grønlandske forskningsstrategi er blevet offentliggjort. 

Med tilblivelsen af strategien ligger der samtidig et ansvar – et ansvar om at følge op på 

de mål, som er beskrevet, samt komme de politiske initiativer til livs. Os i forskningsen-

heden vil derfor gerne introducere os til forskningsmiljøet og andre relevante aktører, 

samt skabe opmærksomhed på strategien.  

Forskningsenhedens fineste arbejde ligger i at holde 

overblik og støtte udviklingen indenfor de rammer 

som strategien sætter, hvilket vi gør i tæt samarbej-

de med forskningsrådet og Arctic hub. Nogle af 

overskrifterne i strategien inkluderer lokal foran-

kring, bæredygtig samfundsudvikling, tilgængelig-

hed, samt at forskning skal have et internationalt 

udsyn. Dette er en bred vifte af udviklingsområder, 

som kun kan muliggøres ved at løfte i flok. Vi håber 

derfor på et godt fremtidigt samarbejde med rele-

vante aktører, så vi kan realisere visionen om, at 

forskning skal være til gavn for Grønland.  

Vi modtager al form for ris og ros, samt spørgsmål 

som skulle været opstået i forlængelse af udgivel-

sen af forskningsstrategien. Vi er samtidig meget 

interesseret i dit/jeres arbejde og hvordan det bi-

drager til at fremme målene for strategien. Hertil 

tror vi på at åben dialog er vejen frem.  

Hvis du/I ikke har læst strategien endnu, så kommer 

der herfra den stærkeste opfordring. På nuværende 

tidspunkt bliver der arbejdet på at få lavet en fysisk 

udgave af strategien, samt få både den grønlandske/danske og engelske version op på 

de rigtige platforme. Så følg med og hjælp gerne til hvor du/I kan. 

Vi sidder på vores plads i Nuuk og vores mailboks er altid åben. Vi kan også altid finde tid 

til en kop kaffe. Vi glæder os til at høre fra dig/jer og så ses vi jo ude i forskningsmiljøet!  

Bedste hilsener, forskningsenheden  

Nuka Mette-Marie Larsen  &  Daniel Lyberth Hauptmann 

nmml@nanoq.gl    dalh@nanoq.gl  

+299 345669    +299 346071 
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