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1. Sammendrag  
Denne redegørelse er udsprunget af et politisk ønske, hvor en nedsat arbejdsgruppe skal kigge på det 
offentliges engagement i sælskindsvirksomheden Great Greenland A/S (GG A/S). Redegørelsen skal 
tage udgangspunkt i nedenstående scenarier og komme med anbefalinger og konsekvensanalyse. 
 

1. Scenarie 1: GG A/S fortsætter med samme aktivitetsniveau som hidtil og servicekontrakter for 
2011 matcher 2010 niveau.  

2. Scenarie 2: GG A/S fortsætter med ændret aktivitetsniveau end hidtil og servicekontrakter for 
2011 og fremover baseres på indhandlinger, der alene må anses for nødvendige. 

3. Scenarie 3: GG A/S’s virke reduceres kraftigt, således indgås ikke nye kontrakter om 
skindindhandling og garveriet lukkes, en såkaldt moderat nedlukning. Kun systue, salg og 
administration fortsætter på et lavt aktivitetsniveau. 

Status og udfordringerne 

Det Selvstyreejede selskab GG A/S befinder sig i en økonomisk anstrengt situation, hvor afsætningen 
langt fra matcher produktionen. Dette betyder i praksis, at skindene ophober sig på lagret, og 
selskabets forretning giver underskud.  
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Estimat for antal skind på lager i perioden 2005-2009. X-akse: årstal. Y-akse: Antal solgte og indhandlede 
sælskind samt skind på lager hos GG A/S. Kilde: Årsregnskaber, finanslove og estimater – NSN. 
 
Selvstyret anvender indirekte selskabet til at formidle støtte til fangerne i form af indhandlingstilskud. I 
kraft af GG A/S’ anstrengte økonomiske situation er denne formidlingsform blevet meget bekosteligt. 
Nedenstående tabel viser Selvstyrets samlede omkostninger til servicekontrakt inklusiv 
indhandlingstilskud og under- / overskud fra GG A/S.  
 

Selvstyrets omkostninger ved GG A/S eksklusiv kapitalindskud.  
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 I alt 

Servicekontrakter (1.000 kr.) -32.400 -32.900 -30.738 -31.900 -30.000 -25.585 -27.762 -26.205 -237.490 
Årets resultat (1.000 kr.) 6.657 -346 -2.482 1.016 6.115 -2.445 -5.346 -10.326 -7.157 
I alt (1.000 kr.) -25.743 -33.246 -33.220 -30.884 -23.885 -28.030 -33.108 -36.531 -244.647 
Kilde: Årsregnskaber og finanslove – NSN. 

 
Redegørelsen viser, at for hver krone der formidles, koster det 42 øre at gøre det gennem GG A/S. 
Derfor indeholder redegørelsen undersøgelser, der viser fangernes økonomiske afhængighed af 
sælskindsindhandlingen og deres indhandlingsaktivitet. Dette sker for at beskrive behovet for 
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indhandlingstilskuddet. Udfordringen er at finde en løsning, der støtter de mest trængte fangere, og 
samtidigt er samfundstjenlig. 

Tilskudsordningen – fangernes indkomst og anvendelse af indhandlingsordningen   

Størstedelen af fangerne tjener mindre end 10.000 kr. årligt på indhandling af skind, og denne 
indkomst udgør for hovedparten kun en mindre del af deres samlede årlige indkomst.  
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Overblik over indkomstniveau fra sælskindsindhandlingsstøtte i fangererhvervet, 2009. X-akse: Udbetalt 
indhandlingsstøtte i kr. Y-akse: Antal fangere. Anmærkning: Figuren indeholder data for cirka 1.800 fangere og 
indhandler, selvom det er oplyst, at der kun er omkring 1.500 fangere. Dette forhold skyldes, at nogle fangere indhandler flere 
steder, og derfor optræder flere gange i databasen. Kilde: Figuren er konstrueret ud fra GG A/S’ datamateriale for 2009 – NSN. 

 
Et stort antal fangere anvender kun indhandlingsmuligheden i en til to måneder årligt. Som det 
fremgår af søjlediagrammet, er det kun omkring 100 fangere, der tjener over 50.000 kr. årligt på 
sælskindsindhandling. Det konkluderes i redegørelsen, at hovedparten af fangerne anvender 
skindindhandlingsordningen som en sekundær indkomst. 

Indhandlingsmønstre 

Redegørelsen viser en tendens til, at fangerne i højere grad anvender skindindhandlingsmuligheden i 
områder, hvor der ikke er et fiskeriproduktionsanlæg. Det fremgår af nedenstående krydstabel, at 
indtægter fra indhandlingen af sælskind er vigtigere for fangerne i områder uden bygdeanlæg versus 
områder med bygdeanlæg.  
 

Krydstabel af fiskeriproduktionsanlæg i forhold til sælskindsindhandlingen i hele kr.  

 Den gennemsnitlige indhandlingsværdi af sælskind for fangere i 2009 

Indhandlingsværdi ved anlæg 0-5.000 kr. 5.000-10.000 kr. 10.000-15.000 kr. 15.000-40.000 kr. Samlet 

Ikke bygdeanlæg  3 (19 %) 2 (13 %) 2 (13 %) 9 (56 %) 16 (100 %)

< 2.000.000 kr. 3 (27 %) 2 (18 %) 1 (9 %) 5 (45 %) 11 (100 %)

2.000.000 - 6.500.000 kr. 2 (20 %) 4 (40 %) 2 (20 %) 2 (20 %) 10 (100 %)

>6.500.000 kr. 3 (33 %) 4 (40 %) 1 (11 %) 1 (11 %) 9 (100 %)
Kilde: LULI Data base, GG A/S materiale - APNN. 
 
Der er stor forskel på indhandlingsmønstrene i de forskellige regioner. Af nedenstående tabel fremgår 
det eksempelvis, at der er flest fangere i nord, men fangerne i syd har den højeste gennemsnitlige 
indhandling. I redegørelsens bilag 11 fremgår det endvidere, hvor meget fangerne tjener fra 
skindindhandlingen på by- og bygdeniveau i forhold til deres årlige indkomst. Indkomst og indhandling 
varierer meget mellem de enkelte byer og bygder. 
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Regioner Indhandlet samlet i kr. 
Antal fangere og 

indhandlere  
Gennemsnitlig indhandling i kr. 

DISKO 3.068.870 229 13.401
MIDT 4.404.715 279 15.788
NORD 10.678.875 645 16.556
SYD 4.949.675 140 35.355
TUNU 2.484.175 129 19.257
Hovedtotal 25.586.310 1.422 17.993
Anmærkning: Der er taget højde for, at nogle fangere er registreret for indhandling flere steder. I de tilfælde er fangeren 
registreret ved den by/bygd, hvor han har indhandlet for den højeste værdi. Kilde: GG A/S materiale - APNN. 

 

Uddannelsestiltag og erhvervsfremme 

I redegørelsen anbefales det, at restriktioner på indhandlingsmulighederne i videst muligt omfang skal 
ske efter eller samtidig med iværksættelse af omskolings- og uddannelsestiltag. Dertil bliver der 
opridset nogle eksisterende omskolings- og uddannelsestiltag såsom Piareersarfiit, PKU-kurser, AMA-
kurser samt Fanger- og Fiskerskolen i Uummannaq. Derudover anbefales det, at der findes mulige 
alternativer til fangererhvervet, således at flere bliver omskolet, så de kan varetage jobs i andre 
erhverv. Dette arbejde kræver en målrettet indsats fra og samarbejde mellem Departementet for 
Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke (KIIIN), Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked (ISN) og 
kommunerne m.fl. 

Økosystemer 

Det konkluderes i redegørelsen, at sælfangst i forbindelse med alle scenarierne ikke vil have nogen 
nævneværdig indflydelse på økosystemerne. Det betyder, at skindindhandlingen ikke har nogen 
nævneværdig betydning for sælbestandens påvirkning af fiskebestanden og dermed fiskerierhvervet.  

Afsætningsmuligheder og Produktudvikling 

Der bliver i redegørelsen nævnt, at de internationale afsætningsmuligheder har været begrænsede. 
Der er på nuværende tidspunkt gjort forsøg med produktudvikling, men hidtil har dette ikke haft nogen 
større positiv effekt på afsætningen.   

Anbefalinger 

Arbejdsgruppen anbefaler scenarie 2. Således at fangerne i områder, hvor indhandlingstilskuddet er 
højt i forhold til deres totale årlige indkomst, fortsat får mulighed for at indhandle sælskind, fordi deres 
økonomi i høj grad er afhængig af dette tilskud. Restriktioner på indhandlingsmulighederne bør i videst 
muligt omfang ske efter eller samtidig med iværksættelse af omskolings- og uddannelsestiltag.  
Prioriteringen og begrænsninger kan ske på flere måder eller kombinationer, men er typisk 
områdebestemt. Eksempelvis kan der i områder, hvor fangernes indkomst fra sælskindsindhandling er 
lav i forhold til deres totale årlige indkomst og indkomsten i bygderne generelt lukkes for 
indhandlingsmuligheden af sælskind. Det kan ske, da fangernes økonomi kun i begrænset omfang 
afhænger af indhandlingstilskuddet i disse områder. En anden begrænsning kan være, at i områder, 
hvor der er lav ledighed og dermed alternative indtjeningsmuligheder ophøres der for indhandling. Det 
vil typisk være i større byer på vestkysten.   
Eventuelle restriktioner på indhandlingsmuligheder kan ske på baggrund af nærmere analyser i 
forhold til beskæftigelsesmuligheder, indhandlingsmuligheder, omskolingsparathed og sælskinds-
indhandlingens økonomisk betydning for fangerne.   
KNAPK er fortaler for scenarie 1. KNAPK mener, at den generelle situation for det kystnære 
fiskeri/fangsterhverv er hårdt ramt af lave fiskepriser, og at indhandlingsmulighederne generelt ikke er 
optimale over hele kysten. Fisker-fangererhvervet er betinget af mange forskellige processer baseret 
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på årets cyklus i den arktiske natur, og nogle fangere har specialiseret sig i sælfangst, hvilket ikke er 
afgørende, om man kommer fra en by eller bygd. 
Great Greenland A/S anbefaler i udgangspunktet scenarie 1, hvor deres nuværende strategi 
fastholdes med baggrund i forventningen om øget salg i 2011. 

Overvejelser og forslag til konkret handling 

Det er relativt få fangere, der har en betydelig indkomst fra indhandling af sælskind. Ikke desto mindre 
er muligheden af stor betydning for lokale samfund og for personer, som i dag har beskedne 
alternativer, sådan som fangsterhvervet og alternativerne dertil ser ud i dag for disse grupper.  
Derfor bør en eventuel reduktion eller lukning af indhandlingsmuligheden ikke stå alene, men kædes 
sammen med etablering af alternative muligheder inden for fiskeri- og fangsterhvervet eller andre 
erhverv. Som konsekvens bør frigivne midler fra en reduktion af indhandlingstilskuddets størrelse i 
første omfang kanaliseres over på at skabe klare og målrettede alternativer, som giver et bedre 
samfundsøkonomisk udbytte og med større efterspørgsel efter produkterne end for sælskind. 

Alternativer omkring fangsterhvervet:  
 Fødevarer. Der må forventes en stigende efterspørgsel efter grønlandske fødevarer på 

hjemmemarkedet, og her er i dag ikke samme afsætningsproblemer, som for sælskind. Øget 
selvforsyning af fødevarer er et fokusområde i den regionale udviklingsstrategi, hvorfor det i 
det mindste i dele af landet vil være oplagt at opprioritere dette område. Målrettede kost- og 
indkøbspolitikker kan bidrage til at skabe en større efterspørgsel efter fangstprodukter og kan 
være med til at forbedre økonomien på indhandlings- og produktionsanlæg og dermed hos 
indhandlerne via bedre afsætningsmuligheder. Ernæringsrådet, KNAPK, kommunerne, 
fødevareproducenterne, INUILI og Fisker- og Fangerskolen er oplagte at inddrage i dette 
arbejde, som hurtigt bør lede til en samlet plan med konkrete initiativer. 

 Turisme og kunsthåndværk. I og omkring turismeerhvervet er der i dele af landet ligeledes 
gode muligheder for at sælge flere tjenesteydelser for fangere. Dette kan være i forbindelse 
med betalingsjagt og –fiskeri, som guider, ved hundeslædeture eller lignende, ligesom 
afsætning af forarbejdede produkter fra fangsten i form af husflid og kunsthåndværk er en 
muligheder. Det er oplagt at inddrage Grønlands Turist- og Erhvervsråd, regionale 
turistselskaber og uddannelsesinstitutioner i dette arbejde, som hurtigt bør lede til en plan med 
konkrete initiativer for regionerne. 

Alternativer på andre erhvervsområder: 
 Væksterhverv. Specielt for den yngre gruppe af indhandlerne er det oplagte at skabe synlige 

og klare incitamenter til at søge over i andre erhverv, hvor der er behov for arbejdskraft, og 
aflønningen er langt bedre end i fangsterhvervet. Særligt de nye væksterhverv vil oplevere en 
stigende efterspørgsel efter arbejdskraft, også i ufaglærte jobs, hvor der kan ske en omskoling 
på relativt kort tid og for rimelige midler. Dette forudsætter ligeledes en tværgående indsats 
mellem kommunerne og Selvstyret, men også med arbejdsmarkedets parter og KNAPK. Der 
er i dag flaskehalse i arbejdsmarkedspolitikken, som bør afhjælpes hurtigt for at understøtte 
en mulig udvikling. 

Fælles for overnævnte er et behov for tværgående og helhedsorienteret indsats, målrettet 
kommunikation i forhold til målgruppen samt nødvendigheden af at afstemme indsatsen efter de 
regionale behov og muligheder. Redegørelsen bør ikke være afslutningen, men et afsæt til konkret 
handling. 
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2. Indledning 
Denne redegørelse er udsprunget af et politisk ønske, hvor en nedsat arbejdsgruppe skal kigge på det 
offentliges engagement i sælskindsvirksomheden Great Greenland A/S (GG A/S), og bygger på det 
vedtagne kommissorium i bilag 1.  
I arbejdsgruppens arbejde i henhold til kommissoriet startes med oprids af scenarier og anbefalinger 
fra arbejdsgruppen til Naalakkersuisut (afsnit 1 og 3). Afsnit 1-3 kan ligeledes læses som 
opsummering af arbejdsgruppens arbejde og konklusioner, med mulighed for at finde uddybende 
information i afsnit 4 – 11. Hernæst bliver GG A/S’ formål, baggrund for oprettelse og nuværende 
virksomhedssituation ridset op. Dette sker blandt andet ved en gennemgang af GG A/S’ vedtægter, 
opgave, struktur og servicekontrakt (afsnit 4). Afsætningsmuligheder (afsnit 5) og alternative 
produktudviklingsmuligheder af hele sælen beskrives (afsnit 6). Fangernes indhandlingsmuligheder 
(afsnit 7), indhandlingsmønstre (afsnit 8) og økosystem-konsekvensanalyse (afsnit 9) bliver 
gennemgået. Redegørelsen afsluttes med en oversigt for opkvalificerings- og omskolingsmuligheder 
(afsnit 10), muligheder for anden tildelingsordning (afsnit 11).  
Redegørelsen er fremkommet på baggrund af arbejdsgruppens kommissorium, fem møder, 
tekstbidrag og bemærkninger fra de involverede parter. De parter, som der er modtaget kommentarer 
eller bidrag fra, er Great Greenland A/S, KANUKOKA, KNAPK, Grønlands Naturinstitut (GN), 
Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked (ISN), Departementet for Finanser (AN), Departementet 
for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke (KIIIN), Departementet for Sociale Anliggender (IN), 
Bestyrelsessekretariatet (NSN) og Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug (APNN), der 
ligeledes var ansvarlig for sammenskrivningen af redegørelsen.  
Traditionelt er en redegørelse en orientering om et generelt emne, et helt sagsområde eller et 
lovgivningsområde, der gives i samlet, normalt skriftlig form uden at være svar på spørgsmål fra f.eks. 
Naalakkersuisut. Denne redegørelse vil udover en generel orientering om GG A/S og den 
samfundsøkonomiske og økologiske betydning af sælfangst og indhandling af sælskind tillige 
indeholde arbejdsgruppens anbefalinger som specificeret i kommissoriet.  
I behandlingen af nedenstående punkter er det vigtigt at gøre sig klart, hvorvidt formålet med 
kommissoriet er at sikre GG A/S’ fremtid eller at sikre forholdene for de fangere, hvis indkomst 
afhænger af GG A/S’ indhandling af sælskind. Man kan dog ikke komme udenom, at der findes en 
sammenhæng mellem at sikre GG A/S’ fremtid og sikre forholdene for fangerne, da fangerne tjener 
dele af deres indkomst ved indhandling hos GG A/S. De to formål er ikke nødvendigvis uadskillelige, 
mener nogle medlemmer af arbejdsgruppen, da fangerne eksempelvis kan støttes ad andre veje end 
gennem indhandlingsmuligheder, og GG A/S’ nuværende situation ikke afhjælpes ved indhandling af 
flere skind. Arbejdsgruppens bidragsydere har forskellige interesser og synspunkter og kan således 
have bidraget til afsnittene ud fra forskellige forudsætninger. Alligevel er der et fælles formål om at 
skabe en god løsning for GG A/S’ fremtid med særligt hensyntagen til påvirkningerne for de 
grønlandske fangere. 
APNN vil gerne give en anerkendelse til de involverede personer og deres engagement ved 
udarbejdelsen af redegørelsen og håber, at de foreslåede anbefalinger vil være brugbare. 
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3. Diskussioner og anbefalinger 
Redegørelsen skal grundigt gennembearbejde kommissoriets scenarier 1 – 3 og indeholde en endelig 
anbefaling til Naalakkersuisut angående hvilke scenarie, der virker mest hensigtsmæssigt, og hvilke 
efterfølgende tiltag dette vil medføre, samt udarbejde forslag til at sikre en fremtidig struktur på 
behandling af sælprodukter samt belyse andre mulige tiltag ved benyttelse af sælprodukter. 
Der skal foreligge en konsekvensanalyse i forhold til øko-systemet og de internationale aspekter deraf 
ved valget af de respektive scenarier, samt et mindre afsnit om hvilke tab der sker ved ændring af en 
samfundsmæssigt central aktivitet. 
Andre væsentlige aspekter omkring de miljømæssige bæredygtighed ved valg af scenarier bør 
ligeledes søges inddraget i rapporten i relevant omfang, herunder problematikken med udsmid af 
sælskind, kød og spæk m.v. 
En analyse af selskabets fremtidsmuligheder og valg af strategi på baggrund heraf må derfor ses i 
sammenhæng med den ønskede fremtidige erhvervs- og arbejdsmarkedsudvikling. Dette vil derfor 
også indgå i det kommende arbejde. 

3.1 Generelle betragtninger 
Arbejdsgruppen ønsker først og fremmest, at de mange overvejelser og anbefalinger fra denne 
redegørelse ikke står alene, men vil blive inddraget i det forestående arbejde i Selvstyret herunder 
RUS’en og den af ISN igangsatte Motivationsundersøgelse, som i februar 2011 vil vise, hvilke 
motivationsfaktorer, der i særlig grad leder til aktiv deltagelse på opkvalificeringskurser. Dette er 
væsentlig information i forhold til forventningerne om, at fangerne kan og vil søge over i andre erhverv. 
GG A/S har i flere år kæmpet med en svigtende omsætning og har foretaget 
produktudviklingsmæssige overvejelser og tiltag. Årsagen til den svigtende omsætning ligger ikke i 
produktudviklingen, men bl.a. i et internationalt forbud mod sælskindsprodukter (EU-forordning 
vedrørende sælprodukter). NSN vurderer, at produktudviklingspunktet af sælskindsprodukter derfor 
ikke bør tillægges for stor vægt. Det er NSN’s vurdering, at det er vigtigere at undersøge 
alternativerne til sælskindsproduktionen. 
Nedenstående punkter er igangsatte eller afprøvede tiltag: 

• Greenlandic Lipid Solution A/S, hvilket var ejet af hhv. Greenland Venture A/S og GG A/S, 
har forsøgt sig med blandt andet hundefoder men er gået konkurs. 

• Neqi A/S er i gang med fåreproduktion og har allerede et samarbejde i gang med GG A/S om 
produktion af fåreskind. 

• Kommuneqarfik Sermersooq’s erhvervsafdeling er i gang med projekter vedrørende hajskind 
og har ligeledes et samarbejde med GG A/S. 

• Desuden har der været et forsøg på at producere og sælge sælpølser, hvilket endte i en 
konkurs. 

Det offentliges rolle er ikke at udvide produktporteføljen, steder hvor det private kan operere. Det er 
også at skabe rammerne for erhvervslivet, så beskæftigelsen stiger i den private sektor. Skulle der 
være gode forretningsmæssige ideer, så er private investorer og entreprenører velkomne til at udnytte 
disse muligheder og kan modtage støtte og rådgivning fra det offentlige. 
I forhold til produktudvikling af sælskind andre sælprodukter kan det offentlige hjælpe med at pege på 
områder, som det offentlige støtter og ser fremtidsperspektiver i. Dette sker blandt andet i forbindelse 
med den Regionale Udviklingsstrategi (RUS), afsnit 9.6. Her arbejdes der for at kortlægge de 
nuværende forhold, undersøge tendenser og anbefale tiltag der gavner samfundet. I forbindelse med 
dette arbejde peges der på turismebranchen som et muligt alternativ til fangererhvervet. Desuden 
anbefales det, at flere bliver omskolet, så de kan varetage jobs i andre erhverv.  
Samlet set bør Selvstyret både som ejer af GG A/S og som tilskudsgiver overveje, om den nuværende 
udvikling kan forsvares i en tid, hvor der er stort pres på finansloven og udsigt til stærkt stigende 
efterspørgsel efter arbejdskraft i andre erhverv, der giver en højere aflønning uden brug af subsidier. 
Hertil kommer, at der er langt bedre afsætningsmuligheder for fødevareprodukter fra fiskeri- og 
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fangsterhvervet end fra sælskindsprodukter, ligesom fangerne antageligt kan skabe sig bedre 
indtjening inden for dele af turismeerhvervet end ved sælskindsindhandling. 
ISN’s vurdering af de tre præsenterede scenarier vægtes derimod blandt andet ud fra et hensyn til den 
fortsatte opretholdelse og udvikling af kunsthåndværks- og husflidsområdet. ISN ser muligheder for at 
omlægge GG A/S’ nuværende produktionsmuligheder. Muligheden for at foretage omlægninger ved 
brug af alternative skind- og råmaterialer, omlægningen ved nye samarbejder, omlægninger ved i 
højere grad fremover at fokusere på turismeaspektet – som eksempel ved at lade sig inspirere af 
econo-museums modeller, som set i andre lande. ISN vil formodentligt have mulighed ved at støtte op 
omkring udviklingen af disse nye produktionsmuligheder ved de erhvervsfremmeordningerne, som 
ISN råder over.  
KANUKOKA mener, at der findes et vist antal fabrikker på kysten, som uden de store investeringer 
kunne omlægge produktionen, til også at kunne producere sæler lige såvel som fisk – naturligvis 
tidsforskudt og efter aftale med KNAPK, GG A/S og salgsleddet.  
Kombinationen af data fra GG A/S og Skattestyrelsen har vist, at størstedelen af fangerne indhandler 
sælskind for mindre end 10.000 kr. årligt fra indhandlingen af sælskind, og blot indhandler et par 
måneder årligt. Det må derfor antages, at et stort antal fangere har en anden hovedindkomst. Med en 
evt. reduktion af antallet af fangere i erhvervet, ville de resterende fangere kunne få mere for de skind, 
de indhandler, ifald den nuværende servicekontrakt opretholdes.  
 
Arbejdsgruppen anbefaler scenarie 2, således at fangerne i områder hvor indhandlingstilskuddet er 
højt i forhold til deres totale årlige indkomst, fortsat får mulighed for at indhandle sælskind, fordi deres 
økonomi i høj grad er afhængig af dette tilskud. Restriktioner på indhandlingsmulighederne bør i videst 
muligt omfang ske efter eller samtidig med iværksættelse af omskolings- og uddannelsestiltag. 
KNAPK er fortaler for scenarie 1, KIIIN tager forbehold for, at restriktioner i indhandlingsmulighederne 
ikke foretages, førend der er iværksat omskolings- og uddannelsestiltag. 
 
Udvælgelse af områder hvor der kan ske restriktioner i indhandlingsmulighederne, kan igangsættes 
ved, at der laves detailanalyse af i hvilke områder af Grønland, der er fangere, hvor indtægten fra GG 
A/S er over 5, 10, 20 og 50 % af deres samlede indtægt, således at indhandlingsstøtten kan rettes 
mod byer / bygder, hvor den er mest nødvendig. Hvis det er muligt, også hvor stor en andel af de 
indhandlende fangere fra pågældende område er indenfor ovenstående fire procentsatser, da dette 
ligeledes kan pin-pointe de omtalte fokusområder, hvor indhandlingstilskud har en stor økonomisk 
betydning, se tabel 17.  
Med en geografisk indskrænkning af mulighed for udbetaling af indhandlingsstøtte kan den 
nuværende støtte per skind opretholdes, og andel af bevillingen der går til støtte til fangerne holdes 
højt.  

3.2 Scenarie 1 
Følgende scenarie tager udgangspunkt i ”business as usual” og indeholder følger punkter: 

• Der indgås en Servicekontrakt med APNN og GG for 2011 på samme niveau som 2010. Dette 
betyder 55.000 skind, 17,117 mio. kr. i indhandlingstilskud samt 8,8 mio. kr. til 
indhandlingsomkostninger samt betaling til fangere på 310 kr. 

• GG og KNAPK indgår prisaftale om indhandlinger af skind, med kvartalskvoter. Fortsat ingen 
egenbetaling fra Great Greenland A/S. 

• GG fortsætter med uændret aktivitetsniveau. 

Konsekvenser 
• Virksomheden vil fortsat være i økonomiske vanskeligheder, der formentlig igen vil medføre 

behov for yderligere kapitaludvidelse. Størrelsesordenen må forventes at være den samme 
som i januar 2010, hvilket udgjorde 12 mio. kr. 

• Der vil blive lukket for indhandling i 2 mdr. i fældningsperioden i foråret. 
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• Afhængig af indhandlingens størrelse i de øvrige måneder, vil det blive nødvendigt at lukke 
indhandlingen i perioder eller sænke indhandlingsprisen hos selskabet. 

• Der vil fortsat forventes øget lager af sælskind. 

3.2.1 Fordele 

I perioden fra 2000 til 2005 og i perioden fra 2006 til 2010 har indhandlingen i gennemsnit ligget på ca. 
hhv. 87.000 og 83.000 sælskind om året. En nogenlunde fastholdelse af bevillingen kan ses som et 
udtryk for, at Naalakkersuisut ønsker, at der er indtægtsmuligheder i yderdistrikter og bygder, indtil der 
findes andre indtægtsmuligheder. Dette er i overensstemmelse med en undersøgelsesrapport om 
tilskud til indhandling af sælskind og GG A/S, der blev foretaget i 2006. 
GG A/S fremkommer med følgende anbefalinger: 

• Bevillingerne på finanslovsforslaget for 2011 fastholdes, herunder 25,2 mio. kr. i 
indhandlingsstøtte til indhandling af sælskind samt 12 mio. kr. i kapitalindskud for at imødegå 
den økonomiske afmatning der i øjeblikket er indenfor pelsskindsmarkedet. 

• GG A/S fortsætter sin nuværende strategi, og forventer at øge salget af sælskind yderligere i 
2011. 

• GG A/S arbejder på at nå et nul-resultat i 2011 og et positivt resultat i 2012. Såfremt dette mål 
opnås, vil det sandsynligvis ikke være nødvendigt med yderligere kapitalindskud i 
virksomheden. Herefter kan det overvejes at nedsætte indhandlingstilskuddet i takt med 
virksomhedens muligheder for at øge egenbetalingen. 

• Der vil ikke kunne etableres en egenbetaling for skindene før tidligst i 2012. 
Det internationale marked for sælskind har i de seneste år været nærmest ikke eksisterende. GG A/S’ 
salgsorganisation har fortsat med at bearbejde kunderne og løbende investeret i at vedligeholde 
relationer samt deltaget i messe og udstillinger. Sammenholdt med en afmatning i finanskrisen, en 
afklaring af EU-forbuddet, stigende mink-priser samt introduktion af en ny kollektion, opleves der nu 
en stigende efterspørgsel og et stigende, om end stadigvæk beskedent, salg af sælskind til det 
internationale marked. 
KIIIN har følgende konklusion og anbefalinger med henblik på omskoling og opkvalificering af berørte 
fangere og medarbejdere i GG A/S. For at undgå, at de berørte fangere – især dem der ikke kan og vil 
omskoles - står uden indtægtsmuligheder, skal det anbefales, at scenarie 1 – GG A/S fortsætter med 
samme aktivitetsniveau som hidtil - indtil videre fastholdes og at der straks igangsættes intensivering 
af kurser på turisme- og produktudviklingsområdet. Initiativer på disse områder kan give et håb om 
indtægtsmuligheder for fangerne under forudsætning af, at disse muligheder udnyttes optimalt.  
KNAPK anbefaler, at der tages udgangspunkt i scenarie 1, hvorved indhandlingstilskuddet til fangerne 
fastholdes på uændret niveau i 2011 og 2012. KNAPK mener, at den generelle situation for det 
kystnære fiskeri/fangsterhverv er hårdt ramt af lave fiskepriser, og at indhandlingsmulighederne 
generelt ikke er optimale over hele kysten. Fisker-fangererhvervet er betinget af mange forskellige 
processer baseret på årets cyklus i den arktiske natur, og nogle fangere har specialiseret sig i 
sælfangst, hvilket ikke er afgørende, om man kommer fra en by eller bygd. KNAPK mener endvidere, 
at scenarie 1 må fastholdes, så længe Naalakkersuisut og Inatsisartut ikke er fremkommet med 
yderligere tiltag for at optimere og modernisere det kystnære fisker- og fangsterhverv på et mere klart 
grundlag end indtil videre. 

3.2.2 Ulemper 

For at selskabet kan generere et overskud og dække Selvstyrets omkostninger ved 
servicekontrakterne til GG A/S, er det en forudsætning, at GG A/S ikke alene begynder at sælge 
skind, men tillige, at dette sker til en pris, der ligger betydeligt højere, end den har gjort de seneste år. 
Seneste udmelding fra GG A/S var, at de havde solgt ca. 5.000 skind til omkring 1,2 mio. kr. ved en 
auktion den 13. september 2010. Dvs. gennemsnitligt til en pris på cirka 240 kr. pr skind. Set i lyset af, 
at GG A/S indhandler sælskindene til en pris på cirka 250 kr. stykket, står det klart, at der er tale om 
en urentabel forretning. Især henset til, at der er yderligere omkostninger forbundet med forædling af 
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skindene og transport heraf. Ud fra et rent forretningsmæssigt syn er der således ikke noget 
incitament for at bevare den samfundspålagte servicekontrakt. Spørgsmålet er, om der ud fra 
samfundsmæssige betragtninger er grund til at bevare den samfundspålagte servicekontrakt. 
Formålet med servicekontrakten og tilskuddet til fangerne er at støtte de fangere, hvis 
indkomstgrundlag er afhængig af fangererhvervet. Af kapitel 10 fremgår det, at hovedparten af 
fangerne bruger skindindhandlingsmuligheden som en sekundær indkomst, og at indkomsten fra 
sælskind i flere områder udgår en lille del af fangerens samlede indkomst. Der er altså noget, der 
tyder på, at tilskuddet tilgodeser en bred vifte af fangere og ikke kun de mest trængende.  
Et andet problem ved den nuværende servicekontraktordning er at selve formidlingen af tilskud til 
fangeren er dyr. Hvis der tages udgangspunkt i året 2009 brugte Selvstyret 26,2 mio. kr. på en 
servicekontrakt til GG A/S og yderligere 8 mio. kr. på et kapitalindskud til selskabet. GG A/S’ resultat 
blev samme år et underskud på 10,3 mio. kr. Ifølge indhandlingsoplysninger som GG A/S har tilsendt, 
kanaliserede selskabet i 2009 25,6 mio. kr. ud til grønlandske fangere og indhandlere. Det betyder, at 
Selvstyret i 2009 støttede fangerne med 25,6 mio. kr., og at det kostede selvstyret 10,9 mio. kr. at 
formidle disse penge ud til fangerne. Med andre ord betyder det, at hver krone, der gik til fangerne, 
kostede Selvstyret 42 øre i formidling alene. Man må således overveje om de midler, Selvstyret 
bruger, kommer fangerne godt nok til gavn. Der er ikke noget, som tyder på, at dette forhold vil 
forbedres i 2010, hvor GG A/S sandsynligvis vil nå et resultat på niveau med 2009. 
De midler, der kommer ud til fangerne, er endda før, fangernes omkostninger forbundet med fangsten 
er indregnet. Det kan overvejes, om det er en optimal måde at formidle penge til fangerne på. De 
penge Selvstyret bruger og mister gennem GG A/S, kommer ikke fangerne fuldt til gode. Dette forhold 
er særligt gældende i år 2008 og 2009, fordi GG A/S har svært ved at afsætte sine skind, og dette 
forhold forventes ikke forbedret i 2010. 
Et andet samfundsmæssigt problem ved den nuværende struktur er, at den kan give fangerne en falsk 
forhåbning om, at de kan opretholde deres erhverv på sigt. Fordi der ikke findes forretningsmæssigt 
incitament for at bevare indhandlingstilskuddet må formålet med nærværende redegørelse være at 
sikre, at de midler Selvstyret anvender til at sikre et eksistensgrundlag for fangerne bliver brugt mest 
hensigtsmæssigt. Herunder skal der skabes gode rammer for, hvordan fangere, der måtte ønske det, 
kommer over i rentable erhverv med bedre fremtidsperspektiver.  

3.3 Scenarie 2 
Følgende scenarie tager udgangspunkt i at Great Greenland fortsætter med ændret aktivitetsniveau 
end hidtil og at servicekontrakter for 2011 og fremover baseres indhandlinger, der alene må anses for 
nødvendige og indeholder følger punkter: 

• Der indgås en Servicekontrakt med APNN og GG for 2011 og fremover. Dette betyder at der 
bliver begrænset indhandling, de steder eller områder hvor der ikke er andre alternative 
indhandlingsmuligheder eller erhverv samt på anden måde vil blive anset for nødvendigt at 
opretholde indhandlingsmuligheden for sælskind. Indhandlingstilskuddet samt 
indhandlingsomkostningerne vil følge begrænsningen, men estimeres til at være noget mindre 
end 17,117 mio. kr. og 8.8 mio. kr. i forhold til tallene under scenarie 1. 

• GG og KNAPK indgår prisaftale om begrænset indhandling af skind og skindbetaling pr. skind. 
Fortsat ingen egenbetaling fra Great Greenland A/S. 

• GG fortsætter med ændret aktivitetsniveau. 

Konsekvenser 
• Virksomheden vil fortsat være i økonomiske vanskeligheder, der igen vil medføre behov for 

yderligere kapitaludvidelse. Størrelsesordenen må forventes at være nogenlunde minimeret i 
forhold til begrænsningen af indhandlingen, af hvilket behovet kan estimeres til ca. 6-8 mio. kr. 

• Der vil blive lukket for indhandling i 2 mdr. i fældningsperioden i foråret. 
• Afhængig af indhandlingens størrelse og begrænsningerne, kan det blive nødvendigt at lukke 

indhandlingen i perioder eller sænke indhandlingsprisen hos selskabet. 



 
 
 

 12

• Det vil kun være et begrænset antal fangere som kan indhandle, hvorfor indhandlingen må 
stoppes i en del af landet eller bestemte områder. 

• En del af indhandlingsmedarbejdere afskediges og evt. lejemål kan opsiges. 
• Negativ økonomisk konsekvens for fangere. 
• Der vil skulle spares i personaleomkostninger og produktionsomkostninger for selskabet. 
• Selskabet bør skabe eller generere et positivt cash flow i forhold til begrænsningerne. 
• Der vil fortsat forventes øget lager af sælskind. 

3.3.1 Konsekvenser og nødvendige afværgende tiltag 

Flere løsningsmuligheder er blevet diskuteret og nogle taget i brug ved indgåelse af servicekontrakter 
for 2009 og 2010: I) kvoter/maks indhandlingstal per område eller hele Grønland per måned eller 
kvartal, hvor kvoter beregnes efter 2009 fangsttal og indeksreguleres. II) lukning i tid for udvalgte 
områder eller hele Grønland. III) Indhandlingsbegrænser i specificerede områder afhængigt af andre 
indhandlingsmuligheder. Fri indhandling i udvalgte fokusområder. IV) prisnedslag i skindpris, hvorved 
flere skind kan indhandles, men denne model er af Selvstyret ikke anbefalingsværdig, da den giver et 
skift i ratio mellem midler til servicekontrakt/GG A/S og indhandling/fangerne samt genererer en fortsat 
lageropbygning, der vanskeligt lader sig sælge. 
Prisen per skind kan ændres, men herved ændres også på den indbyrdes ratio mellem 
indhandlingstilskud (pengene til fangerne) og servicekontrakten (pengene til GG A/S). Hver gang 
prisen nedsættes på skindene, giver det flere skind til indhandling, men det giver også flere penge til 
GG A/S, da deres andel på 160,- per skind fastholdes, men fangerens går ned fra 310,- til 250,- etc., 
en nedgang fra 66 % til 50 % i andel anvendt til indhandlingsstøtte. Dvs. de 6.000 ekstra skind ved 
tillægsaftalen i 2010 har kostet fangerne 1.040.000 kr. Det bør således overvejes, hvor mange skind 
og til hvilken pris en fremtidig servicekontrakt indgås på, for at sikre at pengene tilfalder den mest 
trængende part.  
Et gennemført tiltag for at sikre skind hele året er, at der per 2009 og 2010 er indført lukning i en til to 
måneder om året i fældningsperioden.  
I forbindelse med udarbejdelse med servicekontrakten for 2010 anbefalede APNN scenarie 2. Det var 
dog forventeligt, at uanset hvad der blev valgt, ville det være en forringelse af tiltaget i forhold til 
fangere, hvorfor der kunne forventes kritik fra KNAPK’s side. Dette skete og førte til en tillægsaftale i 
april 2010. Forringelsen skyldes dog først og fremmest den svære økonomiske krise GG A/S befinder 
sig i grundet verdensmarkedets manglende efterspørgsel efter sælskind, samt en reduktion i 
tilskudsbevillingen generelt. 
I 2010 foreslog GG A/S, at indhandlingen blev lukket i byerne, mod at den kunne holdes åben i alle 
bygder og yderdistrikter hele året. Da, der ikke kunne blive enighed om dette, og da KNAPK ikke 
ønskede at fremkomme med andre forslag til fordeling af indhandlingen, indførte GG A/S dette princip 
i starten af året. Efter at dette princip havde kørt et par måneder, blev dette ændret til et kvartalskvote-
princip. APNN er bekymret for, at et kvotesystem vil ændre på fangstformen, hvilket kan lede til højere 
fangst for hurtig indhandling og pengebehov end byens / fangerens kødbehov er. Dette kan føre til 
udsmid af kroppe, hvilket blev observeret i forbindelse med den meget hurtige udnyttelse af 
indhandlingskvoten i fjerde kvartal af 2010. Indhandlingen i oktober 2010 (dagsgennemsnit 610 stk. 
skind) var knap tre gange højere end i 2009 (dagsgennemsnit 244 stk. skind). KNAPK gør 
opmærksom på at alene indhandling af sælskind i bygderne, kan give anledning til problemer med 
udsmid af kroppe, med baggrund i hvilke muligheder der er for at afsætte kød og spæk i bygderne i 
forhold til mulighederne i byerne. 
Ud fra et forretningsmæssigt synspunkt mener NSN ikke, at GG A/S bør forsætte med at indhandle 
skind. Lagrene er så store, at det kan tage flere år at afsætte skindene selv ved lave salgspriser. Da 
der også er samfundsmæssige hensyn, anbefaler Bestyrelsessekretariatet jf. scenarie 2, at det 
undersøges, hvordan man nedbringer antallet af fangere i erhvervet. Til det formål kan de mange data 
fra kapitel 10 anvendes. Det virker uhensigtsmæssigt, at et stort antal fangere anvender 
indhandlingsmuligheden en til to måneder om året og tjener meget få penge på det. Ligeledes bør 
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indhandlingsmuligheden kun tilgodese dem, der ikke har andre indkomstmuligheder. 
Indhandlingsmuligheden bør kun være der, hvor det er allermest nødvendigt.  
KIIIN har følgende konklusion og anbefalinger med henblik på omskoling og opkvalificering af berørte 
fangere og medarbejdere i GG A/S. I de enkelte scenarier 2, 3 er der lagt op til et større omskolings- 
og opkvalificeringsindsats for de berørte medarbejdere i GG A/S samt for de berørte fangere på 
kysten. Iværksættelse straks af scenarierne 2 eller 3 vil betyde socialhjælp, som ikke er motiverende 
for de enkelte fangerfamilier på kysten.  
KIIIN anbefaler, at omskoling og opkvalificering af - især berørte fangere - samt medarbejdere i GG 
A/S igangsættes straks, og at ingen af scenarierne 2 eller 3 iværksættes, så længe der ikke er 
rimelige udsigter til anden indtægtsgivende beskæftigelse. I det omfang det er nødvendigt, må der 
forventes omskolings- og opkvalificerings- samt arbejdsmarkedstiltag for ca. 33 medarbejdere i GG 
A/S og for en høj andel af specialiserede sælfangere på kysten.   
Scenariet vil have den konsekvens, at nogle fangere ikke længere vil have mulighed for at indhandle 
sælskind med tilskud. Alt efter i hvilken grad indtægten fra indhandling af sælskind dominer deres 
indtægt, skal de finde alternative indtægtsmuligheder. For hovedparten af de fangere, der alene har 
en mindre del af deres indkomst fra sælskindsindhandlingen, kan det være muligt at forsøge at finde 
andre indtægtsmuligheder i fanger- og fiskererhvervene. For fangere, der har hovedparten af deres 
indkomst fra indhandlingen af sælskind, vil det for langt de flestes vedkommende være nødvendigt, at 
de finder andre beskæftigelsesmuligheder, eventuelt indenfor fisker- og fangererhvervene.  
I den nuværende situation, hvor der fortløbende år efter år gives tilskud til landsdækkende 
indhandling, er der kun begrænset motivation for fangerne til at søge andre 
beskæftigelsesmuligheder, indhandlingstilskuddene er konserverende for den nuværende 
samfundsstruktur. På den anden side er det ikke motiverende den ene dag til den andet at ændre 
indhandlingsmulighederne radikalt. Det bliver nødvendigt med en overgangsordning for at sikre, at de 
berørte fanger gradvis har muligheden for at finde anden beskæftigelse eller omskoling og uddannelse 
med henblik på anden beskæftigelse.  
I takt med scenariernes skærpelse - begrænsninger for og afvikling af aktiviteterne i GG A/S - øges 
antallet af personer med enten behov for omskoling og opkvalificering eller anden beskæftigelse. 
Uanset valg af scenarie 2 eller 3 vil der således tilsvarende være behov for tiltag på både omskolings- 
opkvalificerings- samt arbejdsmarkedsområdet. Den største udfordring er dog i forhold til scenarierne, 
omskolings- opkvalificerings- samt beskæftigelsesindsatsen, især for de fangere i yderdistrikterne som 
mister indtjeningsmuligheden ved afviklingen af skindindhandlingen.  
For at kunne afgøre hvor der skal ske restriktioner i indhandlingsmulighederne, skal det undersøges, 
hvem der er afhængig af erhvervet, hvilke andre muligheder de berørte har, og om der kan skabes 
nogle nye muligheder til dem. Desuden skal arbejdet og resultaterne afstemmes med den Regionale 
Udviklingsstrategi, som besidder nyttig viden om de nuværende forhold og tendenser i samfundet. 
Med de antal berørte fangere er der ingen tvivl om, at omskoling og opkvalificering af disse vil være en 
længerevarende proces.  Det er væsentligt at bemærke, at ikke alle berørte fangere kan eller vil 
omskoles eller finde anden beskæftigelse. Det er derfor vigtigt, at disse fangeres kompetencer styrkes 
i forhold til erhvervet, således at disse kan ernære sig som fangere på et mere rentabelt grundlag. 
Nogle fangere vil ikke have mulighed for alternativ beskæftigelse eller omskoling / uddannelse og vil 
derfor ende på socialhjælp, fra at være selvforsørgende.  
Udvælgelse af hvilke restriktioner der ønskes pålagt indhandlingen af sælskind, bør bero på nærmere 
analyse af, hvad konsekvenserne vil være af at lukke for indhandlingen i bestemte områder. 
Udvælgelsen af restriktioner bør ske i overensstemmelse med udrulning af tiltag, der skal afbøde de 
negative konsekvenser af indhandlingsrestriktioner.  
Med en begrænset indhandling vil der være mulighed for, at GG A/S opretholder et praktisk knowhow i 
forhold til behandling af sælskind, hvorved muligheden for i fremtiden om markedet er til det, igen at 
øge virksomhedens aktivitetsniveau. 
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Uddannelse og omskolingsmuligheder: 
• Fanger- og fiskerskolen samt ATI står for disse kurser og kan iværksættes via PKU – projekt 

kompetence udvikling for ufaglærte.  
• For de fangere som ønsker omskoling, står erhvervsuddannelsesområdet og andre 

uddannelses-retninger åben - herunder voksenuddannelser og mine- og 
entreprenøruddannelserne i Mineskolen i Sisimiut.  

• Piareersarfiit og sprogcentret er muligheder med henblik på uddannelses- samt 
arbejdsmarkedsparathed. 

• Piareersarfiit bør i den forbindelse via opsøgende arbejde motivere fangerne til omskoling og 
opkvalificering, således at tiltag igangsættes straks, med henblik på individuel handlingsplan 
for de enkelte berørte fangere på kysten.  

3.4 Scenarie 3 
Følgende scenarie tager udgangspunkt i kraftig reduktion af selskabets virke: 

• Der indgås ingen servicekontrakt med APNN og GG i 2011. 
• GG indgår ingen aftale med KNAPK om indhandling. 
• GG standser al indhandling og garvning af skind, på nær opsyn af skind på lager for at bevare 

kvaliteten. Systue, salg og administration fastholdes i stærkt begrænset omfang. 

Konsekvenser 
• Der afskediges 21 ud af 33 medarbejdere i produktionen, indhandlingen og administrationen, 

herunder at der vil være behov for opsyn af lager.  
• Indhandlingen stopper i hele landet. Indhandlingsmedarbejdere afskediges og lejemål i 

Upernavik og Nuuk opsiges. 
• Tilskud til indhandlere (fangerne) på 17,117 mio. kr. vil udgå, hvilket især vil have negative 

økonomiske konsekvenser for de fangere der bor i yderdistrikterne. 
• Garveriet standses og produktionsmedarbejdere afskediges. Garveriet lægges i ”mølpose” og 

der foretages udelukkende nødvendigt vedligehold af produktionsapparatet og sikring af 
sælskindskvaliteten på lageret.  

• Der spares 6,2 mio. kr. i personaleomkostninger og 2,7 mio. kr. på produktionsomkostninger. 
• Virksomheden vil generere et positivt cash flow. Der vil således være balance mellem 

omsætning og omkostninger. Dette scenarie forventes at ville blive accepteret af banker og 
finansielle partnere, således at selskabets kreditfaciliteter fastholdes. 

• Der kan på sigt forudses manglende forsyning af sælskind til private og kommunale systuer 
langs kysten, der baserer aktiviteterne på sælskind. 

• Vedligehold og udvikling af know-how til hele sælskindsprocessen vil gå tabt, medmindre 
denne sikres via dokumentationer. Men håndværksviden vil gå tabt. 

3.4.1 Konsekvenser og nødvendige afværgende tiltag 

GG A/S har i øjeblikket ca. 270.000 sælskind på lager. Dette lager består af ca. 110.000 rå ikke 
garvede sælskind samt ca. 160.000 færdigt garvede sælskind. De færdigt garvede sælskind 
opbevares forsvarligt på GG A/S´ lagre, og det har endnu ikke været på tale at kassere færdigt 
garvede sælskind på grund af, at de har været opbevaret for længe på lageret. 
GG A/S’ medarbejdere i garveriafdelingen har til sammen 131 års erfaring og en gennemsnitlig 
anciennitet på over 10 år. Da der er en stor andel af håndværk, erfaring og visuelle bedømmelser 
forbundet med garvningen af sælskind, vil der gå uvurderlig know-how tabt, såfremt det vil blive 
nødvendigt at afskedige disse medarbejdere. Alle processer, kemikalier og maskinindstillinger er 
dokumenteret og sikret for fremtiden, men den viden den enkelte medarbejder tager med sig ud af 
virksomheden vil gå tabt.  
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De i kommissoriet fremsatte konsekvenser af scenarie 3 understreger ISN betydningen af at tage med 
i en anbefaling om GG A/S’ fremtid. En vurdering på nuværende tidspunkt af de reelle konsekvenser 
for kunsthåndværks- og husflidsområdet kan være svære at give, idet der ikke forefindes 
registreringer af, hvor mange systuer, kunstnere med flere som er afhængige af sælskind og 
sælprodukter fra GG A/S – ej heller hvilke af disse personer, som vil være betydeligt berørt af en 
ændring i GG A/S’ økonomi og virke. 
ISN anbefaler følgende, at en evt. prioritering af scenarie 3 inkluderer et parallelt kørende arbejde med 
at vurdere konsekvenser for kunsthåndværks- og husflidsområdet. Formålet hermed er at kunne 
imødekomme og afhjælpe eventuelle betydelige og uhensigtsmæssige negative økonomiske 
konsekvenser for samme område og / eller undersøge muligheden for, at GG A/S og 
kunsthåndsområdet fremover kan indgå i rentable samarbejder. 
Fanger- og fiskerskolen samt ATI står for disse kurser og kan iværksættes via PKU – projekt 
kompetence udvikling for ufaglærte. For de fangere som ønsker omskoling, står 
erhvervsuddannelsesområdet og andre uddannelses-retninger åben - herunder voksenuddannelser 
og mine- og entreprenøruddannelserne i Mineskolen i Sisimiut. Piareersarfiit og sprogcentret er 
muligheder med henblik på uddannelses- samt arbejdsmarkedsparathed. Piareersarfiit bør i den 
forbindelse via opsøgende arbejde motivere fangerne til omskoling og opkvalificering, således at tiltag 
igangsættes straks, med henblik på individuel handlingsplan for de enkelte berørte fangere på kysten.  
Scenarie 3 indebærer, at berørte medarbejdere på produktionssiden bliver afskediget.  
Hvis disse medarbejdere ønsker omskoling, står de samme nævnte muligheder åbne, på 
erhvervsuddannelsesområdet, andre uddannelsesretninger, voksenuddannelser, Piareersarfiit samt 
sprogskolen.  
En mere nærliggende mulighed for en del af medarbejderne på GG A/S, er den nævnte 
designuddannelse eller opkvalificering på valgte enkelte områder inden for design, med henblik på 
turismeindustrien, undervisning og selvstændig virksomhed/erhvervsdrivende. Designuddannelsen 
indeholder blandt andet ”produktudvikling”, ”iværksætteri og innovation” som kan være med til at 
videreudvikle en del af medarbejdernes eksisterende kompetencer, med henblik på ovennævnte 
muligheder. Piareersarfiit bør på samme måde opsøge og opfordre disse medarbejdere til omskoling, 
opkvalificering i tilfælde af scenarie 3 iværksættes.  
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4. Great Greenland A/S og servicekontrakt 
4.1 Great Greenland A/S’s formål og baggrund for indhandlingstilskud til sælskind 

4.1.1 Formålsparagraffen i Great Greenland A/S’ vedtægter og formålsvurdering 

Formålet med GG A/S er ifølge selskabets vedtægter: 
 
”Selskabets formål er på forretningsmæssigt grundlag at drive virksomhed ved indhandling, 
forarbejdning, forædling og salg af skind og andre produkter fra pelsdyr eller dermed beslægtet 
virksomhed.  
Selskabets indhandlingsvirksomhed skal varetage og koordinere funktionen med indhandling af skind 
fra grønlandske pelsdyr, samt ske i fornødent omfang ved indgåelse af en service-kontrakt på 
forretningsmæssige vilkår med Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat. 
Selskabets forarbejdningsvirksomhed skal bestå af indkøb af rå skind, garvning og farvning af skind 
samt anden produktudvikling/forædling til afsætning på grønlandske og udenlandske markeder.  
Selskabets produktudvikling skal endvidere foregå ved fremstilling af moderne pelse af høj kvalitet, 
samt ved fremme af uddannelse af bundtmagere og håndsyersker og anden uddannelsesvirksomhed. 
Uddannelsesvirksomheden forudsættes at ske i fornødent omfang ved indgåelse af en servicekontrakt 
på forretningsmæssige vilkår med Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat. 
Selskabets virksomhed skal som helhed, jfr. dog § 2, stk. 2, sidste punktum og § 2, stk. 4 sidste 
punktum, drives efter de principper, der gælder for kommercielle virksomheder. Dette gælder også i 
det omfang, selskabet påtager sig forpligtelser gennem koncession, aftale med myndigheder m.v.  
Udøvelsen af selskabets virksomhed kan ske i helt eller delvist ejede datterselskab og i samarbejde 
med andre virksomheder.” 

4.1.2 Great Greenland A/S’ opgave og struktur 

GG A/S skal indhandle sælskind fra grønlandske fangere over hele Grønland og give fangere en 
mulighed for at afsætte deres fangst, se figur 1. Garvning af sælskind skal være virksomhedens 
største kompetenceområde og udgøre en central del af virksomhedens produktion. 
En optimal råvaretilførsel skal være grundlaget for en effektiv produktion af garvede skind til 
anvendelse i beklædningsindustrien og til garveriets egen produktion af pelse og tilbehør. Sælskindet 
blev indtil 1987 solgt direkte fra Royal Greenlands lager i Aalborg, hvorefter salg, lagerfunktion og 
skindproduktion blev overført til Grønlandsgarveriet i Qaqortoq. Virksomhedens samlede hovedkontor, 
garveri og systue er fortsat beliggende i Qaqortoq. Endvidere har GG A/S haft et filialkontor i 
Danmark, Glostrup. 
Produktionen af pelse skal ske på konkurrencedygtige vilkår, der sikrer GG A/S’ førende position 
indenfor pelsbranchen for sælskind. Gennem design og produktudvikling på pelsmarkedet skal GG 
A/S medvirke til at skabe en forøget efterspørgsel af sælskind. GG A/S skal endvidere sikre, at den 
grønlandske tradition for sælskindsproduktion og design bliver vedligeholdt og videreudviklet.. 
 

 
Figur 1. GG A/S struktur per 2010. 
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4.1.3 Grønlands Selvstyre og Great Greenland A/S’ konstellation 

Virksomheden Kalaallit Nunaata Ammerivia (KNA - Grønlandsgarveriet) blev den 7. maj 1982 stiftet af 
Grønlands Hjemmestyre, Qaqortup Kommunia, SIK, KNAPK og SPS. Grønlands Hjemmestyre 
overtog KNA den 28. februar 1985. Indtil 2002 bestod virksomheden Great Greenland af tre 
aktivitetsområder, der var organiseret i tre forskellige selskabstyper. Den bruttofinansierede 
virksomhed Grønlands Skindindhandling (etableret 1995), den nettostyret virksomhed Great 
Greenland (etableret 1994), som gennem Landstingets Finanslov løbende havde fået henholdsvis 
driftstilskud og indhandlingstilskud, og det hjemmestyreejede aktieselskab Great Greenland A/S 
(etableret 1989). En anbefaling blev lavet i 2002, der udmundede i en sammenlægning af de tre Great 
Greenland virksomheder til en samlet enhed i et aktieselskab, Great Greenland A/S. 
Selskabets ikke-kommercielle aktiviteter skulle baseres på servicekontrakter i stedet for som tidligere 
en fastlæggelse i forhold til bevillingen i Finansloven. GG A/S skulle fortsat fremover varetage en 
række forskellige samfundsopgaver samt kommercielle aktiviteter, hvorved det overordnede 
idegrundlag for GG A/S kunne beskrives ved, at selskabet skal varetage og koordinere funktionen 
med indhandling af skind fra grønlandske pelsdyr (hovedsagelig sæler), samt bearbejde disse 
pelsskind i Grønland og salg af disse med størst mulig udbytte for selskabet. 
Skindindhandlingsfunktionen skulle koordineres løbende ved dialog med daværende Hjemmestyre. 
Overordnet var/er målsætningen for GG A/S at gennemføre idegrundlaget inden for rammerne af 
servicekontrakter samt opnå det størst mulige afkast til ejerne. I 2002 fik GG A/S tilskud til 
indhandlingen, og fra 2003 blev en årlig servicekontrakt med Grønlands Selvstyre ved APNN indgået, 
se figur 2.  
 

 
Figur 2. Opbygning af servicekontrakt mellem APNN og GG A/S. 
 

Departementet for  
Fiskeri, Fangst 

og Landbrug (APNN) 

Great Greenland A/S  
(GG A/S) 

Servicekontrakt 

KNAPK 

Aftale om fordeling  
af indhandlingsstøtte  
samt indhandlingsinstrukser 

 

Aftalen forelægges 



 
 
 

 18

4.1.4 Udformning af servicekontrakt 

Servicekontrakten skal sikre, at der kan indhandles sælskind året rundt over hele Grønland, og især 
på lokaliteter hvor indhandlingen ellers ikke er rentabel. Hovedkonto 51.02.03 Indhandlingstilskud, 
sælskind er en tilskudsbevilling, som primært anvendes til indhandlingstilskud til fangerne i forbindelse 
med indhandling af sælskind, se tabel 1 for servicekontraktudformning i 2005-2010. Medlemmet af 
Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug har beføjelse mht. fastsættelse af hvilken type af 
erhvervsgruppe tilskuddet kan gives til, definere om bestemte geografiske områder skal forfordeles, 
samt om der skal være en kvotering og differentiering af tilskuddet på de indhandlede skindtyper. 
Bevillingen skal dække udgifter i forbindelse med indhandling, foranstaltninger til forbedring af 
skindkvaliteten, opbevaring, indhandlingsvederlag og fragt m.m. af skindene. For denne del af 
bevillingen kan der indgås en servicekontrakt mellem GG A/S med flere og APNN. Aftaler med andre 
indhandlingsmuligheder kan også indgås på nærmere beskrevne betingelser fra APNN, således, at 
der er lige vilkår for alle, både eksisterende og eventuelt nye indhandlingssteder. 
For at overholde bevillingen forudsættes bl.a., at der ikke ydes tilskud til indhandling af store skind fra 
klapmyds, remmesæl og buksesæl. Endvidere forudsættes, at der kun indhandles tørrede skind af 
kvalitet I og II. Det forudsættes, at ferske/salte skind kan indhandles uden begrænsninger som 
udgangspunkt. Servicekontrakten sikrer således indhandlingsstøtte til ferske og tørrede skind fra 
ringsæl (netside) og grønlandssæl. De seneste år er der sket et markant skifte i indhandlingen fra 
tørrede til ferske skind, som nu udgør 99 % af alle indhandlede skind. 
Den årlige Servicekontrakt, der indgås mellem Grønlands Selvstyre og GG A/S fastlægger i stigende 
grad vilkårene for den prisaftale, der efterfølgende skal indgås mellem GG A/S og KNAPK. Som en 
følge af den økonomiske situation GG A/S befinder sig i disse år, bliver indhandlingsprisen til fangerne 
samt antallet af skind, der kan indhandles fastsat i Servicekontrakten, sammen med fastlæggelse af 
lukningen af indhandlingen i fældningsperioden. 
I aftalen mellem KNAPK og GG A/S fastlægges vilkår for klassificering af sælskind, indhandlingsstop 
og betalingsbetingelser, ligesom der kan forhandles om fordelingen af det antal skind, som kan 
indhandles, samt fastlæggelse af den geografiske og tidsmæssige lukning af indhandlingen i 
fældningsperioden, se figur 2. 
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Tabel 1. Servicekontraktudformning 2005-2010. 
Servicekontraktudformning 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Nettoudgift (1.000 kr.) 31.900 30.000 25.585 27.762 26.205 25.917 25.222 
Tillægsservicekontrakt (1.000 kr. / 
antal skind)     0 / 

10.000 0 / 6.000  

Indhandlingstilskud (1.000 kr.) 24.400 22.500 18.085 20.542 20.845 17.117 / 
16.157 15.462 

Servicekontrakt (1.000 kr.) 7.500 7.500 7.500 7.220 5.360 8.800 / 
9.760 9.760 

Forhold mellem indhandlingstilskud / 
servicekontrakt (%) 76 / 24 75 / 25 71 / 29 74 / 26 80 / 20 62 / 38 61 / 39 

Indhandlingsstørrelse (skind) (aftalt / 
indhandlet) 

118.000 
/ 

115.742 

112.000 
/ 

109.201 

92.000 
/ 

85.468 

92.000 
/ 

81.580 

67.000 
/ 

77.143 
61.000 / na 61.000 

GG egenbetaling (ringsæl / 
grønlandssæl kr.) na na na 85 / 

120 0 0  

APNN betaling (ringsæl kr. 
servicekontrakt / 
tillægsservicekontrakt) 

na na na 205 310 / 
240 310 / 250  

APNN betaling (grønlandssæl kr. 
servicekontrakt / 
tillægsservicekontrakt) 

na na na 250  310 / 
240 310 / 250  

Pris per ringsælskind (kr.) 300 215 285 290 310 / 
240 310 / 250  

Pris per grønlandssælskind (kr.) 300 215 300 325 310 / 
240 310 / 250  

Antal ringsæl indhandlet 50.863 44.181 33.906 33.672 36.857 16.858  
Antal grønlandssæl indhandlet 64.879 65.020 51.562 47.908 40.285 38.670  
Anmærkning: 2011: Forventede aktivitetstal. 2010: Antal indhandlet skind per 22. oktober. na: ikke tilgængeligt data. 
Kilde: APNN. 

 

4.1.5 Serviceaftalens administration 

GG A/S’ praktiske formål er i korte træk at varetage skindindhandling og dertil forbundne 
forhandlinger, at handle med skind, og at forvalte Selvstyrets tilskud til sælskindsindhandling. For at 
kunne indgå i en servicekontraktaftale kræves sikring og kontrol af, at Grønlands Selvstyres midler 
forvaltes og udbetales korrekt, samt månedlige indberetninger vedr. tilskuddets anvendelse.  
Administrationsarbejdet omfatter bl.a., at de ca. 1.500 aktive erhvervsfangere administreres som 
ansatte hos GG A/S med ugentlige udbetalinger for de indhandlede skind. Dette indebærer, at GG A/S 
opbevarer skattekort, foretager udbetalinger, tilbageholder A-skat og KNAPK bidrag af fangerens 
indhandlede skind. Samme arbejde udføres for GG A/S’ indhandlingsnetværk, som modtager 
indhandlingsvederlag. 
Herudover udarbejdes modtagelsesrapporter herunder feedback til indhandlingsnetværket og 
uddannelsesmaterialer og kurser for at højne informationsniveauet om behandling af skindene blandt 
fangere og indhandlere. 

4.1.6 Servicekontrakt 2000-2010 

Tilskudsbevillingen er opbygget af to beløb: indhandlingsstøtte, der er øremærket støtte til fangerne 
samt servicekontakt, som tildeles GG A/S for at sikre dækkende indhandling over hele Grønland til 
ens priser. Ud over det direkte indhandlingstilskud til fangerne dækker bevillingen således også 
udgifter til håndtering, opbevaring og transport m.m. af sælskind, indtil disse modtages af 
virksomheden i Qaqortoq.  
Selvstyret giver kun tilskud til erhvervsfangere. GG A/S har i perioden op til og med 2008 ligeledes 
indhandlet skind fra fritidsfangere uden tilskud fra Selvstyret. Indhandlingsprisen er karakteriseret ved 
et forholdsmæssig stabilt prisleje over året fastlagt ved forhandling med KNAPK mod en meget 
fluktuerende afsætningspris afhængig af verdensmarkedssituationen på skind igennem året.  
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GG A/S følsomhed over for verdensmarkedspriser på garvet skind afspejles også i selskabets 
økonomiske udvikling. GG A/S’ udgifter til indkøb af råvarer har gennem de sidste to årtier været 
underlagt nogle politiske forudsætninger, hvortil selskabet har modtaget et tilskud fra Selvstyret. 
Tilskuddets størrelse har været afhængig af den indhandlede mængde skind, hvilket i.f.m. en stigende 
mængde indhandlede skind har bevirket løbende forhøjelser af det bevillingsmæssige tilskud i 
slutningen af 1990’erne og starten af det 21. århundrede. 
GG A/S’ omkostningsstruktur har igennem det seneste årti været forholdsvis stabil med en lille 
stigende tendens pga. større mængder indhandlede skind. Dette vil sige, at kapacitetsomkostningerne 
(de faste udgifter) i selskabet har været på et konstant niveau i forhold til den indhandlede mængde 
skind, hvorfor det løbende driftsunderskud ikke er tegn på et for stort forbrug i forhold til den 
opgave/drift selskabet skal udføre, men endnu et udtryk for den store afhængighed af 
afsætningsprisen på verdensmarkedet. På indtægtssiden må det konstateres, at 
verdensmarkedspriserne tillige har været for lave til at kunne dække omkostningerne i virksomheden. 
Dette har givet sig udslag i, at det i flere omgange har været nødvendigt for daværende Hjemmestyre 
og nuværende Selvstyre at indskyde yderligere kapital i selskabet pga. løbende underskud. 
At drive virksomheden GG A/S på forretningsmæssigt grundlag vil sige at drive virksomhed ud fra en 
målsætning om at kunne generere et vist overskud. De seneste 8 år har GG A/S kun i enkelte år 
kunnet generere et overskud, og i alle disse år har selskabets servicekontrakter med Grønlands 
Selvstyre været afgørende for dets eksistens. Uden servicekontrakterne havde selskabet haft 
underskud i alle 8 år. Tabel 2 nedenfor viser selskabets årlige resultat og servicekontraktens størrelse 
siden 2002. Tabellen omfatter alle Selvstyrets omkostninger, som går gennem GG A/S. Der er ikke 
sondret mellem servicekontrakt og indhandlingstilskud, da begge dele går fra Selvstyret via GG A/S 
for at hjælpe fangernes erhverv/eksistens.  
 
Tabel 2. Selvstyrets omkostninger ved GG A/S eksklusiv kapitalindskud.  
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 I alt 
Servicekontrakter (1.000 kr.) -32.400 -32.900 -30.738 -31.900 -30.000 -25.585 -27.762 -26.205 -237.490 
Årets resultat (1.000 kr.) 6.657 -346 -2.482 1.016 6.115 -2.445 -5.346 -10.326 -7.157 
I alt (1.000 kr.) -25.743 -33.246 -33.220 -30.884 -23.885 -28.030 -33.108 -36.531 -244.647 
Kilde: Årsregnskaber og finanslove – NSN. 

 
Det ses endvidere af tabel 2, at Selvstyret gennem de seneste 8 år har brugt 238 mio. kr. på 
servicekontrakter og indhandlingstilskud til selskabet, og at selskabets summerede årlige resultat har 
vist et underskud på 7 mio. kr. i perioden. Det årlige resultat er herudover blevet forværret de seneste 
3 år. Underskuddet i 2009 blev således over 10 mio. kr. Dette forhold gør, at selskabet, foruden 
servicekontrakten, har behov for kapitalindskud de kommende år. For 2010 var bevilget en 
kapitaltilførsel på 12 mio. kr., der overførtes samlet per 1. januar 2010 for at sikre selskabets basale 
drift. For 2011 er ligeledes budgetteret med en kapitaltilførsel på 12 mio. kr. Såfremt denne udvikling 
fortsætter, må det forventes, at disse kapitalindskud bliver opbrugt i takt med selskabets årlige 
underskud.  
Tabel 3 viser et estimat over fangernes omsætning, og de omkostninger Selvstyret havde ved GG A/S 
i årene 2002-2009.  
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Tabel 3. Selvstyrets omkostninger og estimat for fangernes omsætning. 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Aktuelt antal indhandlede skind (stk.) 61.484 75.309 83.754 115.742 109.201 85.468 81.580 77.143 
Estimat over fangernes omsætning 
(antal indhandlede skind x 305 kr.) 
(1.000 kr.) 

18.753 22.969 25.545 35.301 33.306 26.068 24.882 23.529 

Selvstyrets omkostninger ekskl. 
kapitalindskud (1.000 kr.) 

-25.743 -33.246 -33.220 -30.884 -23.885 -28.030 -33.108 -36.531 

Anmærkning: For udregning af kolonne 2 er anvendt tallet 305 kr., der er et estimat baseret på indhandlingspriser gennem perioden. 
Kilde: Årsregnskaber, finanslove og estimater - NSN. 

 
Foruden den manglende omsætning er der gennem årene oparbejdet et stort lager af sælskind i 
selskabet, se figur 3.  
 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2005 2006 2007 2008 2009

Estimat for antal skind på lager
Antal indhandlede skind
Antal skind solgt

Salg og indhandlede sælskind årligt

 
Figur 3. Estimat for antal skind på lager i perioden 2005-2009. X-akse: årstal. Y-akse: Antal solgte og 
indhandlede sælskind samt skind på lager hos GG A/S. 
Kilde: Årsregnskaber, finanslove og estimater – NSN. 

 

4.2 Tidligere input, redegørelser og strategiplaner vedrørende Great Greenland A/S 
(opsummering) 
At der i selskabets regi udover de tiltag som allerede er igangsat, foretages undersøgelse og 
gennemførelse af rationaliseringsmuligheder. 
GG A/S har kontinuerligt gennem 2009 og 2010 sendt månedlige rapporter, der udførligt beskriver den 
økonomiske situation. Selskabet fik af daværende Landstings Finansudvalg i oktober 2008 bevilget en 
ekstraordinær kapitaltilførsel på 8 mio. kr. til virksomheden, for at aktiviteterne kunne fortsætte. En 
sådan kapitaltilførsel måtte atter bevilges i august 2009. Forskellige tiltag er taget af GG A/S for at 
sikre selskabets overlevelse. Dette er beskrevet nærmere i ”Strategi og Handlingsplan for Great 
Greenland A/S”, der blev præsenteret ved et seminar i september 2009, hvor medlemmer fra 
Inatsisartut samt Naalakkersuisut deltog.  
GG A/S er fortsat i en meget anspændt økonomisk situation, som følge af et svigtende salg 
kombineret med en fortsat samfundspligtig indhandling. Virksomheden har pt. 270.000 skind på lager, 
hvilket har medført en voldsom belastning af virksomhedens likviditet. På baggrund af den anstrengte 
økonomiske situation, har virksomheden gennemført en række tiltag for at forbedre driften af 
virksomheden. Fra dette skal følgende fremhæves: 
Afdelingen i Danmark er lukket som en GG A/S afdeling, og medarbejderne afskediget som GG A/S 
medarbejdere. Det internationale salg varetages af en skindkommissionær på kommissionsbasis. GG 
A/S har rationaliseret arbejdsgange, nedlagt afdelinger, mm. og dermed reduceret medarbejderstaben 



 
 
 

 22

fra 60 i 2006 til 33 i 2010. For en oversigt for antal GG A/S ansatte, deres jobfunktion samt udviklingen 
i dette over de sidste 5 år henvises til tabel 4. 

 
Tabel 4. GG A/S ansatte 2005-2010. 

 Ledelse 
Adm. 

Kantine 
Rengøring 

Systue Salg Garveriet Indhandling 
Qaqortoq 

Afdeling 
kysten 

Afdeling 
Danmark I alt 

2006 6 7 + 2 + 2 5 1 22 5 5 5 60 
2007 5 6 + 2 + 2 5 1 22 5 5 5 54 
2008 4 4 + 2 + 2 5 1 21 4 5 0 48 
2009 4 4 + 2 + 1 4 2 17 4 3 0 41 
2010 4 3 + 1 + 0 4 1 16 3 1 0 33 
Kilde: GG A/S. 

 
Salgsindsatsen er intensiveret internationalt ved løbende deltagelse i messer og auktioner i Danmark, 
Europa, Asien og Canada. GG A/S har konstant skind til salg på verdens største skindauktioner hos 
Kopenhagen Fur, hvortil der kommer skindopkøbere fra hele verden. 
Indsatsen på hjemmemarkedet er præget af, at der køres løbende kampagner på sælskind, således at 
der sikres meget billige skind til salg til den grønlandske befolkning. Der er endvidere etableret en 
WEB-shop, for at gøre tilgængeligheden af virksomhedens produkter endnu bedre. Priserne på 
sælskind generelt er sænket på det grønlandske og internationale marked, og der er introduceret en 
ny kollektion 2010 og 2011. 
Endvidere er indhandlingsområdet opprioriteret for at sikre bedst mulig kvalitet af de indhandlede 
skind samt lavest mulige logistik- og fragtomkostninger. Indhandlingen af sælskind fra fritidsfangere er 
stoppet, og der er ikke siden 2009 nogen egenbetaling fra GG A/S ved indhandlingen af sælskind. 

5. Belysning af mulige konkrete afsætningsmuligheder, nationalt 
og internationalt  
5.1 Grønland  
GG A/S har arbejdet målrettet på at øge det indenlandske salg. Dette er gjort på flere områder: 

• Salg af billige skind i Brugsen og Pisiffik. 
• Salg af billige skind til systuerne. 
• Salg af tasker og accessories til Brugsen og Pisiffik. 
• Etablering af en WEB-shop. 

Den målrettede indsats medførte, at salget af sælskind på det grønlandske marked steg med 63 % fra 
2008 til 2009. I 2010 er salget faldet noget igen, hvilket skyldes en mætning af markedet samt den 
generelle økonomiske situation. Omsætningen generelt i Grønland er på nuværende tidspunkt lidt 
lavere end sidste år. Med introduktionen af den nye kollektion samt en øget salgsindsats, forventer 
GG A/S, at omsætnings efterslæbet indhentes i løbet af årets sidste måneder og vil være fortsat 
stigende ind i 2011. 

5.2 Danmark  
Der har løbende været et salg på det danske marked, om end det har været begrænset i de senere år. 
I forbindelse med introduktionen af den nye kollektion, er der konstateret en stigende interesse blandt 
forhandlere og producenter. Blandt andet blev der solgt skind til danske producenter på den sidste 
auktion hos Kopenhagen Fur. 
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5.3 EU 
EU-landene har gennem de seneste år arbejdet med et forbud mod indførsel af sælskind1 for at 
regulerende handlen med sælprodukter indenfor EU’s indre marked, og dyreværnsforeningerne har 
været meget aktive på dette område. Dette betyder, at forbrugerne har fravalgt produktet, og at der 
ikke har været solgt sælskind til markederne i EU i de sidste 3 år. Eksporttallene fra 2004-2010 i antal 
skind solgt viser tydeligt, at der er en væsentlig nedgang i salget, især eksporten af grønlandssæl, 
som har været den vigtigste eksportvare i det seneste årti, se tabel 5. 
Aktionspriser var meget gode i 2006, men resultatet af EU lovgivningsarbejde har vist sig at være 
særdeles ødelæggende for erhvervet. Grønland har fået indarbejdet en inuit-undtagelse, der bevirker, 
at de grønlandske sælskind er undtaget fra importforbuddet. Forbuddet og undtagelsen trådte i kraft 
den 20. august 2010. Retningslinjer for hvordan undtagelsesbestemmelserne skal implementeres er 
netop udkommet, men endnu ikke endeligt kundgjort ved bekendtgørelse i Grønland. 
 
Tabel 5. Antal solgte sælskind i GG A/S i årene 2004 – 2010 og deres værdi i kr. 
 I alt: Kr. i værdi (t.kr): 
2004 115.723 skind solgt 45.477 
2005 108.372 skind solgt 54.399 
2006 91.026 skind solgt 59.681 
2007 45.043 skind solgt 20.889 
2008 31.307 skind solgt 11.132  
2009 19.602 skind solgt 5.201  
2010 23.167 skind solgt 5.760  
Kilde: GG A/S data - APNN. 

 
Forklaringen på de nedadgående eksporttal sammenlignet med den stigende værdi i 2006 skyldes 
ekstraordinære gode auktionspriser i nævnte år, der styrtdykkede i 2007 som eftervirkningen på EU-
initiativet, der startede i januar 2006, se tabel 6. 
 
Tabel 6. Data viser, at betydningen af handlen med sælskind i EU er markant reduceret, siden 
lovgivningsprocessen tog sin begyndelse i 2006.  
 EU Udenfor EU 
2004 53 % 47 % 
2005 36 % 64 % 
2006 35 % 65 % 
2007 43 % 57 % 
2008 16 % 84 % 
2009 na na 
2010 na na 
Anmærkning: na: ikke tilgængeligt data. 
Kilde: GG A/S data - APNN. 

 
GG A/S vil, når retningslinjerne er endeligt vedtaget, tage kontakt til tidligere kunder i EU, med henblik 
på at forklare de nye regler og få genoptaget salget til EU. Det forventes dog, at dette bliver en meget 
besværlig og langstrakt proces. 

                                                      
1 Forordning (EF) Nr. 1007/2009 af Europa-Parlamentet og Råd samt EU Kommissionens forordning (EU) Nr. 
737/2010. 
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5.4 Asien 
GG A/S prøver på forskellige måder at penetrere det kinesiske marked: 

• Løbende kontakt og bearbejdning af producent og tidligere storkunde, med henblik på at få 
genoptaget produktionen af produkter med sælskind. 

• Løbende kontakt til tidligere kunder. 
• Samarbejde med designer, der påtænker at designe en kollektion til produktion i Kina. 
• Skindprøver fremsendt til kontaktpersoner forskellige steder i Kina. 
• Kontakt til skindgrossist i Hong Kong. 

Der er en stigende interesse fra Kina, og ved den sidste auktion hos Kopenhagen Fur blev der for 
første gang i flere år solgt sælskind til Kina. 

5.5 Internationalt i øvrigt 
Der er i øjeblikket en stigende interesse fra tidligere kunder i Rusland og Ukraine, dog uden at der på 
nuværende tidspunkt er effektueret et egentligt salg. Det canadiske marked viser også interesse for de 
grønlandske sælprodukter, og GG A/S’ salgsagent har åbnet en butik i Canada med salg af disse. 
Omsætningen på det internationale marked har været stigende i 2010 i forhold til 2009, og det 
forventes, at denne stigning fortsætter i 2011. GG A/S forventer, at salgsindsatsen fremover 
hovedsageligt vil være rettet mod Asien, hvor det anslås, at der er stigende muligheder for afsætning 
af virksomhedens produkter. 

6. Produktudvikling af sælskind, andre produkter eller dele 
hidrørende produktet  
6.1 Great Greenland A/S’ beskrivelse af produktudviklingsmuligheder 

6.1.1 Pelse 

GG A/S har valgt at introducere en ny kollektion i 2010, for første gang i flere år. Dette er gjort af flere 
årsager: 

• Markedsføringsspydspids i forhold til anvendelsen af sælskind. 
• Markedsføring af GG A/S generelt. 
• Markedsføring af Grønland generelt. 
• Modspil mod den negative omtale af sælskind, via en positiv omtale af kollektionen. 

GG A/S’ produkter er således med til at ”brande” Grønland i et omfang, der ligger langt ud over 
virksomhedens direkte omsætning, og som vil gå tabt, såfremt man ikke kan bruge virksomhedens 
produkter til promovering af landet. 

6.1.2 Sæler 

GG A/S har gennem årene deltaget i flere udviklingsprojekter for at udvide mulighederne for 
anvendelse af sælprodukterne. I forbindelse med Puisi-projektet i Nanortalik, blev der arbejdet med et 
udvidet samarbejde, og på et tidspunkt var der tanker om at fusionere de to virksomheder. 
Bestyrelsen i GG A/S ønskede dog ikke at indgå i en sådan fusion, og der blev i stedet indgået en 
samarbejdsaftale mellem parterne. 
I starten af 2000 blev opstartet et projekt Orsoq for en bedre udnyttelse af sælen. Dette udviklede sig 
til datterselskabet Phoca A/S, der blev etableret i samarbejde med det daværende Sulisa A/S. 
Efterfølgende skiftede selskabet navn til Greenlandic Lipid Solutions (GLS A/S), som blev ejet af GG 
A/S og af Greenland Venture (GV) i fællesskab. Selskabet, der var etableret i Maniitsoq, indhandlede 
hele sæler med udnyttelse af både skind og kød. Det var meningen, at spækket skulle udnyttes til 
produktion af Omega-3 olie, men denne del af produktionen nåede aldrig ud over forsøgsstadiet. I 
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2008 trak GG A/S sig ud af selskabet, der blev overtaget af private og GV. Selskabet gik konkurs i 
2009, og påførte GG A/S et tab på ca. 1,2 mio. kr. 

6.2 Produktion af andet som lammeskind, hajskind eller lignende produkter 

6.2.1 Isbjørneskind 

Der bliver ikke indhandlet isbjørneskind i GG A/S, men der bliver løbende sendt skind fra fangerne i 
hele Grønland til garvning i Qaqortoq. Fangerne betaler en fast meter-pris for at få garvet skindene, 
hvorefter de returneres til fangerne. Det er per april 2008 ikke tilladt at eksportere isbjørneskind fra 
Grønland, så GG A/S påtænker ikke at udvide dette område yderligere. 

6.2.2 Lammeskind 

GG A/S har i 2009 indkøbt lammeskind fra Neqi, og der er efterfølgende kørt et forsøgsprojekt for at få 
styr på processerne vedrørende lammeskind. Der er gen-installeret en maskine i garveriet til dette 
formål. En egentlig produktion er startet i 2010, og der er leveret ca. 500 garvede grønlandske 
lammeskind til Brugsen og Pisiffik, samt ca. 1.400 garvede grønlandske lammeskind til Pilersuisoq.  
GG A/S vil forsætte produktionen af garvede lammeskind fremover, og det forventes, at de kan 
bidrage med en årlig omsætning på ca. ½ mio. kr. Endvidere arbejdes der på at etablere en 
produktion af rulam af de grønlandske lammeskind. Der forventes etableret et samarbejde med en 
islandsk producent, og såfremt GG A/S lykkes med denne proces, vil der dels kunne spares 
omkostninger på indkøb af disse skind til systuen, og dels kunne omsætningen på lammeskind øges 
til op imod 1 mio. kr. årligt. 

6.2.3. Rensdyrskind 

GG A/S har i 2009 kørt et forsøg med garvning af rensdyrskind, og i efteråret 2009 blev der indgået en 
samarbejdsaftale med Isortoq Reindeer Station (IRS), efter hvilken GG A/S har modtaget ca. 900 
rensdyrskind, som garves løbende, efterhånden som de sælges.  
Der bliver ikke slagtet rensdyr på IRS i 2010, og GG A/S har stadigvæk ca. 700 ugarvede 
rensdyrskind på lager. GG A/S forventer fremadrettet at fortsætte samarbejdet med IRS, men det 
forventes dog, at denne produktion kun i mindre omfang vil kunne bidrage til virksomhedens 
omsætning. 

6.2.4 Moskusskind 

GG A/S har i 2009 indkøbt ca. 50 moskusskind af fangerne i Maniitsoq. Skindene er garvet og bliver 
løbende solgt både engros og fra butikken i Qaqortoq. Der vil fortsat blive indkøbt moskusskind til 
garvning, men det forventes, at denne produktion kun i mindre omfang vil kunne bidrage til 
virksomhedens omsætning. 

6.2.5 Fiskeskind 

GG A/S har indhandlet havkatteskind hos fangerne i Qaqortoq og udført forskellige garveriforsøg. Det 
må på nuværende tidspunkt konstateres, at der fortsat skal udføres garveriforsøg, før denne 
produktion forløber tilfredsstillende.  
GG A/S vil fremover fortsat udføre forsøg med fiskeskind, i det omfang det er muligt af hensyn til den 
øvrige produktion. Dette vil ske i samarbejde med videnspersoner i Grønland samt ved kontakt til 
islandske producenter. Det forventes dog, at denne produktion kun i mindre omfang vil kunne bidrage 
til virksomhedens omsætning.  

6.2.6 Hajskind 

Der har været kontakt mellem GG A/S og Greenland Company (GC) om garvning af hajskind. GG A/S 
har opfordret til, at der blev tilsendt nogle skind, så GG A/S processer kan afprøves på denne type 
skind. GG A/S har i samarbejde med Erhvervsafdelingen i Kommuneqarfik Kujalleq indgået en aftale 
med en fanger i Narsaq om levering af hajskind til en prøveproduktion. Levering af hajskind afventes 
fortsat. 
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GG A/S vil gerne lave forsøg med hajskind, og i det omfang GC lykkedes med deres projekt, vil der 
kunne etableres et samarbejde mellem virksomhederne. GG A/S påtænker ikke på egen hånd at 
indhandle og sælge hajskind. Omsætningen på hajskind vil i første omgang være afhængig af 
succesen i GC, men det forventes ikke, at denne produktion vil kunne bidrage væsentligt til 
virksomhedens omsætning. 

6.3 Andre mulige tiltag til produktion af sælproduktet 
At arbejdsgruppen sikrer en fremtidig struktur på behandling af produkter hidrørende sælen, samt at 
andre mulige tiltag af produkter hidrørende sælen belyses. 
GG A/S har ingen intentioner om nye projekter af denne art i øjeblikket, da økonomien ikke tillader 
dette. Det formodes dog, at der kan være et vist potentiale i en produktion af olie fra sælspæk. GG 
A/S forsøger løbende at produktudvikle og finde nye anvendelsesmuligheder for sælskind, for på den 
måde at øge efterspørgslen af virksomhedens kerne-produkter. Blandt andet er der netop afsluttet 
forsøgsproduktioner med afhårede sælskind, således at der fremover kan leveres sæl-læder og sæl-
ruskind til systuerne. 
KANUKOKA nævner, at i den periode da fabrikkerne i Arsuk og Qassimiut hørte ind under NUKA A/S 
blev på det tidspunkt blandt andet indhandlet, produceret og prismærket en del sælsuaasat på de to 
fabrikker. Aftalen med fangerne gik i korte træk ud på, at hele sælen blev afleveret til fabrikken, som 
udelukkende flænsede og fratog kødet til opskæring. Kødet blev vejet og afregnet til aftalt pris. Skind 
med spæk blev udleveret til samme fanger, som derefter flænsede/skrabede spækket af og solgte 
skindet til skindindhandlingen. På den måde sikredes fuld udnyttelse af skind og kroppe samtidig med 
at efterspørgselen blev dækket på hjemmemarkedet og i KBH/DK. 
KANUKOKA nævner endvidere, at der i samme periode fra tid til anden var forespørgsel fra 
hundedistrikterne i Nordgrønland om hundefoder. Aftalen med hundeejerne gik ud på, at spækket blev 
flænset fra, indfrosset på fabrikken, pakket på billigste måde og afskibet. Fabrikkens eneste 
forudsætning var at få dækket omkostningerne til løn og indfrysning. Hundeejerne afholdt selv 
udgifterne til fragt og håndtering ved ankomst. Aftalen skulle have fungeret upåklageligt for alle 
involverede.  

7. Fangernes indhandlingsmuligheder fordelt på kommuner  
7.1 Indhandlingssteder drevet af Great Greenland A/S og private indhandlingssteder  
GG A/S er i henhold til Servicekontrakten indgået mellem GG A/S og APNN, forpligtiget til at etablere 
indhandling i hele Grønland, hvor det er muligt. 
Citat fra Servicekontrakten: Great Greenland A/S skal  

• give fangere mulighed for at indhandle sælskind i prioriterede bestemte geografiske områder 
eller hele Grønland, hvor GG A/S har etableret indhandlingssteder. 

• sikre fangerne mulighed for at indhandle sælskind i alle eller dele af årets måneder med 
indhandlingsbegrænsning i fældningsperioden. 

I praksis er der indhandlingssteder, hvor de efterspørges, og hvor de fysiske rammer gør det muligt. 
Det er nødvendigt med strøm, vand og afløb i forbindelse med indhandlingen, og GG A/S har f.eks. for 
nyligt afvist at etablere indhandling i Qeqertat ved Qaanaaq, med baggrund i en meget lille bygd, uden 
besejling og uden el og vand. 
Der er etableret indhandling i 16 byer. Eneste undtagelser er Ilulissat og Qeqertarsuaq, hvor det ikke 
er lykkedes at finde en indhandler efter lukningen af indhandlingen i starten af året. Der er etableret 
indhandling i 30 bygder. Der er typisk ikke etableret indhandling i bygder, som ligger tæt ved byerne, 
og hvor der er få fangere. Eksempler herpå er Saarloq og Eqalugaarsuit, der begge ligger tæt på 
Qaqortoq. De specifikke indhandlingssteder fremgår af bilag 2.  
I Qaqortoq og Upernavik har GG A/S egne afdelinger med medarbejdere, der er ansat direkte i GG 
A/S. I Tasiilaq driver Kommuneqarfik Sermersooq skindindhandlingen, og GG A/S betaler et fast årligt 
beløb til kommunen for behandlingen af skindene. I Nuuk er indhandlerkontrakten indgået med 
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Sermersuup Kommunea. I Nanortalik og Aasiaat er indhandlerkontrakten indgået med den lokale 
fangerorganisation KNAPP. I de resterende 40 steder er der indgået kontrakter med indhandlere, der 
som private erhvervsdrivende varetager indhandlingen i henhold til bestemmelserne i 
indhandlerkontrakten og får betaling for dette pr. skind, der indhandles.  
Indhandlerne på de enkelte steder skal selv sørge for at tilpasse indhandlingsfaciliteterne til den 
aktuelle indhandling. Det betyder, at indhandleren er ansvarlig for at tilvejebringe lokaler, 
vaskefaciliteter og frysere. De fleste steder (28) stiller kommunerne faciliteter til rådighed for 
indhandlerne f.eks. i servicehusene, men der er også indhandlere (12), som selv ejer lokaler og øvrige 
faciliteter. Der er ingen steder, hvor der er en systue tilknyttet indhandlingen, bortset fra på GG A/S i 
Qaqortoq og Neriunaq i Qaarsut. 

8. Indhandlingsmønstrene, herunder forslag tilpasset mulige 
regionale og kommunale planer  
I Belysningen af konsekvenserne af de forskellige scenarier for fangererhvervet skal blandt andet 
bygge på en analyse af, hvordan indhandlingsmønsteret er i dag geografisk og de alternative 
erhvervs- og beskæftigelsesmuligheder, der er i de enkelte områder. 

8.1 Fangst og indhandling fordelt på sælart, sted og kvalitet 
GG A/S overgik for nogle år siden til at indhandle ferske skind i stedet for tørrede skind. Skindene 
bliver indhandlet i henhold til indhandlingsinstruks aftalt mellem GG A/S og KNAPK. De ferske skind 
bliver forbehandlet og frosset ned af den lokale indhandler, hvorefter skindene sendes frosne til 
Qaqortoq. Den endelige kvalitetsvurdering af skindene kan først finde sted efter garvning, hvor 
skindene sorteres i kvaliteterne A, B, C og D. Tidligere blev de tørrede skind kvalitetsvurderet i 
forbindelse med indhandlingen. Det er således ikke muligt på nuværende tidspunkt at frembringe 
datamateriale over, hvilken kvalitet skind, der bliver indhandlet det enkelte sted, og hvilken fanger der 
har indhandlet skindet. GG A/S undersøger løbende hvilke tekniske muligheder, der er for at løse 
denne problematik, men i øjeblikket vil det være meget dyrt at etablere et system, som vil muliggøre 
dette. Den specifikke indhandling i skind pr. sted pr. måned i 2009 fremgår af bilag 2. 
Gennemsnitlig kvalitetsbonus udbetalt per skind indhandlet i 2008 rangerer fra 47 kr. i Østgrønland til 
142 kr. i Paamiut, se figur 4. Der ses en tydelig graduering med laveste skindkvalitet i øst og nord, og 
stigende bonusudbetaling nedad kysten jo kortere afstanden og hermed transporttiden er til garveriet. 
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Figur 4. Kvalitetsbestemt bonus fordelt på forvaltningsområder (2008). X-akse: region / daværende kommune. Y-
akse: kr. 

Kilde: GG A/S - APNN. 
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Tabel 7. Årlige fangsttal samt indhandlingsdata på de to vigtigste sælarter i Grønland 1999-2008. 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Grønlandssæl 95.017 99.801 86.763 67.725 67.607 72.245 93.494 95.954 84.275 82.187 
Ringsæl 78.748 83.345 80.302 78.437 82.504 80.646 77.429 92.063 86.274 71.269 
Totalt antal 
fangede sæler 173.765 183.146 167.065 146.162 150.111 152.891 170.923 188.017 170.549 153.456
Indhandlings-
størrelse antal 
skind 106.140 102.646 80.481 61.848 75.309 83.754 118.686 112.000 92.000 81.500 
Antal sæler 
importeret  0 0 1.500 51.935 44.100 45.000 0 0  

Indhandlings-
tilskud mio. kr. 44 43 35 38 30 30 33 30 26 28 
Andel i 
procent 
indhandlede 
skind i forhold 
til fangede 
sæler 61 % 56 % 48 % 42 % 50 % 55 % 69 % 60 % 54 % 53 % 
Antal 
indhandlede 
skind divideret 
med 
indhandlings-
tilskud i kr. 418 423 435 608 398 358 279 268 277 340 
Anmærkning: Fangsttal for 2009 og 2010 dækker januar – september og er foreløbige, hvorfor de ikke er medtaget.  
Foreløbige resultater af spørgeundersøgelse vedrørende anskudt og mistede sæler (struck and lost) blev præsenteret ved 
en NAMMCO Fangstkomite workshop i november 2006 i København. 
Kilde: Jagtdatabase Piniarneq - APNN. 

 
Fangstdata indhentet fra fangernes rapporterede fangster i jagtdatabasen Piniarneq viser, at den 
årlige fangst og indhandling af grønlandssæl og ringsæl varierer signifikant i løbet af året, se figur 5-7, 
mellem årene og mellem regionerne, se tabel 7-8, samt bilag 3. Dette skyldes især store variationer i 
havis- og vejrforhold, selvom ændringer i udbredelse og lokal tæthed også kan have en effekt. 
Ekstreme vejrforhold kan afholde fangerne fra sælfangst i lange perioder og som en konsekvens af 
dårligt vejr i perioden 2001 til 2004 var der en nedgang i fangsterne og ligeledes i indhandlingen af 
sælskind, der var meget lavere end normalt. Grundet den meget lave tilgang af indenlandske skind 
importerede GG A/S skind fra Canada for at opretholde optimal kapacitetsudnyttelse af garveriet, 
således at de kunne fortsætte med respektable indhandlingspriser og undgå fyring af lokal 
arbejdskraft. Fra 2005 var fangsterne dog næsten på samme niveau som i 2000 grundet favorable 
fangstforhold. Da fangsterne i Grønland vendte tilbage til tidligere niveau, stoppede alt import fra 
Canada, se tabel 7.  
Sæler fanges primært for kød2 og skind, men produktionen af kunsthåndværk og tøj er et vigtig 
biprodukt af fangsten. Det ses tydeligt i tabel 7, at omkring 75.000 sælskind eller 45 % af den totale 
fangst ikke bliver solgt til garveriet, men er anvendt til privat brug, hvilket understreger, at sælfangsten 
både er subsistensorienteret såvel som en kommerciel aktivitet. En spørgeundersøgelse foretaget af 
APNN i 2006 viste, at 34 % af fangerne rapporterer anskudte og mistede sæler som ordinær fangst, 
når de afrapporterer deres årlige fangster. Dette er således rapporterede fangster, men ikke en 
ressource som på nogen måde er tilgængelig for fangeren, hvilket kan bidrage til forskellen mellem 
fangstdata og antal af skind indhandlet. Indhandlingen var på sit højeste i 2005 med knap 119.000 
skind, 112.000 i 2006, faldt til 67.000 skind i 2009 og er estimeret til 61.000 skind i 2010. Laveste 
andel af indhandlede sæler i forhold til fangsten var i 2002 med 42 %, og højeste var i 2005 med 69 
%. Det højeste tilskud var i 1999 på 44 mio. kr. og det laveste i 2007 med 26 mio. kr. Selvstyrets 
tilskud gav relativt mest per skind i 2002 på 608 kr., og under 300 kr. i 2005-2007. 
                                                      
2 Det er oplyst, at salgsprisen i Nuuk pr. kg. sælkød på brættet er 50-60 kr., og pr. kg spæk er 25 kr. 
http://www.sermersooq.gl/da/borger/satser_og_takster_mv/priser_paa_braettet.aspx 
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Tabel 8. Fordelingen i fangster af ringsæl og grønlandssæl samt fordelingen i fangster af ringsæl ved brug af garn 
eller riffel i procent per region for årene 2004-2008. 

Region Fordeling af fangster 
af ringsæl 

Fordeling af fangster af 
grønlandssæl 

Fordeling af 
garnfangster af ringsæl 

Fordeling af 
riffelfangster af ringsæl 

Nordgrønland 66 % 21 % 78 % 59 % 
Vestgrønland 14 % 50 % 10 % 16 % 
Sydgrønland 6 % 25 % 3 % 8 % 
Østgrønland 14 % 3 % 9 % 17 % 

Anmærkning: Fangsttal for 2009 og 2010 dækker januar – september og er herved foreløbige, hvorfor de ikke er medtaget. 
Kilde: Jagtdatabase Piniarneq - APNN. 
 
Grønlandssælen ankommer til Sydgrønland i højt antal i maj-juni og spreder sig nordligt langs kysten 
gennem sommeren og efteråret. I senefteråret vender den tilbage til yngleområderne, mens nogle 
ungdyr bliver i arktiske farvande om vinteren. Fangsten af grønlandssæl foregår langs hele vestkysten 
i modsætning til ringsæl, der primært fanges i Nord- og Østgrønland, se tabel 8.  
 

Gennemsnitlige månedlige fangster af ring- og grønlandssæl for Grønland i 2004-2008
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Figur 5. Gennemsnitlige månedlige fangster af ringsæl og grønlandssæl i Grønland i 2004-2008. X-akse: Måned. 
Y-akse: Antal sælfangster af hhv. ring- og grønlandssæl. Grå og hvid prikket søjle: Ringsæl, fangsten foregår støt 
over året, og er et vigtigt supplement til såvel den uformelle økonomi som til slædehundefoder. Sort søjle: 
Grønlandssæl, hovedparten af fangsten foregår i månederne juni til november.  

Anmærkning: Fangsttal for 2009 og 2010 dækker januar – september og er herved foreløbige, hvorfor de ikke er medtaget. 
Kilde Jagtdatabase Piniarneq - APNN. 
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Andel af månedlige fangster og indhandlede skind af ringsæl i Grønland i 2008
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Figur 6. Andel af antal månedlige fangster og antal indhandlede skind af ringsæl i Grønland per måned i 2008. 
Det ses, at vinterperioden november-januar har højeste andel af indhandlede skind. X-akse: Måned. Y-akse: 
Antal sælfangster og antal indhandlede skind. Grå og hvid prikket søjle: Andel ikke indhandlede skind af total 
fangst. Grå søjle: Andel indhandlede skind af total fangst. 

Anmærkning: Fangsttal for 2009 og 2010 dækker januar – september og er herved foreløbige, hvorfor de ikke er medtaget. 
Kilde Jagtdatabase Piniarneq og GG A/S - APNN. 
 

Andel af månedlige fangster og indhandlede skind af grønlandssæl i Grønland i 2008

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

 
Figur 7. Andel af antal månedlige fangster og antal indhandlede skind af grønlandssæl i Grønland per måned i 
2008. Det ses, at sommermånederne maj-august har højeste andel af indhandlede skind. X-akse: Måned. Y-
akse: Antal sælfangster og antal indhandlede skind. Sort søjle: Andel ikke indhandlede skind af total fangst. Grå 
søjle: Andel indhandlede skind af total fangst. 

Anmærkning: Fangsttal for 2009 og 2010 dækker januar – september og er herved foreløbige, hvorfor de ikke er medtaget. 
Kilde Jagtdatabase Piniarneq og GG A/S - APNN. 
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Størstedelen af fangsten af grønlandssæl foregår i juli til november, hvor udbredelsen er på sit største. 
I september til november har sælen opnået et tykt spæklager, derved mindskes antallet af sæler, som 
synker og mistes under fangst sammenlignet med forårets og forsommerens fangster. 
Ligeledes for ringsæler er der i hele Grønland stor årlig variation, men ikke i samme grad som for 
grønlandssæl. Årsvariationen i fangster er ligeledes relateret til is- og vejrforhold. F.eks. vil isforhold i 
april – juni afgøre chancerne for en mulig fangst af sæler på isen eller ved iskanten. Højsæsonen for 
ringsælfangst varierer mellem regionerne, se tabel 8. For Grønland som sådan fanges flest ringsæler 
fra november til maj, hvilket reflekterer, at højsæsonen i de nordlige områder, hvor hovedparten af 
fangster foregår, er om vinteren og i foråret ved brug af garn, tabel 8. Fangster under 
åbentvandssæsonen er relativt lave. I de sydlige områder fanges hovedparten af ringsæler i maj til 
august. 80 % af fangede ringsæler og 84 % af grønlandssæl er rapporteret af erhvervsfangere og 
resten af fritidsfangere, figur 8-9. 
 
Tabel 9. Samlet indhandlingsværdi til fangere og indhandlere fordelt på regioner i 2009.  

Regioner Indhandlet samlet i kr. Antal fangere og 
indhandlere  Gennemsnitlig indhandling i kr. 

DISKO 3.068.870 229 13.401 
MIDT 4.404.715 279 15.788 
NORD 10.678.875 645 16.556 
SYD 4.949.675 140 35.355 
TUNU 2.484.175 129 19.257 
Hovedtotal 25.586.310 1.422 17.993 
Anmærkning: Der er taget højde for, at nogle fangere er registreret for indhandling flere steder. I de tilfælde er fangeren 
registreret ved den by/bygd, hvor han har indhandlet for den højeste værdi. 
Kilde: GG A/S materiale - APNN. 

 
Den samlede indhandling til regionen i nord er højest, se tabel 9. Det er dog regionen i syd, der har 
den største gennemsnitlige indhandling per fanger. Det er således en region, som også påvirkes, hvis 
der indføres en ændring i indhandlingsmønsteret for at tilgodese nogle områder i forhold til andre 
områder. Til gengæld er antallet af fanger og indhandlere relativt beskedent i SYD. 

8.2 Gennemsnitstal for indhandling per fanger fordelt på sted 
Den gennemsnitlige indhandling i kr. pr. sted i 2009 samt antallet af fangere fremgår af bilag 4.  
Fordelingen på indkomstgrupper for fangerne pr. sted fremgår af bilag 5. Bemærk for bilag 4-5, at der 
er flere fangere, som er registreret for indhandling på flere steder. Dette forhold er der taget højde for, 
og data, hvor dette er elimineret, kan findes nederst på bilagets side i det nederste gennemsnit for 
samtlige fangere. 
 



 
 
 

 32

Fangster af ringsæl 1999-2008 per erhvervs- og fritidsfanger
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Figur 8. I de fleste år fanger fritidsfangere omkring 1/6 af de rapporterede fangster af ringsæl i Grønland, hvilket 
understreger den kulturelle og socioøkonomiske betydning af sælfangsten. X-akse: Årstal. Y-akse: Antal 
sælfangster. Sort: fritidsfangere, lysegrå: erhvervsfangere. 

Anmærkning: Fangsttal for 2009 og 2010 dækker januar – september og er herved foreløbige, hvorfor de ikke er medtaget. 
Kilde Jagtdatabase Piniarneq - APNN. 
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Figur 9. I de fleste år fanger fritidsfangere omkring 1/5 af de rapporterede fangster af grønlandssæl i Grønland, 
hvilket understreger den kulturelle og socioøkonomiske betydning af sælfangsten. X-akse: Årstal. Y-akse: Antal 
sælfangster. Sort: fritidsfangere, lysegrå: erhvervsfangere. 

Anmærkning: Fangsttal for 2009 og 2010 dækker januar – september og er herved foreløbige, hvorfor de ikke er medtaget. 
Kilde Jagtdatabase Piniarneq - APNN. 
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8.3 Alternative indhandlingsmuligheder (mulighed for indhandling af andre arter)  
KANUKOKA har bidraget med data og information vedrørende Kommune Kujalleq, tabel 10, der viser 
indhandlingssteder for fiskeri fordelt på bygder og byer i 2010. Kommune Kujalleq planlægger 
derudover i samarbejde med Arctic Green Food at få åbnet Tasiusaq og Aappilattoq for indhandling af 
fisk/rogn. 
For så vidt angår alternative indhandlingssteder og anlæg er der flere muligheder i Kommune Kujalleq. 
Der mangler derimod råvarer som følge af ressourcegrundlaget er blevet mindre med deraf følgende 
reduktion i kvoterne. Dette resulterer i, at fabrikkerne sjældent kan tilbyde sammenhængende 
beskæftigelse til de ansatte. En årsag til dette, er de vilkår fiskeriet har levet under de senere år. Efter 
at torsken udeblev sidst i firserne, og rejefabrikken i Narsaq lukkede i 2004, har fiskeriet været 
stagneret, og ikke mindst den kystnære flåde trænger til en modernisering og strukturtilpasning. En 
modernisering af fiskeriflåden må forventes at betyde, at behovet for at opretholde mange anlæg vil 
blive reduceret. 
 
Tabel 10. Indhandlingssteder for fiskeri fordelt på bygder og byer i 2010 i Kommune Kujalleq, Kommuneqarfik 
Sermersooq, Qeqqata Kommunia og Qaasuitsup Kommmunea. 
Sted Kommune Ejer Art 

Qaqortoq Kommune Kujalleq Arctic Prime Fisheries ApS Fisk 
Qassimiut Kommune Kujalleq Arctic Green Food A/S Fisk/rogn 
Narsaq  Kommune Kujalleq Narsaq Seafood  Krabber 
Eqalugaarsuit Kommune Kujalleq Kap Farvel Seafood Fisk/rogn 
Ammassivik Kommune Kujalleq Asimit ApS. Fisk/rogn 
Nanortalik Kommune Kujalleq Arctic Prime Fisheries ApS Torsk 
Narsarmiit Kommune Kujalleq Arctic Green Food A/S Fisk/rogn 

Nuuk Kommuneqarfik Sermersooq Romark Seafood A/S Torsk, rogn, hellefisk 
Nuuk Kommuneqarfik Sermersooq Royal Greenland A/S Fisk/rogn, rejer 
Qeqertarsuatsiaat Kommuneqarfik Sermersooq Royal Greenland A/S Torsk, rogn 
Kuummiut Kommuneqarfik Sermersooq Arctic Prime Fisheries ApS Hellefisk 
Arsuk Kommuneqarfik Sermersooq Royal Greenland A/S Torsk, rogn 
Paamiut Kommuneqarfik Sermersooq Royal Greenland A/S Fisk/rogn, rejer, krabber 
Ittoqqortoormiit Kommuneqarfik Sermersooq Arctic Green Food A/S Mattak, moskus 
Kangerlussuaq Qeqqata Kommunia Arctic Green Food A/S Rensdyr, moskus 
Itilleq Qeqqata Kommunia Sisimiut Fish Torsk, rogn 
Sarfannguaq Qeqqata Kommunia Sisimiut Fish Torsk 
Sisimiut Qeqqata Kommunia Royal Greenland A/S Rejer, krabber 
Sisimiut Qeqqata Kommunia Sisimiut Fish Torsk, rogn 
Atamik Qeqqata Kommunia Royal Greenland A/S Torsk, rogn 
Kangaamiut Qeqqata Kommunia Royal Greenland A/S Torsk, havkat, rogn 
Maniitsoq Qeqqata Kommunia Maniitsoq Seafood A/S Torsk, havkat, rogn, krabber 
Napasoq Qeqqata Kommunia Arctic Green Food A/S Torsk, havkat, rogn 
Ikamiut Qaasuitsup Kommunia Arctic Green Food A/S Torsk, rogn, hellefisk 
Aasiaat Qaasuitsup Kommunia Royal Greenland A/S Rejer 
Qasigiannguit Qaasuitsup Kommunia Royal Greenland A/S Torsk, stenbider, hellefisk 
Ilimanaq Qaasuitsup Kommunia Rodebay Fisk ApS Hellefisk 
Ilulissat Qaasuitsup Kommunia Royal Greenland A/S Hellefisk, havkat, torsk, rejer 
Ilulissat Qaasuitsup Kommunia Halibutt Greenland Hellefisk 
Ilulissat Qaasuitsup Kommunia Rodebay Fisk ApS Hellefisk 
Qeqertaq Qaasuitsup Kommunia Qeqertaq fish Hellefisk 
Saqqaq Qaasuitsup Kommunia Royal Greenland A/S Torsk, havkat og hellefisk 
Qeqertarsuaq Qaasuitsup Kommunia Royal Greenland A/S Krabber 
Qeqertarsuaq Qaasuitsup Kommunia Jens Sallings fiskefabrikker  Rogn, hellefisk 
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Attu Qaasuitsup Kommunia Arctic Green Food A/S Torsk, havkat og rogn 
Ikerasaarsuk Qaasuitsup Kommunia Royal Greenland A/S Torsk, rogn 
Kangaatsiaq Qaasuitsup Kommunia Royal Greenland A/S Torsk, havkat 
Savissivik Qaasuitsup Kommunia Arctic Green Food A/S Mattak 
Niaqornaarsuk Qaasuitsup Kommunia Royal Greenland A/S Torsk 
Ikerasak Qaasuitsup Kommunia Royal Greenland A/S Havkat, hellefisk 
Illorsuit Qaasuitsup Kommunia Uummannaq Seafood Hellefisk 
Nuugaatsiaq Qaasuitsup Kommunia Royal Greenland A/S Hellefisk 
Saattut Qaasuitsup Kommunia Royal Greenland A/S Hellefisk, havkat 
Ukkusissat Qaasuitsup Kommunia Royal Greenland A/S Hellefisk, havkat 
Uummannaq Qaasuitsup Kommunia Royal Greenland A/S Hellefisk, havkat, torsk 
Innaarsuit Qaasuitsup Kommunia Upernavik Seafood Hellefisk 
Kangersuatsiaq Qaasuitsup Kommunia Upernavik Seafood Hellefisk, havkat 
Kullorsuaq Qaasuitsup Kommunia Upernavik Seafood Hellefisk 
Nutaarmiut Qaasuitsup Kommunia Upernavik Seafood Hellefisk 
Nuussuaq Qaasuitsup Kommunia Upernavik Seafood Hellefisk 
Tasiusaq Qaasuitsup Kommunia Upernavik Seafood Hellefisk 
Upernavik Qaasuitsup Kommunia Upernavik Seafood Hellefisk 
Upernavik Kujalleq Qaasuitsup Kommunia Upernavik Seafood Hellefisk 
Aappilattoq Qaasuitsup Kommunia Upernavik Seafood Hellefisk 
Qaanaaq Qaasuitsup Kommunia Arctic Green Food A/S Mattak, hellefisk 
Anmærkning: Der er i 2009-2010 ikke været åbent for indhandling i Alluitsup Paa og Nanortalik. Indhandlingsanlæg og 
produktionsanlæg for 2009/2010, der tages forbehold for eventuelle fejl med hensyn til selskabs ejer. na: ikke tilgængeligt data. 
Kilde: Kommune Kujalleq ved KANUKOKA. Kommuneqarfik Sermersooq, Qeqqata Kommunia og Qaasuitsup Kommmunea ved 
APNN og datatræk fra LULI. 

8.3.1 Sammenhæng mellem indhandling af sælskind og fiskeriindhandling 

Et forhold, der kan analyseres, er sammenhængen mellem sælskindsindhandling og indhandling fra 
fiskeriet til produktionsanlæg. Datamateriale fra GG A/S er benyttet vedrørende indhandling af 
sælskind sammenlignet med indhandlingsoplysninger fra produktionsanlæg i 2009. For at kunne 
sammenligne de to forskellige indhandlingsværdier og kunne vurdere, om der er en påvirkning fra 
fiskeriets indhandling på sælskindsindhandlingen benyttes indhandlingen af fiskeriprodukter som 
indeks 100. Det sættes i forhold til indhandlingsværdien fra sælskind i alle bygder og byer. De byer 
eller bygder, hvor der ikke er registreret indhandling af fiskeriprodukter i 2009 er 
sælskindsindhandlingen værdisat til indeks 100, bilag 6. 
Denne metode er ikke retvisende, i forhold til betydningen af sælskindsindhandlingen for de enkelte 
fangere og de enkelte byer og bygder. Metoden skal illustrere, hvor der er indhandling af fisk til anlæg, 
samt hvor der er sælskindsindhandling, og skal således ikke illustrere, at nogle indhandlingssteder er 
vigtigere end andre. Den kan tydeliggøre, hvor der er en mindre indhandling fra fiskeri i forhold til 
sælskindsindhandling. Der er tre toppe i bilag 6 fra indhandling af sælskind i forhold til indhandling fra 
fiskeriet. Værdien af sælskindet der indhandles i Kangaatsiaq, Narsarmijt og Qassimiut overstiger her 
markant værdien af den indhandlede mængde fiskeriprodukter, og er hermed områder, der bør sikres 
mulighed for fortsat sælskindsindhandling. 
Den gennemsnitlige og samlede indhandlingsværdi fra fangerne kan angive, hvilken 
beskæftigelsesmæssige og indkomstmæssige effekt sælskindsindhandlingen har i bygdernes 
samlede økonomi, bilag 7 - 8. Den gennemsnitlige indhandling i byerne og bygderne ligger i intervallet 
mellem 1.240 kr. og 38.205 kr., se bilag 4. Indhandlingen af sælskind bidrager forskelligt til den 
samlede husstandsindkomst. Overordnet kan det dog antages, at det ikke er den primære 
indtægtskilde. Der bliver ofte benyttet en antagelse om, at hvis der er et produktionsanlæg i en bygd 
eller by, er det nemmere at erstatte fangernes indtægt med indtægter fra fiskeriet. 
I tabel 11 er det forsøgt at påvise, om der er en modsatrettet sammenhæng mellem indhandling af 
sælskind og indhandling af fiskeriprodukter ud fra antagelsen om, at hvis der eksisterer et fiskerianlæg 
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i byen eller bygden, er der en mindre indhandling af sælskind. Krydstabellen viser den gennemsnitlige 
indhandlingsværdi i byer og bygder, hvor der indhandles sælskind opdelt i intervaller, sammenlignet 
med om der et indhandlingsanlæg i byen / bygden og størrelsen af indhandlingsværdien på 
indhandlingsanlægget. 
 
Tabel 11. Gennemsnitlig indhandlingsværdi i kr. fra sælskind sammenlignet med indhandlingsværdi i kr. fra 
fiskeriet til produktionsanlæg i 2009. 

Krydstabel af fiskeriproduktionsanlæg i forhold til sælskindsindhandlingen i hele kr.  

 Den gennemsnitlige indhandlingsværdi af sælskind for fangere i 2009 

Indhandlingsværdi ved anlæg 0-5.000 kr. 5.000-10.000 kr. 10.000-15.000 kr. 15.000-40.000 kr. Samlet 

Ikke bygdeanlæg  3 (19 %) 2 (13 %) 2 (13 %) 9 (56 %) 16 (100 %)

< 2.000.000 kr. 3 (27 %) 2 (18 %) 1 (9 %) 5 (45 %) 11 (100 %)

2.000.000 - 6.500.000 kr. 2 (20 %) 4 (40 %) 2 (20 %) 2 (20 %) 10 (100 %)

>6.500.000 kr. 3 (33 %) 4 (40 %) 1 (11 %) 1 (11 %) 9 (100 %) 
Kilde: LULI Data base, GG A/S materiale - APNN. 

 
Der er en svag afhængighed mellem en større gennemsnitlig indhandlingsværdi fra sælskind, hvis der 
ikke er et fiskerianlæg, eller hvis der er et fiskerianlæg med lav indhandling, se tabel 11. Der er 
således en tendens til, at der er en mindre gennemsnitlig sælskindsindhandling i de byer og bygder, 
hvor der er et fiskerianlæg, end der hvor der ikke er et fiskerianlæg. Det er dog ikke en signifikant 
betydning og kan ikke umiddelbart give svar på, om det vil være muligt for fangerne i fuldt omfang at 
erstatte deres indtægter fra sælskindsindhandling med fiskeriet. Flere årsager kan påvirke de 
observerede indhandlingsværdier i byerne og bygderne. Årsagen kan være, at placeringen af de store 
produktionsanlæg er sket i større bygder eller byer, som også giver andre muligheder for 
beskæftigelse. 
Der er i bilag 9-A udarbejdet en krydstabel mellem den gennemsnitlige indhandlingsværdi fra sælskind 
i forhold til befolkningsantallet i by eller bygd. Tabellen viser, at befolkningsantallet i byen kan have en 
effekt. Det ses, at der er en lavere gennemsnitlig sælskindsindhandling i større byer, og i de mindste 
bygder er der tillige en tendens til mindre indhandling. En krydstabel i forhold til regionerne og den 
gennemsnitlige indhandlingsværdi fra sælskind er lavet i bilag 9-B. Den viser, at der er en tendens til, 
at der er en større indhandling i syd end i de øvrige regioner. Regionerne Sydgrønland og 
Østgrønland har en højere gennemsnitlig indhandling end de øvrige og Diskobugten er den region, 
hvor den gennemsnitlige indhandling er lavest.  
Enkelte forbehold skal tages for datafejl eller mangler. Data, der er benyttet fra fiskeriindhandling, kan 
have enkelte manglende værdiangivelser, derudover er der også medtaget værdier, som indhandles til 
de større fabriksanlæg og ikke kun bygdeanlæggene, hvilket kan påvirke resultatet. GG A/S har 
oplyst, at fangere indhandler flere steder. Deres indhandling bliver således fordelt mellem flere byer og 
bygder. Det er udelukkende indhandling fra fiskeriet, der er benyttet som basisindeks og ikke andre 
indhandlingsprodukter. 

8.4 Alternative erhvervs- og beskæftigelsesmuligheder 
KANUKOKA har bidraget med data og information vedrørende alternativ beskæftigelse i regionen 
Kommune Kujalleq. Der er umiddelbart ikke mange muligheder, hvis det drejer sig om at finde større 
arbejdspladser til de ufaglærte udover fabrikkerne og garveriet. Data er ikke modtaget for de øvrige tre 
kommuner.  
Generelt gælder det dog for hele landet, at der er mangel på faglært arbejdskraft inden for både den 
offentlige og private sektor. Hertil kommer, at erhvervsudviklingen må forventes at betyde en stærkt 
stigende efterspørgsel efter arbejdskraft i de kommende år. Dette sker som følge af udviklingen på 
råstofområdet, som også vil få konsekvenser i service-, logistik og cateringerhvervene. 
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9. Sælerne og økosystemerne - Konsekvensanalyse  
I alle scenarier hvor der ønskes reduktion af sælskindsindustrien, vil der potentielt komme problemer 
med økosystemet. Manglende indhandlingsmuligheder vil kunne betyde øgede sælbestande, og 
dermed en mulig større konkurrence mellem fiskere og sæler om fisk og skaldyr. Biologisk rådgivning 
herom er indhentet fra Grønlands Naturinstitut. 

9.1 Spættet sæl 
Disse sæler er meget fåtallige i Grønland (få hundrede). Langt de fleste skind handles privat, og ud 
over de skind, som grønlandske fangere måtte levere, så importeres der også en del skind fra Island. 
Alligevel er disse skind ofte en mangelvare, når der skal laves nye nationaldragter, hvor 
kvindetrusserne skal være af skind fra spættet sæl. 

9.2 Remmesæl 
Skind af remmesæl har ikke kunne indhandles de sidste mange år, så et indhandlingsstop vil ikke 
ændre noget på denne fangst. 

9.3 Klapmyds 
Klapmyds indhandles dels som bluebacks (unger) samt i en kategori, der hedder klapmyds (ikke 
bluebacks 1½år +). Ifølge de sidste opgørelser fra Grønlands Statistik indhandledes der i 2007 i alt 
973 bluebacks og 56 klapmyds og 2008 i alt 748 bluebacks og 57 klapmyds. Dette skal ses i forhold til 
en rapporteret fangst i 2007 (det sidste reviderede tal) var på 3293 klapmyds (fangststatistikken 
skelner ikke imellem bluebacks og ældre sæler). 
Der er grund til at tro, at en stor andel af skind fra fangne bluebacks indhandles, mens 
skindindhandlingen ikke har indflydelse på fangsten af voksne klapmyds. Skind af bluebacks er de 
skind af grønlandske sæler, der opretholder den bedste pris på verdensmarkedet, og skind fra disse 
sæler har formodentligt i perioder kunne indhandles uden tilskud. Større målrettet fangst af bluebacks 
kystnært er i regelen kun mulig i Ammassalik-området i juli - august. Storisen ud for Ammassalik er de 
voksne klapmydsers fælde-område og et vigtigt opvækst område for unge klapmyds. Hvis frafald af 
indhandlingstilskuddet påvirker prisen på skind fra bluebacks, så kan det betyde en reduktion af denne 
fangst. Den samlede indhandling fra dette område er dog kun få hundrede skind, så reduktionen i 
fangsten, vil ikke ændre meget på den samlede klapmydsfangst, som hovedsageligt er på voksne 
sæler. 

9.4 Ringsæl 
Denne sælart er knyttet til områder med is, og fangsten foregår hovedsageligt i Østgrønland og i 
Nordvestgrønland. Indhandlingen i 2007 og 2008 var på hhv. 33.906 og 33.672, mens den 
rapporterede fangst i 2007 var på 86.274 ringsæler. Ca. halvdelen af fangsten er de sidste år fanget i 
Upernavik. I 2007 blev der i den gamle Upernavik kommune rapporteret en fangst på 35.922 
ringsæler, og indhandlingsprocenten var 45 % af disse (14.146 skind). Ammassalik stod for ca. 13 % 
af fangsten, men her blev skind fra 88 % af den rapporterede fangst indhandlet i 2007 (8.229 skind). 

9.4.1 Nordvestgrønland 

I Nordvestgrønland er fangsten hovedsageligt årsunger, som kan være født i fjordene langs kysten, i 
Melville Bugten, Baffin Bugten, Avanersuaq eller det Østlige Canada. Om sommeren er der mange 
ringsæler i fjorde med is, men når islægget starter i september, vil de yngre sæler ”skubbes ud” af de 
voksne ringsæler, som begynder at lave åndehuller og etablere territorier. Mange årsunger fanges nu 
fra joller, og fangsten topper i Avanersuaq og Kullorsuaq på denne årstid. Når isen i Baffin Bugten 
breder sig til Vestgrønland, dannes der en kile af åbent vand ned langs kysten. Denne kile forskubbes 
ned langs kysten i takt med islægget, og fangsten af ringsæler er størst lige syd for fastisen. Fangsten 
topper således i det sydlige Upernavik omkring januar - februar og i Disko Bugten omkring april - maj. 
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Figur 10. Fangsten fordelt på måned i Kullorsuaq (toppe omkring september) og Kangersuatsiaq (toppe omkring 
februar). 
Kilde: Grønlands Statistik - Grønlands Naturinstitut. 

 
Fangst succesen i de nordlige områder har tydeligvis indflydelse på fangsten længere sydpå. Det ses 
eksempelvis på fangsten fordelt på måned i Kullorsuaq og Kangersuatsiaq, figur 10. Toppene i 
Kullorsuaq er omkring september, og toppene i Kangersuatsiaq er omkring februar. Mærkningsforsøg 
på ringsæler tilbage i 1980-erne viste, at når man mærkede en ringsæl om efteråret i den nordlige del 
af Upernavik, så blev den med stor sandsynlighed skudt i løbet af de kommende uger eller måneder 
længere sydpå i distriktet. 
Skindindhandlingen tilbage i 1800-tallet indikerer noget tilsvarende. Her stiger indhandlingen jævn i 
Upernavik, fra kolonien bliver anlagt i begyndelsen af 1800-tallet og frem til nu. Denne stigning bliver 
modsvaret af et tilsvarende fald i indhandlingen i Disko Bugten. Så det at man etablerede Upernavik 
ændrede ikke på den totale fangst, men på hvor og hvornår ringsælerne blev fanget. 
I milde vintre ligger iskanten i længere tid i det nordlige område, og derfor er fangsten forholdsvis stor 
nordpå i milde vintre i forhold til længere sydpå. Indhandlingen faldt således til næsten ingenting fra 
Disko Bugten og sydover i varmeperioden i 1920-40erne, og den er faldet igen i den igangværende 
varmeperiode, se figur 11. 
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Figur 11. Indhandling af ringsælskind 1792-1954 og fangststatistik 1954-2007, samt gennemsnitstemperaturen i 
Ilulissat 1973-2007 i vintermånederne december - marts. 

Kilde: Grønlands Statistik - Grønlands Naturinstitut. 

 
Som det er nu, så står Upernavik for en stor del af ringsælfangsten. Det er dog kun ca. halvdelen af 
skindene, der indhandles. Man må derfor formode, at en del af disse sæler vil fanges også uden 
indhandlingstilskud. Samtidig må man formode, at en mindre fangst i Upernavik vil betyde øget fangst 
i Disko Bugten i marts - maj. Grønlandssælerne er ved ynglefeltet nær Newfoundland i det meste af 
denne periode, og sælkød er derfor ofte en mangelvare i Disko Bugten på denne årstid. Kun en 
mindre del af ringsælskindene bliver indhandlet i Disko Bugten. I både Ilulissat og Aasiaat var det i 
2007 kun skindene fra 17 % af de rapporterede ringsæler, der blev indhandlet, så 
indhandlingstilskuddet har kun ringe indflydelse på fangsten her.  
På baggrund af fangsten i historisk tid, og ovenstående argumentation, er der derfor grund til at 
formode, at et stop for indhandlingstilskuddet i Nordvestgrønland kun vil resultere i en omfordeling af 
hvor og hvornår ringsælerne fanges, det vil næppe have synderlig indvirkning på størrelsen af den 
samlede fangst. 

9.4.2 Østgrønland 

I Østgrønland er forholdene lidt anderledes. Her fødes hovedparten af ringsælerne i fjordene og i 
drivisen nord for Ammassalik. Fangsten både i Ammassalik og i Sydvestgrønland består 
hovedsageligt af årsunger, hvoraf mange sikkert transporteres sydpå af storisen. Indhandlingen både i 
Sydvestgrønland og i Ammassalik faldt kraftigt, da forrige varmeperiode startede i 1920erne. Samtidig 
var der en kraftig stigning i antallet af isbjørne. Flere studier har vist, at isbjørnens jagtsucces på 
ringsæler om foråret stiger i varmeperioder, fordi isen skrumper (densiteten af ringsæler stiger), og 
ofte så smelter deres ynglehuler åbne, så ungerne bliver nemmere at fange.  
De manglende ringsæler havde stor betydning for befolkningen i Ammassalik, og det var et af 
argumenterne for at oprette Ittoqqortoormiit. I 1925 flyttede i alt 13 fangere og deres familier til 
Ittoqqortoormiit, imens 120 fangere forblev i Ammassalik. De første år i Ittoqqortoormiit fangede de 13 
fangere mere end 100 isbjørne om året, imens fangsten ved Ammassalik og Sydgrønland faldt fra i alt 
mere end 100 til ca. 40 om året i gennemsnit, se figur 12. Fangsterne af isbjørne de første år ved 



 
 
 

 39

Ittoqqortoormiit var på næsten alle årstider, men efter nogle år ændredes fangsten til hovedsageligt at 
være vinter- tidligt forårs-fangster. Meget tyder på, at de mange lokale bjørne ved Ittoqqortoormiit var 
blevet stærkt reduceret, så fangsten nu mest var bjørne, som kom nordfra med storisen. Samtidig med 
at de lokale bjørne forsvandt, så skete der en markant stigning i fangsten af ringsæler ned langs 
kysten. Fangsten af ringsæler har fortsat været stor også under den igangværende varmeperiode. 
Isforholdene er igen blevet som i 1920erne, men da der ikke er nær så mange bjørne i Scoresbysund 
Fjorden og i de sydligere fjorde, så overlever masse af ringsæler alligevel de dårligere isforhold, og 
det kommer fangerne til gavn. Hver bjørn spiser i gennemsnit årligt 40-50 ringsæler, hvoraf unger som 
stadig er i hulerne udgør ca. halvdelen. Så hvis man reducere bjørnene med et par hundrede, så 
bliver der ca. 10.000 flere ringsæl unger til fangerne, og det er sikkert det, som er sket i Østgrønland. 
 

0

5000

10000

15000

20000

25000

1820 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000

Ittoqqortoorm iit

Am m assalik

Sydvestgrøn land

S kind indhandling Fangststa tis tikR ingsæ ler

 

0

50

100

150

200

250

1820 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000

Ittoqqortoorm iit
Am m assalik
Sydvestgrønland

Isb jø rne

Skind indhandling Fangststatistik

 
Figur 12. Skindindhandling og fangst statistik af ringsæl og isbjørne fra de østgrønlandske bestande. 

Kilde: Grønlands Statistik - Grønlands Naturinstitut. 

 
For de østgrønlandske isbjørne og ringsæler, så lader det til, at fangsten i syd falder, når den stiger i 
nord. Det viste sig tydeligt med bjørnene i 1920erne. For ringsælernes vedkommende steg fangsten til 
at starte med alle steder, da bjørnene blev reducerede, men fangsten stabiliseredes i 1960erne. 
Fangerne i Ittoqqortoormiit har siden 1970erne fanget stadig færre ringsæler, men fangsten er så 
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steget tilsvarende i Ammassalik og Sydvestgrønland, så fangsten har været nogenlunde stabil de 
sidste årtier.  
Hvis man reducere eller stopper sælskindstilskuddet, så er der grund til at tro, at det vil reducere 
fangsten noget i Ammassalik. En del af de sæler, der overlever, må dog formodes at senere blive 
fanget i Sydvestgrønland. Desuden har man nu indført restriktioner på isbjørnefangsten, og man må 
derfor formode at antallet af isbjørne langs kysten fra Ittoqqortoormiit til Sydvestgrønland vil øges. 
Dermed må man forvente at antallet af ringsæler, der kan fanges af fangere, vil blive reduceret i de 
kommende år. Der er derfor ikke grund til at forvente en stor stigning i bestanden. I øvrigt er det værd 
at bemærke at sælskindstilskuddet på ringsæl er blevet ændret betydeligt i de senere år, uden at det 
har haft nogen virkning på det samlede fangsttal. 

9.5 Grønlandssæl 
Grønlandssælerne holder til i områder med åbent vand, og de migrerer årligt fra yngleområderne ved 
Newfoundland til Vest og Sydøstgrønland. Bestanden af disse Vest atlantiske grønlandssæler er 
steget fra lidt under 2 millioner i 1970erne til 7-8 millioner i 2010. Samtidig med denne 
bestandsstigning er fangsten steget voldsomt ved Grønland. I 1990erne steg fangsten af både voksne 
og unge grønlandssæler, men de senere år ser det ud til, at fangerne hovedsageligt fokuserer på at 
fange unge sæler. Stigningen har samtidig været størst i åbentvandsområdet syd for Sisimiut. I 1994 
blev der således indhandlet i alt 6.656 skind fra grønlandssæler og 44.625 skind fra ringsæler, men i 
2006 var dette ændret til 65.020 skind fra grønlandssæler og 44.181 skind fra ringsæler. 
Den samlede fangst af grønlandssæler toppede med ca. 100.000 grønlandssæler i år 2000, og der er 
grund til at tro, at en væsentlig del af denne fangst har været og stadig er drevet af 
sælskindsindhandling. De mange sager om sæl-kroppe, der dumpes i åbentvandsområdet syd for 
hundedistrikterne, handler om grønlandssæler. Nogle gange er årsagen sikkert, at sælerne ofte 
kommer ind til kysten i store mængder samtidig. Den enkelte fanger ved jo ikke, hvad andre fangere 
har fanget den dag, og så kan fangsterne blive for store. Ser man på fangst-tallene, er der dog grund 
til at tro, at der er perioder med store fangster, hvor fangerne godt ved, de ikke kan afsætte kødet. 
Man må derfor formode, at et frafald af sælskindstilskuddet ville betyde, at der blev fanget væsentligt 
færre grønlandssæler. 

9.6 Hvordan vil økosystemerne påvirkes, hvis sælskindstilskuddet reduceres  
Den ovenstående gennemgang af forholdene for de forskellige arter viser, at den eneste art, hvor man 
må formode at mindre tilskud vil føre til mindre dødelighed, er for grønlandssælerne. Indhandlingen af 
skind fra disse sæler har de sidste år været på ca. 40-60.000 pr. år. Hvis man antager, at halvdelen af 
disse sæler ville få lov at leve, hvis ikke der var sælskindstilskud, så vil det betyde en ekstra 
overlevelse på 20-30.000 unge sæler om året. Dette skal ses i forhold til, at bestanden nu er ca. 7-8 
millioner, og årligt føder mere end 1 million unger.  
Forskellige beregninger har opgjort, at den bestand som var til, da den kommercielle fangst begyndte, 
til at have været ca. 6 millioner sæler, og man havde forventet, at bestanden ville stabilisere sig 
deromkring. Det, at bestanden fortsat er vokset, skyldes sandsynligvis, at andre komponenter i 
økosystemerne er anderledes – eksempelvis er der måske færre torsk og færre storhvaler end 
dengang, så er der mere mad til disse sæler. Det er dog langtfra hele bestanden, der fouragerer ved 
Grønland. Sandsynligvis er det i størrelsesordenen 10-20 %, der kommer til Grønland, og de spiser 
først og fremmest lodder (ammasat), tobis og polartorsk. Altså arter som ikke fiskes kommercielt. De 
spiser kun sjældent torsk, men de konkurrerer sandsynligvis meget med torsk, og kan have indflydelse 
på, hvor stor torskebestanden kan blive – torskebestanden menes så til gengæld at kunne have 
indflydelse på rejebestanden.   
Den store bestand af sæler har uden tvivl indflydelse på, hvordan økosystemet ser ud, men den 
indsamlede viden er endnu for begrænset til, at GN kan komme med brugbare forudsigelser, om 
hvordan det vil ændre sig, hvis man ændrer enkelte bestande. 
Det, som man må antage i den nuværende situation, er, at bestanden vil vokse, indtil naturlige 
begrænsninger i form af fødemangel bremser væksten, og muligvis reducerer bestanden lidt igen. En 
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fangst på helt op til ½ million unge sæler vil stadig være bæredygtig, så en reduktion i den beskedne 
grønlandske fangst vil stort set ikke spille ind på bestandens udvikling. Medmindre Canada 
igangsætter en storstilet kommerciel fangst ved ynglefeltet, så må man formode, at bestanden vil 
bevæge sig imod en størrelse, hvor forskellige naturlige reguleringsmekanismer spiller ind. 
Den samlede konklusion må derfor være, at en afvikling af sælskindstilskuddet sandsynligvis kun vil 
have minimal indflydelse på økosystemerne.  

10. Uddannelsestiltag eller omskolingsproces for konkrete 
berørte parter  
At der foretages undersøgelse af, hvilke konkrete erhvervsmuligheder eller uddannelsesinitiativer der 
kan tilbydes til personer, der har direkte eller indirekte tilknytning til virksomheden. 

10.1 Uddannelse, opkvalificering og omskoling for ansatte ved GG A/S og indhandler såvel 
som fanger og fanger/fisker 
Opkvalificerings- og omskolingstiltag i Grønland tilbydes i dag til et bredt udsnit af befolkningen, især 
med henblik på at sørge for, at befolkningsgrupper, som potentielt er eller kan blive særligt udsat for 
arbejdsløshed, får mulighed for at bevæge sig over i andre erhverv, fortrinsvist væksterhverv.  
I Grønland er der i år ca. 2.000 fuldtidsbeskæftigede fangere og fiskere, se figur 13. Der er for en 
meget stor del af disse tale om en meget dårlig indtjening i forhold til indtjeningen i andre erhverv. 
Hele denne gruppe står overfor potentiel stigende ledighed, og er i den Politisk Økonomiske Beretning 
2010 udpeget som særligt vigtig ift. tiltag, som kan sikre deres beskæftigelse fremover.  
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Figur 13. Antal jagtbeviser fordelt på erhvervsfangere og fritidsfangere i årene 1993 – 2010. X-akse: Årstal. Y-
akse: Antal betalte jagtbeviser for hhv. erhvervsbevisindehavere (PIN – grå firkant), fritidsjagtbevisindehavere 
(FRI – Mørkegrå trekant) og totalt antal jagtbeviser (I ALT – sort streg). 

Kilde: Jagtdatabasen Piniarneq – APNN. 

 

Aldersfordelingen af de erhvervsfangere, der indhandlede til GG A/S i 2008 adskilte sig ikke fra 
aldersfordelingen blandt landets daværende 2.200 erhvervsjagtbevisindehavere, som illustreret i figur 
14. 
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Aldersfordeling jagtbeviskategori 2008
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Figur 14. Aldersfordelingen for 2.200 erhvervsjagtbevisindehavere og aldersfordelingen af de fangere, som 
indhandlede til GG A/S i 2008. PIN: erhvervsfangere, FRI: fritidsfangere og SÆL: erhvervsfangere der 
indhandlede til GG A/S. 

Kilde: Jagtdatabasen Piniarneq og GG A/S – APNN. 

 
Andre lavindkomstgrupper, som bygdebefolkning generelt og befolkning i områder, hvor store 
virksomheder er lukkede/lukningstruede kan være særligt udsat for ledighed i fremtiden, ligesom 
ansatte på stærkt subsidierede virksomheder, som ikke bidrager til samfundets økonomi, er en sådan 
gruppe. 
Ved hjælp af arbejdsmarkedspolitiske redskaber som Piareersarfiit, PKU-kurser (projekt kompetence 
udvikling for ufaglærte) og mobilitets-fremmeydelse søger man i dag at påvirke fremtiden for disse 
mennesker. Grundtanken er, at al opkvalificering er en forbedring af mulighederne for individet, og at 
opgaven fra centralt hold derfor hovedsageligt er at få befolkningen til at indgå i opkvalificering, uden 
at skele til, hvem der tager hvilke kurser. Der er brug for alle hænder. 
Store dele af de ledighedstruede grupper er erhvervsaktive indenfor traditionelle erhverv, hvor livsstil, 
arbejde og geografisk placering er tæt forbundet. Mobilitetsundersøgelsen peger på forhold, der 
sandsynliggør, at disse grupper ikke i dag har tilbud, som gør det attraktivt for dem at satse på 
opkvalificering eller omskoling, og praktisk erfaringer viser også, at fangere og fiskere sjældent 
deltager i opkvalificeringstiltag, som ikke knytter sig specifikt til deres oprindelige erhverv. 
I februar 2011 kommer resultatet af en Motivationsundersøgelse, som ISN har igangsat, som vil vise, 
hvilke motivationsfaktorer, der i særlig grad leder til aktiv deltagelse på opkvalificeringskurser. Dette er 
vigtig viden, fordi det kan øge mulighederne for at sørge for, at flere og flere deltager i opkvalificering 
og omskoling, og dermed sikre, at de kompetencer, som der er brug for i fremtiden, findes hos 
grønlændere. 
For de medarbejdere, som afskediges i forbindelse med rationaliseringerne eller afviklingen af GG 
A/S, er omskoling og opkvalificering en mulighed, hvis anden beskæftigelse ikke tilbydes. Muligheden 
for omskoling via erhvervsuddannelsesområdet er åben for alle, herunder muligheden for 
voksenuddannelse. I den forbindelse skal de såkaldte væksterhverv nævnes; mineindustri- samt 
turismeområdet. Med henblik på kursusvirksomhed er mulighederne AMA (arbejdsmarkedsbidrag – 
dog kun rejser og logi) samt PKU. 
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Nedenstående giver udtryk for mere konkrete forslag til initiativer og muligheder for tilbud om 
omskoling og opkvalificering af de berørte medarbejdere i GG A/S og fangere. 

10.2 Muligheder for og initiativer til omskoling og opkvalificering 

10.2.1 Muligheder for tilskud til rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med omskoling og 
opkvalificering - AMA - Arbejdsmarkedsafgift 

AMA-kuser foregår også på brancheskoler. AMA-kuserne administreres i KIIIN. Med hensyn til AMA 
kan ledige (aktiv ledige med arbejdsgiver – arbejdsgiver er et krav) benytte AMA midler, når den 
ledige er til rådighed for arbejdsmarkedet. Kommunen kan agere som arbejdsgiver for den ledige. 
Kursusafgiften betales af arbejdsgiver. Den ledige (dagpenge – takstmæssig hjælp) kan således 
omskoles eller opkvalificeres med henblik på fremtidig arbejde. Dette gælder således også både 
omtalte GG A/S’ medarbejdere samt fangerne.    
 
AMA gælder for:  

• Efter- og videreuddannelse/kurser for alle sektorer i arbejdsmarkedet. 
• Arbejdsgiverne kan søge om tilskud til AMA puljen til rejse- og opholdsudgifter. 
• Målgrupperne for tilskudsordningen er primært ufaglærte og faglærte på arbejdsmarkedet. 

 
Der blev efteråret 2009 i Kommune Kujalleq afholdt kursus (i samarbejde med Handelsskolen) for 
samtlige timelønnede på GG A/S - for AMA midler. 

10.2.2 Vejledning i forhold til konkrete opkvalificerings- og omskolingstiltag 

De opkvalificerings- og omskolingstiltag, som er i gang i dag, viser alle, at der er stor efterspørgsel og 
interesse hos befolkningen – i visse tilfælde er der lange ventelister. Dette er et stort problem for den 
nødvendige omstilling på arbejdsmarkedet.  
Vejledning af befolkningen i forhold til valg af uddannelse, kurser, afslutning af folkeskolen etc. foregår 
på Piareersarfik, som ligger på 18 destinationer i Grønland, se tabel 12. Alle – også folk i arbejde og 
ledige – kan frit henvende sig og få hjælp til at planlægge det videre forløb. På Piareersarfik kan man 
desuden færdiggøre sin folkeskole, såfremt karaktererne herfra udgør en forhindring i forhold til 
uddannelsesønsker.  
 
Tabel 12. Antallet deltagere og udgift på finansloven til Piareersarfiit. 
Deltagere på piareersarfiit 2008 2009 2010 
Udgift på finansloven 27 mio.kr. 30,8 mio. kr. 34,4 mio. kr. 
Aktivitetstal – deltagere 587 660 717* 
Anmærkning: *Ventelisterne er lange – omkring 1/3 af samtlige ansøgere blev afvist gr. 
pladsmangel ved optaget i august 2010. 
Kilde: ISN. 
 

10.2.3 Muligheder for tilskud til omskoling og opkvalificering via PKU – realkompetence kurser 

PKU-kurser foregår på brancheskoler, og er kurser for ufaglærte med fagspecifikt indhold, f.eks. 
indenfor mineindustrien, levnedsmiddel og sprog. Der er i bekendtgørelsen mulighed for, at der 
udvikles faglige kurser rettet mod specifikke grupper, inden for visse rammer, se tabel 13. Det vil altså 
være muligt at bruge PKU-midler til at afbøde resultatet af en evt. øget ledighed blandt personale fra 
GG A/S og fra indhandlerne.  
Der er i slutningen af 2009 etableret et opkvalificeringsforløb for ca. 22 medarbejdere på GG A/S 
afholdt som et PKU-godkendt kursus af INUILI. 
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Tabel 13. Antal deltagere og udgiften til PKU-kurser. 
PKU-kurser 2008 2009 2010 
Udgift på finansloven 17 mio. kr. 19,5 mio. kr. 23 mio. kr. 
Aktivitetstal - antal kursister 1124 875 Ca. 1000 
Anmærkning: Tallet bygger på et skøn. 
Kilde: ISN. 
 

10.2.4 Muligheder for og initiativer til omskoling og opkvalificering via kurser på mine- og 
entreprenørområdet   

Omkring mulighederne inden for mine- og entreprenørområdet skal nævnes igangværende mine- og 
entreprenør kurser placeret i Bygge og anlægsskolen i Sisimiut. Commond Core – 10 ugers 
grundlæggende uddannelse i mine- kompetencer, målrettet nuværende og fremtidige miner i 
Grønland. Commond Core bliver fremover en betingelse for at starte en karriere som minearbejder. 
Det er imidlertid et krav for optagelse på Common Core, at ansøgeren behersker et brugbart engelsk. 
Da næsten alle mineselskaber har engelsktalende medarbejdere, og engelsk som arbejdssprog, bliver 
der lagt stor vægt på oplæring i teknisk engelsk vedrørende undervisningen på Common Core. 
Arktisk entreprenørarbejderuddannelsen igangsættes på basis af Commond Core, med mulighed for 
speciale – arktisk entreprenørsvend. Arktisk entreprenørarbejderuddannelsen gennemføres på basis 
af Modul 1 på 12 uger i Sisimiut og 6 uger i Danmark, og modul 2 på 14 uger i Sisimiut og 4 uger i 
Danmark.  Bygningsteknikdelen gennemføres på 10 uger i Danmark. Arbejdsområderne er inden for 
minedrift, olieudvinding, prospektering, anlægsarbejder (havne, veje ol.), snerydning med store 
maskiner, betonarbejder (grund og bygning), sprængning og muring. 
Ikke alle berørte medarbejdere i GG A/S og fangere vil kunne gennemføre Commond Core 
basisuddannelsen, på grund af manglende sprogkundskaber - sprogkravet. Der er dog den mulighed, 
at de enkelte kan tage engelsk- sprogkurser på sprogskolen i Sisimiut. For de berørte medarbejdere 
og fangere som ønsker denne uddannelse, er muligheden således tilstede. Det skal nævnes, at der 
på området kan være usikkerhedsmomenter for nuværende og fremtidig beskæftigelse på baggrund 
af den usikkerhed, der er i forhold til mineindustrien her i landet. Udsigterne på områder er dog så 
lovende, at der bør igangsættes en målrettet omskolings- og uddannelsesindsats allerede nu. Hertil 
kommer, at de kvalifikationer, der efterspørges i mineralsektoren er meget sammenlignelige med 
øvrige behov i entreprenørsektoren, hvor der i dag importeres megen arbejdskraft. Det er et område, 
som også vil være i fortsat vækst som følge af blandt andet store boligbyggerier og etablering af nye 
vandkraftværker. 

10.2.5 Muligheder for og initiativer til omskoling og opkvalificering på fanger- og fiskerskolen 

Pr. 1. august 2009 igangsatte Naalakkersuisut Fanger- og fiskerskolen i Uummannaq. Der er tale om 
en 2-årig grunduddannelse med mulighed for ½ - 1 års overbygning.  
Formålet med en fanger- og fiskeruddannelse er at bibringe deltagerne viden og færdigheder, der gør 
dem i stand til, 

• at ernære sig som fangere og fiskere på et rentabelt og bæredygtigt grundlag, 
• løbende at udvikle deres kompetencer, 
• at gøre dem fleksible og omstillingsparate, således at de i perioder kan ernære sig med 

alternative indtægtskilder. 
Opkvalificering af eksisterende fangere og fiskere er en af fanger- og fiskerskolens hovedopgaver. 
Opkvalificering af enkelte fangere kan tilbydes via kurser på områder efter behov. Umiddelbart kan 
man forestille sig, at de berørte fangere kan indgå i fanger- og fiskerskolen både som elever, kursister 
og som praktiksteder for eleverne på skolen.  
En kombination af fangst og fiskeri kan forbedre livsbetingelserne for de berørte fangere især dem ude 
i yderdistrikterne. Den 2-årige fanger- og fiskeruddannelse kan give fangerne nye redskaber, bedre 
udnyttelse af fangsten samt indsigt i alternative indtægtsmuligheder. Uddannelsens overbygning på 
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½-1 års varighed er åben for alle eksisterende fangere og kan med fordel gennemføres som en 
kursuspakke.   
At gennemføre overbygningsuddannelsen og anden form for kompetenceudvikling vil kunne medvirke 
til øget innovation og motivation. Dette vil samtidig skabe muligheder for alternative indtægtskilder i 
perioder, hvor fangst og fiskeri ikke er rentabelt. Disse alternative muligheder er baseret på turisme, 
produktforædling og kunsthåndværk. Der er tillige gode muligheder for samarbejde med designskolen 
– jf. forneden – på turismeområdet. 
Overbygningsuddannelsen indeholder:  

• Turisme 
- Guidning af trofæjagere 
- Naturvejledning 
- Servicering af turister 
- Udstyr 
- Sikkerhed  
- Forsikringsforhold 

• Behandling af fisk og fangstdyr 
- Opbevaring af fisk og fangstdyr 
- Holdbarhed 
- Hygiejne 
- Produktudvikling 
- Emballage 
- Distribution 

• Husflid  
- Fremstilling af husflid 
- Materialevalg 
- Værktøjer og udstyr 
- Salg 

 
Det skal nævnes, at iværksættelse af et samarbejde mellem fangere- og fiskere om bearbejdning og 
bevarelse af fangstprodukter kan være til gavn for såvel fangerne og fiskerne som forbrugerne, da 
manglende afsætningsmuligheder ofte kan medføre udsmid af produkter. Bearbejdning og produktion 
af fangstprodukter vil nødvendiggøre et tæt og velorganiseret samarbejde mellem fisker og fangere. 
Fisker og fangeren kan således også være produktudvikler og producent. 
I 2011 sammenlægges ATI og INUILI sammen. Narsaq vil herefter blive et stærkt naturligt videncenter 
omkring fødevareerhvervene og Naalakkersuisuts satsning på en øget afsætning af fødevarer. 
En mulighed er også, at virke som praktiksted for fanger- og fiskerskolen eller på anden måde være 
tilknyttet skolen. Fangerne har i flere tilfælde afslået at medvirke som praktikplads for elverne, da de 
har frygtet yderligere omkostninger ved at have en praktikant. Det er en mulighed, at indføre betaling 
for at have en praktikant hos fangerne.  

10.2.6 Muligheder for og initiativer til omskoling og opkvalificering på den kommende designskole  

Pr. 1. februar 2010 igangsatte Naalakkersuisut forløberen til den egentlige planlagte designuddan-
nelse” Nationaldragt og skindsyning” i Arnat Ilinniarfiat, Sisimiut. Planen er, at den egentlige 
designuddannelse igangsættes i finansåret 2012. Uddannelsen er 4-årig med mulighed for 1-1½ års 
specialeudbygning.  
Der er ikke noget formelt krav til karakterer for at blive optaget på uddannelsen. Alle ansøgere bliver 
optaget på baggrund af en personlig ansøgning og et efterfølgende interview. Formålet med 
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designuddannelsen er at give alle med interesse i og potentiale for skindbehandling/-bearbejdning, 
beklædningsproduktion samt kunsthåndværk en kompetencegivende uddannelse hvorigennem: 

• at skabe grobund for erhvervsmæssig udvikling på området, 
• at skabe forudsætninger for udvikling samt merit for videreuddannelse i landet og udlandet 

inden for området, 
• at bidrage til undervisningsområdet og 
• at udvikle uddannelsen på egne præmisser.  

 
Designeruddannelses indhold er både inden for de bløde og hårde materialer: skind, stof, uld, sten, 
ben, træ samt metal (sølv).  
For de medarbejdere, som afskediges i forbindelse med rationaliseringerne eller afviklingen af GG 
A/S, er omskoling og opkvalificering en mulighed, hvis anden beskæftigelse ikke kan tilbydes. Konkret 
kan de medarbejdere under produktionen tilbydes omskoling eller opkvalificering under designskolen. 
På nuværende ” Nationaldragt og skindsyning” og på sigt ” Designuddannelse”.  
En del af fagplanerne er følgende:  

• Design og produktudvikling 
• Grønlandsdragten 
• Skind 
• Sten og metal 
• Tand, ben og horn 
• Træ 
• Uld 
• Undervisningsvejledning for iværksættere og innovation  

 
De enkelte kan således virke som faglærere/undervisere, virke inden for turismeindustrien eller som 
selvstændige erhvervsdrivende. I fanger- og fiskerskolen er der som nævnt mulighed for de enkelte 
eksisterende fangere og fiskere at opkvalificere sig inden for husflid og turisme. Designuddannelsens 
enkelte fagområder kan støtte og supplere fanger- og fiskerskolens opkvalificeringer på husflids- og 
turismeområdet, eksempelvis på design og produktudvikling, iværksætteri og innovation.  

10.3 Mobilitetsfremmeydelse – flytte til nyt job 
Mobilitetsfremmende ydelser er et arbejdsmarkedspolitisk redskab, som sigter på at kanalisere 
arbejdskraften hen til de steder, hvor der er ledige jobs, se tabel 14. Mobilitetsfremmende ydelse kan 
gives til personalegrupper, som normalt ikke får dækket omkostninger til tiltrædelsesrejse og/eller får 
tildelt personalebolig. I praksis er der derfor tale om, at fortrinsvis ufaglærte får ydelsen. 
Ansatte fra GG A/S og fangere vil være berettigede til Mobilitetsfremmeydelse, såfremt de får job et 
andet sted i landet. Der har de foregående år været overskydende midler i puljen, hvorfor muligheden 
for at få denne ydelse er stor. 
 
Tabel 14. Mobilitetsfremmende ydelser i 2008 & 2009. 
Mobilitetsfremmeydelse 2008 2009 
Udgift afsat på finansloven 4 mio. kr. 4 mio. kr. 
Aktivitetstal – antal tildelinger 105 62 
Kilde: ISN. 
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10.4 Flaskehalse på opkvalificeringsområdet 
Der findes allerede i dag en række flaskehalse, som gør omskolingen og opkvalificeringen blandt de 
lavest uddannede i befolkningen mindre effektiv, end den kunne være. For ansatte hos GG A/S og 
fangere vil samme flaskehalse sandsynligvis gøre sig gældende.  
 
Disse flaskehalse er bl.a. 

• Der er begrænset tilgang til job- og studievejledning i Piareersarfiit, da antallet af vejledere 
ikke står mål med behovet i befolkningen.  

• Mange har ingen afgangseksamen fra folkeskolen, og er dermed ikke grundlæggende 
kvalificeret til en uddannelse, ej heller på erhvervsskoleniveau. Disse medarbejdere vil skulle 
opkvalificeres på Piareersarfik, inden videreuddannelsen kan fortsætte. Der er pladsmangel 
på Piareersarfik overalt i landet. 

• Der er for få kollegieboliger, hvilket begrænser muligheden for dem, som skal uddannes i en 
anden by end den, hvor de bor. Dette rammer især befolkningen i yderkantsområderne. 

• Der er for få praktikpladser, også for voksne, og mange kan ikke komme i gang med en 
erhvervsskole-uddannelse, fordi der er krav om en praktikplads før start.  

• Der er en formodning om, at især erhvervsaktive fra fanger- og fiskererhvervene, sjældent er 
motiverede til at deltage i de efteruddannelsestilbud, som findes i dag. Motivations-
undersøgelsen, som er færdig i februar 2011, vil sige mere om dette og kan muligvis også 
vise, hvordan problemet skal imødegås. 

 
Det er væsentligt, at der gøres en målrettet og helhedsorienteret indsats for at få elimineret disse 
flaskehalse. Dette kræver et tværgående samarbejde mellem kommunerne, Selvstyret og 
arbejdsmarkedets parter. 
 

10.5 Betingelser for at modtage offentlig hjælp, specifikt om takstmæssig og trangsvurderet 
hjælp 
Offentlig hjælp reguleres og udbetales i henhold til Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 
om offentlig hjælp, med visse ændringer i 2008 og 2010. IN varetager den lovgivningsmæssige 
opgave om offentlig hjælp. IN varetager desuden tilsynsopgaven i forhold til, hvorledes kommunerne 
fortolker og forvalter reglerne i de enkelte sager, der behandles under nærværende 
Landstingsforordning.  
Kommunerne forvalter og udbetaler offentlig hjælp til de af kommunens borgere, der ansøger om 
hjælp og findes berettigede til at modtage denne offentlige ydelse. Kommunerne bogførte i 2009 
samlet set, et forbrug på omkring 107 mio. kr. til offentlig hjælp. Det er således kommunerne, der har 
den tætte borgerkontakt i de tilfælde, hvor offentlig hjælp kan komme på tale. Kommunernes evne til, 
at forvalte reglerne om offentlig hjælp og deres muligheder for, at skabe et sundt lokalt arbejdsmarked, 
er derfor vigtige elementer for størrelsen af den offentlige hjælp, de enkelte kommuner er forpligtiget til 
at udbetale i de enkelte år. 

10.5.1 Offentlig forsørgelse – grundlæggende betingelser 

Landstingsforordningen om offentlig hjælp omfatter alle personer, der opfylder betingelserne for, at 
modtage ydelsen, efter gældende regler. Af grundlæggende betingelser kan bl.a. nævnes, at 
ansøgere om hjælp skal have bopæl i Grønland. Yderligere kan der kun ydes offentlig hjælp, såfremt 
borgerens behov ikke kan dækkes via andre offentlige ydelser. 
En ansøger skal desuden stå til rådighed for arbejdsmarked, samt opfylde en række øvrige 
betingelser. Kommunalbestyrelserne behandler og afgør, individuelt borgernes ansøgninger om 
offentlig hjælp. Fangere og fiskere er således, som andre borgere omfattet af Landstingsforordningen 
om offentlig hjælp. Blot skal de opfylde de nødvendige betingelser for, at kunne modtage ydelsen.  
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10.5.2 Fangere og fiskere 

Fangere kan, som alle andre, der ikke er i stand til, at skaffe sig og sin familie den nødvendige 
indkomst til livets opretholdelse, modtage hjælp fra det offentlige. Hjælpen kan, såfremt betingelserne 
er opfyldte, men efter individuel vurdering, ydes som offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter, 
jf. § 4 i Landstings-forordningen om offentlig hjælp. 
Betingelserne for at være berettiget til offentlig hjælp er: 
§ 4. ”Ret til at modtage offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter samt til hjælp i særlige tilfælde 
er betinget af, at den pågældende har fast bopæl og er tilmeldt folkeregisteret i Grønland og er:  
1) dansk statsborger 
2) gift med eller senest har været gift med en dansk statsborger, eller 
3) er omfattet af aftaler med andre lande eller internationale organisationer, der giver personer, der 
ikke er danske statsborgere, ret til fortløbende offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter under 
ophold i Grønland”. 
Stk. 2. ”Der kan kun ydes offentlig hjælp efter denne landstingsforordning, såfremt behovet ikke 
dækkes af andre ydelser”.  
Fangere og fiskere kan som selvstændige erhvervsdrivende derimod ikke, ved ledighed modtage 
arbejdsmarkedsydelse. Hjælp i henhold til denne ordning ydes alene til lønmodtagere.  
En borger skal udover, at have behov for offentlig hjælp, også stå til rådighed for arbejdsmarkedet. 
Denne rådighedsforpligtelse er anført i § 8 i landstingsforordningen om offentlig hjælp samt i §§ 3-7 i 
hjemmestyrets bekendtgørelse om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed mv. Dette 
gælder naturligvis for hele gruppen af selvstændigt erhvervsdrivende. Den gruppe indeholder bl.a. 
kunstnere, landmænd, fiskere og folk med andet sæson- eller freelancearbejde, da disse ofte vil være 
registreret som selvstændige erhvervsdrivende. Gruppen af selvstændigt erhvervsdrivende kan stå til 
rådighed for arbejdsmarkedet. Det afhænger af en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, om de er 
berettiget til offentlig hjælp. Kommunen skal foretage et skøn, behandle sagen og herunder vurdere 
rådighedspligten. 
Generelt betyder rådighedsforpligtelsen at: 
1) Vedkommende skal søge arbejde på en måde, der er sædvanlig indenfor det pågældende område. 
2) Vedkommende er tilmeldt som arbejdsledig på arbejdsmarkedskontoret (skal tilmeldes samme dag 
som vedkommende søger hjælp fra). 
3) Vedkommende skal kunne overtage et arbejde dagen efter arbejdet er blevet tilbudt. 
4) Vedkommende skal aktivt søge relevant arbejde. 
5) Vedkommende deltager i kommunens rimelige tilbud om fx aktivering, opkvalificering, omskoling, 
praktik, formidlet ansættelse og møder. 
6) Vedkommende under deltagelse i tilbud, kan overtage arbejde og aktivt søger arbejde. 

10.5.3 Øvrige bemærkninger vedrørende mulighederne for socialhjælp 

Det er IN’s opfattelse, at selvstændigt erhvervsdrivende skal tilstræbe, at være økonomisk 
selvbærende – det gælder også fangere og fiskere. Realiteterne er dog noget anderledes. En 
betydelig gruppe fangere og fiskere er ikke i stand til, ved fangst og kystnært jollefiskeri, at forsørge 
sin familie eller sig selv. 
Derfor er der indført en 50 % / 50 % ordning, hvor der tillades blandede indtægter, men samtidig stilles 
der krav om, at en person kun kan opretholde sit erhvervsfangerbevis, såfremt 50 % af personens 
årsindkomst tilvejebringes ved fangst og fiskeri. Det er ikke meningen, at fangere og fiskere skal være 
afhængige af, at modtage offentlig hjælp. Erhvervet bør være selvbærende, på sine egne økonomiske 
betingelser. Derfor bør den offentlige hjælp, der ydes til selvstændige erhvervsdrivende, for det meste 
blive kortvarig og til bestemte udgifter.  
Ved længerevarende problemer med indtægterne til den enkelte fanger, reguleres problemet ved 50 
% kravet, idet indkomst fra offentlig hjælp skal gøres op mod fangerindtægten. Er der ikke tilstrækkelig 
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indkomst fra fangst og jagt, at den udgør over 50 % fangerens årsindkomst, bortfalder retten til at 
erhverve erhvervsbeviset, og borgeren er ikke længere selvstændigt erhvervsdrivende. Konsekvensen 
vil være, at borgeren må overgå til et nyt erhverv eller registrere sig som ledig, hvor der er en 
lovmæssig forpligtelse til, at der udarbejdes en handleplan for, hvad der videre skal ske med 
borgeren. 

10.6 Regional Udviklingsstrategi (RUS) 
Dette arbejde er fortløbende og inddraget via deltageroverlap mellem de to arbejdsgrupper. 
Den Regionale Udviklingsstrategi (RUS) er en del af korrelationsaftalen. Det strategiske mål for RUS 
er: ”Regional Udviklingsstrategi skal give gode rammer for udvikling af et selvbærende samfund, hvor 
alle har mulighed for at udvikle sig og opretholde livet ved aktiv selvforsørgelse”. Dette ligger op til en 
bedre arbejdsdeling mellem Selvstyret og kommunerne, offentlig – privat samspil, vækst i den private 
sektor og udvikling på et bæredygtigt grundlang.  
Der er tre overordnede strategiske mål indenfor fisker- og fangerområdet: Fiskeriet, Fangererhvervet 
og Fødevarer. Projektet vedrørende GG A/S’ fremtid berører to af de taktiske mål: Fangererhvervet og 
delvist Fødevarer. Målet for fangererhvervet er, at øge den enkelte fangers indtjening, for fødevarer er 
målet; at øge afsætning og konkurrenceevne af grønlandske producerede fødevarer.  
GG A/S’ aktiviteter påvirker en række aktører, en meget central gruppe er fangerne, der i større eller 
mindre grad skaffer deres indkomst gennem sælfangst og indhandling af sælskind. Derudover er der 
de private indhandler på kysten, hvor fangerne indhandler deres skind, endelig er der virksomheden 
GG A/S og dens ansatte, der forestår bearbejdningen af sælskindene. Den sydgrønlandske region er i 
forvejen hårdt plaget af stor arbejdsløshed, hvorfor det pt. kan være svært for de ansatte på GG A/S at 
finde anden lokal beskæftigelse, hvis virksomhedens aktiviteter reduceres. I andet led kommer 
aftagerne af de garvede sælskind, systuerne. Disse vil ikke i første omgang blive påvirket af en 
ændring af GG A/S’ indhandlingsaktivitet, idet der er oparbejdet et stort lager af garvede sælskind, 
som kan dække efterspørgslen en rum tid endnu.  
Offentlige tilskud vil ofte være konserverende, således at der ikke sker strukturel udvikling, men den 
nuværende struktur fastholdes på grund af vanetænkning og en manglende tværgående indsats for at 
få flest muligt over i produktive erhverv, som kan bidrage til den fælles samfundshusholdning. Dette er 
dog ikke holdbart. Som led i den regionale udviklingsstrategi sættes nu en tværgående 
tilskudsanalyse i gang. Denne skal afdække virkningen og effektiviteten af forskellige subsidier og 
komme med anbefalinger til at skabe bedre incitamenter for den enkelte og for samfundet til at få flere 
over i væksterhvervene. I den forbindelse vil RUS også få nytte af de kommende anbefalinger fra 
Skatte- og Velfærdskommissionen på dette område.  
Problemstillingen er, at sælskind oplagres i større stil hos GG A/S, med økonomiske vanskelligheder 
til følge for virksomheden og fangererhvervet i særdeleshed. De to sidste indkomstår (2009 og 2010) 
har GG A/S via servicekontrakter alene kunne opkøbe sælskind fra fangerne uden kommerciel pris, 
idet virksomheden ikke selv har økonomisk mulighed for at opkøbe sælskindene. Dette er urentabelt. 
Derfor er det nødvendigt at tænke nyt, såfremt man vil bibeholde indtægtsmulighederne for fangerne. 
Især fangerne i yderdistrikterne har store økonomiske udfordringer med det nuværende setup, hvor en 
stor del af indtægtsdannelsen sker via indhandling af skind, der blot må oplagres.  
Det bliver derfor nødvendigt at foretage et politisk valg og omprioritering af, i hvem og hvor, der kan 
indhandle sælskind med tilskud. Samtidig bør der også ske en målrettet indsats i forhold til de steder 
eller persongrupper, som kan blive ramt af eventuellle restriktioner i indhandlingen, så der skabes 
synlige og brugbare alternativer for de berørte. Strategien skal derfor være tæt forbundet med 
strategien for erhvervsudviklingsplanerne for regionerne herunder omskolings- og 
efteruddannelsesplanerne.  
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11. Anden fordelingsform af tilskudsordningen  
11.1 Tidligere overvejelser ved udformning af servicekontrakt, anden tidsmæssig og geografisk 
fordeling 
Både indhandlingsmåden og prisfastsættelsen af skindene er ændret siden den kraftige stigning i 
fangsterne af grønlandssæl, som startede i 1990erne. I områder med vinteris, hvor besejlingen er 
begrænset til nogle få sommermåneder, har man tidligere behandlet skindene ved at skrabe, vaske og 
tørre dem. Dette har krævet adskillige timers arbejde med hvert skind. I takt med at antallet af skind 
fra grønlandssæler i Sydvestgrønland steg, blev flere skind afleveret ferske eller saltede (våde skind) 
til garveriet i Qaqortoq. Da infrastrukturen samtidigt blev forbedret flere steder i Grønland, begyndte 
man også at indhandle våde skind fra områder med vinteris. Det sparede meget arbejde med 
skindene, men indhandlingsprisen var lavere, og den gennemsnitlige pris for ringsælskind faldt en del, 
fordi mange fangere valgte denne nemmere løsning med våde skind.  
Til at starte med var prisen på de våde skind mindre end på de tørrede, men med tiden viste det sig, 
at de våde skind opnåede en bedre gennemsnitlig kvalitet end de tørrede, og i 2005 valgte garveriet at 
betale lidt mindre for tørrede end for våde skind. Da økonomien samtidig viste sig at være bedre for 
skind af unge grønlandssæler, blev prisen på ringsælskind i 2006 fastsat til mindre end skind fra 
grønlandssæl. Fra år 2000 til 2006 faldt den gennemsnitlige pris på ringsælskind således fra kr. 427 til 
kr. 267, mens skind fra grønlandssæl lå stabilt i intervallet kr. 250-290.  
Siden grønlandssælernes tilbagevenden i begyndelsen af 1990’erne er den samlede grønlandske 
indhandling af sælskind mere end fordoblet. Opkøbet af alle disse skind fra fangerne er til dels blevet 
betalt af mindre priser på ringsælskind, hvilket har betydet, at den geografiske fordeling af dette tilskud 
er blevet væsentligt forandret. 
I de nordvestgrønlandske bygder syd for Avanersuaq er indkomsttabet fra ringsælskindene blevet 
afhjulpet af det gode hellefiskefiskeri, som de fleste steder giver langt bedre indtægter end 
sælskindene. Det er medvirkende til at forklare at kun ca. halvdelen af skindene fra Upernavik og 
mindre end 20 % af skindene i Disko Bugten indhandles nu. I Østgrønland og Avanersuaq derimod er 
skind fra ringsæler stadig den vigtigste indtægt for mange fangere. I Ammassalik og Avanersuaq 
indhandles skindene fra hhv. 88 % og 72 % af de rapporterede fangster af ringsæler, og mange af de 
ringsælskind, der ikke indhandles, må formodes at være fra sæler, som fælder. Den mindre pris på 
skindene har ikke ført til mindre fangster i disse områder, men der har været en kraftig afmatning af 
bygderne, hvilket muligvis hænger sammen med noget nær en halvering af priserne på ringsælskind 
på få år. Men igen, så er det sådan med ringsæler, at når fangsten falder i en bygd, så ser det ud til, at 
den blot stiger i byen eller i nabo bygderne, så det ændrer ikke på det samlede fangsttal. 
Indhandlingstilskuddet til ringsæler har før 2009 været højere end tilskuddet til grønlandssæler, da 
daværende Landsstyre ønskede, at især yderdistrikterne fik gavn af indhandlingstilskuddet, hvor 
fangsten hovedsagelig var ringsæl, og hvor alternative indtægtsmuligheder var begrænsede. Det 
internationale pelsmarked favoriserede imidlertid skind fra grønlandssæl, hvorfor indhandlingspriserne 
for de to arter blev sat til samme værdi per 2009. 
I 2009 og 2010 er der, på grund af den nuværende økonomiske situation i GG A/S ikke nogen 
egenbetaling til indhandling af skind. Det koster 160 kr. pr. skind at forestå for indhandlingen til GG 
A/S, hvor beløbet anvendes til udbetaling af vederlag til indhandleren, salt, kar, opbevaring, 
indpakning og forsendelse/fragt. Betalingen til fangerne for sælskind består således udelukkende af 
indhandlingstilskuddet fra Selvstyret. 
Tilskudsbevillingen er i de seneste år blevet reduceret gradvist, hvilket især det seneste år har 
reduceret indhandlingsstøtten. Der ses en rimelig stabil fordeling mellem andel til hhv. 
indhandlingsstøtte og servicekontrakt i årene 2005 - 2008, der i 2009 toppede for indhandlingsstøtten, 
og i 2010 gav højeste andel til GG A/S’ ved tillægsservicekontrakten, se tabel 1. 
Forskellige løsningsmodeller har været vurderet ved indgåelsen af servicekontrakten for 2009 og 2010 
mellem GG A/S og APNN.  
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Model 1: Indhandling i hele landet, hele året.  
Virksomheden kan udbetale indhandlingstilskud til cirka 55.000 skind, hvilket svarer til et beløb på 
17.117.000 kr. og 310 kr. pr skind som i 2009. For dette indgås en servicekontrakt på 8.800.000 kr.  
Servicekontrakten med GG A/S på 8.800.000 kr. svarer til cirka 160 kr. pr skind til at opretholde 
indhandlingen året rundt, især på lokaliteter hvor indhandlingen er meget begrænset og dermed 
omkostningstung og ikke rentabel. Nordgrønland indhandlede i 2008 ca. 40.000 skind, samme 
mængde vurderes indhandlet i 2009. Inden krisen indhandlede GG A/S i gennemsnit 90.000 skind for 
hele landet, hvilket indikerer, at en landskvote på 55.000-61.000 skind formentlig ikke vil kunne holde 
hele året. 
Model 2: Tidsmæssig lukning. 
Virksomheden modtager ikke skind i fældningstiden ligesom servicekontrakten for 2009. Dette vil give 
skind af bedre kvalitet, og mulighed for at kunne fastholde prisen fra 2008 og 2009 på 310 kr. per 
skind i den resterende periode, da der i gennemsnit indhandles ca. 20 % af den samlede 
indhandlingsmængde i fældningstiden. APNN anbefaler at anvende samme lukkeperioder som 
KNAPK og GG A/S i samråd fastsatte i 2009 for de forskellige regioner.  
Model 3: Kvotetildeling.  
Der kan indføres en max grænse for indhandling enten for et geografisk område eller per fanger. Eller 
der kan opstilles krav om, at fangeren skal have en vis indtægtsandel fra indhandling i forhold til 
fangerens totale indkomst gennem de sidste f.eks. fem år for at være berettiget til at få 
indhandlingsstøtte fremover.  
Model 4: Geografisk lukning.  
Indhandlingssteder, hvorfra skind af ringe kvalitet modtages, kunne lukkes, eller hvorfra der er 
forbundet høje fragtomkostninger til garveriet. Den ringe kvalitet kan skyldes længere transporttid, så 
dette vil være skind fra Nord- og Østgrønland. Skind fra disse regioner har ligeledes højere 
omkostninger i forsendelsesprisen. Fangerne i disse byer og bygder har meget få andre 
indtjeningsmuligheder om vinteren, hvorfor et indhandlingsstop i disse områder vil ramme fangerne 
meget hårdt i dele af året. Selvstyret har tidligere netop af denne grund anbefalet den modsatte 
løsning, hvorved indhandling primært kun er åben i disse områder, hvilket vil være Qaanaaq, 
Upernavik, Uummannaq med tilhørende bygder samt hele Østkysten. Indhandling i alle andre regioner 
af Grønland lukkes for at sikre indhandlingsmuligheder i yderdistrikterne, dog med mulighed for 
indhandling i bygder / byer uden produktionsanlæg. 

11.2 Anden form for tilskudsordning 
Udgangspunktet for diskussionen bør være, hvordan man får bedst nytte af tilskud til fangererhvervet.  
GG A/S’ forretningsmæssige grundlag er reelt forsvundet, og årsagen til der holdes liv i selskabet er et 
politisk ønske om at yde tilskud til fangerne, hvor det er mest nødvendigt.  
Det mest optimale vil være at få flyttet nogle af dem, der er helt eller delvist beskæftiget i 
fangererhvervet, over i andre og mere produktive erhverv med højere aflønning til den enkelte. Dette 
kan tage lang tid ad naturlige veje (som generationsskifte). Den nuværende tilskudsordning er med til 
at fastholde personer i fangererhvervet, fordi der ikke er begrænsning, i forhold til hvilke 
erhvervsfangere der må indhandle skind. Derfor bør man overveje, om antallet af erhvervsfangere kan 
begrænses, uden at det får store omkostninger for fangerne.  
I forhold til GG A/S er problemet, foruden den manglende omsætning, at der gennem årene er 
oparbejdet et stort lager af sælskind i selskabet, se figur 3. Derfor er det vigtigt, at der i fremtiden ikke 
bliver indhandlet et stort antal sælskind, som ikke kan afsættes. Dette burde kunne reguleres gennem 
servicekontrakter. I forhold til scenarie 1 og 3 ligger servicekontrakten relativt fast på hhv. 61.000 
skind og 0 skind. Derfor er fokus lagt på scenarie 2, hvor der er mulighed for begrænsning af 
indhandlingen. 
En oplagt idé er at stoppe for alt indhandling i byerne, hvor man må forvente, at der findes alternative 
beskæftigelsesmuligheder. Tilsvarende kunne visse bygder også lukke for indhandlingen, hvis der er 
alternative beskæftigelsesmuligheder. Af tabel 15 ses, at ideen med indhandlingsstop i byerne kan 
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reducere antallet af fangere og indhandlere med 834 personer og omkostningerne for GG A/S med 
8,2 mio. kr. Det skal dog nævnes, at beskæftigelsesmulighederne ikke er lige gode i alle byerne, 
hvilket kan gøre en form for udvælgelse nødvendig. 
 
Tabel 15. Indhandling i byerne og byernes ledighedsstatistik. 

 
Antal fangere og 
indhandlere i 
byen 

Befolkningen 
i byen i 2008 

GG A/S’ omkostninger 

 i byerne til fangere  

og indhandlere 

Ledigheds-
statistik 2009 i 
procent 

Aasiaat 31 2.853 237.460 5,3 

Uummannaq 138 1.352 876.650 5,3 

Upernavik 80 1.182 547.130 6,5 

Tasiilaq 48 1.904 315.120 5,0 

Sisimiut 49 5.398 206.910 2,4 

Qaanaaq 40 631 232.920 4,4 

Qeqertarsuaq 49 979 134.695 3,8 

Qeqertaq 48 3.259 386.490 6,4 

Qasigiannguit 35 1.124 195.470 4,6 

Paamiut 46 1.715 1.290.435 5,3 

Nuuk 69 15.083 997.630 1,7 

Narsaq 31 1.668 630.460 10,9 

Nanortalik 30 1.447 407.200 13,3 

Maniitsoq 51 2.771 463.770 7,5 

Kangaatsiaq 75 654 1.146.390 17,2 

Ilulissat - 4.585 - 4,5 

Ittoqqortoormiit 14 513 148.690 7,4 

I alt 834  8.217.420  

Kilde: GG A/S’ datamateriale for 2009 og Grønlands statistik - NSN. 

 
Problemet med denne idé er, at mange fangere kan indhandle deres skind i nærliggende bygder. Det 
vil altså kræve en form for registrering og kontrol fra indhandlingsstederne for at opnå den fulde effekt 
af dette forslag, hvilket er muligt via GG A/S’ nuværende administrative system. Der kunne alternativt 
lukkes for indhandling i hele regioner, eventuelt i dele af året. I forhold til GG A/S vil der af logistiske 
årsager være omkostninger forbundet med, at skindene skaffes fra bygder i stedet for fra byer.  
En anden måde at reducere antallet af indhandlede skind på vil være at stoppe for indhandling for de 
fangere, der bruger skindindhandling som sekundær indkomst. Den andel er sandsynligvis relativ stor. 
Nedenstående figur 15 viser antallet af fangere og indhandlere, hvis indkomst (omsætning) ligger 
indenfor fastsatte intervaller af 10.000 kr.  
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Figur 15. Overblik over indkomstniveau fra sælskindsindhandlingsstøtte i fangererhvervet i 2009. X-akse: 
Udbetalt indhandlingsstøtte i kr. Y-akse: Antal fangere.  
Anmærkning: Figuren indeholder data for cirka 1.800 fangere og indhandlere, selvom det er oplyst, at der kun er omkring 1.500 
fangere. Dette forhold skyldes, at visse fangere indhandler flere steder, og derfor optræder flere gange i databasen. 
Kilde: Figuren er konstrueret ud fra GG A/S’ datamateriale for 2009 – NSN. 
 

11.2.1 Indkomstfordeling for fangere og indhandlere 

Figur 16 viser det gennemsnitlige indkomstniveau fra sælskindsindhandlingsstøtte og den 
gennemsnitlige total årlig indkomst for fangerne i 2009, herved kan den økonomiske betydning af 
tilskud fra indhandling af sælskind vurderes i forhold til den gennemsnitlige indkomst for fangere. Der 
er en forøget stigning i forhold til den samlede indtægt i de første intervaller mellem 0-100.00 kr. Den 
gennemsnitlige årsindkomst i intervallerne mindre end 100.000 kr. er ca. 150.000 kr.  
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Figur 16. Overblik over gennemsnitlig indkomstniveau fra sælskindsindhandlingsstøtte og totalårlig indkomst i 
fangererhvervet i 2009. X-akse: Gennemsnitlig udbetalt indhandlingsstøtte i kr. Y-akse: Gennemsnitlig indkomst 
for fangere og indhandlere i kr. Grå er gennemsnitlig totalårlig indkomst i kr., og sort er gennemsnitlig årlig 
indhandlingsstøtte i kr. 
Anmærkning: Figuren indeholder data for cirka 1.400 fangere og indhandler, da hver fanger kun optræder en enkelt gang i 
datasættet, uafhængigt af hvor mange steder han har indhandlet skind.  
Kilde: Figuren er konstrueret fra data fra GG A/S’ fra 2009 og Skattestyrelsen - APNN. 
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Tabel 16 er en oversigt over antallet af personer, der er i de enkelte værdiintervaller i figur 16. Ganske 
få personer indhandler sælskind for over 100.000 kr. 
 
Tabel 16. Oversigt over antal personer i de enkelte værdiintervaller i kr. i figur 16. 

Interval 
0-
5.000 

5.000-
10.000 

10.000-
20.000 

20.000-
30.000 

30.000-
40.000 

40.000-
50.000 

50.000-
100.000

100.000-
150.000 

150.000-
200.000 

200.000-
250.000 250.000-

Antal 
fangere 

588 219 247 114 65 49 84 11 4 4 3

Kilde: Data fra GG A/S’ 2009 og Skattestyrelsen - APNN. 
 
Det er tydeligt, at hovedparten af fangerne tjener mindre end 10.000 kr. om året på salg af sælskind. 
Dette er tilmed, før de har afholdt deres udgifter forbundet med fangsten af sælskindene, se tabel 3. 
Figur 16 viser samtidigt, at der kun er omkring 100 fangere, der tjener over 50.000 kr. årligt på 
indhandling af sælskind. Lige under 2 % har indtjening over 100.000 kr. fra sælskindsindhandling. 
Data for 2008 angivende fangere, som indhandler for mere end 100.000 kr. specificeret per region 
viser, at der var 15 stk. i Syd – heraf 8 i byer, 6 stk. i Tunu – ingen i byer, 1 stk. i Nord – ingen i byer 
og 4 stk. i Midt – alle i byer. I alt 26 stk. heraf 12 stk. i byer. 
Figur 17 samt bilag 10 viser, hvor mange fangere der aktivt indhandler skind i løbet af årets tolv 
måneder, samt gennemsnitsværdien af deres indhandling af sælskind til GG A/S. Det ses tydeligt, at 
nærved halvdelen af alle fangere blot indhandler skind én måned om året, og knap 50 stk. indhandler 
alle årets måneder.  
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Figur 17. Fanger opdelt på antal aktive indhandlingsmåneder, og gennemsnitlig indhandlingsværdi i 2008. X-
akse: Antal indhandlingsmåneder i løbet af 2008. Y-akse (venstre): Antal fangere. Y-akse (højre): gennemsnitlig 
indhandlingsværdi i kr. 
Kilde: GG A/S - APNN. 
 
Figur 18 giver en oversigt over de fem regioner og den gennemsnitlige indhandlingsværdis andel i den 
samlede indtægt i kr. I midtregionen er andelen af kr. fra indhandlingsstøtte fra sælskind mindst, 
hvorfor det vurderes til at have mindre betydning end i syd og tunu, hvor den er højere. 
I midtregionen er den gennemsnitlige indkomst 180.000 kr. mens den gennemsnitlige indkomst i tunu 
er ca. 100.000 kr. 
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Figur 18. Total årlig indkomst og indhandlingsstøtte for fangere og indhandler i 2009 opdelt per regioner. X-akse: 
Regioner. Y-akse: Gennemsnitlig indkomst for fangere og indhandler i intervaller af 10.000 kr. Grå er 
gennemsnitlig total indkomst i kr., og sort er gennemsnitlig indhandlingsværdi i kr. 
Anmærkning: Figuren indeholder data for cirka 1.400 fangere og indhandler, da hver fanger kun optræder en enkelt gang i 
datasættet, uafhængigt af hvor mange steder han har indhandlet skind. 
Kilde: Figuren er konstrueret af data fra GG A/S’ og Skattestyrelsen - APNN. 
 
I bilag 11 er fremstillet en tilsvarende figur på by- og bygdeniveau. Der er også her en markant forskel 
mellem indkomstfordelingen. Det er vigtigt at understrege, at datasættet anvendt til dette bilag er 
opgjort per cpr-nr., således at hver fanger kun optræder en enkelt gang for den samlede indhandling, 
hvilket kan påvirke indhandlingssummen. 
 
Tabel 17. Oversigt over fokusområder, indhandlingsstøtten relativt i forhold til den samlede totale årlige indkomst 
for fangere og indhandler.  

Region DISKO MIDT NORD SYD TUNU 

Procent af indhandling af samlede indtægt 9,1 % 8,6 % 10,6 % 27,4 % 18,7 % 
Anmærkning: Tallene benyttet er de gennemsnitlige indkomster. 
Kilde: Data fra GG A/S’ 2009 og Skattestyrelsen - APNN. 
 

11.3 Alternativ brug af tilskudsmidler 
En fjerde mulighed er foreslået, som er medtaget, da den er vurderet værd at overveje. 
I øjeblikket udgør det som fangerne får i hånden, når de indhandler et skind 100 % tilskud, og sådan 
eller næsten sådan, har det været i mange år. Hvis man nu i stedet omdanner sælskindstilskuddet, til 
en slags fangertilskud som fangerforeningerne i hver bygd/by, selv skal forvalte, så vil det give nye 
muligheder. De kan forsætte som nu med at bruge hele tilskuddet på at indhandle skind, men de kan 
også bruge tilskuddet til at lave en produktion, eksempelvis af ræklinger. Så kan de betale noget af 
indhandlingen med tilskud, så der kommer bedre økonomi i produktionen.  
En sådan ordning vil også betyde at folk udefra ser det mere attraktivt at investerer i fangernes 
arbejde. Man kan eksempelvis forestille sig at en turistarrangør spørger fangerforeningen i Kullorsuaq, 
om han kan hyre 5 slæder der skal køre turister over Melville Bugten. Det vil han gerne betale for, 
men fanger-tilskuddet skal betale halvdelen. I dette eksempel bruger fangerne noget af deres 
oprindelige sælskindstilskud men får 100 % oveni. De får altså dobbelt så meget ud af tilskuddet, som 
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hvis de bare indhandlede skind. Samtidig bliver der afprøvet noget nyt, som der måske er 
fremtidsperspektiver i. 
Til hvad og hvordan tilskuddet skal kunne bruges, kan jo diskuteres – Eksempelvis kan man også 
forestille sig, at en fanger skal kunne anmode om at bruge sin andel af bygdens ”fangertilskud” på et 
betalt uddannelses ophold. Han kan så fortsat indhandle, men resten af året bliver det uden tilskud. 
Det kan være starten på et erhvervsskifte, men det kan også være et godt alternativ, hvis en fanger 
eksempelvis er uheldig at brække en arm eller af anden grund har brug for en forandring for en 
periode. 
Et tilskud der gives på den måde, vil i langt højere grad bruges til innovation, og fangerne vil selv 
indbyrdes diskuterer nye initiativer. Dette modsat skindindhandlingen der indtil nu har været med til at 
fastholde fangerne i noget, der i årtier har været en underskudsforretning. Grunden til, at man har 
fastholdt den store skindindhandling, bunder nok dels i manglende alternativer og manglende 
støttekroner til noget, der kan konkurrerer med de stærkt subsidierede skind. Desuden er der jo hele 
tiden håbet om, at efterspørgslen på skind vil stige i fremtiden. 
Hvis man omformer tilskuddet som anført ovenfor, så vil der forsat i en del år indhandles mange skind. 
Det tager tid at omstille sig, så garveriet vil i første omgang blot går ned i gear, hvilket er acceptabel i 
en tid, hvor de alligevel ikke kan sælge deres skind. Hvis udviklingen på skindmarkedet vender, så har 
garveriet jo muligheden for at byde ind med bedre priser på skindene, og dermed kan de vinde det 
tabte tilbage. Som det er nu, vil en fjernelse eller reduktion af sælskindstilskuddet blive en yderligere 
forarmelse af Grønlands fattigste, hvis dette gøres isoleret uden at gøre en indsats over for den 
enkelte for at skabe reelle alternativer inden for fisker- og fangererhvervet eller i andre erhverv. 
Omvendt vil et fortsat fuldt tilskud til sælskind stride mod sund fornuft. 
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Bilag 1 - Kommissorium for redegørelse om Great Greenland 
A/S’ fremtid  
Baggrund 
I forbindelse med Den Regionale Udviklingsstrategi (RUS) skal der bl.a. ses på det offentliges 
engagement i sælskindsvirksomheden Great Greenland A/S. En redegørelse udarbejdes med 
udgangspunkt i et politisk ønske herom.  
Redegørelsen tager udgangspunkt i selskabets meget pressede økonomiske situation, som beskrevet 
i selskabets eget Strategi- og Handlingsplan.  
Great Greenlands udvikling har relativ stor betydning for fangererhvervet, idet selskabet kanaliserer en 
ikke ubetydelig økonomisk støtte videre til erhvervets aktører i forbindelse med indhandlingen af 
sælskind. En analyse af selskabets fremtidsmuligheder og valg af strategi på baggrund heraf må 
derfor ses i sammenhæng med den ønskede fremtidige erhvervs- og arbejdsmarkedsudvikling. Dette 
vil derfor også indgå i det kommende arbejde. 

Medlemmer i arbejdsgruppen  
Det foreslås, at følgende opgave tager udgangspunkt i etablering af en arbejdsgruppe bestående af 
GG, KNAPK, KANUKOKA, ISN, APNN, IN og bestyrelsessekretariatet (en såkaldt tænketank) som får 
til opgave at udarbejde forslag til en fremtidig struktur på behandling af sælprodukter samt belyse 
andre mulige tiltag af produktet. 
Da arbejdsgruppen er bredt sammensat kan det som beskrevet ovenfor ikke udelukkes, at gruppen i 
sit kommissorium også finder frem til andre overordnede målsætninger. 

Indhold 
Arbejdsgruppen følger vedlagte kommissorium med mulig tilretning efterfølgende. Redegørelsen som 
arbejdsgruppen udarbejder, skal målrettes Naalakkersuisut og fremlægges senest ultimo november 
2010. Ved redegørelsen skal blandt andet tages hensyn til i overordnet form følgende; 

• Fangernes indhandlingsmuligheder fordelt på kommuner 
• Indhandlingsmønstrene, herunder forslag tilpasset mulige regionale og kommunale planer 
• Andre mulige tiltag til produktion af produktet 
• Produktudvikling af sælskind eller dele hidrørende produktet 
• Anden fordelingsform af tilskudsordningen 
• Uddannelsestiltag eller omskolingsproces for konkrete berørte parter 
• Belysning af mulige konkrete afsætningsmuligheder, nationalt og internationalt 
• Anbefalinger 

 
Redegørelsen skal indeholde følgende: 

1. Scenarie 1: GG fortsætter med samme aktivitetsniveau som hidtil og servicekontrakter for 
2011 matcher 2010 niveau. Se nærmere beskrivelse på side 5 

2. Scenarie 2: GG fortsætter med ændret aktivitetsniveau end hidtil og servicekontrakter for 2011 
og fremover baseres på indhandlinger der alene må anses for nødvendige. Se nærmere 
beskrivelse på side 5 

3. Scenarie 3: GG’s virke reduceres kraftigt, således indgås ikke nye kontrakter om skind- 
indhandling og garveriet lukkes, en såkaldt moderat nedlukning. Kun systue, salg og 
administration fortsætter på et lavt aktivitetsniveau. Se nærmere beskrivelse på side 6 

4. At arbejdsgruppen i sin redegørelse dels grundigt gennembearbejder scenarierne 1 – 3, samt 
at udarbejde forslag til en fremtidig struktur på behandling af sælprodukter samt belyse andre 
mulige tiltag ved benyttelse af sælprodukter. Se nærmere beskrivelse på side 4 
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5. En endelig anbefaling til Naalakkersuisut angående hvilke scenarie der virker mest 
hensigtsmæssigt og hvilke efterfølgende tiltag dette vil medføre samt forslag til en fremtidig 
struktur på behandling af produkter hidrørende sælen. 

6. Der skal foreligge en konsekvensanalyse i forhold til øko-systemet og de internationale 
aspekter deraf samt et mindre afsnit om hvilke tab der sker ved ændring af en 
samfundsmæssigt central aktivitet. 

 
Redegørelsen skal bl.a. tage hensyn til følgende: 

• At der i selskabets regi udover de tiltag som allerede er igangsat, foretages undersøgelse og 
gennemførelse af rationaliseringsmuligheder. 

• At der foretages undersøgelse af, hvilke konkrete erhvervsmuligheder eller 
uddannelsesinitiativer der kan tilbydes til personer, der har direkte eller indirekte tilknytning til 
virksomheden, 

• At fremkomme med en endelig anbefaling af, hvad der virker mest hensigtsmæssigt og hvilke 
efterfølgende tiltag dette vil medføre. 

• At fremkomme med en konsekvensanalyse i forhold til øko-systemet og de internationale 
aspekter ved valget af de respektive scenarier. 

• At arbejdsgruppen sikrer en fremtidig struktur på behandling af produkter hidrørende sælen 
samt at andre mulige tiltag af produkter hidrørende sælen belyses. 

Belysningen af konsekvenserne af de forskellige scenarier for fangererhvervet skal blandt andet 
bygge på en analyse af, hvordan indhandlingsmønsteret er i dag geografisk og de alternative 
erhvervs- og beskæftigelsesmuligheder, der er i de enkelte områder.  

Organisering: 
Ansvaret for redegørelsen er placeret i Departementet for Fangst, Fiskeri og Landbrug som 
koordinerer mødeaktivitet, indsamler materiale fra de øvrige parter i arbejdsgruppen og 
sammenskriver udkast til redegørelse. Efter hvert møde fordeles opgaver og disse fremsendes 
efterfølgende til relevante parter. APNN anbefaler at arbejdsgruppens opgave så vidt muligt 
udarbejdes med Prince2 metoden, hvor én medarbejder fra APNN er projektleder. Dette forhold skal 
arbejdsgruppen tage stilling til under deres første mødeaktivitet. Såfremt arbejdsgruppen ønsker at 
projektet gennemføres med Prince2 metoden, skal dette ske foreneligt med projekt kontorets øvrige 
opgaver. 
Formandens Departementet er ansvarlig for den overordnede koordinering i forhold til den regionale 
udviklingsstrategi – og eventuelt tværgående indsatser der skal iværksættes i forbindelse med det 
valgte scenarie samt andre mulige forslag udledt af redegørelsen.  

Tidsplan: 
Den foreløbige tidsplan vil se ud som følger: 

• Primo/medio juni 2010 afholdes møde hvor kommissoriet drøftes og besluttes. Der vil 
desuden blive klarlagt hvilke typer af materiale de involverede personer skal have udleveret 
som baggrundsmateriale og som efterfølgende vil blive fremsendt. Kommissoriet vil derefter 
blive forelagt Naalakkersuisut til godkendelse (ultimo uge 25). 

• Arbejdsgruppen fastsætter selv sine mødeaktiviteter i perioden. Medlemmerne i 
arbejdsgruppen som involverede parter skal løbende aflevere bidrag til Departementet for 
Fangst, Fiskeri og Landbrug, som sideløbende med afleveringerne samler et tidligt udkast til 
redegørelsen. Udkastet fremsendes til kommentering inden næste møde afholdes eller efter 
behov. På mødet vil der blive fastlagt det videre forløb og fordelt opgaver. 

• Medio november vil et endelig udkast til redegørelse blive fremsendt til arbejdsgruppen og 
eventuelle tilføjelser og rettelser blive indarbejdet. 
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• Arbejdsgruppen afleverer et færdigt bearbejdet redegørelse til udgangen af november 2010 til 
Naalakkersuisut. Redegørelsen skal udarbejdes i dansk og grønlandsk udgave.  

Scenarier til Kommissorium GG 
I nedenstående skitseres tre mulige scenarier for Great Greenland A/S’ fremtid. 

Scenarie 1: 
Følgende scenarie tager udgangspunkt i ”business as usual” og indeholder følger punkter: 

• Der indgås en Servicekontrakt med APNN og GG for 2011 på samme niveau som 2010. Dette 
betyder 55.000 skind, 17,117 mio. kr. i indhandlingstilskud samt 8,8 mio. kr. til 
indhandlingsomkostninger samt betaling til fangere på 310 kr. 

• GG og KNAPK indgår prisaftale om indhandlinger af skind, med kvartalskvoter. Fortsat ingen 
egenbetaling fra Great Greenland A/S. 

• GG fortsætter med uændret aktivitetsniveau. 

Konsekvenser 
• Virksomheden vil fortsat være i økonomiske vanskeligheder, der formentlig igen vil medføre 

behov for yderligere kapitaludvidelse. Størrelsesordenen må forventes at være den samme 
som i januar 2010, hvilket udgjorde 12 mio. kr. 

• Der vil blive lukket for indhandling i 2 mdr. i fældningsperioden i foråret. 
• Afhængig af indhandlingens størrelse i de øvrige måneder, vil det blive nødvendigt at lukke 

indhandlingen i perioder eller sænke indhandlingsprisen hos selskabet. 
• Der vil fortsat forventes øget lager af sælskind. 

Scenarie 2: 
Følgende scenarie tager udgangspunkt i at Great Greenland fortsætter med ændret aktivitetsniveau 
end hidtil og at servicekontrakter for 2011 og fremover baseres indhandlinger, der alene må anses for 
nødvendige og indeholder følger punkter: 

• Der indgås en Servicekontrakt med APNN og GG for 2011 og fremover. Dette betyder at der 
bliver begrænset indhandling, de steder eller områder hvor der ikke er andre alternative 
indhandlingsmuligheder eller erhverv samt på anden måde vil blive anset for nødvendigt at 
opretholde indhandlingsmuligheden for sælskind. Indhandlingstilskuddet samt 
indhandlingsomkostningerne vil følge begrænsningen, men estimeres til at være noget mindre 
end 17,117 mio. kr. og 8.8 mio. kr. i forhold til tallene under scenarie 1. 

• GG og KNAPK indgår prisaftale om begrænset indhandling af skind og skindbetaling pr. skind. 
Fortsat ingen egenbetaling fra Great Greenland A/S. 

• GG fortsætter med ændret aktivitetsniveau. 

Konsekvenser 
• Virksomheden vil fortsat være i økonomiske vanskeligheder, der igen vil medføre behov for 

yderligere kapitaludvidelse. Størrelsesordenen må forventes at være nogenlunde minimeret i 
forhold til begrænsningen af indhandlingen, af hvilket behovet kan estimeres til ca. 6-8 mio. kr. 

• Der vil blive lukket for indhandling i 2 mdr. i fældningsperioden i foråret. 
• Afhængig af indhandlingens størrelse og begrænsningerne, kan det blive nødvendigt at lukke 

indhandlingen i perioder eller sænke indhandlingsprisen hos selskabet. 
• Det vil kun være et begrænset antal fangere som kan indhandle, hvorfor indhandlingen må 

stoppes i en del af landet eller bestemte områder. 
• En del af indhandlingsmedarbejdere afskediges og evt. lejemål kan opsiges. 
• Negativ økonomisk konsekvens for fangere. 
• Der vil skulle spares i personaleomkostninger og produktionsomkostninger for selskabet. 
• Selskabet bør skabe eller generere et positivt cash flow i forhold til begrænsningerne. 
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• Der vil fortsat forventes øget lager af sælskind. 

Scenarie 3: 
Følgende scenarie tager udgangspunkt i kraftig reduktion af selskabets virke: 

• Der indgås ingen servicekontrakt med APNN og GG i 2011. 
• GG indgår ingen aftale med KNAPK om indhandling. 
• GG standser al indhandling og garvning af skind, på nær opsyn af skind på lager for at 

bevare kvaliteten. Systue, salg og administration fastholdes i stærkt begrænset omfang. 

Konsekvenser 
• Der afskediges 21 ud af 33 medarbejdere i produktionen, indhandlingen og administrationen, 

herunder at der vil være behov for opsyn af lager.  
• Indhandlingen stopper i hele landet. Indhandlingsmedarbejdere afskediges og lejemål i 

Upernavik og Nuuk opsiges. 
• Tilskud til indhandlere (fangerne) på 17,117 mio. kr. vil udgå, hvilket især vil have negative 

økonomiske konsekvenser for de fangere der bor i yderdistrikterne. 
• Garveriet standses og produktionsmedarbejdere afskediges. Garveriet lægges i ”mølpose” og 

der foretages udelukkende nødvendigt vedligehold af produktionsapparatet og sikring af 
sælskindskvaliteten på lageret.  

• Der spares 6,2 mio. kr. i personaleomkostninger og 2,7 mio. kr. på produktionsomkostninger. 
• Virksomheden vil generere et positivt cash flow. Der vil således være balance mellem 

omsætning og omkostninger. Dette scenarie forventes at ville blive accepteret af banker og 
finansielle partnere, således at selskabets kreditfaciliteter fastholdes. 

• Der kan på sigt forudses manglende forsyning af sælskind til private og kommunale systuer 
langs kysten, der baserer aktiviteterne på sælskind. 

• Vedligehold og udvikling af know-how til hele sælskindsprocessen vil gå tabt, medmindre 
denne sikres via dokumentationer. Men håndværksviden vil gå tabt. 

Da arbejdsgruppen er bredt sammensat kan det ikke udelukkes, at gruppen i sit kommissorium også 
finder frem til andre overordnede målsætninger. 

Den internationale og økosystem-aspektet 
I alle scenarier hvor der ønskes reduktion af sælskindsindustrien, vil der potentielt komme problemer 
med øko-systemet. Manglende indhandlingsmuligheder vil kunne betyde øgede sælbestande, og 
dermed en mulig større konkurrence mellem fiskere og sæler om fisk og skaldyr.  
Der skal indhentes en biologisk rådgivning herom. 
Andre væsentlige aspekter omkring miljømæssig bæredygtighed ved valg af scenarier bør ligeledes 
søges inddraget i rapporten i relevant omfang, herunder problematikken med udsmid af sælskind, kød 
og spæk m.v.  
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Bilag 2 – Indhandling per sted og region for sælskind 2009 

 
Kilde: GG A/S datamateriale for 2009.  
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Bilag 3 – Tidligere projekters erfaringer 
Rapport om lukningstruede bygdeanlæg, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, maj 2009 
Arbejdsgruppen har bl.a. på baggrund af produktionsdata og regnskab 2008 fra Arctic Green Food 
A/S og Royal Greenland A/S foretaget en række beregninger og vurderinger af mulighederne for at 
fastholde indhandlingsmulighederne i de alt 17 bygdeanlæg de to selskaber ejer. 
Fiskeri og fangst er hovederhvervene bygderne og er de erhverv, der udover offentlige 
overførselsindkomster bedst kan bidrage til husstandenes forsørgelse. Fiskeriet har derfor, selv på de 
anlæg hvor det blot er mindre mængder der indhandles, både betydning for den enkelte fiskers familie 
og for den samlede økonomi i bygden. 
Fiskeriet, der er grundlaget for indhandling til de omtalte anlæg, foregår primært med joller. 
Arbejdsgruppen er af den opfattelse, at dette billede næppe vil ændre sig over tiden, og det må 
formodes, at den gruppe af fiskere, der indhandler til de omtalte indhandlingsanlæg, ikke kan 
forventes at opleve forbedringer i husstandens levevilkår som følge af øgede indtægter fra fiskeriet.   
Det ændrer dog ikke det faktum, at det må forventes, at såfremt anlæggene i de 17 bygder lukker, vil 
de berørte fiskere og ansatte på anlæggene have betydelige vanskeligheder med at finde anden 
beskæftigelse lokalt.  
Ifølge opgørelse fra Grønlands Statistik er der samlet omkring 200 personer beskæftiget i fiskeri- og 
fangererhvervet i bygderne, og ca. 260 personer er ansat indenfor fremstillingsvirksomhed (2002). Det 
må formodes, at den største del af begge grupper vil blive i det mindste deltidsledige ved lukning af 
indhandlingsanlæggene.  
Det må som en følge heraf også forventes, at behovet for offentlig forsørgelse vil stige i takt med 
lukning af indhandlingssteder. De økonomiske konsekvenser af øget offentlig forsørgelse bør holdes 
op imod det beløb, der anvendes i tilskud til indhandlingsanlæggene. Konsekvensen af at fastholde 
beskæftigelsen i den omtalte form for fiskeri vil dog også være, at en række borgere risikerer at blive 
fasthold i et erhverv, der ikke er bæredygtig nu og næppe heller vil blive det i fremtiden.  
Det af selskaberne fremsendte materiale viser, at RG ikke er i stand til rentabelt at drive mere end to 
anlæg for indhandling af fisk og tre anlæg der indhandler stenbiderrogn i den korte sæson.  
Såfremt RG skal holde yderligere anlæg åbne for indhandling eller skal udvide sæsonen for 
”stenbiderrogn-anlæggene” vil dette medføre, at koncernen må budgettere med et direkte tab på 
sådanne aktiviteter. Alternativt må det offentlige træde til med et økonomisk produktionstilskud. 
Samlet set viser budget fra RG, at der kan forventes et driftsunderskud i størrelsesordenen 20 mio. kr. 
ved uændret drift, med risiko for at udviklingen i torskebestandene og markedsprisen på denne art vil 
forværre driftsresultatet.  
Det regnskab AGF afsluttede ved udgangen af 2008 viser, at selskabet ikke er i stand til at 
gennemføre en rentabel drift baseret på selskabets indhandlings- og produktionssteder.  
Selskabet modtog i 2008 17 mio. kr. i offentligt tilskud. Årsresultatet er opgjort til - 3,4 mio. kr. i 2008 
og selskabets drift i 2008 må betegnes som kritisabelt 
Arbejdsgruppen anbefaler, at der ikke ydes yderligere offentlige tilskud til AGF i den nuværende 
ledelsesmæssige og økonomiske situation. Det er arbejdsgruppens opfattelse, at der er stigende 
risiko for, at virksomheden ikke vil være i stand til at levere de ydelser, der medfølger et offentligt 
tilskud i form af en servicekontrakt. 
Arbejdsgruppen kan først anbefale, at AGF eventuelt tilbydes en ny servicekontrakt, når den 
ledelsesmæssige situation er forbedret og virksomheden er i stand til at levere realistiske og valide 
budgetter for driften af virksomhedens indhandlingssteder i den resterende del af året. 
I indeværende finansår er der afsat i alt 8 mio. kr. til indgåelse af en serviceaftale, og hele bevillingen 
er forudsat anvendt til de ni bygdeanlæg, der ejes af AGF.  
Hjemmestyret og AGF har indgået en midlertidig servicekontrakt for 3,86 mio. kr. og dermed er der en 
restbevilling på 4,14 mio. kr. til sidste halvdel af finansåret. Der er ikke afsat yderligere bevilling til at 
Landsstyret kan indgå serviceaftaler med andre aktører.  
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Med baggrund i regnskabet for 2008 fra AGF er det arbejdsgruppens opfattelse, at virksomheden ikke 
er levedygtig uden et betydeligt offentligt tilskud. Selskabet har ikke været i stand til at opbygge en 
administration, der lever op til bogføringslovens krav og indberetninger og betalinger er i flere tilfælde 
ikke sket rettidigt. Selskabet har tilsyneladende en ukontrolleret omkostningsudvikling og ledelsen har 
på ingen måde formået at gennemføre en rationel og effektiv drift, der resulterer i et positivt resultat. 
Dette til trods for et offentligt tilskud på 17. mio. kr. Såfremt alle virksomhedens indhandlingsanlæg, 
eller visse udvalgte anlæg, fortsat skal drives med henblik på indhandling kræves et offentligt tilskud i 
størrelsesordenen 30 – 35 mio. kr. Størrelsen af et evt. nyt offentligt tilskud kan først endelig anslås, 
når AGF har udarbejdet nyt budgetmateriale for de indhandlingsanlæg, der forventes i fortsat drift. 
Arbejdsgruppen er af den vurdering, at RG kun er i stand til at drive indhandlingsanlæggene rentabelt 
som angivet i afsnit 5. Yderligere krav om driftsudvidelse vil medføre, at selskabet skal budgettere 
med et underskud som følge af sådanne aktiviteter. Alternativ skal det offentlige yde selskabet et 
driftstilskud, der modsvarer de krav, der eventuelt måtte stilles til fortsat aktivitet på alle anlæg, evt. på 
tilsvarende vilkår som for AGF.   
Idet der ikke er afsat bevilling til et sådan tilskud i FL 2009 kræves det, at der udarbejdes en 
tillægsbevillingsansøgning i en størrelsesorden, der modsvarer kravene til indhandlingsaktivitet. 
Det er arbejdsgruppens opfattelse, at yderligere tilskud til driften af de 17 indhandlingsanlæg alene 
kan forventes at have effekt i den periode eventuelle servicekontrakter dækker. I kommende finansår 
må det forventes, at drift af indhandlingsanlæggene i de 17 bygder fortsat vil være betinget af et 
betragteligt offentligt tilskud. Det er arbejdsgruppens opfattelse, at der ikke er indikatorer, der taler for, 
at indhandlingsanlæggene i bygderne eller det fiskeri disse baseres på, der viser, at anlæg og fiskeri, 
vil være økonomisk bæredygtige i fremtiden. 
Anbefaling 
På baggrund af ovenstående kan arbejdsgruppen opsummere følgende:  

• at fiskeri og fangst samt den tilknyttede indhandling samt produktion i det store hele stadigvæk 
er et eksistensgrundlagene for bygdebefolkningen,  

• at bygdebefolkningen i dag reelt ikke har nogen andre alternativer, 
• at ressourcegrundlaget for bygdeanlæggene på nuværende tidspunkt ikke giver grundlag for 

en rentabel økonomisk helårsdrift,  
• og at en lukning af bygdeanlæggene nu uden tvivl vil føre til merudgifter for det sociale 

område. 
Arbejdsgruppen mener derfor at Hjemmestyret ikke kan komme uden om at en fortsat drift af 
bygdeanlæggene fortsat kræver tilskud fra det offentlige.  
Arbejdsgruppen konstaterer også at den nuværende bevilling samt i det beløb i overslagsårene, som 
er beskrevet i kap. 2, er langt fra er nok til at dække omkostningerne ved en fortsat drift af de 
relevante anlæg.  
Arbejdsgruppen anbefaler derfor at, såfremt Landsstyret politisk vælger at holde indhandlingen åben i 
de relevante anlæg, at der søges om yderligere midler til indgåelse af servicekontrakt med de 
pågældende selskaber for 2009 og 2010 samt overslagsårene, der gælder både for Arctic Green Food 
A/S og Royal Greenland A/S, samt at anlæggene samles under en servicekontrakt.  
Arbejdsgruppen indstiller desuden, at de eventuelle kommende servicekontrakt(er) også omfatter krav 
om konkrete betingelser og vilkår for modtagelsen af tilskud. Det kunne eksempelvis være at de 
bevilgede midler kun må anvendes til indkøb af råvarer, behandling samt administration af 
indhandlingen. 
Arbejdsgruppen anbefaler desuden at der nedsættes en arbejdsgruppe, der inden udgangen af 2009 
udarbejder en sektorpolitik for bygderne, således at tilskud m.v. til bygderne samt andre forhold kan 
indgå i en samlet vurdering, samt at samme gruppe undersøger hvilke alternative 
beskæftigelsesmuligheder der findes i omtalte områder. 
Status for bosteder i Grønland – med særlig fokus på bygderne ved Nordregio, november 2010 
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Erhvervsstrukturen: Hvor de primære erhverv traditionelt har været afgørende for eksistensen af de 
grønlandske bygder fremgår det klart at fangst, fiskeri og fåreavl stadig spiller en rolle for 
bosætningerne idet disse erhvervsaktiviteter bidrager med godt 150 millioner kroner om året. Men set i 
forhold til den samlede økonomi i bygderne som udgør godt 850 millioner kroner er det en relativ 
begrænset faktor idet den udgør mellem 1/5 og 1/6 af økonomien. Og set i forhold til den samlede 
økonomi i Grønland hvor den samlede skattepligtige indkomst udgør godt 8 mia. kroner, ligger de 
primære erhverv med en endnu lavere andel. 
Et vist bidrag stammer fra forarbejdning af primært fangst og fiskeriprodukter, men udgør alligevel kun 
omkring 1/10 af økonomien i bygderne. Til gengæld udgør såvel privat som offentlig service en 
markant større del af det økonomiske grundlag, idet disse aktiviteter dækker de resterende godt 600 
millioner kroner. 
Hvor kvinderne kun i begrænset omfang er involveret i fangst og fiskeri samt produktionsvirksomhed, 
så er de særdeles aktive i forhold til serviceaktiviteterne og bidrager i omtrent samme omfang som 
mændene. 
Både kvinder og mænd bidrager til flere nye aktiviteter, eksempelvis turisme, som dog stadig i 
begrænset omfang bidrager til bygdernes økonomi. Det samme kan siges at gælde råstofindvinding 
som i 2007 sammenlagt bidrog med 3,2 millioner til bygderne. Men netop denne del af indkomsterne 
forekommer i de NORDREGIO 2010 15 bygder der ligger tæt på råstofproduktionen, og kan forventes 
at øges såfremt denne sektor udvides yderligere. 
Fangst og fiskeri: Når det gælder antallet af aktive indenfor fangst og fiskeri har mønsteret de sidste 
20 år været entydig. Antallet af aktive personer er faldende, og alderssammensætningen betyder at 
man inden for de næste 10 år kan forvente en yderligere markant reduktion i antallet af beskæftigede 
indenfor erhvervet. Hvor over halvdelen af gruppen af fangere og fiskere i 1987 var under 35 år er 
situationen i dag den at kun en fjerdedel er i denne aldersgruppe, medens næsten ¼ er over 55 år 
I stadig stigende omfang er fritidslicenser ved at erstatte erhvervsfangerbeviser. Og det har 
konsekvenser for de økonomiske aktiviteter indenfor fangst og fiskeri. Langt de fleste steder ligger den 
gennemsnitlige årlige indhandlingsværdi på under 25.000 kroner, og udviklingen de sidste 10 år er 
gået mod en stadig større polarisering i indhandlingsmønstrene, hvor en række bygder har oplevet 
stigende aktiviteter medens flere har været udsat for den modsatte tendens, altså stigende fald i 
indhandlingerne. Behovet for at gennemføre strukturtilpasninger i det kystnære fiskeri for at sikre en 
øget indtjening hos den enkelte fisker og på de enkelte anlæg vil givetvis føre til, at antallet af 
beskæftigede i såvel fiskeri- som fangsterhvervet samt på landanlæggene vil komme yderligere under 
pres i de kommende år. 
Set i forhold til den lokale økonomi spiller fangst og fiskeri en stadig mindre rolle for opretholdelsen af 
de økonomiske aktiviteter. I kraft af aldersudviklingen er det i stadig højere grad alderspensioner, 
førtidspensioner samt beskæftigelse indenfor offentlig service som udgør det økonomiske grundlag for 
de enkelte steder.  
Samtidig med at indhandling af fiskeprodukter har været stigende i undersøgelsesperioden har der 
været tale om en øget polarisering mellem de enkelte steder, idet der kan ses en stigning i 
indhandlingsværdi for de større steder, og fald i værdierne for mange af de mindre stede. Og 
heroverfor står fangsterne – og især det økonomiske udbytte fra fangst – der har været stagnerende 
eller for nedadgående næsten over alt, dog kompenseret til en vis grad via den betydning den 
uformelle økonomi i forbindelse med fangst og fiskeri spiller for bygderne. 
Håndtering af den lokale økonomi: For mange indbyggere i bygderne er situationen den at en relativ 
stor del af den samlede økonomi stammer fra den såkaldte uformelle sektor, d.v.s. gennem forbrug af 
egen fangst og fiskeri, modtagelse og afgivelse af produkter mellem naboer, venner og bekendte, og i 
nogle tilfælde også omsætning i form af salg på eksempelvis brædtet eller til individuelle personer eller 
organisationer. 
Hvor meget det drejer sig om findes ikke fuldstændig dækkende undersøgelser af, men der er en 
række kilder til kortlægning af den uformelle sektors betydning. På nationalt plan spiller denne sektor 
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en beskeden rolle – i størrelsesordenen 1-1½ % af nationalproduktet, men i bygderne spiller den en 
relativ stor rolle. 
Beregninger viser at den uformelle økonomi generelt ligger på omkring 5% af værdien af den formelle 
økonomi, d.v.s. lønindtægter og værdi af salg af produkter til fabriksanlæg og butikker. Men for flere 
bygder ligger procenten betydeligt højere, og for godt ¼ af bygderne drejer det sig om 10% eller mere. 
Det er især sæler og landpattedyr der spiller den største rolle, og hvor den gennemsnitlige andel på 
landsplan ligger på 5,45% af den formelle økonomi svinger tallene fra den gamle Nuuk Kommune hvor 
procenten ligger på 4,1% medens det højeste niveau findes ide gamle kommuner Ittoqqortoormiit med 
lige under 10%, fulgt af Qaanaq og Kangaatsiaq med henholdsvis 8,51% og 8,19%. 
Sælfangst (Figurerne 3A til 3F, bilag 3) 
De første figurer (3A-3C) viser status for sælfangst samt ændringer i sælfangsterne, medens de 
efterfølgende figurer (3D-3F) viser fordelingen af sælfangsterne på de respektive arter. 
I 1996 var den samlede sælfangst i Grønland ca. 130.000 sæler, hvilket i 2007 var faldet til ca. 
100.000. Størstedelen af fangsten er foregået i bygderne Kullorsuaq, Nuussuaq, samt Upernavik 
Kujalleq. Særligt i den sydlige Diskosbugt og i Sisimiut er der sket en nedgang i sælfangsten. I 2007 
var der 4.300 sælfangere i Grønland, og størstedelen af dem boede i de større byer som Ilulissat og 
Sisimiut, samt i bygden Upernavik. 
Siden 1996 er der sket en gennemsnitlig nedgang hvert år på 4,7 % i det samlede antal sælfangere, 
herunder har antallet særligt faldet syd for Diskosbugten. En stigning i antallet af sælfangere har 
imidlertid fundet sted i Upernavik, Ilulissat og Siorapaluk. Bemærkelsesværdig er situationen i 
Nanartalik-Qaqortoq området, hvor antallet af fangere er faldet i perioden, mens antallet af fangede 
sæler er steget i flere bygder. 
Overordnet i Grønland i 2007 var det gennemsnitlige antal fangede sæler pr. fanger 17. Herunder 
varierer det fra gennemsnitligt 161 sæler i Tussaq (Upe) til to sæler i Saputit og Tasiusaq. 
Sammenfattende findes den største fangstandel i Upernavik og i Sydgrønland. 
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 Figur bilag 3-A. Sælfangster 2007 
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 Figur bilag 3-B. Ændring i sælfangst 1996-2007 
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Figur bilag 3-C. Ændringer i fangede sæler 1996-2007 
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Figur bilag 3-D. Sælfangst 1996 fordelt på arter 
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Figur bilag 3-E. Sæljagt fordelt på arter 2002 
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Figur bilag 3-F. Sæljagt fordelt på arter 2007 
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Bilag 4 – Samlet indhandling i 2009 i kr. per indhandlingssted 

 
Kilde: GG A/S datamateriale for 2009.  
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Bilag 5 – Antal fangere i indkomstgrupper (1.000 kr.) 

 
Anmærkning: I linje 1 skal <75 ændres til >75, og >10 skal ændres til <10. 
Kilde: GG A/S datamateriale for 2009.  
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Bilag 6 – Sammenligning af indhandlingsværdi fra hhv. fiskeri og sælskind på bygdeniveau 
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ILU KAN QAS QEQ AAS MAN NUU PAA SIS QAA UPE UUM ALP ARS NAN NRQ QAQ ITT TAS

DISKO MIDT NORD SYD TUNNU

Indhandling af sælskind i forhold til fisk

 
Anmærkning.: Bygdeanlæggene Qaanaaq og Savissivik er ikke medtaget, fordi værdien af sælskind er mange gange større end værdien af de indhandlede fisk til anlæggene.  
Kilde: LULI database og GG A/S datamateriale for 2009 - APNN. 
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Bilag 7 – Totalværdi af den samlede indhandling på by- og bygdeniveau 
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ILU KAN QAS QEQ AAS MAN NUUPAA SIS QAA UPE UUM ALPARS NAN NRQ QAQ ITT TAS

DISKO MIDT NORD SYD TUNU

Byer og bygders samlede indhandling af sælskind i tusind kr.

 
Anmærkning: X akse: Byer og bygder, der indhandles til. Y akse: Samlet antal indhandling i hele kr. 
Kilde: GG A/S datamateriale for 2009 - APNN.  
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Bilag 8 – Gennemsnitlig indhandlingsværdi per fanger på by- og bygdeniveau 

Gennemsnit indhandlingsværdi fra fangere i tusind kr.
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Anmærkning: X akse: Byer og bygder, der indhandles til. Y akse: Gennemsnitlig indhandlingsværdi i 1.000 kr. 

Kilde: GG A/S datamateriale for 2009 - APNN. 
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Bilag 9 – Krydstabel mellem indbyggertal i byen eller bygden og 
indhandlingsværdi fra sælskind 
Tabel bilag 9-A.  
Krydstabel af befolkningstantal i forhold til sælskindsindhandlingen i hele kr. i 2009   
 Indhandlingsværdi af sælskind 
Indbyggertal < 5.000 kr. 5.000-10.000 kr. 10.000-15.000 kr. 15.000-40.000 kr. Samlet 
<133 3 (25 %) 4 (33 %) 1 (8 %) 4 (33 %) 12 (100 %) 
135-240 2 (18 %) 3 (27 %) 0 (0 %) 6 (55 %) 11 (100 %) 
241-1000 3 (27 %) 1 (9 %) 3 (27 %) 4 (36 %) 11 (100 %) 
>1000 3 (25 %) 4 (33 %) 2 (17 %) 3 (25 %) 12 (100 %) 
Total 11 (100 %) 12 (100 %) 6 (100 %) 17 (100 %) 46 (100 %) 

Kilde: Grønlands Statistik og materiale fra GG A/S for 2009 – APNN. 

 
Tabel bilag 9-B. 
Krydstabel for regioner i forhold til gennemsnitlig indhandlingsværdi i hele kr.  
 Indhandlingsværdi af sælskind 
Regioner 0-5.000 kr. 5.000-10.000 kr. 10.000-15.000 kr. 15.000-40.000 kr. Samlet 
DISKO 5 (56 %) 3 (33 %) 1 (11 %) 0 (0 %) 9 (100 %)
MIDT 1 (14 %) 2 (29 %) 2 (29 %) 2 (29 %) 7 (100 %)
NORD 5 (33 %) 5 (33 %) 0 (0 %) 5 (33 %) 15 (100 %)
SYD 0 (0 %) 1 (13 %) 1 (13 %) 6 (75 %) 8 (100 %)
TUNU 0 (0 %) 1 (14 %) 2 (29 %) 4 (57 %) 7 (100 %)
Total 5 (56 %) 3 (33 %) 1 (11 %) 0 (0 %) 9 (100 %)
Anmærkning: Det er den gennemsnitlige indhandlingsværdi fra fangere til de enkelte byer og bygder, der er sat i forhold til 
bygden eller byens befolkningsantal, samt indhandling i regionerne. 
Kilde: Grønlands Statistik og materiale fra GG A/S for 2009 – APNN. 
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Bilag 10 – Antal fangere, der indhandler sælskind i hhv. 0-4 og 8-12 måneder årligt, 2008 
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DISKO MIDT NORD SYD TUNU

 
Anmærkning: Grå søjle: Indhandling under 4 måneder årligt. Sort søjle: Indhandling over 8 måneder årligt. X-akse: Indhandlingssteder. Y-akse: Antal fangere. 
Kilde: LULI database og GG A/S datamateriale for 2009 - APNN.  
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Bilag 11 – Gennemsnitlig indhandlingsstøtte og årlig indkomst i 2009 på by- og bygdeniveau samt 
indhandlingsscenarier og oversigt for indhandlingssteder 2011 
Tabel bilag 11-A. Indhandlingssteder, indhandlingsmængder og antal indhandlende fangere 2009. 

Åben / 
Lukket 

Forvaltnings- 
område By-bygd navn 

Antal 
fangere 

Antal skind  
indhandlet i 2009

A & B 
indkomst 
gennemsnit 
per fanger 

Hovedtal GG-
indhandlingsindkomst 

GG procent  
af samlet indtægt

Anden indhandlings- 
mulighed 2011 - Ejer Art 

Åben QAQ Qassimiut 6 2970 211.870 88.679 0,42 Arctic Green Food A/S Fisk/rogn 

Åben NAN Nanortalik 28 1116 56.277 20.353 0,36 Arctic Prime Fisheries ApS Torsk 

Åben UPE Upernavik kujalleq 31 3367 102.518 33.738 0,33 Upernavik Seafood Hellefisk 

Åben ARS Arsuk 12 1811 176.962 53.456 0,30 Royal Greenland A/S Torsk, rogn 

Åben NAN Aappilattoq 21 1946 183.880 54.356 0,30 0 0 

Åben ALP Alluitsup Paa 12 717 104.627 29.025 0,28 0 0 

Åben UPE Kullorsuaq 95 7541 126.860 34.020 0,27 Upernavik Seafood Hellefisk 

Åben MAN Napasoq 17 1869 119.772 30.778 0,26 Arctic Green Food A/S Torsk, havkat, rogn 

Åben TAS Sermiligaaq 22 2393 114.258 27.610 0,24 0 0 

Åben UPE Kangersuatsiaq 31 2122 110.355 26.327 0,24 Upernavik Seafood Hellefisk, havkat 

Åben TAS Kulusuk 4 491 87.234 20.570 0,24 0 0 

Åben QAA Savissivik 26 1553 139.222 31.264 0,22 Arctic Green Food A/S Mattak 

Åben TAS Kuummiut 24 2188 78.754 17.679 0,22 Arctic Prime Fisheries ApS Hellefisk 

Åben TAS Tiniteqilaaq 17 1514 112.419 22.881 0,20 0 0 

Åben TAS Isortoq 16 1553 142.576 27.932 0,20 0 0 

Lukket NUU Kapisillit§ 6 585 128.335 23.400 0,18 0 0 

Åben QAS Ikamiut 8 90 107.013 17.780 0,17 Arctic Green Food A/S Torsk, rogn, hellefisk 

Åben QAQ Qaqortoq 36 4939 139.644 22.673 0,16 Arctic Prime Fisheries ApS Fisk 

Åben KAN Kangaatsiaq 68 3757 119.901 19.270 0,16 Royal Greenland A/S Torsk, havkat 

Åben MAN Kangaamiut 33 1516 107.856 16.529 0,15 0 0 

Åben UPE Nuussuaq 22 3420 128.904 18.449 0,14 Upernavik Seafood Hellefisk 
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Åben UPE Aappilattoq 38 1210     Upernavik Seafood Hellefisk 

Åben QAA Qaanaaq 40 729 46.122 6.251 0,14 Arctic Green Food A/S Mattak, hellefisk 

Åben KAN Attu 34 545 106.089 14.226 0,13 Arctic Green Food A/S Torsk, havkat og rogn 

Åben ITT Ittoqqortoormiit 13 551 75.251 9.895 0,13 Arctic Green Food A/S Mattak, moskus 

Åben NRQ Narsaq 22 1738 197.304 25.249 0,13 Narsaq Seafood  Krabber 

Åben PAA Paamiut 44 3746 243.902 27.811 0,11 Royal Greenland A/S Fisk/rogn, rejer, krabber 

Åben TAS Tasiilaq 30 1201 96.064 9.464 0,10 0 0 

Åben NAN Narsarmijit 10 284 88.659 8.349 0,09 Arctic Green Food A/S Fisk/rogn 

Åben QEQ Kangerluk 11 328 97.911 8.536 0,09 0 0 

Åben AAS Aasiaat 26 701 101.651 8.737 0,09 Royal Greenland A/S Rejer 

Åben UPE Innaarsuit 52 1693 181.448 15.576 0,09 Upernavik Seafood Hellefisk 

Åben UPE Tasiusaq* 58 3130 155.593 13.087 0,08 Upernavik Seafood Hellefisk 

Lukket MAN Maniitsoq 46 1545 164.015 13.563 0,08 Maniitsoq Seafood A/S 
Torsk, havkat,  
rogn, krabber 

Lukket UUM Nuugaatsiaq 26 978 116.081 9.029 0,08 Royal Greenland A/S Hellefisk 

Lukket SIS Itilleq 12 452 172.873 13.137 0,08 Sisimiut Fish Torsk, andet 

Åben QAA Siorapaluk 11 205 51.070 3.677 0,07 0 0 

Lukket NUU Nuuk 65 3394 226.555 14.919 0,07 
Romark Seafood A/S ,  
Royal Greenland A/S 

Torsk, rogn, hellefisk.  
Fisk/rogn, rejer 

Åben AAS Akunnaaq 15 788 175.413 11.120 0,06 0 0 

Lukket UPE Upernavik 61 1998 210.393 11.049 0,05 Upernavik Seafood Hellefisk 

Åben MAN Atammik 26 430 135.135 6.329 0,05 0 0 

Lukket ILU Qeqertaq 48 1219 194.365 8.773 0,05 Qeqertaq fish Hellefisk 

Lukket UUM Qaarsut# 33 628 198.546 7.850 0,04 0 0 

Lukket UUM Ukkusissat 21 154 178.948 6.834 0,04 Royal Greenland A/S Hellefisk, havkat 

Lukket NUU Qeqertarsuatsiaat 27 959 182.384 6.691 0,04 Royal Greenland A/S Torsk, stenbider 

Lukket UUM Uummannaq 111 2389 200.807 7.007 0,03 Royal Greenland A/S Hellefisk, havkat, torsk 

Lukket SIS Sisimiut 42 595 171.060 4.708 0,03 
Royal Greenland A/S.  
Sisimiut Fish 

Rejer, krabber.  
Torsk, rogn 

Lukket SIS Sarfannguaq 5 115 182.239 4.882 0,03 Sisimiut Fish Torsk, andet 
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Åben AAS Kitsissuarsuit 18 307 156.351 3.458 0,02 0 0 

Lukket QAS Qasigiannguit 28 656 255.772 4.417 0,02 Royal Greenland A/S Torsk, stenbider, hellefisk 

 
* For at kunne håndhæve skindindhandlingen i Upernaviks bygder indstilles til, at indhandlingen i Tasiusaq åbnes på trods af, at indhandlingsandelen på 8 % 
er under den foreslåede 9 % indkomstgrænse. I fald den skal lukkes, vil det være den eneste bygd i Upernavik med et nuværende åbent indhandlingssted, 
som vil få lukket for indhandlingen i 2011. 
# For at kunne håndhæve skindindhandlingen i Uummannaq indstilles til, at indhandlingen i Qaarsut lukkes på trods af, at bygden ikke har et 
produktionsanlæg, hvor de kan indhandle. Indhandlingsandelen er på blot 4 % og hermed under den foreslåede 9 % indkomstgrænse. I fald den skal forblive 
åben, vil det være den eneste bygd i Uummannaq med et nuværende åbent indhandlingssted, som vil forblive åben for indhandlingen i 2011. 
§ For at kunne håndhæve skindindhandlingen i Nuuk indstilles til, at indhandlingen i Kapisillit lukkes på trods af, at bygden ikke har et produktionsanlæg, hvor 
de kan indhandle. Indhandlingsandelen er dog på 18 % og hermed over den foreslåede 9 % indkomstgrænse. I fald den skal forblive åben, vil det være den 
eneste bygd i Nuuk med et nuværende åbent indhandlingssted, som vil forblive åben for indhandlingen i 2011. 
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Graf bilag 11-B. Gennemsnitlig indhandlingsstøtte og årlig indkomst i 2009 på by- og bygdeniveau 
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DISKO MIDT NORD SYD TUNU
 

Anmærkning: Grå søjle: Værdien er den samlede gennemsnitlige indkomst i kr. Sort søjle: Værdien af sælskindsindhandling i kr. X-akse: Byer og bygder. Y-akse: Indkomst i kr. 
Kilde: GG A/S datamateriale for 2009 og Skattestyrelsen - APNN. 
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Tabel bilag 11-C. Forskellige indhandlingsscenarier løbende fra 40.000 til 75.000 skind og skindpris på 470 til 175 kr. 

 
1) Indhandlingsstøtte per sælskind rangerende fra 470 kr. til 175 kr. 
2) Antal af skind rangerende fra 40.000 skind til 75.000 skind under servicekontrakt med GG A/S.  
* Afrundede tal i parentes. 
3) Den gennemsnitlige andel fra sælskindstilskud ud af den totale gennemsnitlige årsindkomst i byer og bygder, rangerende fra 15 % til 2 %. Se ligeledes 
tabel 2. 
4) Antal af hhv. åbne / lukkede indhandlingssteder under de forskellige prisscenarier sammenlignet mellem 2009 og 2011. 
5) Antal af fangere, som kan indhandle under de forskellige prisscenarier, baseret på 2009 og 2011. 
6) Nedgang i andel af fangere, som har indhandlet og får mulighed for indhandling sammenlignet mellem 2009 og 2011. 
7) Andel i procent af midler under hovedkonto 51.02.03 Indhandlingstilskud, sælskind til indhandlingsstøtte (fangerne). 
8) Andel i procent af midler under hovedkonto 51.02.03 Indhandlingstilskud, sælskind til servicekontrakt (GG A/S). 
 

Tilskudsbevilling 
2011 

Kr. fangertilskud 
per skind1 

Servicekontrakt 
antal skind2* 

% sats grænse for 
indkomst fra 
indhandling3 

Antal 
indhandlingssteder 
åbne / lukkede4 

Antal 
indhandlende 
fangere5 

% 
Nedgang i 
antal 
fangere6 

% Andel 
til 
fangere7 

% 
Andel 
til GG8 

 470 40.035 (40.000) 15 % 20 / 30 513 66 75 25 
 300 54.830 (54.800) 10 % 30 / 20 793 47 65 35 
Anbefalede scenarie 260 60.052 (60.000) 9 % 34 / 16 892 41 62 38 
 230 64.672 (64.600) 8 % 37 / 8 1034 31 59 41 
 200 70.061 (70.000) 5 % 38 / 12 1223 19 56 44 

 175 75.290 (75.000) 2 % 50 / 0 1508 0 52 48 
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Tabel bilag 11-D. Liste over åbne indhandlingssteder i byer og bygder for 2011. Kan revideres over året. 
 

Region 
Forvaltnings-
område By/bygd-navn 

Status 
by/bygd 

Åben /  
Lukket 

Sælskindsindhandlings
-anlæg 2009 Kommentar 

ØST Ittoqqortoormiit Ittoqqortoormiit by Åben Ja   

ØST Ammassalik Isortoq bygd Åben Ja Kommune drevet   

ØST Ammassalik Kulusuk bygd Åben Ja Kommune drevet   

ØST Ammassalik Kuummiut bygd Åben Ja Kommune drevet   

ØST Ammassalik Sermiligaaq bygd Åben Ja Kommune drevet   

ØST Ammassalik Tasiilaq by Åben Ja Kommune drevet   

ØST Ammassalik Tiniteqilaaq bygd Åben Ja Kommune drevet   

NORD Qaanaaq Moriusaq bygd Åben Nej Tillades i hele forvaltningsområdet 

NORD Qaanaaq Qeqertat bygd Åben Nej Tillades i hele forvaltningsområdet 

NORD Qaanaaq Qaanaaq by Åben Ja   

NORD Qaanaaq Savissivik bygd Åben Ja   

NORD Qaanaaq Siorapaluk bygd Åben Ja   

NORD Upernavik Innaarsuit bygd Åben Ja   

NORD Upernavik Kangersuatsiaq bygd Åben Ja   

NORD Upernavik Kullorsuaq bygd Åben Ja   

NORD Upernavik Nutaarmiut bygd Åben Nej Tillades i hele forvaltningsområdets bygder 

NORD Upernavik Nuussuaq bygd Åben Ja   

NORD Upernavik Naajaat bygd Åben Nej Tillades i hele forvaltningsområdets bygder 

NORD Upernavik Tasiusaq bygd 
Lukket  
(Åbner den) Ja 

For at kunne håndhæve skindindhandlingen i  
Upernaviks bygder indstilles til, at indhandlingen i  
Tasiusaq åbnes på trods af, at indhandlingsandelen  
på 8 % er under den foreslåede 9 % indkomstgrænse.  
I fald den skal lukkes, vil det være den eneste bygd i  
Upernavik med et nuværende åbent indhandlingssted,  
som vil få lukket for indhandlingen i 2011. 
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NORD Upernavik Upernavik by Lukket Ja GG drevet 7 % GG indtægt, lukkes til fordel for andre steder 

NORD Upernavik Upernavik kujalleq bygd Åben Ja   

NORD Upernavik Aappilattoq bygd Åben Ja   

NORD Uummannaq Ikerasak bygd Lukket Nej   

NORD Uummannaq Illorsuit bygd Lukket Nej   

NORD Uummannaq Niaqornat bygd Lukket Nej   

NORD Uummannaq Nuugaatsiaq bygd Lukket Ja 8 % GG indtægt, lukkes til fordel for andre steder 

NORD Uummannaq Qaarsut bygd 
Åben  
(Lukker den) Ja 

For at kunne håndhæve skindindhandlingen i  
Uummannaq indstilles til, at indhandlingen i  
Qaarsut lukkes på trods af, at bygden ikke har et  
produktionsanlæg, hvor de kan indhandle.  
Indhandlingsandelen er på blot 4 % og hermed  
under den foreslåede 9 % indkomstgrænse.  
I fald den skal forblive åben, vil det være den  
eneste bygd i Uummannaq med et nuværende  
åbent indhandlingssted, som vil forblive åben for  
indhandlingen i 2011. 

NORD Uummannaq Saattut bygd Lukket Nej   

NORD Uummannaq Ukkusissat bygd Lukket Ja 4 % GG indtægt, lukkes til fordel for andre steder 

NORD Uummannaq Uummannaq by Lukket Ja 3 % GG indtægt, lukkes til fordel for andre steder 

DISKO Qeqertarsuaq Kangerluk bygd Åben Ja   

DISKO Qeqertarsuaq Qeqertarsuaq by Lukket Nej   

DISKO Ilulissat Ilimanaq bygd Lukket Nej   

DISKO Ilulissat Ilulissat by Lukket Nej   

DISKO Ilulissat Oqaatsut bygd Lukket Ja Lukkes til fordel for andre steder, indhandlet 4 skind 

DISKO Ilulissat Qeqertaq bygd Lukket Ja 5 % GG indtægt, lukkes til fordel for andre steder 

DISKO Ilulissat Saqqaq bygd Lukket Nej   

DISKO Qasigiannguit Ikamiut bygd Åben Ja   

DISKO Qasigiannguit Qasigiannguit by Lukket Ja 2 % GG indtægt, lukkes til fordel for andre steder 

DISKO Aasiaat Akunnaq bygd Åben Nej Tillades i hele forvaltningsområdet 
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DISKO Aasiaat Kitsissuarsuit bygd Åben Nej Tillades i hele forvaltningsområdet 

DISKO Aasiaat Aasiaat by Åben Ja KNAPP drevet   

DISKO Kangaatsiaq Attu bygd Åben Ja   

DISKO Kangaatsiaq Iginniarfik bygd Åben Nej Tillades i hele forvaltningsområdet 

DISKO Kangaatsiaq Ikerasaarsuk bygd Åben Nej Tillades i hele forvaltningsområdet 

DISKO Kangaatsiaq Kangaatsiaq by Åben Ja   

DISKO Kangaatsiaq Niaqornaarsuk bygd Åben Nej Tillades i hele forvaltningsområdet 

MIDT Sisimiut Itilleq bygd Lukket Nej   

MIDT Sisimiut Kangerlussuaq bygd Lukket Nej   

MIDT Sisimiut Sarfannguaq bygd Lukket Nej   

MIDT Sisimiut Sisimiut by Lukket Ja 3 % GG indtægt, lukkes til fordel for andre steder 

MIDT Maniitsoq Atammik bygd Åben Ja   

MIDT Maniitsoq Kangaamiut bygd Åben Ja   

MIDT Maniitsoq Maniitsoq by Lukket Ja 8 % GG indtægt, lukkes til fordel for andre steder 

MIDT Maniitsoq Napasoq bygd Åben Ja   

MIDT Nuuk Kapisillit bygd Lukket Nej 

 For at kunne håndhæve skindindhandlingen i Nuuk indstilles til, 
at indhandlingen i Kapisillit lukkes på trods af, at bygden ikke 
har et produktionsanlæg, hvor de kan indhandle. 
Indhandlingsandelen er dog på 18 % (2 personer) og hermed 
over den foreslåede 9 % indkomstgrænse. I fald den skal 
forblive åben, vil det være den eneste bygd i Nuuk med et 
nuværende åbent indhandlingssted, som vil forblive åben for 
indhandlingen i 2011. 

MIDT Nuuk Nuuk by Lukket Ja Kommune drevet 7 % GG indtægt, lukkes til fordel for andre steder 

MIDT Nuuk Qeqertarsuatsiaat bygd Lukket Nej   

MIDT Paamiut Arsuk bygd Åben Ja   

MIDT Paamiut Paamiut by Åben Ja   

MIDT Ivittut Ivittut by Lukket Nej   

SYD Narsaq Igaliku bygd Åben Nej Tillades i hele forvaltningsområdet 
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SYD Narsaq Narsaq by Åben Ja   

SYD Narsaq Narsarsuaq bygd Åben Nej Tillades i hele forvaltningsområdet 

SYD Narsaq Qassiarsuk bygd Åben Nej Tillades i hele forvaltningsområdet 

SYD Qaqortoq Eqalugaarsuit bygd Åben Nej Tillades i hele forvaltningsområdet 

SYD Qaqortoq Qaqortoq by Åben Ja GG drevet   

SYD Qaqortoq Qassimiut bygd Åben Ja   

SYD Qaqortoq Saarloq bygd Åben Nej Tillades i hele forvaltningsområdet 

SYD Nanortalik Alluitsup Paa bygd Åben Ja KNAPP drevet   

SYD Nanortalik Ammassivik bygd Åben Nej Tillades i hele forvaltningsområdet 

SYD Nanortalik Nanortalik by Åben Ja KNAPP drevet   

SYD Nanortalik Narsarmijit bygd Åben Ja   

SYD Nanortalik Tasiusaq bygd Åben Nej Tillades i hele forvaltningsområdet 

SYD Nanortalik Aappilattoq bygd Åben Ja KNAPP drevet   
 
 

2009 By Bygd 2011 By Bygd 
Åbent anlæg 15 stk. 30 stk. Åbent anlæg 9 stk. 25 stk. 
Lukket anlæg 3 stk.: Ilulissat, 

Qeqertarsuaq, Ivittut 

  

9stk.: Ilulissat, 
Qeqertarsuaq, Ivittut, 
Upernavik, Uummannaq, 
Qasigiannguit, Sisimiut, 
Maniitsoq, Nuuk 

5stk.: Nuugaatsiaq, 
Qaarsut, Ukkusissat, 
Qeqertaq, Oqaatsut 

Mulighed for indhandling 15 stk. 57 stk. Mulighed for indhandling 9 stk. 41 stk. 
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Bilag 12 – Tidsplan for arbejdsgruppen vedrørende GG A/S 
10. juni 2010 Naalakkersuisut godkender oplæg og udkast til kommissorium vedrørende redegørelse 
om Great Greenland A/S’ fremtid. 
31. august 2010 Første møde i arbejdsgruppen, hvor udkast til kommissorium gennemgås og 
godkendes efter små ikke substantielle korrektioner. Prince2 metoden bliver ikke anvendt til dette 
projekt. 
15.oktober 2010 Medlem af Naalakersuisut godkender endeligt kommissorium vedrørende 
redegørelse om Great Greenland A/S’ fremtid. 
 
Projektplan pr. 
oktober 2010    

 
  

Projekt Great 
Greenland    

26-08-10 30-11-10

ID Opgavenavn Ansvar Startdato Slutdato 
1 Første møde Parter 31-08-10 31-08-10 
2 Kommisorie godkendelse af gruppen APNN 27-08-10 31-08-10 
3 Fremsende materiale til parter Parter/APNN 31-08-10 13-09-10 

4 Kommisorie godkendelse-orientering til 
Naalakkersuisoq 

APNN 31-08-10 15-10-10 

5 Disposition udsendes APNN 14-10-10 14-10-10 

6 Bidrag fra parter efter disposition Parter 14-10-10 03-11-10 
7 Samling af bidrag APNN 04-11-10 05-11-10 
8 Første rapportudkast udsendes for 

kommentering 
APNN 08-11-10 08-11-10 

9 Parters indlæg til anbefalinger / 
kommentering af første rapportudkast 

Parter 08-11-10 11-11-10 

10 Andet rapportudkast udsendes for 
kommentering 

APNN 15-11-10 15-11-10 

11 Parters indlæg til anbefalinger / 
kommentering af andet rapportudkast 

Parter 15-11-10 18-11-10 

12 Endelig udkast udsendes for godkendelse APNN/Parter 22-11-10 23-11-10 
13 Arbejdsgruppens godkendelse af endelig 

udkast 
Parter 29-11-10 29-11-10 

14 Aflevering af endelig rapport, dk version og 
efterfølgende oversættelse til grl  

APNN/Tolk 30-11-10 30-11-10 
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Aalisarnermut Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik 
Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug 
 
Postboks 269 
3900 Nuuk 
Tel +299 34 50 00 
Fax +299 32 47 04 
apnn@nanoq.gl 
www.nanoq.gl 

 


