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Oktober 2020 

Baggrundsnotat 
 

Fiskefabrikkernes økonomiske og beskæftigelsesmæssige aktiviteter 

Hilmar Ogmundsson og Peder Andersen 

 
Resume: Ved brug af tal fra bl.a. Grønlands Statistik er de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af en 

mængdestigning i indhandlingen på 5 pct. beregnet. Beregningerne viser, at de beskæftigelsesmæssige 

konsekvenser vil være en forøgelse af beskæftigelsen på 126,5 årsværk i fiskeindustrien og på 59 årsværk i 

andre erhverv. Tilsvarende kan effekterne også fortolkes med omvendt fortegn, hvis indhandlingen falder med 

5 pct. Notatet indeholder også en række faktuelle oplysninger om råvaregrundlag, indhandlingspligt og 

økonomi og beskæftigelse i landproduktionen. Endvidere analyseres de økonomiske og beskæftigelsesmæssige 

konsekvenser ved at ophæve indhandlings- og fileteringspligt i det havgående hellefiskefiskeri. De økonomiske 

analyseresultater i notatet, hvor landingspligten ophæves, vil i virkelighedens verden være meget afhængige 

af situationen på arbejdsmarkedet og dermed de alternative beskæftigelsesmuligheder for medarbejdere, som 

vil blive arbejdsløse. Det skal huskes, at en del af bemandingen på fabrikkerne i dag er importeret arbejdskraft, 

som sandsynligvis vil rejse hjem, hvis de blev arbejdsløse. Det, som også vil få betydning, er, om de 

pågældende medarbejdere i udgangspunktet går ind og ud af det offentlige system som alternativ til at være 

fuldtidsansat i fiskeindustrien hele året, eller om der er alternative beskæftigelsesmuligheder i andre erhverv. 

 

Indledning 

Formålet med indhandlingspligten er at sikre beskæftigelse og økonomiske aktivitet på land. Der er i dag i 

det havgående fiskeri indhandlingspligt på hellefisk (dog med en afvigelse på en del af kvoten, jf. 

nedenstående) og rejer på 25 pct. af fangsten i Vestgrønland. Ligeledes er 50 pct. af den havgående 

torskekvote i Sydvest- og Østgrønland indhandlings- og fileteringspligtig. Endvidere er hele torskekvoten i 

Vestgrønland indhandlings- og fileteringspligtig. Derudover er der en særlig 100 pct. indhandlingspligt for 

1.500 tons af den havgående hellefiskekvote i Vestgrønland med tilhørende fileteringspligt. 

 

Som udgangspunkt er hele fangsten i det kystnære fiskeri underlagt 100 pct. indhandlingspligt. Der er dog 

undtagelse for nogle fartøjer i det kystnære rejefiskeri, som har fået dispensation for egen produktion på 75 

pct. af fangsten til direkte eksport med indhandlingspligt på 25 pct. Derudover har en enkelt fisker fået 

kystnær rejelicens og tilladelse til at producere 30 pct. af fangsten og med en landingspligt på 70 pct. 

 

1. Råvaregrundlag og indhandlingsværdi 

Tabel 1 viser råvaregrundlaget for landproduktionen og indhandlingsværdien fordelt på de vigtigste arter i 

perioden 2014-2018. Ud over arterne i tabellen er der indhandlet beskedne mængder af andre arter. Det 

fremgår af tabellen, at indhandlingsmængderne hovedsagligt består af arterne rejer, hellefisk og torsk.  

 

Hellefisk indhandles hovedsagligt i den nordlige del af Vestgrønland. Der indhandles dog også en del til 

Nuuk samt landingspligtige hellefisk af den udenskærs kvote til Maniitsoq og Paamiut. Torsken indhandles 

hovedsagligt fra Sydvestgrønland til ca. midten af Vestgrønland. Rejer indhandles til de fire rejefabrikker i 

Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut og Nuuk. 
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Tabel 1: Vigtigste arter landet til fiskefabrikker i Grønland. Indhandlingsmængder og værdier, 2016-2019. 

            

    2016 2017 2018 2019 

Hellefisk Mio.kr. 635 511 594 631 

  Tons 34.599 28.073 32.007 33.222 

Krabbe Mio.kr. 39 46 67 69 

  Tons 1.950 2.210 2.646 2.696 

Reje Mio.kr. 399 395 451 512 

  Tons 42.604 42.573 46.648 49.131 

Stenbider Mio.kr. 16 33 41 42 

  Tons 4.985 7.384 6.726 7.383 

Torsk Mio.kr. 195 187 159 169 

  Tons 40.258 36.076 27.397 24.145 

I alt Mio.kr. 1.284 1.172 1.312 1.424 

  Tons 124.395 116.317 115.424 116.577 

Kilde: Grønlands Statistik. 

Note: Indhandlingsmængder er samlet fra det havgående og kystnært fiskeri og er opgjort i levende vægt. 

Det bemærkes, at indhandlingsværdierne i tabellen ikke omfatter evt. bonusordninger eller andet vederlag, 

         som fabrikkerne betaler i forbindelse med indhandling.  

 

I 2018 blev der indhandlet til 47 fiskefabrikker og indhandlingssteder i 40 byer og bygder. Ud af de 47 

landanlæg er 46 placeret i Vestgrønland og et enkelt i Østgrønland. Landanlæggene er ejet af 12 selskaber, 

hvor der er en del krydsejerskab. 

 

2. Økonomi og beskæftigelse i landproduktionen 

På grund af manglende oplysninger om beskæftigelse og økonomien hos fiskefabrikkerne blev alle fabrikker 

og indhandlingsanlæg forpligtiget til fra 2017 at indberette oplysninger om deres økonomi, beskæftigelse og 

produktion via spørgeskema, jf. bekendtgørelse om indberetning af produktionsmæssige og økonomiske 

oplysninger.1 Trods det faktum, at en stor del af eksisterende fiskefabrikker og indhandlingsanlæg har leveret 

oplysninger, er der først data for året 2018, som indeholder næsten alle anlæg; 44 anlæg har indberettet ud af 

47.  
 

I tabel 2 vises udvalgte økonomiske tal, råvaregrundlag, produktion og beskæftigelsen på fiskefabrikkerne i 

2018.  
 

Tabel 2: Fiskefabrikkernes aktiviteter og beskæftigelse i 2018. 

  Fabriksanlæg Beskæftigelse Indhandling Eksport Omsætning Lønninger 

Kommune kostpris, mio.kr. antal årsværk tons tons mio.kr. mio.kr. 

Avannaata Kommunia 593,6 479 35.314 22.484 1.000,5 150,7 

Kommune Kujalleq 127,9 67 5.017 2.670 84,6 20,1 

Kommune Qeqertalik 268,5 272 21.108 9.113 394,5 113,3 

Kommuneqarfik Sermersooq 298,8 234 24.639 11.001 426,5 70,3 

Qeqqata Kommunia 412,6 320 29.757 13.143 624,1 94,3 

I alt 1.701,4 1.372 115.835 58.410 2.530,2 448,7 

Kilde: GFLK. Data fra lovpligtige indberetninger af økonomiske og produktionsmæssige oplysninger pr. driftsenhed. 

                                                           
1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 1. august 2017 om indberetning af produktionsmæssige og økonomiske oplysninger vedrørende 

erhvervsmæssigt fiskeri og produktionsanlæg på land. 
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Det fremgår af tabel 2, at der er investeret over 1,7 mia.kr. i de nuværende fabriksanlæg i Grønland. 

Investeringen er opgjort til kostpris, hvilket afspejler anskaffelsesværdien på fabrikkerne. Den bogførte værdi 

kan beregnes som forskellen mellem kostpris og afskrivninger. Den bogførte værdi, der afspejler den 

nuværende værdi af fabriksanlæggene, var ca. 459 mio.kr. i 2019.  

 

I 2018 blev der samlet indhandlet over 115.000 tons til fiskefabrikkerne og indhandlingsanlæg. Det er 

vurderingen, at 2018 ikke er et særligt år i forhold andre mht. indhandlingsmængder, produktion og økonomi, 

hvorfor det kan anvendes til at give et retningsgivende overblik over landproduktionens aktiviteter. 

 

Fiskefabrikkerne opnåede samlet en omsætning på over 2,5 mia.kr. i 2018, jf. tabel 2. Den højeste omsætning 

blev genereret inden for Avannaata Kommunia på ca. 1 mia.kr., svarende til ca. 40 pct. af den samlede 

omsætning i landproduktionen. Tilsvarende var den laveste omsætning i 2018 i Kommune Kujalleq på ca. 

85 mio.kr., svarende til ca. 3,3 pct.  

 

Tabel 2 viser ligeledes, at fiskefabrikkerne i 2018 udbetalte en samlet løn på ca. 450 mio.kr. Størstedelen af 

lønningerne blev udbetalt inden for Avannaata Kommunia på ca. 150 mio.kr., svarende til 1/3 del den 

samlede lønsum vedlandproduktionen. Tilsvarende blev den mindste del af lønningerne udbetalt i Kommune 

Kujalleq og var på ca. 20 mio.kr., svarende til ca. 4,4 pct.  

 

I alt beskæftigede fabriksanlæggende 4.484 personer i 2018 svarende til 1.372 årsværk, jf. tabel 2. Det store 

antal beskæftigede i forhold til årsværk kan forklares med sæsonmedarbejdere, ansatte der bliver sendt hjem 

på grund af råvaremangel, arbejdskraft som vælger at skifte mellem andet arbejde og arbejdsløshed på 

arbejdsmarkedsydelse eller offentlige hjælp, mm. Det største antal årsværk i landproduktionen var i 

Avannaata Kommunia på 479, svarende til ca. 35 pct. af den samlede beskæftigelse på fiskefabrikkerne og 

indhandlingsanlæg. 

 

I en specialanalyse foretaget af Grønlands Statistik (GS) af Royal Greenlands (RG) løn- og fabriksdata fra 

2017 var konklusionen, at der var store udskiftninger af medarbejderstaben og mange gengangere, dvs. 

personer, der tidligere har været ansat i RG.  

 

Fabrikkerne beskæftigede mellem 2.100 og 2.800 personer om året, men kun omkring 10-11 pct. af 

medarbejderne arbejdede alle tolv måneder af året. Medarbejderudskiftningen var størst om sommeren og i 

december. Især personerne i alderen 18-34 år skiftede hyppigt. Aldersgruppen med den største stabilitet i 

beskæftigelsen var de 45-54 årige. 

 

I tabel 3 vises estimeret provenu fra A-skatter i forbindelse med landproduktion af fisk i 2018 fordelt på 

kommuner. Tabellen viser tilsvarende forventede sociale udgifter, hvis teoretisk set hele landproduktionen 

ophørte, og samtlige medarbejderne blev arbejdsløse. De sociale udgifter er beregnet ud fra den forudsætning, 

at alle medarbejderne fik enten offentlig hjælp eller arbejdsmarkedsydelse i helt år. 
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Tabel 3: Provenu fra A-skatter og teoretiske sociale udgifter i forbindelse med landproduktionen 2018. 

  Provenu A-skatter Sociale udgifter hvis alle beskæftigede fik: 

Kommune / Mio.kr. I alt Kommuner Landskassen Offentlig hjælp Arbejdsmarkedsydelse 

Avannaata Kommunia 54,1 41,8 12,3 21,5 90,2 

Kommune Kujalleq 7,1 5,5 1,6 3,0 12,6 

Kommune Qeqertalik 42,9 33,2 9,8 12,2 51,2 

Kommuneqarfik Sermersooq 23,8 19,3 4,5 10,5 44,1 

Qeqqata Kommunia 31,8 25,8 6,1 14,4 60,2 

I alt 159,8 125,5 34,3 61,6 258,3 

Note: A-skatter er estimeret på grundlag af egne beregninger, hvor der er taget hensyn til person- og standardfradrag. 

Ved beregning af udgifter til offentlig hjælp anvendes 33 pct. den maksimale sats på 65 pct. af SIK´S mindstløn og for 

arbejdsmarkedsydelse anvendes 90 pct. af SIK´s mindsteløn. Der anvendes SIK’s mindstetimeløn, fra RG´s overenskomst 

med SIK, for ufaglærte på 100,57 kr., som gælder fra 1. april 2020. Samtlige udgifter for offentlig hjælp afholdes af 

kommunerne. Det betales ikke skatter af offentlig hjælp, hvis personen ikke har anden indtægt i form af løn. 

 

Jf. tabel 3 estimeres provenuet fra A-skatter i 2018 fra beskæftigelse i forbindelsen med produktionen fra 

indhandling af diverse fiskearter til at være ca. 194 mio.kr. fordelt på ca. 149 mio.kr. til kommunerne og ca. 

45 mio.kr. til landskassen.  

 

Tabel 3 viser også et regneeksempel på  størrelsen af de sociale afgifter, hvis landproduktion stopper.Teknisk 

er regneeksemplet baseret på den situation, at der i 2018 ikke ville have været landproduktion. I eksemplet er 

det antaget,  at landingspligten ophæves, og samtlige fiskefabrikker bliver nedlagt,  samt at alle medarbejderne 

bliver arbejdsløse.  

 

Antages det desuden, at alle de arbejdsløse medarbejdere modtager offentlige hjælp, forventes kommunerene 

at miste ca. 125,5 mio.kr. i indtægter fra skatter, samt at deres samlede udgifter forventes at stige med ca. 61,6 

mio.kr. pr. år. Ophævelsen af landingspligten i dette tilfælde estimeres at koste kommunerne netto set ca. 187,1 

mio.kr. Det bemærkes dog, at der meget sjældent udbetales den maksimale sats for offentlig hjælp.  

 

Omvendt gælder, at hvis alle de arbejdsløse medarbejdere antages at modtage arbejdsmarkedsydelse ved 

arbejdsløshed hele året, estimeres kommunernes samlede nettoudgifter til arbejdsmarkedsydelsen (efter 

fratrukket skat) til at stige med ca. 200 mio.kr. Medtages de mistede indtægter fra skatter, estimeres 

kommunernes samlede nettoudgift at blive på ca. 349 mio.kr. Det bemærkes, at arbejdsmarkedsydelsen 

udbetales kun i 13 uger ad gangen, og kun hvis personen har haft arbejde i de foregående 13 uger, og ydelsen 

kan således maksimalt udbetales i samlet 26 uger per år jf. den nuværende lovgivning. Tabel 3 viser tallene i 

det tilfælde, hvor det antages, at personen teoretisk modtager arbejdsmarkedsydelse hele året. Fordi en person 

ikke kan modtage arbejdsmarkedsydelse uafbrudt i helt år, forventes medarbejderen at modtage en 

kombination af offentlig hjælp og arbejdsmarkedsydelse, hvis vedkommende er arbejdsløs i et helt år. Desuden 

indeholder beregningerne ikke afledte sociale udgifter ved en nedlukning. 

 

I virkelighedens verden vil udgangspunktet for analysen være meget afhængige af situationen på 

arbejdsmarkedet og dermed de alternative beskæftigelsesmuligheder for medarbejdere, som vil blive 

arbejdsløse, herunder gælder at en del af bemandingen på fabrikkerne i dag er importeret arbejdskraft, som 

sandsynligvis vil rejse hjem, hvis de blev arbejdsløse. Det, som vil også få betydning for analyseresultaterne, 

er, i hvilket omfang de pågældende medarbejdere i udgangspunktet går ind og ud af det offentlige system som 

alternativ til at være fuldtidsansat i fiskeindustrien hele året. 
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3. Afledte økonomiske og beskæftigelsesmæssige effekter af indhandlingspligten og landproduktionen 

Tabel 2 viser den direkte beskæftigelse (antal årsværk), produktionsværdi (omsætning) og lønninger i 

landproduktionen i 2018. Ud over den direkte beskæftigelse og økonomi skaber produktion på fabriksanlæg 

via indhandlingspligten også afledt økonomisk og beskæftigelsesmæssig aktivitet i lokalsamfundene. 

 

GS har udarbejdet en analyse af virkningerne af en mængdestigning af indhandling af fisk til fabrikkerne. I 

analysen er det antaget, at fiskepriserne er konstante, og at mængderne stiger med 5%. Dette svarer så til en 

stigning i produktionsværdi på 5 pct. i forhold til input- og output strukturen i fødevareindustrien.   

 

Analyse er foretaget på grundlag af GS´s input-output model, som bygger på deres input-output tabel, der er 

udarbejdet for 2016. Dvs., at produktionsstrukturen i fødevareindustrien i 2018 og 2016 antages at være den 

samme.  Af GS input-output tabellen er det muligt at se, hvorledes de enkelte erhverv modtager varer og 

tjenester fra andre erhverv samt ved import.  

 

Det er endvidere muligt at se, hvordan de endelige anvendelser, som konsum og investeringer, modtager 

leverancer fra erhvervene samt ved import. På den baggrund er det muligt at beregne, hvor store effekter 

ændringer i udefra givne variable – fx konsum, investeringer eller eksport – vil have på størrelser, som 

bestemmes inden for input-output modellen. Det gælder f.eks. produktion, import og beskæftigelse. 

 

Nedenstående analyse i tabel 4 bygger på Grønlands Statistiks analyse, hvor produktionsværdien i 

fødevareindustrien i 2016 er skiftet ud med omsætningen i landproduktionen (produktionsværdien) i 2018, jf. 

tabel 2.  

 

De samfundsøkonomiske effekter fra landproduktionen kan opdeles i tre kategorier: 

1. Direkte effekter – produktionsværdi, importværdi og beskæftigelse i forbindelse med produktionen 

på fiskefabrikkerne. 
 

2. Indirekte effekter – produktionsværdi og beskæftigelse hos underleverandører og deres 

underleverandører i Grønland (påvirker også importværdi) som følge af fiskefabrikkernes køb af 

varer og tjenester og investeringer. 
 

3. Yderligere afledte (inducerede) effekter – værdiskabelse og beskæftigelse skabt via lønninger, som 

udbetales af fiskefabrikkerne eller hos underleverandører og forbruges igen i Grønland. 

 

I den følgende analyse medtages kun direkte og indirekte effekter. Disse to effekter er klart de vigtigste. Den 

tredje effekts betydning for beskæftigelsen i Grønland er lille, da privatforbruget i Grønland har et meget stort 

importindhold, og derfor forventes det yderligere privatforbrug kun at give en lille beskæftigelsesmæssig 

effekt.   
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Tabel 4: Afledte økonomiske og beskæftigelsesmæssige effekter ved 5 pct. stigning i produktionsværdi i 2018. 

  5 pct. stigning Indirekte stigning i 

Mio.kr. 

i produktionsværdi, 

mio.kr produktionsværdi i andre erhverv importværdi antal årsværk 

Avannaata Kommunia 50,0 36,1 5,1 23 

Kommune Kujalleq 4,2 3,1 0,4 2 

Kommune Qeqertalik 19,7 14,2 2,0 9 

Kommuneqarfik Sermersooq 21,3 15,4 2,2 10 

Qeqqata Kommunia 31,2 22,5 3,2 14 

I alt 126,5 91,3 12,9 59 

 

I tabel 4 er de afledte effekter fordelt på kommuner. Grønlands Statistiks input-output tabel er udarbejdet 

samlet for landet, men ikke regionalt eller fordelt på kommuner. I analyse er effekterne beregnet samlet, men 

er så fordelt på kommuner i forhold til stigningen i produktionsværdien i hver kommune. Så effekterne fordelt 

på kommuner bør tolkes med forbehold. 

 

I analysen i tabel 4 antages, at produktionsværdien stiger 5 pct., svarende til 126,5 mio.kr. Dette skal forstås 

på den måde, at der sker en stigning i de producerede mængder hos fiskefabrikkerne, der svarer til 5 pct. 

stigning i mængder og i den samlede produktionsværdi, da det er antaget, at priserne holdes konstante.  

 

En samlet stigning i fabrikkernes produktionsværdi på 126,5 mio.kr. estimeres ved brug af input-output 

modellen at øge produktionsværdien i andre erhverv med 91,3 mio.kr., jf. tabel 3. Den øgede produktion på 

fabrikkerne estimeres at øge den direkte importværdi med ca. 1,8 mio.kr. og indirekte med ca. 12,9 mio.kr. En 

5 pct. stigning i produktionen estimeres at øge beskæftigelsen i den landbaseret fiskeindustri med 129 direkte 

årsværk samt med 59 afledte årsværk. Dette kan fortolkes på den måde, at for hvert direkte årsværk på 

fiskefabrikkerne skabes 0,46 indirekte årsværk i lokalsamfundets andre erhverv. 

 

Ved en stigning på 10 pct. i produktionsværdien kan effekterne estimeres uden den store usikkerhed i 

resultaterne ved at fordoble resultaterne ved en 5 pct. stigning. 

 

Tilsvarende kan effekterne også fortolkes med omvendt fortegn, hvis produktionsværdien falder med hhv. 5 

pct. eller 10 pct. 

 

Overføres den indirekte beskæftigelseseffekt på de eksisterende 1.372 direkte årsværk i landproduktionen i 

2018, jf. tabel 2, kan det ved at bruge input-output modellen estimeres, at landingspligten og produktionen i 

land skaber 631 afledte årsværk. Input-output model er imidlertid ikke særlig egnet til at håndtere meget store 

ændringer, så at overføre de beregnede afledte beskæftigelseseffekter fra en 5 pct. stigning i produktionen til 

den samlede produktion på fiskefabrikkerne vil give et usikkert estimat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

 

4. Økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af landingspligt i det havgående hellefiskefiskeri 

I dette afsnit analyseres økonomiske konsekvenser af at ophæve indhandlings- og fileteringspligt i det 

havgående fiskeri efter hellefisk.  

 

På nuværende tidspunkt er der 25 pct. indhandlingspligt på hellefisk fanget i Baffin bugten (Nordvest) og 

Davis stræde (Sydvest), hvorimod der ingen indhandlingspligt er i Østgrønland. Ud over den generelle 

indhandlingspligt på 25 pct. er en del af hellefiskekvoten i Vest- og Øst pålagt 100 pct. indhandlingspligt. Der 

er tilsvarende fileteringspligt på de landingspligtige hellefisk fra den havgående flåde på fiskefabrikkerne. 

Hensigten med landingspligten i det havgående fiskeri i Vestgrønland er at skabe beskæftigelse i land. 

Hensigten med at pålægge fabrikkerne fileteringspligt er at bidrage til at øge beskæftigelseseffekten yderligere 

i land.  

 

Fordi fabrikstrawlere alerede eksister, kræver det ikke en yderligere investering, hvis den havgående flåde 

producerede hele indhandlingsmængden til havs til direkte eksport. De varer, fabrikstrawlerene lander i dag, 

er i form af eksportproduktet J-Cut (hel frossen hellefisk uden indvolde, hoved og hale), så der skal ikke 

foretages yderligere forædling af de landingspligtige produkter, hvis fartøjet fik lov til at eksportere dem 

direkte. Analysen i dette afsnit er en simpelt beregning på, hvordan værdien af hellefiskefangsten i det 

havgående fiskeri kan øges med det nuværende kapitalapparat. 

 

I analysen forudsættes, at kvotefordelingen i 2020 er, som angivet i tabel 5, og at der er fuld udnyttelse af 

kvoterne.  

 

Tabel 5: De havgående hellefiskekvoter 2020.  

    Landingspligtig del af kvoten: 

Tons Kvote i alt Andel i Vest med 100 pct. indhandlingspligt General 25 pct. indhandlingspligt i Vest 

Vestgrønland 13.009 3.000 2.502 

  Nordvest 7.942 2.250 1.423 

  Sydvest 5.067 750 1.079 

Østgrønland 2.006 0 0 

I alt 15.015 3.000 2.502 

Kilde: APNN. 

Note: Vedrører kun de hellefiskekvoter, der er tildelt grønlandske fartøjer. I Vestgrønland er 3.000 tons af den samlede kvote på 13.009 

tons pålagt indhandlings- og fileteringspligt. Den generelle indhandlingspligt i Vestgrønland på 25 pct. er pålagt forskellen på den 

samlede kvote på 13.009 og den del som er med 100 pct. landingspligt, dvs. 13.009 – 3.000 = 10.009 x 25 pct. = 2.502 tons. Det er 

ingen landingspligt pålagt kvoten i Østgrønland. 

 

Det antages endvidere, at hellefisken landes som J-cut produktet, dvs. hel frossen hellefisk uden indvolde, 

hoved og hale.  
 

Tabel 6 viser økonomien for fiskeriet og landproduktion med eksisterende landings- og fileteringspligt, og hvis 

landingspligten ophæves. Den viser tilsvarende effekterne på det offentlige provenu fra skatter og afgifter. 
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Tabel 6: Konsekvenser ved ophævet landings- og fileteringspligt hos det havgående hellefiskefiskeri i 2020. 

  Eksisterende indhandlingspligt Ophævet  Stigning i provenu ved  

Mio.kr. Hav.flåde Fabrikker I alt indhandlingspligt ophævet landingspligt 

Omsætning 115,5  162,4  278,0  198,1  -79,9  

Løn 34,7  16,2  50,9  59,4  8,5  

Overskud 34,7  8,1  42,8  59,4  16,6  

A-skatter 14,9  7,0  21,9  25,6  3,7  

Selskabsskatter 8,7  2,0  10,7  14,9  4,2  

Hellefiskeafgift 5,8  0,0  5,8  35,5  29,7  

Provenu til det offentlige 29,3  9,0  38,4  75,9  37,5  

Kilde: Departementet for Finanser, egne beregninger. Priser er hentet fra Skattestyrelsen og Grønlands Statistik. Afgiftssatser på 17,9 

pct. for eksport og 5 pct. for indhandling samt skattesatser på 43 pct. for A-skatter og 25 pct. for selskabsskat er hentet fra 

Skattestyrelsen. Oplysninger om Diverse input vedrørende timeforbrug i produktionen, produktionsudbytte, osv. er indhentet fra 

fiskerierhvervet. Det er taget hensyn til person- og standardfradrag ved beregning af A-skatter. 

 

 

Den eksisterende indhandlings- og fileteringspligt i det havgående hellefiskeri på basis af 2020 kvoteniveau 

forventes at skabe samlet 65 årsværk på fiskefabrikkerne i land. Hvis det blev besluttet at ophæve 

indhandlingspligten på de havgående hellefiskekvoter, og flåden producerede hele fangsten til direkte eksport, 

forventes den samlede omsætning fra udnyttelsen af disse kvoter at falde med netto ca. 80 mio.kr., men 

overskuddet at stige med ca. 17 mio.kr. jf. tabel 6. Tilsvarende estimeres det offentlige provenu fra skatter og 

afgifter at stige samlet med ca. 37,5 mio.kr.  

 

Det vil sige, at det offentlige går glip af et muligt skatte- og afgiftsprovenu på 37,5 mio.kr. pr. år for at 

opretholde en beskæftigelse i land på 65 årsværk. Det kan også siges på den måde, at det offentlige anvender 

et muligt samfundsøkonomiske afkast fra fiskeriet på 37,5 mio.kr. direkte til samfundet ved at skabe 

beskæftigelse og reducerede sociale ydelser i stedet for at opkræve det direkte til landskassen. 

 

Produktionen på fabrikkerne af de indhandlede hellefisk fra den havgående flåde forventes at skabe 30 

indirekte årsværk. Antages disse årsværk at få samme løn som fabriksmedarbejderne gererer det ca. 3,2 mio.kr. 

i provenu fra A-skatter. 

 

Hvis skatteprovenu fra den indirekte beskæftigelse medtages, forventes det offentliges nettoprovenu at stige 

med 34,2 mio.kr. Netto set vil hvert årsværk, som landings- og fileteringspligten skaber, koste det offentlige 

ca. 361.000 kr. hvert år i mulige mistede offentlige indtægter. Bemærk, at i beregningen af nettoprovenuet 

antages hverken, at de fabriksmedarbejder, som forventes at blive arbejdsløse, finder et nyt job eller modtager 

nogen form for offentlige overførsler. Dette vil ikke være et sandsynligt scenario. 

 

Tabel 7 viser en estimeret omkostning per årsværk ved at opretholde den eksisterende landings- og 

fileteringspligt af kvoter i det havgående hellefiskefiskeri. Beregningen er baseret på brugen af ændringen i 

offentligt provenu.  
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Der vises tre forskellige scenarier for estimeret pris pr. årsværk.  

 

- Scenario 1: Alle direkte og indirekte årsværk finder nye jobs med samme løn som før. 
 

- Scenario 2: Alle direkte og indirekte årsværk bliver arbejdsløse og modtager 33 pct. af den maksimale 

sats for offentlig hjælp, som er 65 pct. af SIK´s mindsteløn for ufaglærte. 
 

- Scenario 3: Alle direkte og indirekte årsværk bliver arbejdsløse og modtager arbejdsmarkedsydelse 

ved arbejdsløshed, som er 90 pct. af SIK´s mindsteløn for ufaglærte. 

 

Tabel 7: Omkostninger for det offentlige i forbindelse med landings- og fileteringspligt i 2020. 

    

Stigning i offentligt provenu ved ophævet landingspligt Mio.kr. 

Scenario 1: Alle fabriksmedarbejder finder nyt job til samme løn når landingspligt ophæves. 46,9 

Scenario 2: Alle fabriksmedarbejder går over til offentlig hjælp. 34,9 

Scenario 3: Alle fabriksmedarbejdere modtager arbejdsmarkedsydelse. 26,6 

    

Merprovenu pr. årsværk ved at ophævet indhandlingspligt  Kr. 

Scenario 1: Alle fabriksmedarbejder finder nyt job til samme løn når landingspligt ophæves. 494.184 

Scenario 2: Alle fabriksmedarbejder går over til offentlig hjælp. 366.925 

Scenario 3: Alle fabriksmedarbejdere modtager arbejdsmarkedsydelse. 279.544 
Kilde: Departementet for Finanser egne beregninger. 

Note: Det anvendes SIK´s mindste timeløn for ufaglærte på 100,57 kr. fra Royal Greenlands overenskomst.  

 

I scenario 1 antages personerne, som arbejder på fabrikkerne, samt de indirekte beskæftigede enten at komme 

direkte i beskæftigelse i andre erhverv eller omskoles til andet job med tilsvarende løn og på fabrikken. I dette 

tilfælde vil der være en stigning i provenu for det offentlige, hvis landingspligten ophæves, på ca. 494.000 kr. 

pr. årsværk. Nettostigning i provenu fra skatter til kommunerne estimeres til ca. 136.000 kr. pr. årsværk. 

 

Det bemærkes dog, at i mange tilfælde er der ansat udenlandsk arbejdskraft, som vil rejse hjem, hvis 

produktionen af den landingspligtige hellefisk ophører. Ligeledes er der i mange tilfælde ikke nogen alternativ 

beskæftigelse for de ansatte på fiskefabrikkerne i de bygder og byer, som hellefisken landes til. 

Landingspligten er derfor i det tilfælde med til at mindske antallet af borgere på sociale overførselsindkomster.  

 

I scenario 2 antages alle personerne, som arbejder på fabrikkerne, samt de indirekte beskæftigede at blive 

arbejdsløse, og hver person modtager offentlig hjælp på ca. 44.870 kr. pr. år.  Der tages ikke hensyn til 

yderligere sociale udgifter i form af f.eks. boligsikring. I dette tilfælde vil der være en stigning i provenu for 

det offentlige, hvis landingspligten ophæves, på ca. 367.000 kr. pr. årsværk. Nettostigning i provenu fra skatter 

til kommunerne, hvor udgifter til offentlig hjælp er fratrukket, estimeres til ca. 41.000 kr. pr. årsværk. 

 

I scenario 3 antages alle personerne, som arbejder på fabrikkerne, samt de indirekte beskæftigede at blive 

arbejdsløse, og hver person modtager dagpenge ved arbejdsløshed på ca. 188.000 kr. pr. år.  I dette tilfælde vil 

der være en stigning i provenu for det offentlige, hvis landingspligten ophæves, på ca. 280.000 kr. pr. årsværk. 

Denne stigning vil udelukkende tilfalde landskassen igennem stigning i provenu fra hellefiskeafgiften. 
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Kommunerne estimeres at opleve et netto fald i provenu fra skatter til kommunerne, efter at udgifter til 

arbejdsmarkedsydelse på ca. 68.000 kr. pr. årsværk er fratrukket. 

 

De tre ovenstående scenarier viser isoleret set effekten, hvis en fabriksmedarbejder finder et nyt job eller 

modtager overførselsindkomster, hvis indhandlingspligten ophæves.  

Det har ikke været muligt i denne analyse at fordele effekterne ned på den enkelte kommune.  

De mistede offentlige indtægter ved at opretholde landingspligten fra den havgående hellefiskeflåde er 

imidlertid kun den ene side af sagen. Personer på offentlig hjælp eller arbejdsmarkedsydelse har mindre 

købekraft, hvilket kan bidrage til at reducere de afledte økonomiske effekter lokalt. Ligeledes er den 

menneskelige faktor, at folk med job har større selvværd, og at deres børn har mindre risiko at ende på 

offentlige forsørgelse. Der kan således være betydelige sociale udgifter forbundet med den negative sociale 

arv. Det er derfor usikkert, hvor meget den enkelte arbejdsplads på fiskefabrikken koster det offentlige og 

samfundet i sidste ende. Det afhænger i høj grad af, om ledige medarbejdere kan omskoles til et andet job, 

eller om der er anden beskæftigelse tilgængelig. De tre ovenstående scenarier viser, som nævnt, isoleret set 

effekten, hvis en fabriksmedarbejder finder et nyt job eller modtager overførselsindkomster, hvis 

indhandlingspligten ophæves. En kombination af alle de tre scenarioer vil være et mere sandsynlig scenario i 

virkelighedens verden. Det har ikke været muligt i denne analyse at fordele effekterne ned på den enkelte 

kommune. En sådan analyse vil være ressource- og tidskrævende.  

 

Det kan også være andre faktorer, som tæller for at opretholde landingspligten. Hvis den mængde hellefisk, en 

fabrik modtager fra det havgående fiskeri, er afgørende for at holde fabrikken kørende på et solidt økonomisk 

grundlag, kan konsekvensen ved en ophævelse af landingspligten være, at fabrikkens økonomi forringes så 

meget, at fabrikken lukker. I det tilfælde vil der være flere end de direkte og indirekte årsværk på 95, som 

efterfølgende bliver arbejdsløse. 

 

Det må dog overvejes, om landingspligten giver den reale effekt, der ønskes, dvs. om formålet med 

landingspligten reelt indfries. Der er en ubalance mellem antallet af ledige, og hvem der reelt er til rådighed 

for arbejdsmarkedet, og flere steder er der med mangel på arbejdskraft. En del af fiskefabrikkerne kan ikke få 

den arbejdskraft, de har behov for. Fabrikkerne har derfor i stigende grad været nødsaget til at hente 

arbejdskraft fra udlandet, da problemet med mangel på arbejdskraft i landbaserede fabrikker er et 

tilbagevendende problem i en række regioner. Hvis der frigøres arbejdskraft som en konsekvens af 

nedlæggelser af arbejdspladser i fiskefabrikkerne, vil behovet for arbejdskraft fra udlandet blive reduceret, og 

manglen på arbejdskraft i andre sektorer blive reduceret. Det er vigtigt at være opmærksom på, at forholdene 

er forskellige i forskellige regioner, og at en tilpasning kan tage tid og være betinget af arbejdsmarkeds- og 

uddannelsesmæssige initiativer.  

 

 


