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Forord 
Klimaforandringer er en af vor tids største trusler mod den arktiske natur og dets dyreliv. I 

Grønland sker klimaforandringerne med større hastighed end de fleste andre steder på jorden. 

Dermed udfordres de erhverv, som er forbundet med udnyttelse af levende ressourcer.  

Temperaturen stiger, havisens udbredelse mindskes og nedbørsforholdene ændrer sig. Dette 

påvirker mange sektorer. Det er derfor vigtigt, at vi som samfund er tilpasningsdygtige overfor - og 

omstillingsparate i forhold til - de forandringer, som vil komme. Det gælder også i forhold til at 

drage nytte af de muligheder, klimaforandringerne giver. 

Gennem koalitionsaftalen for 2016 - 2018 har Naalakkersuisut vedtaget, at konsekvenserne af 

klimaforandringerne løbende skal undersøges. Dette skal sikre, at samfundet er beredte til at 

håndtere forandringerne. 

Siden 2010 har Naalakkersuisut udarbejdet klimatilpasningsredegørelser. Redegørelserne har til 

formål at analysere klimaforandringernes konsekvenser for samfundet og identificere virkemidler, 

der kan anvendes til at imødegå udfordringer og udnytte muligheder i de centrale sektorer i 

samfundet. 

Den første klimatilpasningsredegørelse omhandlede klimaforandringernes indvirkning på fangst- 

og fiskerierhvervene og blev færdiggjort i 2012.  Den anden redegørelse omhandlede skibsfart og 

reduktion af drivhusgasser og blev omdelt til Inatsisartut under efterårssamlingen i 2015. 

Nærværende klimatilpasningsredegørelse er den tredje i rækken. Denne redegørelse beskriver 

konsekvenserne af klimaforandringerne for landbruget i Sydgrønland og angiver handlemuligheder 

samt konkrete tiltag for tilpasning af landbruget til klimaforandringerne. Redegørelsen er 

udarbejdet af Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet og dermed afspejler de angivne 

handlemuligheder ikke nødvendigvis Naalakkersuisuts holdninger på området. Redegørelsen 

imødekommer et behov fra erhvervet om øget viden om, hvordan klimaforandringerne skaber nye 

muligheder og udfordringer i landbruget.  

Flere aktører har været involveret i udviklingen af redegørelsen, herunder fåreholdere, Neqi A/S, 

Kalaallit Nunaanni Brugseni, Upernaviarsuk Forsøgsstation, Kommune Kujalleq og 

Konsulenttjenesten for Landbrug. Dette er for at sikre, at redegørelsen tager udgangspunkt i 

aktørernes viden og erfaringer, samt at den er forankret hos de involverede aktører.  

Med denne redegørelse ønsker Naalakkersuisut at skabe grundlag for, at klimaforandringerne og 

deres effekter bliver tænkt ind i politikker, strategier og initiativer for landbrugssektoren – til gavn 

for Grønlands borgere, landbrugserhvervet, virksomheder og samfundet som helhed.  

God læselyst! 
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Resume 

Nærværende redegørelse er udarbejdet efter udbud fra det grønlandske selvstyre, hvor formålet var 

at beskrive klimaforandringernes konsekvenser for landbrugserhvervet frem mod 2050, og med 

det udgangspunkt at identificere konkrete tiltag for tilpasninger i erhvervet. Ud fra 

modelberegninger forventes det, at vækstsæsonen forlænges gradvist i takt med, at temperaturen 

stiger frem mod år 2100. Vækstsæsonen strækker sig i dag over cirka 100 dage i Sydgrønland – et 

tal der dog varierer betragteligt som følge af lokale forhold. Frem mod slutningen af dette 

århundrede vil vækstsæsonen være forlænget med op til 2 måneder i forhold til i dag, hvilket frem 

til 2050 svarer til, at stigningen i landbrugsområderne i Sydgrønland vil være på 2-3 uger. 

De grønlandske landmænd tilkendegiver, at de oplever, at de naturgivne produktionsforhold har 

ændret sig over de senere år, og de antager, at det er en følge af de globale klimaforandringer. I 

jordbruget har der dog ikke været nogen specifik tilpasning til nuværende eller forventede 

klimaforandringer, men i rådgivningstjenesten er der stor opmærksomhed på, at der de senere år 

har været større ekstremer i form af både tørke og storm.  

I 2014 var der 40 aktive landbrugere i Grønland, og det samlede dyrkede landbrugsareal var 1.109 

ha, hvortil kommer ca. 242.000 ha i form af fjeldarealer, der primært udnyttes til fåregræsning. En 

mindre del af det dyrkede areal – ca. 10 ha – anvendes til produktion af kartofler. Langt den 

overvejende del – ca. 1.100 ha – dyrkes med korn og græs med henblik på produktion af 

vinterfoder til fåreholdet i form af wraphø.  

Fåreavl er langt den vigtigste del af landbrugsproduktionen i Grønland med en nogenlunde stabil 

bestand på ca. 20.000 årsdyr det seneste årti. Der er behov for en nærmere analyse, som vurderer 

produktivitetsmulighederne for henholdsvis får, kvæg, rener og moskusokser, og analysen bør tage 

højde for behovet for sommergræsning samt den tilgængelige vegetation og placering af 

græsarealerne til dyrkning af vinterfoder. Herved er det muligt at optimere udnyttelsen af den mest 

begrænsende ressource for husdyrhold – den naturlige vegetation – samt udnytte potentialet for 

øget plantevækst som konsekvens af en længere vækstsæson og et varmere klima til en øget 

selvforsyning med vinterfoder.  

Vores analyser tyder på, at der er betydelige muligheder for dyrkning af kartofler i Grønland, men 

forhold så som investeringsbehov, vanding, beskyttelse mod vind, næringsstofforsyning og valg af 

sort bør undersøges nærmere. Det gælder især i en situation, hvor man fremover må forvente 

større udsving i klimaforholdene. Hvis praksis omkring vanding, gødningsforsyning og beskyttelse 

mod vind optimeres, bør det være muligt at opnå udbytter svarende til allerede målt i Grønland (17 

ton per ha) og sandsynligvis endnu højere, om end der bør tages højde for lokale forhold så som 

jordens kvalitet og markens placering.  

Væksthusproduktion i Grønland vil ikke umiddelbart blive væsentligt anderledes i takt med et 

ændret klima, men et ændret klima kan øge muligheden for en synergi mellem produktion af 

grøntsager i et væksthus og på friland. Eksempelvis kan planter forspires i et væksthus og senere 

udplantes på friland. Dertil skal lægges muligheden for at udnytte husdyrgødningen i enten ren 

eller komposteret form i væksthuset. Potentialet i en egentlig produktion af fødevarer i væksthuse 

kræver en nærmere analyse omfattende bl.a. konstruktion og placering af væksthuse i forskellige 

egne af Grønland i forhold til forbrugerne og adgang til overskudsenergi.  
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Summary 

The objective with this report was to describe the consequences of climate change towards 2050 for 

the agricultural sector of Greenland and identify potential specific adaptive measures for the sector. 

Based on climate models, the growing season can be expected to be gradually be prolonged towards 

2100 concurrently with the increase in mean temperature. In southern Greenland, the growing 

season currently covers approximately 100 days, although this varies considerably depending on 

local environmental and climatic conditions. The growing season will be prolonged with up to two 

months towards the end of this century, which corresponds to an increase of two-three weeks 

towards 2050 in the agricultural areas of southern Greenland. 

The Greenlandic farmers express that they experience the natural production conditions to have 

changed in recent years, and they attribute this to be a consequence of global climate change. There 

has not been any specific adaptation to current or expected climate change in the agricultural 

sector, but the advisory services is indeed aware of growing extremes such as droughts and storms. 

There were 40 active farmers in Greenland in 2014, and the aggregated agricultural area was 1,109 

ha, which is in addition to approximately 242,000 ha of mountain pastures primarily used for 

sheep grazing. A minor part of the agricultural area – approximately 10 ha – is used for growing 

potatoes. By far the majority – approximately 1,100 ha – is used to grow grass and cereals with the 

aim of producing silage bales for winter fodder for livestock.  

Sheep farming is the most important part of the agricultural sector of Greenland with a relatively 

stable national herd of approximately 20,000 animals during the last decade. There is a need for an 

analysis of productivity potentials of sheep, cattle, reindeer and musk ox, respectively, and the 

analysis should account for the requirement of summer grazing as well as the available vegetation 

and location of fields for production of winter fodder. This will allow an optimization of the 

utilization of the most limiting resource for livestock production – natural vegetation – as well as 

utilize the potential for increased plant growth. This increase is a consequence of a longer growing 

season and a warmer climate, and it can be used to increase winter fodder self-sufficiency.  

Our analyses show that there are considerable opportunities for growing potatoes in Greenland, 

but factors such as the required investment, irrigation, wind protection, nutrient supply and choice 

of variety should be investigated. This is especially important in a situation where a greater future 

volatility in climate conditions can be expected. If irrigation, nutrient supply and wind protection is 

optimized, then it should be possible to achieve yields comparable to what has already been seen in 

Greenland (17 t per ha) and possibly even greater, albeit local factors such as soil quality and field 

location should be accounted for. 

Greenhouse production in Greenland will not be substantially affected by a changing climate, but a 

changing climate may improve the possibility of a synergy between production of vegetables in a 

greenhouse and on a field. As an example, plants can be presprouted in a greenhouse and later 

transplanted to a field. Also, there is a possibility to utilize livestock manure in either pure or 

composted form as fertilizer in the greenhouse. However, the overall potential for an extensive 

greenhouse production of vegetables requires a thorough analysis encompassing factors such as 

construction and location of greenhouses in different parts of Greenland in relation to consumers 

and access to excess energy.  

 



Muligheder for klimatilpasning i landbrugserhvervet - status og handlemuligheder 

7 

 

Indledning 

Nærværende redegørelse er udarbejdet efter udbud fra det grønlandske selvstyre, hvor formålet var 

defineret som: 

 At analysere konsekvenserne af klimaforandringerne for landbrugserhvervet. 

 At identificere virkemidler, der kan anvendes til at imødegå negative konsekvenser og 

udnyttelse af de muligheder, der måtte opstå som følge af forandringerne. 

 At skabe grundlag for, at klimaforandringerne og deres konsekvenser bliver tænkt ind i politik, 

strategier og initiativer for landbrugssektoren. 

 At imødekomme et behov fra erhvervet om en øget viden om klimaforandringernes påvirkning 

af landbrugserhvervets muligheder og udfordringer.  

Kort sagt er målet en redegørelse, der beskriver konsekvenserne af klimaforandringerne frem mod 

2050 for landbrugserhvervet, og som angiver handlemuligheder i form af fremadrettede 

anbefalinger og konkrete tiltag for tilpasning. Hvor det er relevant, vil klimaforandringerne 

desuden blive perspektiveret frem mod år 2100. 

Status for grønlandsk landbrugserhverv 

Hovedparten af det grønlandske landbrugserhverv befinder sig i den sydlige del; nærmere betegnet 

i Kujalleq kommune, som er beliggende på ca. på samme breddegrad som Oslo, Norge. Men hvor 

Norge nyder godt af den lune Golfstrøm, har Grønland i stedet den køligere Østgrønlandske strøm, 

og der til kommer, at ca. 80 % af Grønland er permanent dækket af is. 

                                                        

1 Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug er ved færdiggørelse blevet til Departement for Fiskeri og 
Fangst. 

Figur 1: Det samlede ha landbrugsareal i omdrift og antal besætninger over tid. Sammensat efter 
Grønlands Statistik (2016b) og Departement for Fiskeri‚ Fangst og Landbrug (2016)1. 
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I perioden siden 2000 er landbrugsarealet steget med ca. 30 %, mens antallet af bedrifter i samme 

periode er reduceret tilsvarende fra over 50 til 40 brug i 2014 (Figur 1). I 2014 udgjorde det 

samlede dyrkede landbrugsareal 1.109 ha. Hertil kommer ca. 242.000 ha i form af fjeldarealer der 

udnyttes til fåregræsning. En mindre del af det dyrkede areal – ca. 10 ha – anvendes til produktion 

af kartofler. Langt den overvejende del – ca. 1.100 ha – dyrkes med korn og græs med henblik på 

produktion af vinterfoder til fåreholdet i form af wraphø.  

Fåreavl er langt den vigtigste del af landbrugsproduktionen i Grønland med en nogenlunde stabil 

bestand på ca. 20.000 årsdyr det seneste årti, mens der kun er en meget begrænset men stabil 

bestand af de øvrige husdyr (Figur 2); dog er omfanget af kvægholdet steget markant.  

Fårene afgræsser fjeldet i sommerhalvåret og fodres på stald i vinterhalvåret med wraphø og 

importeret foder.  I 2013 blev der slagtet 20.344 lam samt 1.522 moderfår (Grønlands Statistik, 

2016b), hvor der til sammenligning blev slagtet 190 rensdyr og 19 kvæg. Dog blev der også nedlagt 

11.107 vilde rensdyr og 2.104 moskusokser (tal fra 2014). Fælles for de fire arter er, at de helt eller 

delvist lever af ekstensive græsningsarealer i sommerperioden, mens rener og moskusokser også 

gør det i vintermånederne. Arternes udnyttelse af arealerne og dermed produktivitet afhænger 

naturligvis af både mængde og type af den tilgængelige vegetation, mens evnen til at omsætte en 

given vegetation til kødproduktion varierer på tværs af arterne.  

Stort set hele produktionen afsættes til det grønlandske hjemmemarked, hvor andelen af 

grønlandske animalske fødevarer udgør under 2 % af det samlede salg ifølge Brugseni. Der er 

således umiddelbart basis for at afsætte en øget produktion på hjemmemarkedet. 

Klimaforandringer 

En nylig rapport fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har undersøgt de forventede 

fremtidige klimaforandringer i Kujalleq kommune (Christensen et al., 2016). Rapporten viser, at 

den naturlige variation i klimaet for de kommende to årtier formentlig vil overskygge effekten af de 

 

Figur 2: Antal husdyr opdelt efter art i det grønlandske landbrugserhverv. Bemærk enhed. Sammensat 
efter Grønlands Statistik (2016b) 
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menneskeskabte klimaforandringer. Fra midten af århundredet og frem vil betydningen af disse 

variationer mindskes og et egentligt klimasignal vil slå igennem med stigende temperaturer til 

følge. Det bedste bud er derfor, at klimaet statistisk set vil være nogenlunde uændret de kommende 

årtier, når det ses i forhold til de seneste 20 år. Det betyder også, at der kan forekomme store 

udsving; både imod nye varmerelaterede rekorder, men der vil også være perioder med 

tilbagevendende kuldedominerede forhold. I forbindelse med de betydelige år-til-år-variationer vil 

der dog kun være en lille sandsynlighed for at klimaet afkøles væsentligt igennem hele perioden. 

De grønlandske landmænd tilkendegiver, at de oplever, at de naturgivne produktionsforhold har 

ændret sig over de senere år, og de antager, at det er en følge af den globale opvarmning. I 

jordbruget har der dog ikke været nogen specifik tilpasning til nuværende eller forventede 

klimaforandringer, men i rådgivningstjenesten er der stor opmærksomhed på, at der de senere år 

har været større ekstremer i form af både tørke og storm. Det har specielt haft en negativ 

påvirkning på udbyttet af foderafgrøderne til vinterfodring, men der er på nuværende tidspunkt 

ikke lavet konkrete tiltag til at imødekomme dette. Netop de større udsving i 

dyrkningsbetingelserne synes at være at den største udfordring for landmændene de kommende 

årtier snarere end en egentlig tilpasning til varige klimaforandringer.  

Den nærværende redegørelse vil derfor tage udgangspunkt i den nuværende produktion og 

analysere: dels mulighederne for at imødegå klimamæssige variationer i dyrkningsbetingelserne, 

og dels hvordan de forventede klimaforandringer på længere sigt kan udnyttes til en øget 

fødevareproduktion i Grønland. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at en øget 

produktion kan øge udledningen af klimagasser, men landbrugets andel af Grønlands samlede 

udledning af klimagasser er mindre end 2 % (Grønlands Statistik, 2016a). Derfor vil selv en 

markant forøgelse af landbrugsproduktionen i Grønland kun påvirke den samlede udledning af 

klimagasser marginalt, men det skal dog bemærkes, at landbruget er en af de primære kilder til 

udledning af metan, som udledes i forbindelse med husdyrenes drøvtygning. 

Metode 

Redegørelsen er udarbejdet ud fra feltstudier i Grønland i juni 2016 (Se appendiks 1) samt 

videnskabelig litteratur og andre offentligt tilgængeligt rapporter, statistikker og data, der er 

indhentet til formålet. Den fremtidige klimaudvikling er beskrevet og beregnet ud fra data og 

rapporter leveret af DMI, mens de tilgængelige jordressourcer er beskrevet ud fra eksisterende 

data. 

1 Klimaudvikling i Sydgrønland 

1.1 Nuværende klima 

Grønland har et arktisk klima, hvor gennemsnitstemperaturen i den varmeste måned ikke 

overstiger 10°C. Sydgrønland er dog varmere en længere nordpå; bl.a. fordi havet her er mindre 

dækket med is. Også på det lokale plan betyder afstanden til havet og terrænets hældning meget for 

temperatur og nedbør. Klimaet ved Qaqortoq i Sydgrønland er vist i Figur 3. Her ligger 

gennemsnitstemperaturen i de varmeste måneder (juli og august) på godt 7°C, og de 

gennemsnitlige dagtemperaturer på godt 11°C. Det skal bemærkes, at klimanormalen i Figur 3 er 

for 1961-1990 og at temperaturen siden er steget med ca. 1°C (Figur 4). Figur 4 viser også, at der er 

en betydelig årsvariation i temperaturforholdene, som i sig selv på grund af de marginale 
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temperaturforhold (Figur 3) har stor betydning for landbrugsproduktionen. Nedbøren er 

nogenlunde ligeligt fordelt over året; dog med de største nedbørsmængder i juli til september.  

Den ringere nedbørsmængde i forårsperioden (maj-juni) kan sammen med en betydelig 

årsvariation give risiko for forsommertørke. 

Der kan overalt i Grønland forekomme fønvind, når kold luft blæser ud over kanten af isen. Fra 

indlandsisen strømmer kold luft, og mens den falder ned, bliver den varmet op. Luften bliver 

derfor også meget tør. Fønvinden er en meget kraftig blæst, og når den rammer kysten, får den 

temperaturen til at stige meget. Der kommer både fønvind om sommeren og vinteren. På en 

frostklar vinterdag kan fønvinden pludselig give tøvejr. Fønvind kan om sommeren være med til at 

øge tørkeperioden, og om vinteren kan det føre til smeltning af sne, der efterfølgende kan fryse til 

et ispanser, hvilket kan forårsage isbrand (Se afsnit 3.2). 

Temperaturen i det sydlige Grønland er siden 1800-tallet steget med mere end 1 °C. Der har dog 

været betydelige udsving i temperaturen i perioden; ofte med udsving der varer flere årtier (Figur 

4). Selv om der kan konstateres en opvarmning, så kan den igangværende opvarmning ikke blot 

fremskrives for de nærmeste årtier, da de naturlige udsving kan dominere på kort sigt. 

 

Figur 3:Klimanormaler for Qaqortoq i Sydgrønland for perioden 1961-1990. Kilde: DMI.dk. 
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Den årlige nedbør i Sydgrønland har været stort set uændret i de sidste 50 år (Figur 5). Der er dog 

store år-til-år variationer i nedbørsmængden, således at de naturlige variationer overskygger en 

eventuel systematisk udvikling. Der er desuden meget store geografiske forskelle i 

nedbørsmængden; også indenfor ganske små geografiske områder, som er betinget af topografien 

og af afstand til hav og indlandsis. 

1.2 Fremtidige klima 

Der er her taget udgangspunkt i beregnede klimaforandringer i forhold til to forskellige udslips-

scenarier for drivhusgasser. Der er benyttet udslipsscenarierne RCP4.5 og RCP8.5, hvor RCP4.5 

betegner en verden med moderate udslip og RCP8.5 en verden, hvor udslippene fortsætter med at 

 

Figur 4: Årlig middeltemperatur fra 1873 til 2014 for Qaqortoq i Sydgrønland. Den blå kurve viser 
temperaturen beregnet som 20-års løbende middelværdier, mens de røde vandrette bjælker angiver 10-års 
gennemsnit for den periode, bjælken dækker (Christensen et al., 2016) 

 

Figur 5. Årlig middelnedbør siden 1961 frem til og med 2014 for Narsarsuaq. Desuden er 20-års løbende 
middel og 10-årsgennesnit vist (Christensen et al., 2016). 
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stige fremover. Klimaforandringerne er dels beregnet med en række globale klima-modeller 

(CMIP5) og dels med DMI’s regionale højopløsnings-klimamodel HIRHAM med øget hensyntagen 

til grønlandske forhold (Christensen et al., 2016). Der er ved angivelse af ændringer i 

klimaforholdene benyttet referenceperioden 1986-2005. 

 

Modelberegningerne for Sydgrønland viser en betydeligt højere stigning i temperaturen om 

vinteren end om sommeren; især for RCP8.5 scenariet (Figur 6). Den fremtidige 

 

Figur 6:Modelberegnet ændring i vinter- og sommertemperatur i Sydgrønland i forhold til reference-
perioden 1986-2005. Beregningerne er gennemført for to forskellige udslips-scenarier (RCP4.5 og 8.5) 
samt for en række klimamodeller (Christensen et al., 2016). 
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temperaturudvikling i Sydgrønland er på linje med den globale opvarmning. I slutningen af dette 

århundrede (2081-2100) forventes en temperaturstigning i Sydgrønland på omkring 2,2 °C (vinter) 

og 1,4 °C (sommer) i forhold til referenceperioden 1986-2005 for RCP4.5- scenariet. Tilsvarende 

forventes en opvarmning på hhv. 4,9 °C og 3,0 °C for det høje scenarie RCP8.5 (Tabel 1). Niveauet 

for temperaturændringerne i 2050 ligger for begge udslipsscenarier på niveauet for RCP4.5 i 2100. 

Klimaforandringerne forventes at føre til øgede nedbørsmængder (Tabel 1). Den største stigning i 

nedbør ses om sommeren, hvor den forventede stigning allerede viser sig fra midten af 

århundredet og vil fortsætte frem mod år 2100. Omvendt forventes kun ringe ændringer i 

mængden af vinternedbør. År-til-år-variationerne er store; både om sommeren og om vinteren, 

hvilket også ses i de observerede nedbørsmængder. 

Den fremtidige nedbørsudvikling i det sydlige Grønland stemmer overens med det globale billede 

af en øget nedbør mod polerne. I slutningen af dette århundrede (2081-2100) forventes en stigende 

nedbørsmængde i Sydgrønland på omkring 5 % (vinter) og 10 % (sommer) i forhold til 

referenceperioden 1986-2005 for RCP4.5-scenariet. Tilsvarende forventes en nedbørsstigning på 

hhv. 13 % og 20 % for RCP8.5-scenariet (Tabel 1). 

Værdierne gælder for hele Sydgrønland, som ikke nødvendigvis repræsenterer 

landbrugsområderne i Sydvestgrønland. 

                                                        

2 Data fra Christensen et al. (2016) 
3 Data efter Christensen et al. (2016) 

Tabel 1: Modelberegnede ændringer i temperatur (oC) og nedbør (%) for perioden 2081-2100 
sammenlignet med 1986-2005 for to forskellige udslips-scenarier2 

 Temperatur (oC) Nedbør (%) 

Sæson RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 

Vinter 2,2 4,9 5 13 

Forår 1,7 3,8 7 15 

Sommer 1,4 3,0 10 20 

Efterår 1,9 4,0 8 13 

Årlig 1,8 3,9 7 15 

Tabel 2: Ændring i klimatiske indeks for Sydgrønland under klimaændringsscenarierne RCP4.5 og 
RCP8.5 for perioderne 2031-2050 og 2081-2100 sammenlignet med historisk for 1991-20103.  

  Ændring 2031-50 Ændring 2081-2100 

Indeks Nuværende RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 

Sommerfrost (dage) 23 -7 -9 -11 -17 

Vækstsæsonens begyndelse 

(dage) 

160 -7 -10 -15 -30 

Sidste forårsfrost (dage) 200 -20 -25 -35 -50 

Vækstsæsonens længde (dage) 100 10 15 27 60 

Vintersmeltedage (dage) 15 0 -1 -2 -6 

Længste tørkeperiode (dage) 13 0 0 2 2 
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Christensen et al. (2016) har også angivet ændringer i en række klimatiske indeks, hvoraf en del er 

relevante for landbruget (Tabel 2). Her angives specifikt følgende indikatorer, der i Tabel 2 er vist 

for hele Sydgrønland, og i Figur 7 til 12 vist den rumlige fordeling af indikatorerne og deres 

ændring i Sydgrønland for RCP8.5 i 2081-2100: 

 Sommerfrost, der er antal døgn i løbet juni-juli-august med minimum temperatur under 0 °C. 

 Vækstsæsonens begyndelse, der er den første periode af 4 sammenhængende dage med daglige 

middeltemperaturer over 5 °C. 

 Sidste forårsfrost, der er den sidste kalenderdag efter vinter, hvor den daglige 

minimumtemperatur er under 0 °C. 

 Vækstsæsonens længde, der er antal dage med daglig middeltemperatur over 5 °C efter 

vækstsæsonens begyndelse. 

 Vintersmeltedage, der er antal dage, hvor den daglige maksimumtemperatur overskrider 

frysepunktet i løbet af vinteren. 

 Længste tørkeperiode i vækstsæsonen, der er den længste sammenhængende periode med 

mindre end 1 mm nedbør per døgn i den periode, hvor døgnmiddeltemperaturen overstiger 5° 

C. 

 

De ovennævnte indikatorer er også beregnet for et klima-model-grid nær Qaqortoq i Sydgrønland, 

som ligger i området med landbrugsmæssig aktivitet (Tabel 3). I tillæg til disse indikatorer er der 

også beregnet ændringer i følgende indikatorer: 

 Temperatursum med basis 5 °C, som indikerer egnethed til dyrkning af visse afgrøder som har 

forskellige krav til temperatursum. 

 Effektiv nedbør om sommeren, der er forskellen mellem nedbør og potentiel fordampning, der 

her er opgjort for perioden juni til august. 

                                                        

4 Baseret på data beskrevet af DMI (2016) 

Tabel 3: Ændring i klimatiske indeks for Qaqortoq under klimaændringsscenarierne RCP4.5 og RCP8.5 
for perioderne 2031-2050 og 2081-2100 sammenlignet med historisk for 1991-20104. 

  Ændring 2031-50 Ændring 2081-2100 

Indeks Nuværende RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 

Sommerfrost (dage) 0,5 -0,3 -0,4 -0,4 -0,5 

Vækstsæsonens begyndelse 
(dage) 

181 -8 -14 -20 -46 

Sidste forårsfrost (dage) 150 -18 -15 -20 -47 

Vækstsæsonens længde (dage) 92 18 26 49 99 

Vintersmeltedage (dage) 5 0 -3 -4 -5 

Længste tørkeperiode (dage) 16 0 -3 2 3 

Temperatursum basis 5 °C (°Cd) 136 56 100 209 476 

Effektiv nedbør, sommer (mm) 58 12 12 23 17 
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I Sydgrønland forventes færre døgn med sommerfrost frem mod slutningen af dette århundrede 

(Tabel 2). I det nuværende klima er der stor lokal variation (Figur 7). Sommerfrost forekommer 

kun få døgn eller slet ikke i de kystnære områder, og op mod 30 og 40 døgn i højere liggende 

områder tæt på de isdækkede områder. Antallet forventes at være faldet i stort set hele 

Sydgrønland frem mod slutningen af dette århundrede. Nær kysten vil de få dage med sommerfrost 

forsvinde stort set helt allerede i 2050 (Tabel 3). 

 

Vækstsæsonens begyndelse ligger gradvist tidligere i takt med at middeltemperaturen stiger frem 

mod år 2100. På Figur 8 til venstre ses, at vækstsæsonen begynder i løbet af maj og juni og til højre 

fremgår det, at vækstsæsonen vil begynde op til en måned tidligere i slutningen af dette 

Figur 7: Forekomst af sommerfrost for nuværende klima (venstre) og ændring i 2081-2100 for RCP8.5 
(højre). Sommerfrost er antal døgn i løbet juni-juli-august med minimum temperatur under 0 °C 
(Christensen et al., 2016). 

Figur 8: Vækstsæsonens begyndelsestidspunkt angivet for nuværende klima (venstre) og ændring i 2081-
2100 for RCP8.5 (højre) (Christensen et al., 2016). 
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århundrede end i det nuværende klima. Ændringen vil være ca. 10 dage i 2050 (Tabel 2 og Tabel 

3). 

 

 

Årets sidste dag med forårsfrost kan tages som en indikator for sommerens komme. Figur 9 til 

venstre viser dagnummeret for årets sidste forårsfrost i det nuværende klima. Den sidste dag med 

frost falder midt i maj i landbrugsområderne i Sydgrønland (Tabel 3). Til højre i Figur 9 fremgår 

det, at dagen for årets sidste frost vil falde 1 til 2 måneder tidligere i slutningen af dette århundrede 

i forhold til referenceperioden, og at der vil være frostfrie perioder i regioner, hvor dette ikke 

forekommer i dag. I landbrugsområderne vil den sidste forårsfrost være to uger tidligere i 2050 og 

3 til 6 uger i 2100 (Tabel 3). 

 

Figur 9:Dato for sidste forårsfrost angivet for nuværende klima (venstre) og ændring i 2081-2100 for 
RCP8.5 (højre) (Christensen et al., 2016). 

Figur 10:Vækstsæsonens længde angivet for nuværende klima (venstre) og ændring i 2081-2100 for 
RCP8.5 (højre) (Christensen et al., 2016). 
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Vækstsæsonen forlænges gradvist i takt med, at temperaturen stiger frem mod år 2100 (Tabel 2). 

Figur 10 til venstre ses, at vækstsæsonen i dag strækker sig over cirka 100 dage i Sydgrønland – et 

tal der dog varierer betragteligt som følge af lokale forhold. Til højre fremgår det, at vækstsæsonen 

frem mod slutningen af dette århundrede vil være forlænget op til 2 måneder i forhold til i dag. I 

landbrugsområderne vil stigningen i 2050 være 2-3 to uger og i 2100 omkring 2-3 måneder (Tabel 

3). 

 

 

Vintersmeltedage er antallet af dage, hvor den daglige maksimumtemperatur passerer frysepunktet 

i løbet af vinteren. Vinteren er i denne sammenhæng defineret som den periode, hvor 

gennemsnittet af daglig middeltemperatur over en periode på 29 dage er under -5 °C. 

Vintersmeltedage kan være skadelige for afgrøder, fordi den smeltede sne senere vil fryse og danne 

et ispanser, der kvæler de overvintrende afgrøder som f.eks. græs (isbrand). 

På Figur 11 til venstre ses, at antallet af vintersmeltedage i gennemsnit i Sydgrønland er cirka 15 

dage om året i det nuværende klima. Til højre fremgår det, at antallet af vintersmeltedage frem 

mod slutningen af dette århundrede nogle steder vil være aftaget med cirka 3 dage i forhold til i 

dag, mens antallet vil stige med op mod 6 dage andre steder. En reduktion af vintersmeltedage 

skyldes primært at længden af den periode, hvor dette kan forekomme samtidigt, er blevet kortere. 

I landbrugsområderne i Sydgrønland vil en del af vintersmeltedagene forsvinde i 2050 og næsten 

alle forsvinde i 2100. 

  

Figur 11: Vintersmeltedage angivet for nuværende klima (venstre) og ændring i 2081-2100 for RCP8.5 
(højre) (Christensen et al., 2016). 
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Den længste tørkeperiode er her givet som den længste sammenhængende periode med mindre 

end 1 mm daglig nedbør i løbet af vækstsæsonen. Denne periode stiger med stigende temperatur 

(Figur 12). Den længste tørkeperiode er i omegnen af 20 døgn i det nuværende klima og øges med 

nogle dage (op til 10) mod slutningen af dette århundrede (Tabel 2). I landbrugsområderne i 

Sydgrønland er ændringerne betydeligt mindre med et stort set uændret antal tørkeperioder i 2050 

og en lille stigning i 2100 (Tabel 3). 

I landbrugsområderne øges temperatursummen med basis 5 °C med 40 til 70 % i 2050 og med 150 

til 350 % i 2100 (Tabel 3). Selv med den største opvarmning i 2100 vil temperatursummen kun nå 

op på 611 °Cd (graddage), hvor den til sammenligning nu ligger på 2.500 °Cd i Danmark og 1.500 

°Cd i Reykjavik.  

Nedbørsmængden forventes at stige i sommerperioden med omkring 10 % i 2050 og op til 20 % i 

2100. Den effektive nedbørsmængde, hvor den øgede fordampning er fratrukket, vil stige noget 

mindre og kun omkring 10 til 20 mm (Tabel 3). Der vil således fortsat kun være omtrent den 

samme effektive vandmængde til rådighed for afgrøderne. Dette vil dog variere betydeligt mellem 

år, og der kan derfor være større variation i tørkerisikoen og dermed oplevet øgede tørkeproblemer, 

især som følgende af øget fordampning. 

1.3 Landbrugsmæssigt potentiale 

Det dyrkningsmæssige potentiale er i Sydgrønland primært drevet af temperaturforhold, hvor 

vækstsæsonens længde (dage) sammen med graddage over 5 °C afgør hvilke afgrøder, der kan 

dyrkes og hvilke udbytter, der kan opnås. Dette modificeres i betydelig grad af en række klimatiske 

risici, hvoraf følgende er særligt relevante: 

 Tørke, der kan opgøres som forskellen mellem nedbør og potential fordampning. Dette varierer 

betydeligt mellem år, og her spiller også længden af tørkeperioder en stor rolle. Resultaterne 

viser stigende nedbørsmængde i vækstsæsonen, men når dette korrigeres for øget fordampning, 

Figur 12: Længste tørkeperiode angivet for nuværende klima (venstre) og ændring i 2081-2100 for RCP8.5 
(højre) (Christensen et al., 2016). 
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vil der i gennemsnit stort set være samme mængde vand til rådighed for afgrøderne. I 

kombination med den store årsvariation kan dette opleves som en større forekomst af tørke. 

Dette indikeres også af en stigende længde af perioder uden nedbør. 

 Frost, der kan ødelægge eller standse væksten i følsomme afgrøder. Tidspunktet for sidste 

forårsfrost bliver væsentlig tidligere under de forventede klimaforandringer og risiko for 

sommerfrost forsvinder næsten totalt. Derfor bliver denne klimatiske risiko mindre; dog vil der 

stadig være en risiko i den tidlige del af vækstperioden. 

 Perioder i løbet af vinteren med smeltende sne, som efterfølges af frostperioder og dannelse af 

ispanser. Dette kan helt ødelægge græsmarker (isbrand), og denne risiko vil stadig være til 

stede under klimaforandringer, om end omfanget kan blive reduceret; især mod slutningen af 

århundredet. 

For den nære fremtid (2016-2035) er der ikke beregnet egentlige klimaforandringer, da naturligt 

forårsagede udsving dominerer det klimasignal, som påtrykkes via den globale opvarmning 

(Christensen et al., 2016). Der er en betydelige årsvariation i klimaet og dets egnethed til landbrug, 

og denne variation vil for en stor del bestå; også under klimaforandringer. 

Frem til 2050 vil vækstsæsonens længde øges med 20-30 % og temperatursummen med 40-75 %. 

Dette vil i moderat omfang øge mulighederne for nye afgrøder, men produktionen vil formentlig 

fortsat i høj grad være baseret på græs og suppleret med afgrøder, der kan klare en kort 

vækstsæson, som f.eks. kartofler og grønsager. Produktiviteten vil formentlig kunne øges med 30-

50 %, men dette vil i mange tilfælde kræve supplerende vanding i tørkeperioder. 

Frem til år 2100 vil vækstsæsonens længde øges med 50-110 % og temperatursummen med 150-

350 %. Dette kan føre til mulighed for dyrkning af kornsorter med kort vækstsæson (f.eks. byg), 

men græs vil stadig være en dominerede afgrøde. Det giver også mulighed for en længere 

vækstsæson og en længere forsyningsperiode for kartofler og grønsager. Produktiviteten vil 

formentlig kunne blive mere end fordoblet, men udnyttelse af dette potentiale vil i kræve 

supplerende vanding i tørkeperioder. 

2 Tilgængelige jordressourcer nu og i fremtiden 
Allerede med det nuværende klima er jordbrugsproduktionen usikker pga. af svingende 

nedbørsmængder i vækstsæsonen og dyrkningsjordernes relativt små mængder plantetilgængeligt 

vand. Denne usikkerhed forventes at blive endnu større pga. af hyppigere tørke. Hvis 

jordbrugsproduktionen skal fastholdes og eventuelt udvides, kan en af vejene være at udvide 

dyrkningsarealet og forsøge at forbedre jordkvaliteten. 

2.1 Muligheder for udvidelser af det dyrkede areal 

Selvom det nuværende dyrkede areal langt overstiger arealet, der var opdyrket i middelalderen, er 

der stadig middelaldermarker, som henligger uopdyrkede (sammenlign Figur 13 og Figur 14). 

Derudover giver den stigende mekanisering mulighed for at opdyrke yderlige arealer; specielt i 

områderne ved Nanortalik og længere mod nord ved Ivittuut. Hvor stort et areal, der kan opdyrkes, 

er vanskeligt at sige uden en nærmere undersøgelse. 
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Figur 13: Placering af fåreholderstederne (rød prik) og græsningsområder (sort streg) anno 2013 
(Grønlands selvstyre, 2013). 

 

Figur 14: Nordboernes bosætninger i Middelalderen (C. K. Madsen, 2014, pers. medd., 
christian@natmus.gl) 
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2.2 Jordens tekstur 

Der foreligger meget få data fra de dyrkede jorder i Grønland. I forbindelse med feltarbejde i 2013 

og 2015 er der indsamlet data fra 4 marker. Teksturen fra de 3 marker på Igaliku har et meget stort 

indhold af sand og minder meget om flyvesandsjorder i Danmark (Tabel 4). Jorderne fra 

Upernaviasuk, som ligger et stykke fra den nuværende isrand, har et noget højere siltindhold, men 

pga. af det lavere finsandsindhold har det ikke nogen effekt på den plantetilgængelige 

vandmængde. Humusindholdet ligger relativt høj på de gamle opdyrkede marker sammenlignet 

med danske forhold. 

 

 

 

Sten- og grusindholdet i opdyrkede jorder varierer kraftigt på de opdyrkede marker i Sydgrønland. 

Meget store sten- og grusindhold vil have en negativ effekt på mængden af det plantetilgængelige 

vand, og det vil desuden umuliggøre mekaniseret grøntsagsdyrkning. Der findes ingen oversigt 

over sten- og grusindholdet i de dyrkede arealer i Grønland. 

 

  

Figur 15: Jordprofil fra Igaliku udviklet i sandløss, fra 2015. Foto Mogens H. Greve 
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2.3 Vandafvisning 

Det relativt store indhold af uomsat organisk stof i de sydgrønlandske jorde har tre væsentlige 

effekter på plantetilgængeligt vand. På sigt vil den øgede aggregatdannelse via reaktioner mellem 

organisk stof med ler og finsilt betyde en øgning i jordens totale vandindhold. Omvendt giver det 

organiske stof mere utilgængeligt vand for planterne, hvor vandet bliver bundet inde i 

mikroporerne i det organiske stof. Endeligt vil organisk stof i fraværet af betydelige mængder ler, 

betyde at jorderne bliver vandafvisende (Figur 16), når de bliver relativt tørre (de Jonge et al., 

1999; de Jonge et al., 2007). Dette vil markant reducere mængden af plantetilgængeligt vand og 

stille store krav til styring af en evt. vanding. Pilotundersøgelser ved Igaliku på både græsnings- og 

havredyrknings-arealer med mellem 2 til 11% organisk stofindhold i jorden viser, at alle tre 

væsentlige effekter af organisk stof på vandafvisning og plantetilgængeligt vand er markante og bør 

vurderes i forhold til bæredygtig arealanvendelse. 

                                                        

5 Egne data 

Tabel 4: Jordlagets tekstur på fire marker i Sydgrønland.5 

Mark Ler 
(<0,002 
mm) 

Silt 
(0,002-
0,02 mm) 

Grov silt 
0,02-0,06 
mm 

Finsand 
0,06-0,2 
mm 

Grovsand 
(0,2 - 2,0 
mm) 

Humus N 

IGALIKU 1 2,9 3,5 18,1 48,4 23,3 3,9 31 

IGALIKU 2 2,2 3,2 20,6 51,3 20,3 2,5 17 

IGALIKU 3 4,0 4,4 19,9 43,1 22,8 5,8 23 

UPERNAVIA 4,1 10,6 17,0 15,8 52,5 7,0 70 

Figur 16: Effekt af vandafvisning på en sandjord med 4% organisk stof og græs som afgrøde. Ved relativt 
tørre forhold infiltrerer vandet ikke og kan nemmere fordampe, inden det når ned i jorden. Foto: Lis W. de 
Jonge. 
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Den store grad af vandafvisning, som er fundet i grønlandsk jord, er af stor betydning for den 

vandingsstrategi, som skal anvendes. De foreløbige resultater tyder på, at der vil være behov for at 

vande ofte og med en rimelig mængde vand, så det undgås, at jorden bliver så tør, at den bliver 

vandafvisende. 

2.4 Roddybde 

Roddybden i jorderne er begrænset af dels jordens tekstur og dels af jorddybden (jordlagets 

tykkelser over grundfjeldet). Der er ikke lavet undersøgelser af rodvikling i grønlandske jorder, 

men tilsvarende jorder i Danmark vil have en roddybde på maksimalt 50 cm.  

Jorddybderne er meget små (med stor variation) på størstedelen af sommergræsningsarealerne, og 

de opdyrkede marker er typisk lokaliseret, hvor jorddybderne er størst, men selv på de opdyrkede 

marker findes områder med meget små jorddybder. 

2.5 Jordforbedring 

Husdyrgødning 

Jord gødet med husdyrgødning har generelt højere indhold af organisk stof og en højere mikrobiel 

aktivitet end jord, der er gødet med kunstgødning. Jorder gødet med husdyrgødning er normalt 

beriget med P, K, Ca, Mg, nitrat-N, Ca og Mg. Husdyrgødet jord har også en lavere volumenvægt og 

en højere porøsitet, større hydraulisk ledningsevne og en større aggregat-stabilitet i forhold til jord 

gødet med kunstgødning. Da husdyrgødning er en vigtig ressource til forbedring af jordens 

dyrkningskvalitet, bør den tilgængelige husdyrgødning i højere grad anvendes på markerne. 

Tang 

Tang har været almindeligt anvendt i landbruget til at stimulere plantevækst og øge 

produktiviteten (Khan et al., 2009). Tangs gavnlige virkninger omfatter således bedre frøspiring, 

større udbytte, bedre rodvækst samt tolerance over for forskellige plantesygdomme. Tang 

indeholder alle makroplantenæringsstoffer, sporstoffer samt organiske forbindelser (kulhydrater, 

aminosyrer og vitaminer) samt stoffer af stimulerende og antibakteriel karakter. 

Tang kræver dog kompostering for at fjerne det relativt store saltindhold, som stammer fra 

havvandet. Komposteringen kunne måske foregå sammen med kompostering af husdyrgødningen. 

En anden anvendelse af tang til jordforbedring kan gøres ved simpel tilsætning eller vanding med 

et tangekstrakt. Hvor store tangmængde, der er tilgængelige i Sydgrønland, er uklart. 

Gletsjermel 

Gletsjermel er dannet ved, at gletsjerne har nedknust de underliggende klipper og sten til en 

størrelse lignende finsand eller silt. Materialet er skyllet ud under gletsjeren og er derefter aflejret i 

søer og fjorde. Materialet kan være tilgængeligt i nærheden af de dyrkede marker i Sydgrønland. 

Det er kendt, at nogle af verdens allermest frodige jorder har et stort indhold af gletsjermel (silt). 

Gletsjermel har en kornstørrelse, som gør, at jorder med et stort indhold har et højt indhold af 

plantetilgængeligt vand. 
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Gletsjermel har en bred vifte af mineraler og indeholder et spektrum af sporstoffer. Gletsjermel 

hjælper med at neutralisere surheden (dog ikke så effektivt som kalk), forbedrer jordens struktur 

og fremmer mikrobiel aktivitet samt forsinker udpining af jorden. Materialet kan være en kilde til 

lettilgængeligt calcium, jern, magnesium og kalium samt andre mikronæringsstoffer.  

Tabel 5 viser stigningen i det plantetilgængelige vand (PTV) ved tilførsel af 10% gletsjermel til 

jorden. Som det ses, er effekten størst på de mest sandede og humusfattige jorder. Beregningen af 

PTV er foretage ved hjælp af ligning 1. Ligningen er udviklet på danske jorder og må derfor 

betragtes som en approksimation. Ved tilsætning af gletsjermel vil jordens vandholdende evne 

forbedres, så planternes udtørring udsættes, og muligvis kan intervallet mellem vandinger øges. 

Tilsætning af gletsjermel vil desuden forbedre jordens evnes til at fastholde næringsstoffer 

Hvis materialet er til stede i fjordene i Sydgrønland, vil det relativt billigt kunne pumpes op fra 

kystnære fjordområder (Figur 17). Sandpumpere er i stand til at flytte store mængder materiale fra 

havbunden og ind til kysten, hvorfra materialet kan fordeles på markerne. Bunkerne med 

gletsjermel kan etableres og henlægge et stykke tid ind til, at havsaltet er udvasket og materialet 

kan fordeles på markerne. Det må forventes, at der skal tilføres mellem 100 og 500 tons/ ha. 

                                                        

6 Egne beregninger 

Tabel 5: Ekstra plantetilgængeligt vand i jorden ned til 50 cm ved tilsætning af 10 % gletsjermel.6 

Mark PTV 
% 

PTV + 
gletsjer 
mel % 

RZK 
mm 

RZK+ gletsjer 
mel %, mm 

% mere vand 

IGALIKU 1 14 17 70 85 21% 

IGALIKU 2 12 15 60 75 25% 

IGALIKU 3 19 21 95 105 11% 

UPERNAVIA 21 24 105 120 14% 

 

Ligning 1. Formel til beregning af plantetilgængeligt vand (PTV). 

Plantetilgængeligt vand (PTV) = 1,96%Org.Mat. + 0,02%ler+0,34%finsilt+0,17%finsand+2,26 

Rodzonekapacitet (RZK) = PTV/10*roddybde i cm 



Muligheder for klimatilpasning i landbrugserhvervet - status og handlemuligheder 

25 

 

 

3 Grønlandsk landbrug tilpasset klimaforandringer 

Fåreavlen har udgjort og udgør stadig en hjørnesten i grønlandsk landbrug, men fåreholderne er 

udfordret af klimaforandringerne, som blandt andet øger risikoen for tørkeperioder henover 

sommeren. Derudover er nogle fåreholdere udfordret af relativt lav effektivitet og relativt dårlig 

indtjening (Departement for Fiskeri‚ Fangst og Landbrug, 2016). Endvidere er henved 25 % af 

landbrugerne stoppet over de seneste 10 år, mens det samlede opdyrkede areal er steget ca. 20 % 

(Figur 1). 

Det grønlandske landbrugserhverv er derfor udfordret af mere end blot klimaforandringerne, men 

klimaforandringerne påvirker også de muligheder, som landmændene har. Det gælder desuden de 

muligheder, som ikke er direkte afledt af klimaforandringerne. I de følgende to sektioner vil vi både 

komme ind på direkte og indirekte muligheder afledt af klimaforandringerne for henholdsvis 

husdyrene og afgrøderne. 

3.1 Husdyr 

Får er langt den vigtigste art for husdyrproduktionen i Grønland. I 2013 blev der slagtet 20.344 

lam samt 1.522 moderfår (Grønlands Statistik, 2016b), hvor der til sammenligning blev slagtet 190 

rensdyr og 19 kvæg. Dog blev der også nedlagt 11.107 vilde rensdyr og 2.104 moskusokser (tal fra 

2014). Fælles for fire arter er, at de helt eller delvist lever af ekstensive græsningsarealer i 

sommerperioden, mens rener og moskusokser også gør det i vintermånederne. Arternes udnyttelse 

af arealerne og dermed produktivitet afhænger naturligvis af både mængde og type af den 

tilgængelige vegetation, men evnen til at omsætte en given vegetation til kødproduktion varierer på 

tværs af arterne.  

Figur 17: Sandpumper i færd med at flytte sand ind til kysten (kystdirektoratet) 
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Ifølge Departement for Fiskeri‚ Fangst og Landbrug (2016) producerer et grønlandsk moderfår i 

gennemsnit 1,05 lam til slagt per år, og hvis der samtidig regnes med 4 ha per moderfår inklusive 

lam (Thorsteinsson, 1983) samt en gennemsnitlig slagtevægt på 15,3 kg per lam (Figur 19), så 

svarer det til en produktion på 4 kg slagtevægt per ha per år. Der findes ikke umiddelbart nogle 

direkte sammenlignelige opgørelser på tværs af arter og under grønlandske betingelser, men en 

finsk undersøgelse (Kojola et al., 1991) viste, at semi-domesticerede rensdyr kunne producere 

omkring 0,25 kg slagtevægt per ha per år. 

En dansk undersøgelse (Kristensen og Horsted, 2011) sammenlignede kødtilvæksten hos får, stude 

og to typer kvæg ved afgræsning af fire forskellige vegetationstyper (Figur 18), og konklusionen var, 

at får er den mest produktive art på de tre mest ekstensive vegetationstyper. 

 

 

Der er behov for en nærmere analyse, som vurderer produktivitetsmulighederne for henholdsvis 

får, kvæg, rener og moskusokser, og analysen bør tage højde for behovet for vinterfodring og 

opstaldning samt den tilgængelige vegetation og placering af græsarealerne. Herved er det muligt 

at optimere udnyttelsen af den mest begrænsende ressource for husdyrhold – den naturlige 

vegetation. I de følgende afsnit vil vi beskrive de enkelte husdyrarter nærmere, hvor vi i afsnittet 

om får beskriver overgræsning som en konsekvens af en ubalance mellem afgrødeproduktionen og 

husdyrenes udnyttelse af denne. Ubalancen er i høj grad påvirket af tørkeperiodernes effekt på den 

naturlige vegetations vækst. Overgræsning er dog et fænomen, der kan forekomme hos alle 

dyrearter og handler mere om antal dyr per arealenhed samt tidspunkt og tidsrum for 

afgræsningen. 
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 Får 

Får er det mest dominerende husdyr (Austrheim et al., 2008a) i den nordatlantiske region 

(Grønland, Færøerne, Island og Norge), og lammekød vil være en vigtig del i opnåelsen af 

Naalakkersuisuts mål om en øget selvforsyning med fødevarer (Landbrugskommisionen, 2014). 

Antal slagtede lam hos Neqi A/S er dog faldet de seneste tre år i træk (Figur 19), og slagteriet 

forventer, at indhandlingen af lam falder yderligere i 2016. I 2015 lå indhandlingen således 13 % 

under periodens gennemsnit (2002-2015). Samtidig er den gennemsnitlige slagtevægt faldet de 

seneste fem år i træk og lå i 2015 13 % under periodens gennemsnit, og det betyder, at den samlede 

mængde lammekød lå 24 % under periodens gennemsnit i 2015. Tendensen går derfor den forkerte 

vej. Noget af faldet kan tilskrives et faldende antal fåreholdere, mens reduktionen i produktiviteten 

sandsynligvis hænger sammen med de senere års sommertørke (Landbrugskommisionen, 2014).   

Tørke reducerer produktiviteten hos den naturlige vegetation, og derigennem øger det risikoen for, 

at situationer med overgræsning kan opstå. Overgræsning forekommer allerede flere steder i 

Sydgrønland, og det vil være en udfordring for bæredygtigheden af fåreavlen på længere sigt 

(Westergaard-Nielsen et al., 2015; Ross et al., 2016). Overgræsning ændrer 

vegetationssammensætningen henimod en større andel af planter, der er mindre næringsrige for 

får (Austrheim et al., 2008b). På den måde risikerer fåreholderne at stå i en selvforstærkende 

forværring af situationen, hvor det bliver stadigt vanskeligere at opretholde en fornuftig 

produktivitet. Derfor bør der fremadrettet sættes et øget fokus på de enkelte græsningsområders 

bæreevne, således at overgræsning minimeres og gerne helt undgås. I den forbindelse anbefaler vi, 

at der foretages en analyse af de enkelte områders græsvækst, og hvordan den påvirkes af 

tørkeperioder, således den enkelte fåreholder nemmere kan vurdere sit eget områdes bæreevne i 

form af antal får og lam per ha. Det kan være nødvendigt at se på tilskudsmulighederne, da der er 

risiko for at det nuværende tilskudssystem med en sats per moderfår og per kg lam produceret kan 

tilskynde til overbelægning på græsarealerne. 

 

Figur 19: Det samlede antal slagtede lam per år hos Neqi A/S og den gennemsnitlige slagtevægt per lam 
over tid. Sammensat efter Grønlands Statistik (2016b) og Departement for Fiskeri‚ Fangst og Landbrug 
(2016). 
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Hvis man sammenligner med Island, som benytter en lignende fårerace, så er produktiviteten i kg 

slagtevægt per lam i Island steget fra 16,4 kg i 2010 til 17 kg i 2014 (Hagstof Íslands, 2012). 

Betingelserne for fåreavl i Island afviger fra Grønland, men et norsk studie understreger, at det er 

muligt at opnå en tilsvarende produktivitet ved fåreavl i marginale alpine områder sammenlignet 

med lavereliggende og mere produktive arealer (Ådnøy et al., 2005). Der bør derfor iværksættes en 

analyse af årsagen til nedgangen i slagtevægten hos de grønlandske lam med fokus på effekten af 

tørke, produktivitet og overgræsning. Der til kommer, at en potentielt længere vækstsæson vil 

forbedre mulighederne for at slutfede lam på græs, men det vil sandsynligvis kræve, at nogle 

græsningsområder hegnes af, således græsmassen kan akkumuleres og være tilgængeligt på et 

senere tidspunkt. En nærmere analyse af de praktiske muligheder for slutfedning samt det 

økonomiske og produktivitetsmæssige potentiale vil kunne hjælpe fåreholderne med at vurdere 

deres muligheder for at forbedre foderforsyningen.  

 Rensdyr og moskusokser 

Den første tamrendrift i Sydgrønland blev etableret i 1973-74 med 88 dyr fra Itinnera ved Nuuk, 

hvor der i perioden 1952-98 fandtes en tamrendrift, som var baseret på tamrener fra Nordnorge 

(Lassen og Aastrup, 1981). Den sydgrønlandske rendrift har base ved Isortoq nordvest for Narsaq, 

hvor den råder over et græsningsareal på ca. 1.500 km2. Isortoq står selv for slagtning af dyrene på 

et EU-godkendt slagteri, og kødet går til det grønlandske hjemmemarked, Canada, Island og EU. 

Der arbejdes med at udvikle produkter som snacks af tørret rensdyr-kød og lignende. Isortoq har 

desuden tilladelse til at arrangere trofæjagt. Isortoq-bestanden er på ca. 3.000 dyr, og der slagtes 

årligt omkring 900 dyr. Den gennemsnitlige slagtevægt har været omkring 35 kg (Grønlands 

Statistik 2016). 

I 1992 blev der etableret endnu en tamrendrift på øen Tuttutooq tæt på Narsaq, og her rådes over 

et græsningsareal på ca. 200 km2. Dyr fra Tuttutooq bliver slagtet på slagteriet i Narsaq. Kødet 

afsættes (formentlig) udelukkende i Grønland. Der er ca. 500 dyr på Tuttutooq, og slagtantallet har 

gennem nogle år ligget på ca. 200 dyr med en slagtevægt på ca. 35 kg (Grønlands Statistik, 2016b). 

  

Figur 20: Får med nyfødt lam umiddelbart inden, de kommer ud på græs (venstre), og græssende får ved 
Qassiarsuk (højre). Fotos: Jesper O. Lehmann. 
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Den sydgrønlandske rendrift er ekstensiv, og der anvendes ikke mange ressourcer på opsyn og 

kontakt er med dyrene.  Der foretages ikke supplerende fodring af dyrene, og bestanden er således 

selvforsynende året rundt. Dyrene i Isortoq drives sammen til slagtning ved hjælp af helikopter7. 

Ligesom renerne, blev moskusokser indført til Vestgrønland, og de kom fra Nordøstgrønland i 1962 

og 1964 (Pedersen og Aastrup, 2000). Tanken var at skabe en stabil kødressource på et tidspunkt, 

hvor man vurderede, at rensdyrbestanden var meget lille. Bestanden voksede meget hurtigt og 

vurderes i den seneste opgørelse fra 2004 at udgøre ca. 7.200 dyr (Pinngortitaleriffik, 2004). 

Bestandens aktuelle størrelse er ukendt.  I 1987 blev 20 moskusokser sat ud ved Grønnedal, hvor 

bestanden ved seneste opgørelse er vurderet til 600 dyr på et område på ca. 430 km2 

(Pinngortitaleriffik, 2015).  

Fangst af indførte moskusokser ved Kangerlussuaq og ved Grønnedal har givet et godt udbytte, og 

begge steder er der gode erfaringer med trofæjagt. I 2014 blev der udsat 19 moskusokser ved 

Nanortalik. Fangst og trofæjagt forventes også her at kunne give et godt udbytte og gode indtægter, 

når bestanden har nået en passende størrelse. Indsamling og forarbejdning af moskusuld vil kunne 

give indtægter, hvis det sættes i system. 

Moskusokser holdes ikke som husdyr i Grønland. Erfaringerne med moskusokse-hold fra det 

arktiske område er spredte, hvad angår intensiv drift. Der er erfaringer med intensivt moskushold 

fra Fairbanks i Alaska (i 2008 43 dyr), hvor dyrene holdes i forbindelse med forskning, samt fra tre 

mindre farme i Alaska og Canada, med henholdsvis ca. 50, 20 og 15 dyr (Helfferich 2008).  De tre 

farme producerer fortrinsvis qiviut (moskusokseuld), eller satser på at levere dyr til andre farme. 

Kødproduktion spiller kun en lille rolle. Erfaringer viser, at moskusokser er vanskelige at holde, og 

at de skal tæmmes senest, når de er 6 måneder. De tre farme drives af personer med stærkt 

personligt engagement i uld-produktion og i nogle tilfælde med hjælp fra frivillige. 

 Kvæg 

Der er i dag en enkelt kvægavler i Sydgrønland, som i 2013 havde 143 stykker kvæg (Grønlands 

Statistik, 2016b), og det er fortrinsvis af racen Dexter. Dexter er en relativt lille, nøjsom race, og 

den er uden tvivl blandt de mere velegnede racer til det subarktiske klima og miljø i Sydgrønland. 

Globalt er der en lang række af racer, som er tilpassede til et væld af forskellige miljøer. Der er 

sandsynligvis andre racer, som også er anvendelige i Sydgrønland, og her vil racens robusthed, 

nøjsomhed og temperament være vigtige parametre. Dyrene skal kunne håndtere udsving i 

temperatur, vind, tørke, fodertilgængelighed med videre, og temperament bør også indgå i 

vurderingen, da kvæget græsser store områder, hvor den menneskelige kontakt er sparsom. 

Eksempler på racer, der kan være egnede, er Skotsk Højlandskvæg, Angus og Galloway, men en 

indførsel af andre racer bør bero på en nærmere analyse. De tre nævnte racer er alle større end 

Dexter, og de vil derfor både kræve mere staldplads og foder om vinteren. Både Skotsk 

Højlandskvæg og Galloway er kendte for at kunne gå ude året rundt under danske betingelser 

(Dansk Kødkvæg, 2006), men her opstår muligvis de samme udfordringer med vinterafgræsning 

og beskadigelser af vegetationen, som ledte til, at de grønlandske fåreholdere i dag har krav om 

vinteropstaldning af fårene. 

                                                        

7Vi ved ikke hvordan dyrene drives sammen på Tuttutooq, men det er formentlig på gåben. 
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I modsætning til får, der bider græsset over, river kvæg græsset af ved at vikle tungen rundt om 

græsset. Det betyder, at får kan græsse tættere på jordoverfladen end kvæg, hvilket muligvis kan 

udnyttes til samgræsning af får og kvæg. Potentielt kan det øge den samlede produktivitet uden at 

have negative konsekvenser for den naturlige vegetation. 

3.2 Afgrøder 

 Foderafgrøder og foderforsyning 

Fremskaffelse af vinterfoder fremstår som den største udfordring såvel ved det nuværende 

husdyrhold som ved en tilpasning til klimaforandringer. Det synspunkt fremgik allerede af 

udredningen omkring ”Græsgange i Sydgrønland” (Thorsteinsson, 1983), hvor der blev 

konkluderet, at der var et betydeligt uudnyttet potentiale for sommergræsning, mens arealet til 

vinterfoder var under det ønskede. Til trods for, at arealet er steget betydeligt, og fåreholdet er stort 

set uændret, så er der, ifølge konsulenttjenesten, importeret foder svarende til ca. halvdelen af det 

samlede fåreholds foderbehov i vinterperioden de seneste år. Ifølge Grønlands Statistik er der 

eksempelvis importeret 768 t korn til en værdi af 4,6 mio. kr. 

Ved et antaget behov på ca. 200 kg tørstof per moderfår betyder det, at der er udnyttet under 2.000 

kg tørstof per ha til vinterfodring fra de 1.100 ha. Udbyttet er således væsentligt lavere end de 

4.000 kg tørstof som blev anvendt som standard (Thorsteinsson, 1983). Dog kan det ikke 

udelukkes, at der også er sket en afgræsning på arealerne i tidlig forår og som led i slutfedningen af 

lammene. Trods dette forbehold synes der at være et potentiale for at øge nettoudbyttet fra de 

opdyrkede arealer. Konsulenttjenesten oplyser, at er der iværksat en indsamling af jordprøver fra 

de dyrkede arealer til fastlæggelse af næringsstofindhold og jordtype, hvilket sammen med en 

systematisk indsamling af produktionsdata kan danne et solidt fundament for en indsats, der kan 

øge udbyttet. 

Klimaforandringer med en længere vækstsæson vil stimulere til et højere udbytte, mens tørke og 

vind samt udvintring i forbindelse med isbrand (Figur 21 - venstre) sandsynligvis vil have negativ 

effekt. En indsats i forhold til tørke og vind er omtalt mere generelt for afgrødeproduktionen i 

afsnit 3.2.3. Isbrand opstår når sneen ovenpå afgrøden delvist smelter og efterfølgende genfryser, 

hvilket efterlader en iskappe, som helt eller delvist lukker for udvekslingen af gasser mellem jorden 

og atmosfæren. Det forårsager iltmangel samt en ophobning af ethanol, mælkesyre og kuldioxid i 

planten, hvilket ødelægger cellernes funktion og kvæler planten (Andrews, 1996). Nogle plantearter 

og græssorter er mere tolerante overfor isbrand end andre, eksempelvis timothe (Gudleifsson et al., 

1986). Isbrand opstår desuden meget lokalt, og i Island siger man, at græs kan tåle op imod tre 

måneder tildækket med is, og her forventes det, at problemet med isbrand vil blive større i nogle 

områder og mindre i andre (Gudleifsson, 2009). I Nordnorge forventes isbrand at blive et større 

problem (Uleberg et al., 2014). Det er derfor ikke klart, om problemet med isbrand vil blive større 

eller mindre i Sydgrønland, men der er behov for managementstrategier, der kan håndtere de 

tilfælde, der måtte komme. Uanset strategien vil der lokalt være behov for reserver af såsæd, fordi 

transporttiden vanskeliggør rettidig levering af ny såsæd og etablering af en ny afgrøde. 

I Nordcanada har man med ringe succes forsøgt sig med direkte isåning af græs uden forudgående 

jordbehandling, hvilket tilskrives en for høj koncentration af blandt andet mælkesyre i det øverste 

jordlag som følge af iltforbrugende respiration fra planteresterne (Gudleifsson, 2009). Der er 

derfor behov for yderligere viden om årsagsforhold og potentiel udvikling i forhold til 

klimaforandringer for både isbrand og andre årsager til udvintring forårsaget af skadedyrsangreb 
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med videre. Efterfølgende kan det danne grundlag for anbefalinger omkring eventuelle ændringer i 

management. Det gælder blandt andet græsarter, slættidspunkter og tilførsel af gødning. Hertil 

kommer, at der ved besøget i Grønland blev udtrykt interesse for at udnytte forskellige former for 

kemisk plantebeskyttelse. Indførsel heraf må vurderes i forhold til de agronomiske behov, men 

også i forhold til en sårbar natur og en mulige negativ effekter på et image som ”grøn natur” - se 

også afsnit 3.2.4.  

Intensivering af dyrkningen ved øget tilførsel af næringsstoffer i form af handelsgødning eller, 

umiddelbart mere økonomisk, en bedre udnyttelse af staldgødningen fra fårenes vinteropstaldning, 

må desuden undersøges. Brug af husdyrgødning vil sikre en tilførsel af en række næringsstoffer og 

øge jorden indhold af organisk stof i forhold til handelsgødning, hvilket vil bidrage til en bedre 

vandkapacitet og fastholdelse af næringsstofferne i dyrkningsfladen. Ifølge Grønlands Statistik blev 

der i 2015 importeret 788 t gødning, hvilket svarer til omkring 700 kg per ha opdyrket land. Det 

fremgår ikke, hvad næringsindholdet var, men ved en antagelse om 20 % kvælstof svarer det til en 

tilførsel på 140 kg N per ha. Vurderet i forhold til et udbytte på 2.000 kg tørstof med en bortførsel 

på 50-60 kg kvælstof, så er der ikke umiddelbart et behov for yderligere kvælstofgødskning. 

Tang som mulig ressource for husdyrholdet i Grønland 

Der er eksempler på, at visse fåreracer på Orkneyøerne kan ernære sig udelukkende på tang, som 

de æder direkte i havet ved lavvande (Hansen et al., 2003). Det er også kendt fra Grønland, at 

fårene (og moskusokser) græsser på tang i tidevandszonen. Der har således også været indledende 

undersøgelser tidligere, hvor fårs vinterfoder er forsøgt erstattet med en procentdel af tang (Hertz, 

2007).  

Produktion af tang ved dyrkning er under hastig udvikling (årligt øgning på 8 %), og i 2012 var der 

en årlig produktion ca. 19 mio. ton i Asien (Makkar et al., 2016). Makkar et al. (2016) angiver, at 

der ikke er nogen klar definition af ”tang”, men der er over 10.000 forskellige arter, hvoraf dog kun 

meget få har interesse som foder. Der er kun begrænset viden om produktivitet og ernæringsværdi 

af tang (Makkar et al., 2016). Igangværende undersøgelser (M. R. Weisbjerg, 2016; pers. medd., 

martin.weisbjerg@anis.au.dk) tyder på en betydelig variation i ernæringsværdien af tang, der 

naturligt findes i havet ud for Bodø i den nordlige del af Norge (67°19'00'' N, 14°28'60" E), hvilket 

svarer til breddegraden for Nuuk. 

  

Figur 21: Isbrand i en græsmark (venstre) og spirende foderkorn (højre) på Upernaviarsuk sommeren 
2016. Fotos: Jesper O. Lehmann. 



Muligheder for klimatilpasning i landbrugserhvervet - status og handlemuligheder 

32 

 

Disse undersøgelser viser, at der er en betydelig variation i eksempelvis proteinkoncentrationen, 

som varierer fra 67 til 387 g protein per kg tørstof. Samtidig varierer fordøjeligheden fra 32 til 88 % 

fordøjeligt organisk stof med en variation knyttet til såvel sæson som type. De mest proteinrige 

tangplanter har således en værdi i husdyrfodringen på højde med sojaskrå (M.R. Weisbjerg, 2016; 

personlig kommunikation). Der afventes i øjeblikket resultater fra analyser af indholdsstoffer i 

naturlig og dyrket tang fra Nuuk-området, og som også vil vise variationen over året på omtrentlig 

månedlig basis. 

Ifølge Makkar et al. (2016) er der kun relativt få arter (på verdensplan), der har interesse som 

direkte foder, og det er indtil videre primært de store brunalger (fucoider og kelp). Netop disse 

arter forekommer i overvejende grad også i de polære egne (Lüning, 1990). Størrelsen af biomassen 

af netop disse arter er tidligere undersøgt i Qaqortoq-området med henblik på høst til f.eks. foder 

(Wegeberg, 2007). Der er dog kun begrænset viden om arternes produktivitet (Wegeberg, 2007; 

Krause-Jensen et al., 2012), og dermed rammerne for bæredygtig høst af naturlige bestande i 

Grønland. Der er igangværende aktiviteter i et samarbejde mellem Grønlands Naturinstitut og 

Aarhus Universitet, der skal støtte op på dette område (O. Geertz-Hansen, 2016; pers. medd., 

olge@natur.gl). 

For nærværende synes der ikke at være økonomi ved dyrkning og/eller høst af tang udelukkende til 

husdyrfodring, men der kunne være et potentiale ved udnyttelse til human konsum for dele af 

høsten og resten til fodring af husdyr i vinterperioden (M. R. Weisbjerg, 2016; pers. medd., 

martin.weisbjerg@anis.au.dk). Tilsvarende er der kun én eller få virksomheder, der høster tang i 

Grønland, og det er udelukkende til human konsum (f.eks. Maki Seaweed). Der har endvidere 

været indledende aktiviteter i Grønland omkring dyrkning af tang med det primære formål at dyrke 

tang til human konsum (Wegeberg og Geertz-Hansen, 2015). 

 Salgsafgrøder 

Den grønlandske vækstsæson er relativt kort, hvilket er en udfordring for dyrkning af mange 

salgsafgrøder så som grøntsager og korn på friland. Enkelte fåreholdere har erfaring med dyrkning 

af kartofler (Figur 22 - venstre) med varierende udbytter henover årene (Landbrugskommisionen, 

2014), og vurderingen er, at udbyttet i 2016 varierer fra 2,7 til 9,7 ton per ha (K. Albrechtsen, 2016; 

pers. medd., kua@kni.gl). I den nordlige del af det Sibiriske fastland har man opnået udbytter på 

2,5 til 3,2 ton per ha (Merzlaya et al., 2008) afhængig af gødningsstrategi, men det er i et køligere, 

mere tørt klima og med kun 30 mm vanding. I den nordlige del af Ontario, Canada, har forsøg vist 

en markant stigning i udbyttet ved at beskytte marken med læhegn af pil (Barbeau et al., 2015), og 

det kan også være interessant i Grønland. Tilsvarende viste et nordfinsk studie, at forspiring samt 

valg af sort havde en markant effekt på udbyttet under arktiske forhold, og her opnåede man 

udbytter fra 7 til 39 ton per ha (Hannukkala, 2001). Et nyligt studie fra Grønland viste udbytter fra 

10-17 ton per ha fra gødede marker, men især én mark havde et markant lavere udbytte det ene år i 

forhold til det andet, hvilket blev tilskrevet fønvinden (Michelsen et al., 2014).  

Den grønlandske kartoffelpris har ligget omkring 7-10 kroner per kg (Landbrugskommisionen, 

2014), og der er således basis for en indtægt i størrelsesordenen 40.000 til 80.000 kr. per ha men 

med store variationer mellem år og marker. Det er vanskeligt at vurdere, hvad 

dyrkningsomkostningerne vil være under grønlandske forhold. Tabel 6 viser et standardbudget for 

produktion af spisekartofler i Danmark med et dækningsbidrag på 34.821 kr. per ha, hvor der 

samlet set er 25.500 kr. i omkostninger per ha fordelt med 10.000 kr. til de direkte 

stykomkostninger og 15.000 kr. til maskiner inklusive arbejde. Fordelingen mellem styk- og 

maskinomkostninger vil være stærkt afhængig af størrelsen af produktionen, og det må forventes, 
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at de samlede omkostninger ved en produktion i større skala vil være væsentligt højere i Grønland 

end de viste danske standardomkostninger. Det er derfor nødvendigt med en nærmere analyse af 

de driftsøkonomiske forhold i hele kæden fra dyrkning, opbevaring og afsætning for at vurdere 

potentialet.  

En væsentlig faktor for produktionsomkostningerne er også, hvorvidt indkøb af specialmaskiner til 

kartoffeldyrkningen støttes økonomisk, og hvorvidt flere landmænd kan udnytte de samme 

maskiner. En investering på 200.000 kr. i maskiner vil eksempelvis lede til driftsomkostninger på 

7.245 kr. per ha per år til afskrivninger (15 % per år), forrentning (5 % per år) og vedligehold (10 % 

af nyværdi per år) set over en 15-årig periode, hvis maskinerne kun anvendes på fem ha. 

Noget tyder dog på, at der er betydelige muligheder for dyrkning af kartofler i Grønland, men 

forhold som investeringsbehov, vanding, beskyttelse mod vind, næringsstofforsyning og valg af sort 

bør undersøges nærmere. Det gælder især i en situation, hvor man fremover må forvente større 

udsving i klimaforholdene. Hvis praksis omkring vanding, gødningsforsyning og beskyttelse mod 

vind optimeres, bør det være muligt at opnå udbytter svarende til allerede målt i Grønland (17 ton 

per ha) og sandsynligvis endnu højere, om end der bør tages højde for lokale forhold så som 

jordens kvalitet og markens placering. 

                                                        

8 Baseret på danske budgetkalkuler fra www.farmtalonline.dk anno 2016. 

Tabel 6: Omkostninger ved dyrkning af kartofler baseret på danske standardtal8 

Emne Mængde Enhed Kr. / enhed Kr. i alt 

Udbytte 45.300 Kg / ha 1,33 60.355 

     

Stykomkostninger     

Læggekartofler 3.200 Kg 1,50 4.800 

Handelsgødning 424 Kg 6,32 2.680 

Plantebeskyttelse    3.412 

Stykomkostninger i alt, kr. per ha    10.892 

     

Maskinomkostninger     

Jordbehandling 1  3.788 3.788 

Lægning og hypning 1  1.721 1.721 

Sprøjtning 10  185 1.850 

Optagning og hjemkørsel 1  4.793 4.793 

Vanding, i alt 100 mm 19,90 1.990 

Øvrige    500 

Maskin- og arbejdsomkostninger i alt, kr. per ha 14.642 

     

Samlede omkostninger, kr. per ha    25.534 

 

Dækningsbidrag per ha efter maskin- og arbejdsomkostninger, kr. per ha 34.821 
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Ovenstående eksempel tager udgangspunkt i en produktion, der allerede findes i mindre skala, 

men det er muligt, at også andre grøntsager med en relativt kort vækstsæson kan være aktuelle. 

Eksempelvis dyrker nogle fåreholdere ligeledes majroer og rabarber (Figur 22 - højre), hvor den 

grønlandske rabarber er speciel, fordi den ikke danner oxalsyre (Markussen, 2012). Forhold så som 

holdbarhed og transport er muligvis en større udfordring for rabarber end for kartofler, majroer og 

lignende rodfrugter, og en grøntsagsproduktion bør derfor indtænkes i en større sammenhæng 

omkring behov for forarbejdning, lagring, transport og friskhed hos forbrugerne.  

I modsætning til kartofler, dyrkes der ikke korn i Grønland, men arkæologiske studier fra Tromsø i 

Nordnorge viser, at både byg og hvede har været dyrket nord for polarcirklen (Sjogren og Arntzen, 

2013). Et igangværende studie viser, at det på tværs af Island, Nordnorge, Færøerne og 

Orkneyøerne er muligt at dyrke forskellige kornafgrøder med udbytter på 2-5 ton per ha (Martin et 

al., 2016), og med klimaforandringer kan dette blive aktuelt i Grønland på længere sigt. 

Mulighed for en øget væksthusproduktion i Grønland 

På Upernaviarsuk forsøgsstation findes der allerede væksthuse (Figur 23), og der uddannes også 

produktionsgartnere. Væksthusproduktion er ressourcekrævende, og under danske forhold bruges 

årligt 265 kWh (sammenregning af brændsler og el) til opvarmning, køling og lys samt og 23,3 liter 

vand per m2 væksthus (Statistics Denmark, n.d.: tal fra 2014). Der til kommer andre ressourcer så 

som næringsstoffer, frø og kuldioxid med videre afhængig af den valgte afgrøde. Mulighederne for 

væksthusproduktion i Grønland vil ikke umiddelbart blive væsentligt anderledes i takt med et 

ændret klima, men et ændret klima kan øge muligheden for en synergi mellem produktion af 

grøntsager i et væksthus og på friland. Eksempelvis kan planter forspires i et væksthus og senere 

udplantes på friland, og der til skal lægges muligheden for at udnytte husdyrgødningen i enten ren 

eller komposteret form i væksthuset.  

  

Figur 22: Kartofler på kam (venstre) or rabarber (højre). Fotos: Kunuk Albrechtsen og Jesper O. Lehmann. 
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Umiddelbart virker de største udfordringer for en øget væksthusproduktion derfor at være den 

relativt store investering i selve væksthuset, energiforsyningen (se også afsnit 4) og ikke mindst 

afsætningen af varerne, da mange friske grøntsager ikke tåler lange transporttider. Derfor kan 

væksthusenes placering i forhold til transport- og afsætningsmuligheder vise sig at være en særlig 

udfordring, men det kan energiforsyningen også vise sig at være. En mulighed er, at væksthusene 

anlægges i områder, hvor der er overskydende vedvarende energi. En grøn strategi kunne på den 

måde indeholde en lokal produktion af grøntsager fremavlet ved brug af vedvarende energi. 

Derudover kan fønvinden viser sig at være en speciel udfordring for selve væksthusenes 

holdbarhed, og hvis der fremover skal sættes et større fokus på væksthusproduktionen, bør der 

foretages en dybere analyse af de mange praktiske og logistiske forhold omkring 

væksthusproduktionen. Der kan muligvis hentes inspiration fra en nylig canadisk udgivelse 

(Exner-Pirot, 2012) samt praktiske eksempler fra Canada (Sjöberg, 2015; Gould, 2016).  

En mulighed for væksthusdesign er delvist nedgravede og med lukkede, isolerede nordsider, som 

det blandt andet er set i køligere egne af Kina (Figur 24) og Canada (Sjöberg, 2015). På især 

nordlige breddegrader, hvor solen står relativt lavt på himlen, vil det ikke være nødvendigt med 

lysindfald fra alle sider af væksthuset, hvorfor den ene side kan isoleres, men der findes et væld af 

forskellige væksthusdesigns. En nærmere analyse vil kunne klarlægge og beskrive anbefalinger til 

konstruktion og placering af væksthuse i forskellige egne af Grønland, men en sådan analyse bør 

også tage højde for behov for friskhed og volumen, da det kan være afgørende faktorer for 

væksthusets design.  

Under grønlandske forhold vil friskhed enten kunne leveres, hvis grøntsagerne transporteres med 

dyr lufttransport, eller hvis de produceres i umiddelbar nærhed af forbrugerne. Det vil derfor 

kunne give mening med større, avancerede og automatiserede systemer i nærheden af de større 

byer, mens mindre, mere simple systemer sandsynligvis vil passe bedre ind i de mindre samfund. 

Endeligt vil en sådan analyse også kunne inddrage kunstige dyrkningssystemer så som 

hydroponics, hvor planterne dyrkes uden brug af jord og eventuelt indendørs med kunstig lys. Et 

eksempel er firmaet Arctic Greens, som har etableret en produktion af salat i containere i Nuuk 

(www.facebook.com/arcticgreens). 

  

Figur 23: Væksthusproduktion på Upernaviarsuk sommeren 2016. Fotos: Jesper O. Lehmann. 
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 Vanding af afgrøder 

Landbrugsproduktionen i Sydgrønland er vanskeliggjort ved, at der i gennemsnit kun er en effektiv 

nedbør på 58 mm i sommerperioden (Tabel 3), og i de fleste vækstsæsoner er der mangel på vand i 

vækstperioden. Vandmanglen skyldes både en for lille nedbør i forhold til fordampningen men 

også, at dyrkningsjorden har en lav vandholdningskapacitet. Tørkestress rammer dyrkning af 

kartofler samt græs og grønkorn til slæt på sandede omdriftsarealer, når ca. halvdelen af en effektiv 

nedbør på 58 mm er brugt, og klimaforandringerne forventes at forværre situationen. Udover 

fordampning og afgrødeart vil roddybde og dermed jordlagets tykkelse samt jordens evne til at 

holde på vandet påvirke det samlede vandingsbehov henover vækstsæsonen.  

Hvis man antager en fordampning på 3 mm per dag, vil der være et skønsmæssigt behov for at 

vande græs og kartofler med 100-200 mm eller 1.000-2.000 m3 per ha. Fordampningen er dog 

afhængig af faktorer så som sol, vind, luftfugtighed og døgnlængde, og det er derfor muligt, at 

fordampningen nærmere svarer til danske forhold (ca. 5-6 mm per dag), hvilket vil påvirke 

vandingsbehovet. 

Udbyttetab på op til 80 % er mulige i tørre år såfremt, der ikke vandes, og for at imødegå dette skal 

der bl.a. investeres i vandingsanlæg. Før en større investering bør der foretages en mere 

omfattende analyse af klima, jordbund, landbrugsstruktur, vandforsyningsmuligheder med videre, 

som kan danne baggrund for en egentlig anbefaling omkring vandingsstrategier og –behov. 

Vandingsteknik 

Vandingsteknikkerne spænder bredt fra placering af drypslanger i jorden til store selvkørende 

vandingsmaskiner. Valget af teknik bør baseres på en analyse af mange faktorer og forhold; 

herunder ejendommens dyrkningsareal og afgrødesammensætning, dyrkningsjordens 

beskaffenhed og placering i terrænet, vandforsyningsmuligheder samt den samlede økonomi og 

investeringens rentabilitet. For nuværende er der ikke indsamlet nok viden og informationer til at 

gennemføre en sådan analyse og anbefalingen til teknikker er baseret på et skøn. 

  

Figur 24: Eksempel på delvist nedgravede væksthuse, hvor nordsiden er lukket og isoleret. Billederne er fra 
den nordlige, kølige og tørre del af Kina. Fotos: Jørgen E. Olesen. 
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Umiddelbart vil den bedste teknik til vanding af kartofler, hvor arealerne er små, være drypslanger, 

der placeres i kartoffelrækkerne ved lægning og fjernes igen ved høst. Herved kan opnås en præcis 

tilførsel af vand og gødning iblandet vandingsvandet, og energiforbruget til pumpning af vand er 

lavt. Det betyder, at gødningen kan fordeles mere præcist efter behov henover sæsonen, hvilket kan 

optimere udnyttelsen og minimere tabet til det omkringliggende miljø. Pumpen til sådant et anlæg 

kan drives via en stationær elforsyning, diselgenerator eller måske kan det bedste valg for energi 

være solceller eller lokal vandkraft. 

Til bredsåede græs- og kornmarker samt permanent græs, hvor det forudsættes, at terrænet er 

hældende, er den bedste teknik vanding med sprinkleranlæg. Her er der mange forskellige typer at 

vælge imellem og afhængig af markens anvendelse og placering kan sprinklerne, der sidder 

fastmonteret på rør, være stationære på marken, eller rørene kan flyttes, så flere marker kan 

vandes med samme anlæg. Energibehovet til sådanne anlæg kan være betydeligt større, og 

vandpumpen opereres via fast elforsyning eller af dieselgeneratorer. 

 Beskyttelse af afgrøder og næringsstofforsyning 

Den grønlandske landbrugsjord er begunstiget af en sammensætning som sammen med klimatiske 

forhold gør, at traditionelle sygdomsproblemer ikke opstår i samme omfang i blandt andet 

kartofler som under varmere himmelstrøg (Michelsen et al., 2014). Skadedyr er heller ikke noget 

videre problem i dag, men det er muligt, at et varmere klima vil gøre, at der fremadrettet kan 

opstår problemer med både skadedyr og sygdomme. Således pågår der i øjeblikket en vurdering 

hos konsulenttjenesten om, hvorvidt behovet for skadedyrsbekæmpelse er ved at opstå i nogle 

afgrøder. Det grønlandske landbrugserhverv står i en speciel situation, hvor man ikke tidligere har 

haft behov for brug af plantebeskyttelsesmidler, og nu står overfor, at det skal overvejes.  

Anvendelse af plantebeskyttelsesmidler vil uundgåeligt medføre, at enten rester af det anvendte 

produkt eller nedbrydningsrester fra produktet havner i jorden og efterfølgende nedbrydes der. 

Teksturen og tykkelsen af den grønlandske landbrugsjord gør, at der en forøget risiko for, at der 

sker tab af pesticider til vandmiljøet. Det grønlandske landbrug fylder relativt lidt i forhold til det 

omkringliggende miljø, men derfor bør der alligevel foretages en konkret vurdering af både 

nødvendigheden og konsekvenserne ved at benytte plantebeskyttelsesmidler til de forskellige 

afgrøder. Desuden vil brug af plantebeskyttelsesmidler altid indebære en øget omkostning. 

I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at det er unikt for det grønlandske 

landbrugserhverv, at man historisk set har haft meget få problemer med sygdomme og skadedyr. 

Det er ikke givet, at det fortsætter sådan, og her er klimaet ikke den eneste risikofaktor. Grønland 

importerer en stor del såsæd, læggekartofler, foder og gødning, og der er en risiko for, at der 

kommer både skadedyr og sygdomme med dem ind i landet. De grønlandske myndigheder bør 

derfor lægge langt større fokus på plantesundhed og kontrol med importen af biologisk materiale 

med henblik på at minimere risikoen for indbragt smitte. Potentielt set kan det minimere eller helt 

fjerne behovet for plantebeskyttelsesmidler. Hvis sådanne tiltag ikke implementeres, kan det 

ødelægge fremtidige muligheder for bæredygtig produktion. 

Som tidligere nævnt kan der desuden være behov for at skulle beskytte afgrøderne mod vind. På 

Upernaviarsuk står der i dag forskellige læhegn af blandt andet pil og gran (Figur 25). Grønland 

har tidligere være dækket af forskellige former for vegetationer, men på grund af landets placering 

og store isdække har der ikke været nogen større indvandring af arter siden seneste istid (Normand 

et al., 2013). Normand et al. (2013) skriver desuden, at der sammen med klimaforandringerne i 

Grønland; især i den sydlige del, må forventes bedre muligheder for træer og buskes vækst og 
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overlevelse. Noget tyder derfor på, at de grønlandske landmænd fremadrettet i højere grad kan 

bruge træer og buske aktivt til at beskytte deres afgrøder mod vind, og en nærmere analyse vil 

sandsynligvis kunne fastslå hvilke arter, der er de bedst egnede. En sådan analyse bør desuden 

sikre, at man ikke indføre arter, der har givet kendte problemer andre steder, og man kan med 

fordel starte med arter, der naturligt gror under lignende klimatiske forhold og inden for den 

kortest mulige afstand fra der, hvor de skal plantes. 

Udover vindbeskyttelse, vil nogle arter også kunne indgå som en del af vinterfodret til fårene, da 

kviste og blade fra en række træarter godt kan have rimelige næringsværdier for drøvtyggere 

(Anonymous, 2016). Afskårne grene kan også flises, blandes sammen med husdyrgødningen og 

nedmuldes i forbindelse med forberedelsen af såbedet til en kommende afgrøde. Det vil desuden 

kunne bidrage til opbygning af kulstof i jorden, om end det for nuværende ikke vides hvor hurtigt 

det vil blive omsat i jorden.  

4 Muligheder for vedvarende energi 

Vedvarende energi, i form af vandkraft, vindkraft og solenergi, vil kunne udnyttes i udviklingen af 

landbruget i Grønland; især til opvarmning af drivhuse, boliger og produktionsanlæg. Anvendelse 

af vedvarende energi til opvarmning af drivhuse for grønsagsproduktion og dyrkning af 

udplantningsplanter vurderes at være en oplagt mulighed for at stimulere grønsagsproduktionen i 

Grønland, og som det fremgår nedenfor er mulighederne til stede. 

Vandkraft er Grønlands primære vedvarende energikilde. Vandkraft udgjorde 62 % af 

Nukissiorfiits produktion af el og varme i 2015 (Nukissiorfiit, 2016). Vedvarende energi, dvs. 

primært vandkraft, dækker imidlertid kun ca. 11 % af Grønlands samlede energibehov 

(Departement for Natur‚ Miljø og Energi, 2016). 

  

Figur 25: Læhegn af henholdsvis gran (venstre) og pil (højre) på Upernaviarsuk i sommeren 2016. Fotos: 
Jesper O. Lehmann. 
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Grønlands regering prioriterer anvendelse af vandkraft, og der er uudnyttede muligheder for 

udnyttelse af vandkraft mange steder i Grønland (Departement for Natur‚ Miljø og Energi, 2016)9. I 

forbindelse med en kortlægning af vandkraftpotentialerne i 2005 vurderede Nukissiorfiit, at 16 

potentialer er egnede til industriel produktion (Nukissiorfiit, 2005): 1 ved Narsaq, 3 ved Paamiut, 8 

i Nuuk, 3 ved Maniitsoq og 1 ved Ilulissat. Hertil kommer et ukendt antal muligheder for lokal 

produktion i lille skala, som det ses ved flere af de eksisterende fåreholdersteder.  

Nukissiorfiit og Asiaq undersøger i øjeblikket mulighederne for etablering af 

mikrovandkraftværker ved Qassiarsuk, Arsuk, Qeqertarsuatsiaat, Ittoqqortoormiit og Atammik (G. 

S. Nielsen, pers. medd., gers@nukissiorfiit.gl). 

Der er pt. planer om at udvide vandkraftværket ved Qorlortorsuaq. Ifølge projektets VVM-

redegørelse vil der i forhold til det nuværende forbrug blive en overskudsproduktion ved den 

påtænkte udvidelse. Det synes at være en oplagt mulighed at anvende noget af 

overskudsproduktionen til opvarmning af drivhuse til grønsagsproduktion og dyrkning af 

udplantningsplanter. Det kunne være ved Qorlortorsuaq, hvor der findes et fåreholdersted og 

infrastruktur bestående af veje og en anløbsplads for både eller på en anden passende lokalitet. 

Vindkraft er tidligere i Energiplan 2020 blevet vurderet for mindre velegnet for Grønland på grund 

af vindforholdene, som generelt er meget variable (Mai og Lemgarth, 2005). Det nævnes dog, at 

små vindkraftanlæg kan være relevante til forsyning af f. eks. fåreholdersteder, turismefaciliteter og 

lignende. Opvarmning af drivhuse er en anden mulighed. Den teknologiske udvikling indenfor 

området betyder desuden, at der er i dag er mere robuste vindmøller på markedet, hvilket eventuelt 

kan blive interessant for Grønland.  

I Energiplan 2020 fremhæves det, at solenergi kan have et stort potentiale for anvendelse i 

Grønland efterhånden, som teknologien udvikles. Solceller og solpaneler benyttes flere steder til 

privat energiforsyning. Nukissiorfiit driver desuden et forsøgsanlæg i Nuuk. En rapport 

konkluderede i 2015, at anvendelse af solenergi er en mulighed i Grønland i sommermånederne. 

Analyser har vist, at op til 50 % af energiforbruget i bygder vil kunne dækkes af solenergi 

(Leerbeck, 2015). 

Nukissiorfiit planlægger et pilotprojekt med solceller til bygder i Kapisillit, Isortoq og Tiniteqilaaq i 

Sermersooq Kommune (Nukissiorfiit, 2015b). Solenergi i forbindelse med drivhuse vurderes at 

have et stort potentiale for anvendelse i grønsagsproduktion. Nukissiorfiit er i gang med at etablere 

et pilotprojekt, hvor et hybridforsyningsanlæg i Igaliku, som kombinerer sol, vind og en 

batteribank med et klassisk dieselgeneratoranlæg, skal teste samspillet mellem de fire energiformer 

under grønlandske forhold. Formålet er, at reducere det nuværende dieselforbrug (Nukissiorfiit, 

2015a). 

5 Bæredygtighed 

Den såkaldte ”Brundtland-rapport” (World commission on environment and development, 1987) 

var med til at beskrive begreberne bæredygtighed og bæredygtig udvikling, hvor en beskrivelse af 

bæredygtigheden inddeles i tre kategorier: social, miljø og økonomi. Kort fortalt handler det om, at 

                                                        

9 Departement for Natur, Miljø og Energi er ved rapportens færdiggørelse blevet til Departement for 
Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug. 
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en samlet diskussion om bæredygtighed nødvendigvis må omhandle både sociale samt miljø- og 

økonomimæssige aspekter. I en grønlandsk kontekst betyder det, at de muligheder og 

udfordringer, som klimaforandringer har og fortsat vil forårsage, skal anskues bredere end blot de 

konkrete tekniske og biologiske problemstillinger, vi har beskrevet i de foregående kapitler.  

En diskussion af bæredygtighed forudsætter derfor, at forhold så som økonomisk levedygtighed, 

mulighed for arbejdspladser, påvirkning af identitet og kultur også medtages. Dermed får det en 

klar politisk dimension. Endelig kan bæredygtighed også betyde, at man søger at fremme en 

tilstand, man gerne vil opnå, eller søger at imødekomme en udefrakommende trussel. I den 

sammenhæng ser vi risikoen for, at Grønland importerer skadevoldere og sygdomme sammen med 

anden biologisk materiale som værende betydelig, fordi det fundamentalt kan ændre de naturgivne 

betingelser, som landbruget og naturen opererer under.  

5.1 Økologi og anden certificering 

Der er et stigende antal af certificeringsordninger, som har til formål at dokumentere produktionen 

eller produktet. Knudsen et al. (2014) har gennemgået de mest udbredte certificeringsordninger 

indenfor fødevareproduktionen, og disse kan opdeles i tre kategorier. Den første kategori er en 

produktcertificering; herunder f.eks. økologi, der kan anvendes i forbindelse med salg af et konkret 

produkt, mens den anden kategori er certificering af de produkter, der anvendes i forbindelse med 

selve fødevareproduktionen. Det gælder f.eks. Fair Trade, som sikrer at de importerede ressourcer 

overholder nogle givne standarder. Begge disse kategorier er baseret på initiativer fra 

markedsaktørerne, mens den tredje kategori er en certificeringsordning, som drives at 

myndighederne. Det er f.eks. PEF, som er et EU-initiativ til miljødeklaration baseret på 

livscyklusmetoden. Under denne kategori hører også oprindelsesmærkning, som for eksempel EU's 

oprindelsesmærkningsordninger TSG, PDO, eller PGI (Kjeldsen et al., 2014). 

Certificeringen medfører typisk, at der er ekstra omkostninger til erhvervelse af certificeringen og i 

en del tilfælde også til en løbende kontrol. Det betyder, at der skal opnås en økonomisk fordel i 

form af markedsadgang eller en øget pris i markedet for, at det for producenten er fordelagtigt at 

opnå en certificering.  

I den nuværende situation for Grønlands landbrugsproduktion, hvor den helt overvejende del af 

produktionen afsættes på hjemmemarkedet, er det svært at se en specifik fordel ved at indgå i en 

certificering eller oprindelsesmærkning. Såfremt der sker en udvikling med eksport som mål, må 

det overvejes om nogle af ordningerne kan understøtte markedsadgangen og prisen i forhold til en 

markedsføring med udgangspunkt i oprindelsen ”Grønlandsk produceret”.  Lokale fødevarer – som 

også kan opfattes som en form for certificering eller oprindelsesmærkning -  har fået en stigende 

markedsandel i de seneste år. Lokale skal i den forbindelse forstås mere som defineret til et konkret 

produktionssted, end at der nødvendigvis er en kort afstand mellem producent og aftager. Det 

internationale marked for lokale eller andre stedspecifikke fødevarer er i stadig vækst. For 

eksempel kan det nævnes at markedet for oprindelsesmærkede produkter er gået fra 13,3 

milliarder Euro i 2005 til 15,8 milliarder Euro, målt i salgsværdi (EC, 2013). Grønlandske 

fødevarer vil sandsynligvis kunne få en markedsandel på dette marked. 
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5.2 Grønlandske fødevarers betydning for samfundet 

Nærværende rapport har fokus på de nuværende landbrugsområder og de udfordringer, 

produktionen står overfor fremadrettet med klimaforandringer for øje. I denne sammenhæng kan 

det være relevant at se nærmere på efterspørgslen af landbrugsvarer. 

Baseret på data fra Grønlands Statistik fra 1993 og frem til 2015 ses, at der er sket en betydelig 

stigning i importen af fødevarer (Figur 26). Det gælder især importen af grøntsager og frugt, som er 

mere end fordoblet, mens importen af kød er steget med 52 %. Importen af fisk er siden 1993 

reduceret med 65 %. I samme periode er den samlede grønlandske befolkning steget med 2 %, 

hvilket betyder, at importen af fødevarer ikke kan skyldes en befolkningstilvækst, men i højere grad 

er et resultat af en ændring i kostvaner. Langt størstedelen af fødevarerne er importeret, mens 

grønlandsk producerede fødevarer udgør ca. 4 % af omsætningen i Sydgrønland og 2 % af 

omsætningen i Nuuk (B. Chemnitz, 2016; pers. medd., brian.chemnitz@knb.gl). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendensen i importen viser således, at der er en generel stigning i efterspørgslen af 

landbrugsprodukter, og dette gælder ikke kun importerede produkter. I et Interview med Brugseni 

bekræftes, at der er stor efterspørgsel efter grønlandsk producerede landbrugsprodukter og det til 

trods for, at produkterne er betydeligt dyrere – f.eks. kan prisen på grønlandske kartofler være det 

dobbelte af importerede kartofler. Befolkningen er således interesseret i at betale en merpris for 

lokalt producerede landbrugsprodukter, og efterspørgslen på både lokal produceret kød og 

grøntsager er på nuværende tidspunkt større end udbuddet.  

Figur 26: Import af udvalgte fødevarekategorier til Grønland. Kilde: Grønlands Statistik (2016). 
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De største udfordringer, som er forbundet med salg af grønlandske landbrugsprodukter, er især 

knyttet til købsaftalen med producenterne og fragtforholdene. Fødevareforhandleren aftaler 

individuelt med den enkelte landmand, og der er således ikke en samstemmende procedure for 

f.eks. vilkår og priser. Transporten af landbrugsprodukterne kan være behæftet med betydelige 

omkostninger på grund af de logistiske udfordringer. Dog vil en meromkostning for grønlandske 

produktionsforhold givetvis altid være en præmis som følge af det koldere klima og kortere 

vækstsæson sammenlignet med forholdene for importerede landbrugsprodukter. Interview med 

Brugseni indikerer, at der er potentiale for en større afsætning end det, som den nuværende 

landbrugsproduktion kan udbyde velvidende, at der givetvis er en grænse for merprisen på 

grønlandske kontra importerede landbrugsvarer. 

Det kunne være interessant at se nærmere på betydningen af indtagelsen af grønlandsk 

producerede landbrugsprodukter. Hvad er det for en værdi, man køber, når man er villig til at 

betale en højere pris? Det er givetvis ikke smagen alene, som er afgørende, men i valget ligger også 

nogle andre overvejelser, som måske kan tage udgangspunkt i en følelse af forbundenhed med 

naturen eller en oplevelse af den ”ægte”, rene vare eller en bevidsthed om, at grønlandsk mad er 

sundere, eller at grønlandsk mad er knyttet til kulturelle og sociale fællesskaber. Har det nogen 

særlig værdi for grønlændere at spise grønlandsk mad? Hvornår spiser familier grønlandsk mad – i 

forbindelse med hvilke begivenheder? Svarerne kan sikkert brede sig over et bredt spektrum, og 

det har ikke været muligt indenfor nærværende projekt at undersøge disse forhold nærmere. Den 

nuværende landbrugsdrift i Grønland støttes økonomisk af Selvstyret, og det vil givetvis også være 

nødvendigt ved en fortsat eller udvidet landbrugsproduktion. Det er derfor relevant at få 

identificeret og beskrevet argumenterne for den værdi, en lokal produktion af fødevarer har for den 

grønlandske befolkning.  

Et andet vigtigt spørgsmål i forbindelse med produktion af grønlandske landbrugsprodukter er, om 

det har nogen sundhedsmæssig betydning, at den almene grønlænders kost ændres i retning af 

øget indtagelse af importeret fødevarer på bekostning af lokale fødevare som fisk, kød og bær eller 

andre planter.  

På nuværende tidspunkt vil en eventuel fremtidig udvidelse af landbrugsproduktionen 

sandsynligvis være rettet mod hjemmemarkedet. På længere sigt kunne det være relevant at 

vurdere mulighederne på eksportmarked - f.eks. for forarbejdet varer så som pølser og spegepølser 

baseret på rensdyrkød. Transporten fra Grønland kunne med fordel transporteres i retur-

containere fra import af øvrige køle-varer. Det ville ikke være utænkeligt, om også 

konsumforbrugere i andre lande er villige til at betale en merpris for grønlandske 

landbrugsprodukter; ikke alene for smagens skyld, men også fordi et grønlandsk produkt i sig selv 

betragtes som værende af særlig værdi. 

  



Muligheder for klimatilpasning i landbrugserhvervet - status og handlemuligheder 

43 

 

6 Konklusioner & Perspektivering 

Produktion af vinterfoder 

En længere og varmere vækstsæson kan udnyttes til at øge selvforsyningen med foder. Det 

anbefales, at der iværksættes en systematisk registrering på fåreholderstederne af 

jordbundsforhold, nuværende dyrkningspraksis og udbytte, samt at der etableres forsøgsaktiviteter 

med afprøvning og test af nye arter og sorter af græs. På sigt kan der også iværksættes 

undersøgelser af korn til modenhed og betydningen af forskellige dyrkningsmæssige tiltag så som 

gødskning, plantepleje m.v. 

Husdyrenes produktivitet 

Husdyrproduktionen er tæt knyttet til sommergræsningen, hvorfor det anbefales at iværksætte en 

løbende registrering af biomassen (mængde og sammensætning) og kvaliteten heraf over 

græsningssæsonen på de arealer, der udnyttes til husdyrhold (får, ren og moskusokse). 

Efterfølgende bør det sammenholdes med den animalske produktivitet og udvikling i forhold til 

målsatte ønsker til naturværdi. En systematisk registrering vil desuden sikre, at afgræsningen 

løbende tilpasses de klimatiske vækstbetingelser. 

Udnyttelse af ubesatte og perifere bedrifter og græsningsområder 

En række af de tidligere fåreholdersteder er forladte og samtidigt vil klimaforandringerne kunne 

øge arealet, der er potentielt brugbar for husdyrproduktionen. Til klarlægning heraf anbefales, at 

der foretages en analyse af ressourceforbruget i henholdsvis renavl og fåreavl, hvor der medtages 

omkostninger til alle led i produktionen så som staldanlæg, maskiner, foder, transport af dyr, 

slagteomkostninger osv. På den baggrund kan den mest hensigtsmæssige udnyttelse af de fjerneste 

og mest isolerede fåreholdersteder samt nye arealer identificeres. Udover udnyttelse til traditionel 

ren- og fåreproduktion, kan der indgå overvejelser omkring en central dyrkning af vinterfoder til 

får og evt. rener, hvor maskiner og foder transporteres med et landgangsskib. 

Grøntsagsdyrkning og nye afgrøder 

Grøntsager er i forhold til husdyr en nicheproduktion, men ud fra forventningen om en længere, 

varmere vækstsæson og efterspørgslen på det lokale marked, så anbefales det, at der iværksættes 

tiltag til at understøtte udviklingen af grønsagsproduktionen; såvel på friland som i væksthuse. På 

friland er der et klart potentiale i kartofler, men der er behov for udvikling i forhold til dyrkning, 

herunder metoder og strategier for vanding. Der bør desuden laves en analyse af potentialet for 

produktion af grøntsager i væksthuse, som er placeret strategisk i forhold til byområder i 

kombination med muligheden for udnyttelse af overskudsvarme og el fra energisektoren. 

Udvikling og afsætning af eksisterende og nye fødevarer 

Feltstudierne i Sydgrønland (Appendiks 1) og det efterfølgende arbejde med rapporten viste, at der 

både er mulighed for produktion af nye typer af fødevarer i regionen og efterspørgsel efter dem 

lokalt såvel som i resten af Grønland. Der er derfor behov for en nærmere undersøgelse af, hvilke 

grønlandsk producerede fødevarer der vil have det største potentiale på, i første omgang, 

hjemmemarkedet, hvordan disse fødevarer kan produceres og af hvem samt, hvordan lokale og 

nationale myndigheder kan understøtte en gavnlig udvikling.  
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Logistikforhold 

Det har i arbejdet med rapporten været åbenbart, at der i øjeblikket foregår en række ændringer i 

det grønlandske landbrug, som ikke direkte kan relateres til klimaet men mere har logistisk 

karakter. Det gælder bl.a. et faldende antal fåreholdere og forsyning med varer samt transport af 

produkter og dyr til slagtning. Det bør derfor analyseres, hvorledes: 1) transporten af varer mellem 

fåreholdersteder og fra fåreholdersteder til forarbejdning herunder mobile slagterier og forbrugere 

kan optimeres, 2) hvordan dyrkning af afgrøder på forladte fåreholdersteder kan udnyttes og 3) 

hvordan anvendelsen af vedvarende energi kan optimeres gennem hele sektoren.  

Forvaltningsmæssige aspekter 

Rapporten peger på en række muligheder for at tilpasse landbruget i Sydgrønland til de 

eksisterende og kommende klimamæssige vilkår i Sydgrønland. I den forbindelse anbefales det, at 

man skaffer sig et overblik over, hvordan man ønsker den fremtidige udvikling i Sydgrønland. Det 

indebærer bl.a. et behov for at planlægge, hvor det er mest hensigtsmæssigt at lægge henholdsvis 

fåreavl, grøntsagsproduktion og rensdyravl, men også et behov for at beslutte hvor der er plads til 

moskusokser og uberørte naturområder. En sådan undersøgelse kan understøttes af en analyse af 

de forskellige logistikforhold og bør endvidere baseres på opdateret viden om regionens 

vegetations- og jordbundsforhold m.v.   
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Appendiks 1: Feltstudier i Grønland juni 2016 
Studieturen til Grønland forløb fra den 11. til 16. juni.  

Deltagere 

 Erik Steen Kristensen, Institutleder 

 Mogens Humlekrog Greve, Sektionsleder 

 Jørgen Eivind Olesen, Professor og Sektionsleder 

 Peter Aastrup, Sektionsleder 

 Troels Kristensen, Seniorforsker 

 Jesper Overgård Lehmann, Videnskabelig Assistent 

Program for besøg hos interessenter 

Søndag 12. juni Udflugt til Nuuk Basic – en forskningsstation i bunden af Kobbefjorden i 
nærheden af Nuuk, som blandt andet foretager klimamålinger for Aarhus 
Universitet 

Mandag 13. juni Opstartsmøde hos Naalakkersuisut, Nuuk 

 Deltagere: 

Fuldmægtig Nathia Hass Brandtberg, Departement for Natur, Miljø og 
Energi 

Fuldmægtig Jacob Hjort Jørgensen, Departement for Fangst, Fiskeri og 
Landbrug 

Fuldmægtig Nuka Møller Lund, Departement for Fangst, Fiskeri og 
Landbrug 

 Brugseni, Nuuk 

 Deltagere:  

Indkøbschef Brian Chemnitz. 

 Grønlands Universitet, Nuuk 

 Deltagere: 

Rektor Tine Pars 

 Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland, Nuuk 

 Deltagere: 

Afdelingschef Óluva Niclasen samt en dyrlæge 

 Departement for Fangst, Fiskeri og Landbrug, Nuuk 

 Deltagere: 

Afdelingschef Amalie Jessen, landbrugsafdelingen 

Tirsdag 14. juni Kujalleq Kommune, Qaqortoq 
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 Deltagere: 

Økonomidirektør Kenneth Høegh 

 Neqi A/S, Narsaq – med udflugt til nærliggende græsmarker 

 Deltagere: 

Fabrikschef Kunuk Albrechtsen 

 Konsulenttjenesten for Landbrug, Qaqortoq 

 Deltagere: 

Chefkonsulent Aqqalooraq Frederiksen 

Fagkonsulent Henrik Frederiksen 

Onsdag 15. juni Udflugt til Upernaviarsuk forsøgsstation samt én fåreholder 

 Deltagere: 

Bestyrer Asiarpa Motzfeldt 

Driftsleder Henrik Motzfeldt Egede 

Gartner Efa Poulsen 

Chefkonsulent Aqqalooraq Frederiksen 

Fagkonsulent Henrik Frederiksen 

Økonomikonsulent Karl Jakob Poulsen 

Fåreholder Otto Nielsen, Tasiluk 

Torsdag 16. juni Udflugt til Qassiarsuk, hvor henved halvdelen af de grønlandske lam 
produceres. 
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