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Sukkerets vej til kunden
Af KNI A/S, artikel bragt i Paartoq, nr. 1 2014.
Maj 2014.

Det tager mindst 39 dage, fra sukkeret bliver bestilt, til det står på butikkens hylde.
På årsbasis sælger KNI A/S 211.500 kg sukker, og det bringer sukkeret på listen over de mest købte
dagligvarer de 66 steder, hvor Pilersuisoq har sine butikker. KNI A/S har ikke transitlagre i Grønland,
der bruges til midlertidig opbevaring af f.eks. store mængder sukker med henblik på videresalg. Når
Indkøbsafdelingen modtager en bestilling fra kysten, kræver det derfor en noget anderledes tilgang
til planlægning samt logistisk løsning, end hvad vi ser i andre lande. Varen skal fremskaffes udefra,
fra et andet land, flere tusinde km fra Grønland, og sejles hertil, før købmanden eksempelvis i Saattut
kan sætte varen på hylden.
I nærheden af Uummannaq, i bygden Saattut, er det igen tid til at bestille varer, heriblandt sukker.
Indkøbsafdelingen på Hovedkontoret i Sisimiut spiller en central rolle i koordinering af varebestillinger, og her modtages bestillingen fra Saattut, hvorefter den videresendes til leverandøren i Danmark. Leverandøren sørger for køb af sukker hos producenten. Så skulle man tro, at købmanden i
Saattut meget snart vil modtage den bestilte vare. Men faktisk vil der gå mindst 39 dage – over en
måned – inden sukkeret kan lægges på hylden i butikken i Saattut.

Det tager mindst 39 dage, fra sukkeret bliver bestilt, til det står på butikkens hylde. (Foto: KNI A/S)
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Hvorfor så langt tid?
Normale omstændigheder Reglen er, at varen, i dette tilfælde også sukkeret, skal være bestilt 20
dage før indleveringen hos RAL i Aalborg. Leverandøren i Danmark skal nemlig sikre sig, at alle de
bestilte varer – for der er også bestilt andet end sukker - kommer i hus, inden det hele bliver kørt til
Aalborg.
Leverandøren skal sikre sig, at alle lovkrav bliver overholdt. Det skal kontrolleres, at lastbilchaufføren
ikke har gjort ophold på sin rute, der kan skabe risiko for, at han har fået andre og ikke-tilsigtede
varer med på lasten. Det skal kontrolleres, om varen, i dette tilfælde sukkeret, er afgiftsbilagt. Der er
toldgebyr, der er ankomstgebyr, og endelig også udførselsgebyr, da Grønland ikke er en del af EU.
Det medfører papirarbejde, der skal på plads, inden varen kan sendes af sted til Grønland.
Langt om længe bliver sukkeret bragt ombord på skibet sammen med mange andre typer varer, der
skal bringes over Atlanten til Nuuk.
7 dage senere er sukkeret ankommet til Nuuk og yderligere 2 dage senere til Aasiaat. Herfra går der
5 dage, før sukkeret er modtaget i Saattut.
Der er således gået mindst 39 dage, fra købmanden bestilte varen over computeren, til den står på
hylden.
Ovenstående er en situation, der forudsætter normale omstændigheder: at isen for længst er forsvundet, at der ikke er uvejr, som forsinker besejlingen, ingen kraner, der er gået i stykker ombord på fragtskibene, vejret over Atlanten er til fin sejlads, og ingen ændringer i den planlagte fartplan hos RAL.
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