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Case: Innovation  

1. Vision og mål  

Den private sektor udgør i dagens Grønland kun en lille del af den samlede 
økonomi, hvis der ses bort fra de selvstyreejede virksomheder. Traditionen for 
at skabe sin egnen virksomhed er meget begrænset, og primært fokuseret på 
allerede eksisterende erhverv inden for fiskeriet, dagligvarer butikker eller 
byggeriet. Det er helt essentielt, at der skabes en bredere erhvervsstruktur i 
Grønland med flere erhvervssektorer. Grønland har brug for flere 
iværksættere inden for andre eksportgivende erhverv.  

Casen skal udmunde i konkrete anbefalinger til Naalakkersuisut om, hvordan 
Grønlad skaber andre eksportgivende erhverv ud over fiskeriet, råstofsektoren 
eller turismen. Hvilke krav stiller det til de politiske rammebetingelser, 
iværksætterkulturen, arbejdsstyrken og eventuelt bosætningsstrukturen i 
Grønland. 

Anbefalingerne skal tage højde for kommende nye erhvervsområder kan 
tiltrække risikovillige investorer, og fungerer på markedsvillige vilkår efter en 
periode.  

2. Casebeskrivelse 

Greenland Ice er et eksempel på en virksomhed, som har eksportpotentiale 
inden for et nyt område. Greenland Ice producerer is baseret på indlandsis 
tilsat smagsstoffer og soydrik. Det indeholder ingen sukker og er allergivenligt. 
Greenland Ice har i dag en mindre produktion, som primært bliver solgt i 
Grønland, men vil gerne eksporterer sine produkter til Danmark og evt. resten 
af verden.  

Greenland Ice primære udfordringer for at øge sin eksport er følgende: 

 Meget lille produktion apparat designet til et mindre 
hjemmemarked (Kan i dag producerer ca. 6000 liter is om ugen) 

 Mangler større skibskapacitet til at leverer is fra isbjerge 

 Kvalificeret arbejdskraft 

 Lang transporttid til eventuelle kunder  

 Dyre transportomkostninger (fragtrate) 
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Side 2 

 Manglende distributionsnetværk i Danmark.    

 Manglende kendskab til fødevarer regler på evt. kommende 
markeder.  

 

3. Centrale Aktører 

- Royal Arctic Line  

- Greenland Venture  

- Vækstfonden  

- Naalakkersuisut 

- Dansk eksportråd   

4. Udfordring  

Med udgangspunkt i Greenland Ice som case kom med anbefalinger til to 
andre områder som evt. kunne skabe eksportgivende erhverv.  

Baseret på Greenland Ice som case, beskriv og opstil løsningsforslag til 
hvordan Naalakkersuisut kan forbedre rammebetingelserne for disse erhverv.   

Erhvervene skal kunne bære sig selv efter maksimum 3 år og skal kunne 
generer risikovillige investeringer.  

Opstil et diagram der beskriver problemstillingerne for det konkrette erhverv, 
fordel ved det konkrete erhverv og barrierer for det konkrette erhverv.   

5. Liste over bilag (rapporter, artikler, tal og statistikker mv.) 

 Grenland Ice:  

http://greenlandice.gl/site/ 

 

 Erhvervsstruktur: 
http://www.stat.gl/dialog/main.asp?lang=da&sc=ES&version=2
01501 
 

 Grenland venture og deres erhvervsrådgivning: 

http://www.venture.gl/?lang=da 

 

 Eksport tal: 
http://www.stat.gl/dialog/main.asp?lang=da&version=201502&
sc=IE&colcode=t 

 

 Vækstfonden: http://www.vf.dk/ 

http://greenlandice.gl/site/
http://www.stat.gl/dialog/main.asp?lang=da&sc=ES&version=201501
http://www.stat.gl/dialog/main.asp?lang=da&sc=ES&version=201501
http://www.venture.gl/?lang=da
http://www.stat.gl/dialog/main.asp?lang=da&version=201502&sc=IE&colcode=t
http://www.stat.gl/dialog/main.asp?lang=da&version=201502&sc=IE&colcode=t
http://www.vf.dk/
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