
  �$.7��������  �'RNXPHQW���  �>�&65�SXOMHQ�������)DLU)LVKLQJ�'HQPDUN��6YDU�Sn�DQV¡JQLQJ�@�  



Projekt 10

CSR-puljen 2015

FairFishing Denmark

Projekttitel:
Fishery Value Chain Development and Producer Organisation 
Capacity Building Project

Kriterier Vurdering Point Vægtet Begrundelse for vurdering
Vurdering af partnerskabet: 90 9,0
I forhold til den danske organisation Godt 90 FairFishing Denmark (FFD) blev stiftet i 2011 og registreret som 

forening i CVR i 2013. Har til formål på almennyttigt grundlag at 
arbejde for styrkelse af lokalt fiskeri i Somaliland mhp. 
fattigdomsreduktion og jobskabelse. Foreningen er folkeligt 
forankret inkl. i den somaliske diaspora. Sekretariat og bestyrelse 
har solid udviklingserfaring. En projektleder med mange års erfaring 
fra udviklingsprojekter inden for fiskeri rejser mellem Danmark og 
Berbera, Somaliland. Tillige et lokalt management team på 3 mand i 
Berbera, der leder daglig drift af fiskeristation. En nylig vurdering af 
FFD indsatsen i Somaliland udarbejdet af Nordic Consulting Group 
(finansieret af Maersk Line ifbm. CSR-rapport) understreger, at FFD 
på relativt kort tid har formået at skabe en række konkrete 
resultater til gavn for lokalbefolkningen. Hertil refereres, at 
ministeren for National Planning and Development har udtalt, at 
FairFishing fundamentalt har forandret fiskerisamfundet i Berbera. 
FFD har i perioden 2012-2014 oprettet eget kontor og fiskeristation 
i Berbera mhp. på at opbygge kapaciteten hos lokale organsationer. 
Samlet vurdering: Godt.

I forhold til den lokale partner organisation Tilfredsstillende 70 Den lokale samarbejdspartner er Producer Organization FairFishing 
(POFF). Organisationen er endnu ikke formelt etableret (planlægges 
at ske i løbet af projektet). Medlemmerne vil være de lokale fiskere. 
Samlet vurdering: Tilfredsstillende.

I forhold til samarbejdsrelationer Godt 90 FFD skønnes at have et solidt og relevant netværk i den 
maritime/fiskeri-sektor, der bistår med realisering af indsatser. En 
række danske virksomheder og fonde har hidtil bidraget med udstyr 
og midler til etablering af en forarbejdningsstation og køleanlæg. I 
den kommende projektperiode planlægges også at rejse midler fra 
fonde og danske virksomheder. FFD har etableret lokalt Advisory 
Board, inkl. ministre samt tidligere Danida rådgiver, der bistår med 
strategisk og teknisk input til kapacitetsopbygning af partnere. 
Samlet vurdering: Godt.

Vurdering af målgrupper/deltagere og deres relation til 
projektet/indsatsen

Tilfredsstillende 70

14,0

Den primære målgruppe er den private sektor i Somaliland 
bestående af fiskere, bådejere, sælgere af fisk, unge og kvinder. 
Fokus er konkret på en mindre målgruppe bestående af pt. 41 
fiskere og bådejere, der beskæftiger ca. 400 sæsonarbejdere. FFD 
lægger vægt på at ville bidrage til privat sektor udvikling i Berbera 
baseret på bruger-betaling og kreditter fremfor gavebistand. Dog 
har projektet hidtil kun været muligt pga. frivillige bidrag. I dag 
produceres 4,5 ton is om dagen, og der forarbejdes tilsvarende 4,5 
ton fisk om dagen. Samlet vurdering: Tilfredsstillende.

Ansøger:
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Vurdering af indsatsens: 58 17,4
I forhold til relevans Ikke tilfredsstillende 40 FFDs fiskeriprojekt i Berbera startede i 2011. Nærværende  projekt 

har således til formål at udbygge og styrke hidtidige tiltag for at 
udvikle fiskeriværdikæden for en enkelt producentorganisation på 
en enkelt lokalitet i Somaliland. Projektet fokusere på aktiviteter 
inden for 4 områder: 1) Sikre bæredygtighed ved at etablere og 
styrke Producer Organization FairFishing (POFF) og dermed sikre 
lokale fiskeres kommercialisering; 2) Praktisk uddannelse og 
træning i hele værdikæden; 3) Udbygge forarbejdningsstation til full-
service station med mere udstyr og services; og 4) Installation af 
solcelleanlæg ved FairFishing bygning for at reducere 
energiforbruget. Projektet vurderes at være relevant ift. forbedring 
af arbejds- og levevilkårene for det pågældende lokale 
fiskersamfund og at være i overensstemmelse med den lokale 
regerings prioriteter og udviklingsstrategier. Projektet har dog et 
relativt svagt CSR-fokus og begrænset værdikædefokus. Samtidig 
vurderes ansøgningen at falde udenfor rammerne af CSR-puljen, da 
der ikke er tale om et nyt initiativ, men fortsættelse af aktivitetern 
indenfor et givent indsatsområde jf. retningslinjerne for CSR-puljen. 
Samlet vurdering: Ikke tilfredstillende. 

I forhold til sammenhæng og forventede resultater Tilfredsstillende 70 Strategien bygger på viden om konteksten. Der er klarhed over mål, 
aktiviteter og forventede resultater. FFDs tilgang til styrkelse af 
værdikæden for fiskeri forekommer relevant, men projektets CSR-
vinkel er relativ svag. Projektets lokale kontekst, 
sammenhæng/integration med udvikling af fiskerisektoren generelt 
i Somaliland samt komplementaritet med andre længerevarende og 
etablerede donorinterventioner fx Somalialand Development Fund 
og Somalialand Business Fund er ikke klart. Ingen overvejelser 
omkring risici forbundet med mangel på effektiv overholdelse af 
internationale fiskeregler. Det er uklart, hvorvidt der har været 
overvejelser omkring andre løsninger til nedbringelse af 
energiudgifterne end investeringer i dyrt solcelleanlæg, inkl. ift. drift 
og vedligeholdelse problemstillingen. Der vurderes at være risiko 
for, at POFF ikke vil være selvfungerende ved projektets afslutning. 
Samlet vurdering: Tilfredsstillende.

Vurdering af indsatsens udfasning og bæredygtighed Tilfredsstillende 70

10,5

Der er gode overvejelser og begrundelse for at etablere POFF for at 
sikre bæredygtighed gennem lokal forankring. Indsatsen skal 
demonstrere værdien af at være en partner, der bliver trænet til at 
blive en bedre fisker og del af et "user-pays" system. Det er 
FairFishings ultimative mål, at de lokale fiskere og erhvervsdrivende, 
som er del af POFF, med tiden skal overtage fiskeristationen. Pga. 
bl.a. det relativt store behov for udstationeret medarbejdere og 
investeringer i materiel i projektperioden vurderes det dog ikke 
realistisk, at projektet vil være økonomisk bæredygtigt inden for 
projektets levetid eller at POFF kan operere på egen hånd. Det er 
samtidig en udfordring, at det er svært at skaffe private 
investeringer til fiskerisektoren i Somaliland. Samlet vurdering: 
Tilfredstillende.
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Vurdering af indsatsens omkostningseffektivitet Tilfredsstillende 70

17,5

Ansøgt 5 mio. kr./3 år. Det totale budget for projektet er i alt 7,6 
mio kr. Positivt med stor andel egenfinansiering. Relativt store 
budgetposter til udsendte medarbejdere (1,6 mio. kr.) og 
investeringer (2,9 mio. kr.), inkl. solcelleanlæg (0,9 mio. kr.). Samlet 
vurdering: Tilfredstillende.

68,4

5.000.000                    

Total

Ansøgt budget
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