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Case: Fiskeri  

1. Vision og mål  

Fiskeriet og eksporten af grønlandske fisk og fiskeriprodukter skal også i 
2025 udgøre rygraden i Grønlands økonomi. For at ressourcerne også skal 
være til rådighed for fremtidige generationer, skal det være biologisk 
bæredygtigt. 

Det grønlandske fiskerierhverv (både selve fiskeriet og 
produktionsprocesser på skibe og i land) skal samtidigt være 
internationalt konkurrencedygtigt, dvs. forretningsmæssigt rentabelt og 
uden offentlige tilskud. Fiskerierhvervet skal bl.a. selv skabe grundlaget 
for at finansiere sine løbende investeringer, herunder i produktudvikling, 
flådefornyelse, fiskefabrikker, omstilling til fiskeri efter andre arter, når 
ændringer i de biologiske forudsætninger kræver det, og når nye 
muligheder opstår (f.eks. i det pelagiske fiskeri), m.v. 

Casen skal udmunde i konkrete anbefalinger til Naalakkersuisut om, 
hvordan Grønlad opnår størst mulig værdi for hele samfundet af landets 
fisk og skaldyr og hvilke krav det stiller til både de politiske 
rammebetingelser for erhvervet og til erhvervet selv, arbejdsstyrken og 
eventuelt bosætningsstrukturen i Grønland. 

Anbefalingerne skal tage højde for, at erhvervet skal kunne tiltrække 
risikovillige investorer, og at både samfundets egen store 
fiskerivirksomhed, Royal Greenland, og de private selskaber og fiskeriet 
både indenskærs og udenskærs kan fungere på markedsmæssige 
betingelser. 

2. Casebeskrivelse  

Baggrund: Fortid og fremtid i casen 

”Fiskerieksporten udgjorde i 2011 2,4 mia. kr. svarende til 57 % af 
Grønlands samlede eksport og hele 93 % af vareeksporten. Grønlands 
samlede bruttonationalprodukt (BNP) ville falde med 25 %, hvis man 
forestillede sig, at fiskeriet ophørte fra den ene dag til den anden. 

Fiskeriet har enorm betydning for beskæftigelsen, de mange leverandører 
og de offentlige kasser - og dermed for velstanden i hele landet. Eller sagt 
med andre ord: Uden en driftig og investeringsvillig fiskerisektor i 
konstant udvikling vil Grønland komme i en meget kritisk situation. Hvad 
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Side 2 

skal der gøres for at undgå det?” (Copenhagen Economics, november 
2014). 

Alvoren i et økonomisk sammenbrud i fiskeriet oplevede Grønland i 
slutningen af 1980´erne hvor blot få års fejlslagne investeringer i skibe og 
fabriksanlæg bragte Grønland på randen af konkurs. Den politiske 
handlingsplan indebar en reform af bl.a. det udenskærs fiskeri, der gik fra 
mange urentable til få rentable trawlere, indførelse af omsættelige kvoter 
m.v. 

På land blev der gennemført en opbremsning i bygningen af nye 
indhandlings- og produktionsanlæg, som i årene indtil da havde fulgt en 
ambitiøs erhvervsudviklingsplan, der havde som mål at bygge fabrikker og 
indhandlingsanlæg i de fleste byer og bygder. Politikerne besluttede 
samtidigt, at Royal Greenland skulle operere på markedsmæssige 
betingelser uden politisk indblanding i driften, og et middel hertil var 
udpegning af en professionel bestyrelse og ledelse. 

2.2 Overblik over aktører 

Man kan opdele fiskeriet i udenskærs og indenskærs. Det indenskærs 
fiskeri domineres af små fartøjer (joller og kuttere), der forsyner 
landanlæg. Det havgående fiskeri er koncentreret om få, store og primært 
fabriksfartøjer med produktion om bord. Der er dog her en landingspligt 
på 25 % af de fangede rejer. Se Copenhagen Economics (2013) om 
erhvervsstrukturen i fiskeriet. 

2.3. Generel og specifikke fakta 

Rejefiskeri er det primære fiskerierhverv, hvor mængde og værdi udgør 
over 50 % af den samlede fiskeri. Andre vigtige fiskearter, såsom hellefisk, 
torsk, stenbider og krabber spiller også en vigtig rolle i eksporten. Se 
Fiskerikommissionens betænkning (2009) og Grønlands Statistik. 

3. Udfordringen  

Det overordnede formål med casen fremgår af pkt. 1, Vision og mål. 

Inatsisartuts Fiskeriudvalg lægger op til en evt. tidsbegrænsning af de 
hidtidige kvoter i fiskeriet med særlig fokus på de udenskærs rejekvoter. 
Udform en anbefaling til Naalakkersuisut om, hvad man bør gøre. Det er 
en forudsætning, at fiskeriet som nævnt skal være økonomisk og biologisk 
bæredygtigt, kan klare sig uden tilskud i den internationale konkurrence 
samt fortsat skal kunne tiltrække risikovillige investorer. Hvilke risici og 
muligheder vil I pege på i jeres anbefaling?  

4. Liste over bilag 

Se bilag 1. 

 


