Erik Jensens tale til hvidfisk workshop 22/9-18

Kære fiskeriaktører, forskere, udenlandske gæster
Jeg takker for invitationen til at deltage og sige et par ord ved denne workshop her i min hjemby
Sisimiut.
Jeg ser frem til to spændende dage, hvor vi skal drøfte bedre udnyttelse af hvidfisk og højere
forædlingsgrad af restprodukter.
Jeg er meget glad for denne workshops fokus på vigtigheden af at optimere udnyttelsen af
restprodukter i forhold til den grønlandske fiskerisektor og under hensyn til grønlandske forhold.
Jeg ser virkelig frem til at høre de forskellige oplæg og ikke mindst høre erfaringer fra vores
nabolande.
Samarbejde
Jeg vil gerne indlede med at værdsætte initiativet og samarbejdet, der har muliggjort denne
workshop.
Det er inspirerende, at denne workshop er kommet i stand gennem samarbejde mellem kommuner,
virksomheder og forskningsinstitutioner i Grønland, Danmark, Norge og Island. Det er et bredt
samarbejde, som jeg synes er spændende.
At workshoppen bygger på sidste års succesfulde hvidfisk workshop i Thisted, giver en følelse af, at
her har vi noget, vi kan udvikle.
Jeg ser behovet for en fokuseret indsats på værdiskabelse af restprodukter – også, hvor råvarerne
stammer fra mindre fiskerier og landingssteder i mindre befolkede områder som bygderne. Denne
problemstilling er relevant både for grønlandske forhold og andre mindre fiskerisamfund andre
steder i Norden med begrænset infrastruktur.
Der er brug for teknologioverførsel og innovation i mindre kystsamfund således, at vi kan opnå
bedre udnyttelse af de tilgængelige råvarer.
Jeg bifalder, at aktører inden for fiskeindustrien i Norden arbejder sammen for at demonstrere, at
det er muligt, og forhåbentlig økonomisk fordelagtigt at udnytte hele råvaren.

Jeg håber dette samarbejde kan styrke samspil og vidensoverførsel mellem nordiske
vidensinstitutioner og grønlandsk og nordisk fiskeindustri, for dermed at skabe bedre udnyttelse af
restråvarer.
Side 1 af 3

Erik Jensens tale til hvidfisk workshop 22/9-18

Vi kan lære meget af vore nabolande og styrke erfarings- og vidensdeling.
Nordisk samarbejde
Jeg vil benytte lejligheden til også at nævne det nordiske fiskerisamarbejde under Nordisk
Ministerråd. Det samarbejde er af stor værdi.
Trods store forskelle har, særligt de vestnordiske lande, det til fælles, at vi er store fiskerinationer
og lever af de marine ressourcer. Vi har stor fordel af fiskerinetværk, hvor vi deler erfaringer og kan
gennemføre fælles projekter med finansiering gennem bl.a. Nordisk Ministerråd.
Jeg vil her henvise til projektet ’Alt i land’ som afsluttedes i 2016. Formålet var at studere og
sammenligne udnyttelsen i hvidfisk forarbejdning i Færøerne, Grønland, Norge og Island, og
foreslå, hvordan udnyttelsen kunne forbedres i disse lande. Arbejdet omfattede også en
forundersøgelse om forskellige udnyttelsesgrader i de fire lande.
Projektet gav en bedre forståelse af de forhindringer, der opstår i forbindelse med fuld udnyttelse af
fangsten i hele Nordøstatlanten.
I nordisk regi har der de seneste år været fokus på blå bioøkonomi. Da marine ressourcer spiller en
helt central rolle i Grønlands økonomi, er potentialet for øget blå bioøkonomi vigtigt for os.
Udviklingen i bioøkonomien for os, ligger i stor grad inden for innovation og merværdiskabelse af
den marine biomasse, især fisk.
Grønland er medlem af det Vestnordiske Bioøkonomipanel.
I det Vestnordiske Bioøkonomipanel sigter vi på at identificere fællestræk af betydning for den
vestnordiske region, da Island, Færøerne og Grønland alle har et stærkt fokus på den blå
bioøkonomi. Målet er at lægge en sund strategi for den vestnordiske region for at bevare og styrke
den blå bioøkonomi.
Jeg følger dette arbejde tæt, og det er mit håb, at vi gennem samarbejdet kan sætte et blåt aftryk på
den globale bioøkonomiske dagsorden.
Naalakkersuisuts politik
I Grønland er det Naalakkersuisuts målsætning, at samtlige af de fastsatte fiskekvoter skal opfiskes
og udnyttes optimalt.
Der skal ses nye muligheder i flere af de tilgængelige ressourcer. Bedre udnyttelse af de arter der er
til stede samt udvikling af produktion af nye arter eller nye produkter.
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Fiskeressourcerne sætter naturlige begrænsninger for fiskerisektorens vækstmuligheder på lang sigt,
hvilket nødvendiggør en fortsættelse af en bæredygtig fiskeripolitik.
Vi skal have mere ud af det vi har.
Vi arbejder også for, at uddannelserne inden for fiskeri skal videreudvikles.
Jeg ønsker, at fiskerierhvervet og søfart skal være en attraktiv levevej for unge mennesker.
Teknologisk udvikling, forskning, ambitioner om nytænkning og innovative løsninger, der kalder
på dygtige folk, kan gøre den forskel for hele sektorens image, der kan tiltrække unge mennesker og
gøre fiskeri – og søfartsuddannelserne attraktive.
Bæredygtighed for mig er at tænke holistisk, naturligvis med fokus på de marine ressourcers
sundhed, men også ved at indtænke økonomiske og ikke mindst sociale aspekter af fiskeriet. –
Dygtige folk er der brug for.
Afsluttende bemærkninger
Det er vores pligt at udnytte ressourcerne bedre. Det handler om at få mere ud af det vi har.
Jeg glæder mig over, at fiskeindustrien har fokus på øget forædling.
Kombination af en stærk fiskeindustri, med forskning, udvikling og innovation inden for
bioteknologi kan gavne økonomien regionalt og nationalt og gøre arbejdet med havets ressourcer til
en attraktiv levevej for unge uddannede mennesker.
Hvis vi kan finde en vej at gøre højteknologisk småskalaproduktion mulig og rentabel og samtidig
håndtere logistiske udfordringer i geografiske områder med begrænset infrastruktur i Grønland, er
vi virkelig kommet langt.
Og jeg tror, at samarbejder som det der ligger til grund for denne workshop, og det nordiske
fiskerisamarbejde, kan være med til at hjælpe en udvikling i gang.
Lovgivningsmæssige rammer, der giver mulighed for denne udvikling, skal være på plads.
Det vil jeg gerne bidrage til.
Tak for ordet.
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