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BETÆNKNING 

Afgivet af Landstingets Fiskeri- Fangst og Landbrugsudvalg 

vedrørende 

Forslag til landstingslov om fiskerifinansieringspulje. 

 
Afgivet til forslagets 2. behandling 

 
Landstingets Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg har under behandlingen bestået 
af: 

 
Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit, formand 
Landstingsmedlem Kim Kielsen, Siumut, næstformand 
Landstingsmedlem Lars-Emil Johansen, Siumut 
Landstingsmedlem Augusta Salling, Atassut 
Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne 

Landstingets Fiskeri- Fangst og Landbrugsudvalg har gennemgået forslag til 
landstingslov om fiskerifinansieringspulje med bemærkninger. Udvalget noterer sig, 
at forslaget under dets 1. behandling i Landstinget nød generel opbakning.  

Forslagets indhold. 

Med forslaget etableres en fiskerifinansieringspulje. Midlerne til puljen afsættes i 
Finansloven. Midlerne i fiskerifinansieringspuljen skal anvendes til udvikling af 
fiskerierhvervet, herunder til at lette nye aktørers adgang til erhvervet.  

Forslaget giver Landsstyret mulighed for at yde tilskud til udskiftning og 
modernisering af fiskefartøjer i det kystnære fiskeri. Endvidere giver forslaget 
Landsstyret mulighed for at yde tilskud til innovative projekter, der kan skabe nye 
muligheder for det grønlandske fiskeri, herunder også fiskeopdræt. 

Forslaget har til hensigt at virke understøttende for en øget egenfinansiering i 
fiskeriet, således at støtte kun gives til egnede fartøjsprojekter, der har kunnet opnå 
en fremmed finansiering på minimum 80% af projektet samlede anskaffelsesværdi 
og hvor det offentliges indskud kan andrage 20%. Vurderingen af et fartøjsprojekts 
økonomi er dermed undergivet kriterierne om rentabilitet på det private lånemarked, 



hvor den før var genstand for en vurdering i offentlig regi. Forslagets målgruppe er 
de fiskere, der opererer inden for de kommercielt mest interessante fiskerier; rejer, 
hellefisk og på sigt torskefiskeri.  

Spørgsmål til Landsstyret  

Udvalget har i forbindelse med sin behandling af forslaget rejst spørgsmål til 
Landsstyret, disse vedlægges som bilag. 

Forslagets tekniske udformning 

Det fremgår af FFL 07’s budgetbidrag til "Hovedkonto 50.06.50 Reserve til 
fiskeriudviklingspulje" at der afsættes et samlet landskassebidrag i alt 41,2 mio. kr. 
til formålet fiskerifinansieringspulje i 2006 og 2007 – heraf 21,082 mio. kr. i 2007.   

Såfremt dele af de på FL06 afsatte midler til dette formål først skal finde anvendelse 
i 2007, kræver dette en særlig hjemmel, enten i form af en tekstanmærkning på 
FL2006 eller i form af en specifik lovhjemmel i en sektorlov.  

§ 1, stk. 2, i nærværende forslag til landstingslov om fiskerifinansieringspulje 
bestemmer, at de midler, der indskydes i fiskerifinansieringspuljen, opspares heri. § 
16 i lovforslaget bestemmer imidlertid, at landstingsloven først træder i kraft den 1. 
januar 2007. 

Lovforslaget indeholder således ikke i sin foreliggende form hjemmel til, at midler 
afsat til fiskeriudviklingspuljen på FL 2006 kan overføres til anvendelse i senere 
budgetår.  

Landsstyret har under forslagets førstebehandling bebudet, at Landsstyret agter at 
fremsætte et ændringsforslag vedr. landstingslovens ikrafttrædelsestidspunkt. Med 
dette ændrings-forslag tilvejebringes den fornødne hjemmel. 

Udvalgets behandling af forslaget 

Overordnet finder udvalget, at forslaget vil bidrage til at udvikle fiskerierhvervet 
som et bæredygtigt og økonomisk rentabelt erhverv, hvilket udvalget finder positivt.  

Midlerne i fiskerifinansieringspuljen skal anvendes til udvikling af fiskerierhvervet, 
herunder til at lette nye aktørers adgang til erhvervet. Udvalget kan fuldt ud tilslutte 
sig dette formål.  

Udvalget noterer sig dog, at der på finanslovsforslaget for 2007 ikke er afsat midler 
til fiskerifinansieringspuljen i overslagsårene. Udvalget bemærker hertil, at en 
realisering af forslagets intentioner forudsætter, at de fornødne midler tilvejebringes 
ved regelmæssige indskud i fiskerifinansieringspuljen gennem en årrække. 

Udvalget har noteret sig, at Landsstyret agter at anvende 80 % af midlerne i fiskeri-
finansieringspuljen til en udskiftning og modernisering af flåden i det kystnære 



fiskeri. Dette vil bidrage til en bedre udnyttelse af vore kystnære fiskeressourcer og 
en bedre økonomi i fiskeriet. 

Udvalget bemærker i den forbindelse, at den løbende udskiftning og modernisering 
af flåden i det kystnære fiskeri også kan (og bør) have en miljømæssig betydning, 
blandt andet i form af bedre brændstofudnyttelse. 

Udvalget finder det ligeledes positivt, at forslaget åbner op for tilskud til innovative 
projekter, der kan skabe nye muligheder for det grønlandske fiskeri.  

Forslaget åbner herunder også op for innovative projekter relateret til fiskeopdræt. 
Udvalget konstaterer, at flere af de lande, vi konkurrerer med på fiskeriområdet i 
perioder har haft betydelige indtægter fra fiskeopdræt. 25% af Færøernes 
eksportindtægter hidrører f.eks. fra ørred- og (især) lakseopdræt. For Grønland ligger 
der her et stort uudnyttet vækstpotentiale, - men også betydelige risici i form af 
prisudsving, og tab forårsaget af sygdomme og større udslip.  

Der er grund til i den forbindelse at være opmærksom på de erfaringer, andre har 
gjort sig med hensyn til fiskeopdræt, således at vi kan undgå dyre fejl.  

Der er endvidere grund til at være opmærksom på de miljømæssige påvirkninger, 
herunder udledning af kvælstof, fosfor, kobbersulfat (til bekæmpelse af alger på 
netbure) samt antibiotika. Blandt de miljømæssige risici hører også påvirkning af 
den naturlige fiskebestand, især i genetisk henseende (gennem udslip) men også ved 
spredning af parasitter og sygdomme.  

Udvalget opfordrer derfor Landsstyret til at sikre, at behovet for lovgivningsmæssige 
rammer på området tilgodeses. 

Udvalgets indstillinger 

Landsstyret har under forslagets førstebehandling bebudet, at Landsstyret agter at 
fremsætte et ændringsforslag vedr. landstingslovens ikrafttrædelsestidspunkt. Et 
enigt udvalg tilslutter sig dette.  

Et enigt udvalg indstiller Forslag til landstingslov om fiskerifinansieringspulje til 
vedtagelse i den herefter foreliggende form.  

Med disse bemærkninger skal Landstingets Fiskeri- Fangst og Landbrugsudvalg 
overgive forslaget til 2. behandling. 

  

 Ane Hansen, formand  
 

Kim Kielsen, 
næstformand 

 
 

Lars-Emil Johansen 

   



Augusta Salling Jens B. Frederiksen 

 

Bilag (pdf-format) 
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NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT   GRØNLANDS HJEMMESTYRE


Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq
Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug


Grønlands Landsting
Landstingets Fiskeri-, fangst- og landbrugsudvalg


Att:  Formand Ane Hansen


Vedr.:  I forbindelse med behandling af pkt. 43, Forslag til landstingslov om fiske-
rifinansieringspulje, spørgsmål til denne.


Landstingets Fiskeri-, fangst- og landbrugsudvalg har stillet mig de nedenfor cite-
rede spørgsmål om forslag til Landstingslov om fiskerifinansieringspulje.  Jeg frem-
sender hermed svar til udvalgets spørgsmål.


1.  Hvilket aktuelt behov for udskiftninger af fartøjer og
fartøjsmoderniseringer vurderer Landsstyret, der er hos det kystnære
flådesegment i dag og er det angivne beløb på Hovedkonto 50.06.50 til-
strækkeligt til at alle fartøjsprojekter, der har skaffet den nødvendige
egenfinansiering på 80% ved en relevant ansøgning kan komme i be-
tragtning i 2007?


Det er vanskeligt for ikke at sige umuligt, at udtale sig om et aktuelt behov
for udskiftninger og moderniseringer, da sådanne initiativer for det første
skal tages af fiskerne selv, og for det andet hele tiden vil ændres i takt med
at betingelserne for at drive fiskeri ændres. Dette kan spænde så vidt som fra
størrelsen og tilgængeligheden af ressourcen til markedspriser og renteni-
veau.


Vedr. rejefiskeriet:
Landsstyret vurderer, at der i de nærmeste par år ikke vil  være et større be-
hov for udskiftninger og fartøjsmoderniseringer i rejefiskeriet, da der i dag
er en betydelig overkapacitet i forhold til de meget lave rejepriser.  Det vil
således anses for tvivlsomt, om der i dag kan investeres i nye fartøjer eller
moderniseringer med rentabel drift til følge.


Vedr. hellefiskefiskeri:
Hellefiskeressourcerne er samlet set begrænsede.  Landsstyret vil på denne
baggrund lægge op til en radikal strukturændring i hellefiskefiskeriet, idet
Landsstyret ønsker at udvikle hellefiskefiskeriet rationelt og bæredygtigt.
I dag er der i Upernavik, Uummannaq og Ilulissat områderne et ressource-
grundlag på 15.000 til 20.000 tons hellefisk.  Landsstyret vurderer, at et
fiskefartøj som minimum skal 400 tons hellefisk for at opnå økonomisk
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rentabilitet.  Det vil sige, at ressourcen vil kunne give plads til indtil 50 far-
tøjer.


Med de i 2006 afsatte midler og de foreslåede midler på FFL 2007  på Fi-
nansloven på i alt 41,2 mio. kr., hvoraf ca. 8 mio. kr. forventes at blive brugt
til innovative tiltag, vil der være grundlag for en samlet investering på ca.
165 mio. kr. til udskiftninger af fartøjer og til fartøjsmoderniseringer i helle-
fiskefiskeriet, når det forudsættes, at der skal ydes et tilskud svarende til
20% af investeringen.  Hvis det antages, at et nyt og et effektivt fartøj vil
koste ca. 6 mio. kr., vil der være tilskudsmuligheder til ca. 27 nye fartøjer til
hellefiskefiskeriet.


Det skal her tilføjes, at oprindeligt var ordningen tænkt således, at erhvervet
skulle give et eget bidrag.  Denne mulighed står stadig åben.


2. Kan Landsstyret oplyse hvilken tidshorisont støtteordningen i ud-
gangspunktet er tænkt at arbejde med, dette set i forhold til forvent-
ningen om at kommercielle kystnære fiskeri bliver helt og fuldt selvfi-
nansierende? Dette under henvisning til BO oversigten i 2008 – og
fremefter?


En strukturtilpasning særligt i hellefiskefiskeriet tager tid, og idet kapital-
trækket fra puljen forventes at blive ujævnt, skal puljeordningen ses over en
10 årig periode.
Landsstyret ved endnu ikke, hvor mange der vil søge om tilskud i 2007.  Det
kan ikke siges entydigt.  Men, med ændringsforslaget, der vil blive foreslået
ved anden behandling af lovforslaget, vil der blive åbnet mulighed for, at de
ubrugte midler i et givent finanslov på Hovedkonto 50.06.50 vil kunne over-
føres til efterfølgende finanslov.  Med denne ”rullende” ordning vil ufor-
brugte midler kunne disponeres i de efterfølgende år, og således udbetales
tilskuddet, når der er et behov.


3.  Udvalget noterer sig, at landstingsloven også omfatter innovative
projekter, hvor det er tanken at relevante nyskabende projekter inden
for fiskerierhvervet kan opnå støtte til 50% af anskaffelsessummen.
Vurderer Landsstyret at en 1 årig støtteperiode vil være nok til at løbe
”innovative” projekter i gang økonomisk således at disse bliver økono-
misk bæredygtige, dette under henvisning til BO oversigten i 2008 – og
fre mefter?


Med innovative tiltag er der tænkt på igangsætningsomkostninger/ op-
startsomkostninger.  Der kan ikke gives drifttilskud eller "løbende" tilskud.
Landsstyret vil med den nye ordning være igangsætter/fødselshjælper til
innovative projekter.  Landsstyret vurderer, at et éngangs tilskud på 50% af
anskaffelsessummen er rimelig, og at de midler afsat til innovative projekter
på den måde udnyttes bedst.
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4.  I fald at ovenstående finansieringsbehov i det kystnære fiskeri ikke i
fuldt omfang kan varetages, af den private sektor ønsker Udvalget op-
lyst, hvorvidt Landsstyret agter at afsætte midler i 2008 og fremefter?


Landsstyret agter løbende at evaluere på forbruget af midler og ikke mindst
at evaluerer på effekten af disse midlers anvendelse. Denne evaluering skal
danne grundlag for Landsstyret til at anmode om yderligere midler til ord-
ningen på et senere tidspunkt.  
I hvilket omfang dette vil blive aktuelt og hvornår, er det ikke muligt at af-
gøre på nuværende tidspunkt. Landsstyrets mening er, at ordningen skal
have lov at virke et stykke tid, før der kan foretages vurderinger af ordnin-
gens virke.


Med venlig hilsen


Finn Karlsen
Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug





