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Nordvestgrønland, Ilulissat 

1. Projektets arbejde i Ilulissat Kommuneat 
Ilulissat Kommuneat dækker den nordøstlige del af Diskobugten, og omfatter udover 
byen Ilulissat de 4 bygder Saqqaq, Qeqertaq, Oqaatsut samt Ilimanaq. 

Ilulissat Kommuneat har i 2001 ca. 5.000 indbyggere, og er en af Grønlands absolut 
bedst økonomisk funderede kommuner, der er begunstiget af gode indtægter fra såvel 
hellefisk- som rejefiskeri og forædling, og derudover har et efter grønlandsk målestok 
blomstrende privat erhvervsliv. Sammenfattende betyder det, at der i 
åbenvandsperioden praktisk talt ikke er nogen arbejdsløshed i Ilulissat by. Endvidere er 
byen begunstiget af at være trafikalt knudepunkt for hele Disko- og Nordregionen. 

Gennem flere år har det været en bevidst politik for Grønlands Landsstyre at satse på 
udviklingen i ”de 4 vækstcentre”, hvoraf Ilulissat er det nordligste. Denne satsning har 
betydet en lang række begunstigelser, samt at der er placeret offentlige institutioner og 
administrative enheder i Ilulissat. Med det nyvalgte Landsstyre i december 2002 er det 
usikkert, om denne satsning på ”de 4 vækstcentre” vil forsætte. 

Ilulissat ligger i meget smukke omgivelser ved den nordlige halvkugles mest produktive 
bræ, der hele året skyder enorme mængder ekstremt store isfjelde ud i den fascinerende 
Isfjord. Tæt ved byen og ved Isfjordens udmunding ligger Sermermiut området, hvor 
der er tydelige efterladenskaber fra samtlige inuit-kulturer tilbage fra den første 
indvandringsbølge, Saqqaq kurturen, fra 4.000 år før vor tidsregning. 

De smukke omgivelser sammen med den trafikale centrale placering har gjort Ilulissat 
til Grønlands vigtigste turistcenter med mere end 10.000 besøgende i 2000. 

1.1 Ændret fokus fra bygd til kommune 
Oprindelig var det intentionen, at projektet Miljø og turisme i Arktis skulle gennemføre 
et egentlig pilotprojekt i bygden Oqaatsut, hvor RAMBØLL i henhold til 
projektansøgningen skulle: 

Komme med råd og vejledninger blandt andet i forhold til: 
• etablering af de nødvendige servicefaciliteter 
• infrastruktur 
• natur- og miljøforhold  
• miljøgenopretning - herunder affaldshåndtering og bortskaffelse 

Oqaatsut var valgt, fordi RAMBØLLs konsulent på baggrund af flere besøg i bygden 
senest i sommeren 1998 så nogle gode potentialer for en lokal turismeudvikling. 
Bygden ligger smukt og har en spændende historie som hvalfangercenter. Den ligger tæt 
på Ilulissat (ca. 15 km i fugleflugt) og er let at komme til, om sommeren med båd eller 
en enkelt dags vandring, og om vinteren kan den nås som dagstur på slæde eller 
snescooter. 

Men der var i 1998 også nogle åbenlyse barrierer, der skulle overvindes, hvis 
turismeudviklingen skulle have en chance. Indbyggertallet var faldet drastisk de seneste 
år og nede på under 40 med fare for egentlig affolkning, bygden bar tillige præg af 
forfald, butikken var lukket og affaldshåndteringen fungerede mildest talt mangelfuld. 



 

2  Miljø og turisme i Arktis  

 

Oqaatsut blev besøgt ved projektets start i 2000, og der blev gennemført en visuel 
turisme- og miljøscreening, som senere kom til at indgå i handlingsplanen for Ilulissat. 
På dette tidspunkt var forudsætningerne ændret markant til det bedre. Nogle lokale 
havde i samarbejde med interessenter fra Ilulissat genåbnet den gamle fiskefabrik og 
startet en reklingeproduktion, hvilket sikrede bygdens økonomiske eksistens.  

En turoperatør fra Ilulissat havde købt og istandsat den gamle handelsstation (butik), 
som nu blev brugt til indkvartering af turister, og var i den gamle bygning gået i gang 
med at etablere en restaurant. Det var turoperatørens intention om sommeren at sejle 
turister ud til restauranten, og lade dem der ønskede overnatte et par dage, og om 
vinteren køre turisterne ud på hundeslæde. I projektperioden er intentionerne til fulde 
blevet indfriet. 

Der var således sat gang i en positiv turist- og erhvervsudvikling i Oqaatsut ved 
projektets start, der også havde medført en stabilisering og senere en stigning af 
indbyggertallet, så det i januar 2003 var steget til 52. For projektet ville det være oplagt 
at følge op på den positive udvikling for at sikre, at udviklingen foregik bæredygtigt.  

Men de øvrige turoperatører i Ilulissat opfattede Oqaatsut som den omtalte turoperatørs 
”område” og ønskede derfor ikke at benytte bygden. RAMBØLL prøvede flere gange at 
drøfte denne situation med de øvrige turoperatører, men det var ikke muligt at etablere 
et samarbejde mellem turoperatørerne om udviklingen og udnyttelsen af Oqaatsut. 

I samråd med de øvrige interessenter i Ilulissat vurderede RAMBØLL derfor, at det ikke 
ville være hensigtsmæssigt at gennemføre et pilotprojekt i Oqaatsut, da det ville 
forstærke den eksisterende splid mellem turoperatørerne i Ilulissat. De øvrige 
turoperatører i Ilulissat ville med rette opfatte et sådanne pilotprojekt som ensidig støtte 
til en enkelt turoperatør og dermed som konkurrenceforvridende, hvilket ville 
umuliggøre et samarbejde med disse turoperatører om andre initiativer. 

På denne baggrund blev der ikke gennemført noget pilotprojekt i Oqaatsut. 

1.1.1 Saqqaq som alternativ 
Som alternativ til Oqaatsut prøvede projektet at starte et pilotprojekt i Saqqaq. 

Saqqaq betyder ”solsiden” og er en helt ualmindeligt smukt beliggende bygd på 
sydsiden af den store halvø Nuussuaq, der danner grænsen mellem Diskobugten og 
Uummannaq, og Saqqaq har en fantastisk udsigt mod Disko Ø (Qeqertarsuaq). 

Saqqaq har med sine knapt 200 indbyggere alle dage været en ”mønsterbygd”, der 
tidligere gennem en menneskealder blev ”styret” af den legendariske udstedsbestyrer 
Hannibal Fencker. Gennem de seneste mange år har befolkningen haft en god og stabil 
indtægt gennem fangst og forarbejdning af hellefisk. 

I kraft af sin smukke beliggenhed og af at være så velfungerende har Saqqaq gennem 
flere årtier været et yndet turistmål primært for forskellige former for vandreturister, 
men også for turister der primært kom for at opholde sig i bygden. Endvidere bliver 
Saqqaq ind i mellem besøgt af såvel små som meget store krydstogtsskibe. 

Sommeren 2000 arbejdede RAMBØLL i Saqqaq for at starte et pilotprojekt op, og 
havde i den forbindelse en række konstruktive og positive samtaler med 
bygdebestyrelsesformanden og en række lokale interessenter. Der blev endvidere 
gennemført en miljøscreening af de lokale forhold samt en indledende kortlægning af 
muligheder og barrierer i forbindelse med turismeudvikling. 
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Kortlægningen og samtalerne dokumenterede indtrykket af en velfungerende bygd. 
Befolkningens holdning til turismen var en tilfredshed med det nuværende niveau. Det 
var fint med de turister, der kom. Det gav et friskt pust udefra og supplerende indtægter 
til bygden, men man ønskede ikke nævneværdigt flere turister, og i kraft af det gode 
hellefiskeri havde befolkningen ikke noget økonomisk incitament til at prioritere en 
øget turismeudvikling. 

 

RAMBØLL havde samtaler med bygdebestyrelsesformanden og nogle andre lokale 
interessenter om faren ved den monoøkonomiske afhængighed af hellefisk. 

På baggrund af kortlægningen og samtalerne udarbejdede RAMBØLL i forlængelse af 
besøget en emneliste, hvor der indledningsvis står: 

Det er vigtigt allerede på nuværende tidspunkt at forberede Saqqaq på, at der i 
fremtiden vil komme flere turister. Uanset hvad I selv gør i Saqqaq, vil turisterne 
komme fordi kommunen og turoperatørene i Ilulissat arbejder på at få spredt turisterne 
i distriktet mere ud. I skal være forberedt på denne udvikling og stille krav, så det bliver 
indbyggerne i Saqqaq, der styrer, hvad der skal ske og hvordan, og så bygden får 
økonomisk glæde af turismen. 

I disse år har Saqqaq en meget god økonomi på grund af hellefisken, men der er ingen, 
der ved, hvad fremtiden byder. Måske kan hellefisken forsvinde som det skete med 
torsken i Sydgrønland, eller det kan blive besluttet at lukke fabrikken og indhandlingen, 
som det er sket i flere bygder og byer. Hvis der sker noget sådanne, er det en stor fordel 
allerede at have et økonomisk alternativ, der fungerer. Her kan turismen benyttes som 
”sikkerhedsnet”, men det kræver, at de nødvendige faciliteter som vandrehjem, café 
med videre etableres i en opgangsperiode, hvor der er økonomi til det. 

I emnelisten er nævnt 19 konkrete punkter, som en lokal projektgruppe bør arbejde med. 

Det blev aftalt, at RAMBØLL skulle vende tilbage vinteren 2001 for at hjælpe en lokal 
projektgruppe videre med arbejdet. Et besøg der blev forhindret af ”vejrguderne”. 2 
gange blev helikopteren aflyst. Den ene gang på grund af teknik, den anden gang blev vi 
”sat af” kort før start, fordi helikopteren skulle deltage i en redningsaktion. På grund af 
de dårlige isforhold var det ikke muligt at køre de små 150 km på hundeslæde eller 
snescooter. 

I stedet blev der holdt nogle telefonmøder med bygdebestyrelsesformanden og den 
administrative leder af bygdekontoret. Gennem disse samtaler blev det klargjort, at de 
allerede var gået i gang med en god del af de 19 punkter, og det blev aftalt, at de selv 
ville arbejde videre, samt at de ville kontakte RAMBØLL, hvis der opstod behov for 
rådgivning i konkrete sager.  

Det var deres vurdering, at de selv i Saqqaq var i stand til at køre processen, og der er 
intet, der efterfølgende har tydet på, at det ikke var tilfældet. 

Vinteren 2001 brændte den lille fiskefabrik i Saqqaq ned, og RAMBØLLs profetier om 
faren ved den monoøkonomiske afhængighed af hellefisken blev uhyggelig aktuel. Til 
alt held har Royal Greenland valgte at genopbygge fabrikken, der forhåbentlig vil stå 
klar i løbet af sommeren 2003. 

Projektet Miljø og turisme i Arktis har således været med til at hjælpe 
turismeudviklingen i Saqqaq lidt videre og øge befolkningens forståelse for 
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nødvendigheden af en bæredygtig udvikling. Man kan derimod ikke sige, at projektet 
har gennemført et egentlig pilotprojekt i Saqqaq. 

1.1.2 Pilotprojekt i Qeqertaq eller Ilimanaq? 
Undervejs blev det også overvejet at gennemføre et pilotprojekt i bygden Qeqertaq, der i 
dag har 148 indbyggere, og der blev sommeren 2000 gennemført en hurtig visuel 
turisme- og miljøscreening, der indgår i den senere udviklede handlingsplan for 
Ilulissat.  

Det er projektets vurdering, at turistpotentialet er langt mindre i Qeqertaq end det er i 
Saqqaq. Samtidig er Qeqertaq et endnu bedre udgangspunkt for hellefiskeriet, hvorfor 
befolkningens økonomiske incitament for at gå aktivt ind i turismeudviklingen må 
vurderes som yderst begrænset. 

Miljøforholdene og specielt affaldshåndteringen i Qeqertaq er ubetinget et projekt værd, 
men med det manglende økonomiske incitament var det projektets vurdering, at det ikke 
var muligt at benytte turismeudviklingen som en ”løftestang” for at fremme en bedre 
affaldshåndtering. Derfor vil et miljø- og affaldsprojekt i Qeqertaq ligge uden for dette 
projekts rammer. 

Det havde bestemt været et forsøg værd at prøve med et pilotprojekt i kommunens 
sidste bygd Ilimanaq med knapt 100 indbyggere, der ligger utroligt smukt lige syd for 
Ilulissat Isfjord. Med bygdens smukke beliggenhed har den gode potentialer i forhold til 
turismeudvikling, men konsulenterne fra RAMBØLL nåede af trafikale og tidsmæssige 
årsager ikke at besøge bygden i løbet af projektets første år, og det blev derfor vurderet, 
at det var for sent at starte et projekt i Ilimanaq. En vurdering der med erfaringerne fra 2 
års arbejde i bygden Tiniteqilaaq i Ammassallip Kommunia kan siges at være forkert. 
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2. Prioriteringen af Ilulissat og kommunen som helhed 
I henhold til projektansøgningen var det som nævnt intentionen at gennemføre et 
pilotprojekt i en af Ilulissat Kommuneats bygder samt at komme med nogle generelle 
anbefalinger der kan støtte udviklingen af bæredygtig turisme i Ilulissat.  

Som nævnt medførte udviklingen i projektet, at der ikke blev gennemført noget egentlig 
pilotprojekt i nogle af bygderne. 

Til gengæld kom arbejdet i Ilulissat til at veje langt tungere end forudsat, og projektet 
har brugt langt flere ressourcer end oprindeligt planlagt på at bidrage med udviklingen 
af en samlet turismestrategi og -politik for kommunen. 

2.1 Bidrag til en igangværende proces 
Turisterhvervet i Ilulissat er gammelt, og turismeudvikling har i mange år været 
prioriteret højt af kommunen, turisterhvervet og det lokale erhvervsliv generelt, så 
Ilulissat by har på mange måder været forgangsby for den grønlandske 
turismeudvikling.   

Projektet kom således ind i en igangværende proces, og målet var at styrke udviklingen 
og søge at præge den i bæredygtig retning. 

2.2 Projektets arbejdsmetode 
Arbejdsmetoden for Nordisk Industrifonds projekt Miljø og turisme i Arktis har 
principielt været den samme som i Tasiilaq, og også her har de interpersonelle 
modsætninger mellem de centrale lokale turoperatører besværliggjort 
netværksdannelsen og etableringen af en lokal projektgruppe.  

Derfor har RAMBØLL i lighed med i Tasiilaq startet med flere samtalerunder med en 
meget bred interessentkreds og parallelt hermed gennemført en kortlægning af 
potentialerne i en bæredygtig turismeudvikling og barriererne herfor, herunder en visuel 
miljøscreening.  

2.3 De interpersonelle modsætninger 
Ligesom i Tasiilaq fandtes de interpersonelle modsætninger, der er en barriere for det 
nødvendige brede samarbejde og dermed processen med en bæredygtig 
turismeudvikling, mellem de 3 største lokale turoperatører. Men i modsætning til 
Tasiilaq er modsætningerne ikke primært funderet i personlige modsætninger, men 
primært funderet i et forretningsmæssigt modsætningsforhold.  

I Ilulissat kompliceres situationen af, at Ilulissat Kommuneat nogle år tidligere havde 
afviklet et kommunalt finansieret turistinformationskontor og overdraget ”de 
kommunale opgaver” til en af de 3 lokale turoperatører. I de første år betalte kommunen 
den pågældende for at udføre ”de kommunale opgaver”, en betaling der i projektets 
startfase blev afviklet, da de andre med rette opfattede det som konkurrenceforvridende. 
I projektets start fokuserede de 2 andre meget på den nu ophørte ”kommunale støtte” til 
den ene turoperatør, og de troede, at denne ”kommunale støtte” forsat eksisterede. 

Ydre mere var den pågældende turoperatør blevet udnævnt til at varetage Greenland 
Tourism’s funktion som Greenland Visitor Information (GVI), en funktion der medførte 
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nogle afledte økonomiske fordele, fordi turisterne naturligt købte souvenir og 
tilsvarende, når de kom i butikken for at indhente informationer. De 2 andre følte derfor 
med en vis ret, at de arbejde på ulige konkurrencevilkår. 

I projektets andet år indgik 2 øvrige lokale turoperatører et tættere samarbejde, hvorfor 
modsætningsforholdet mellem dem for en periode blev reduceret. Siden er dette 
samarbejde ophørt, fordi modsætningsforholdet igen blussede op. Samtidig er der 
gennem det seneste år opstået alvorlige modsætninger mellem den ene af de 2 og en 
outfitter (mindre ”fritids turoperatør”). 

De 3 primære lokale turoperatører opfatter med rette hinanden som konkurrenter, og de 
kan derfor blive meget uenige om en række punkter, der kan påvirke 
konkurrenceforholdet, som eksempelvis prispolitik, anvendelse af de samme 
attraktioner, aflønning af guider og andet personale m.v. 

Det forhold at modsætningsforholdet ligger på det forretningsmæssige plan har gjort det 
muligt langsomt at påvirke dem og i et vist omfang få dem til at forstå, at det er i fælles 
interesse at samarbejde om nogle ting.  

2.3.1 Fælles interesse om affald 
Et punkt hvor de lokale turoperatører hurtigt blev enige og så en fælles interesse var den 
mangelfulde lokale affaldshåndtering. 

Som de fleste andre grønlandske byer lider Ilulissat under problemer med spredt affald. 
En løsning af det problem vil være til glæde for den samlede turismeudvikling, og et 
samarbejde om det påvirker ikke deres indbyrdes konkurrenceforhold.  

Ligesom på Østkysten har et fokus på affald været med til at skabe spiren til en 
netværksdannelse, der gennem processen har kunnet rette fokus på andre barriere og 
potentielle muligheder for en bæredygtig turismeudvikling, som de umiddelbart 
opfattede som grænseoverskridende. 

2.4 Organisationer og foreningers betydning 
En anden væsentlig forskel mellem Ilulissat og Tasiilaq er, at Ilulissat er begunstiget 
med en række interesseorganisationer og foreninger, som det er forsøgt at inddrage i 
forbindelsen med opbygningen af interessentnetværket.  

Dels har centrale personer i interesseorganisationerne og foreningerne kunnet give en 
række detaljerede informationer om forholdene i byen, dels har de kunnet fungere som 
talerør for projektet, og endelig har nogle interesseorganisationer og foreninger leveret 
manpower og økonomi til løsning af konkrete opgaver. 

Det betyder at projektet, i kraft af at knytte interesseorganisationer og foreninger til 
netværket, har opnået en større lokal forankring, end det er lykkedes i Tasiilaq, og at 
”ejertilhørsfølelsen” til opgaverne i en vis udstrækning har kunnet overføres til 
forskellige organisationer.  

2.4.1 Alliancer på tværs af traditionelle skel 
Et eksempel: En dag sad konsulenterne fra RAMBØLL og talte med formanden for den 
lokale arbejdsgiverforening og et andet ledende medlem, der begge er ledende i det 
lokale Erhvervsråd. Temaet var, at der langs den vej, som alle turisterne går ad ud til 
Sermermiut, stod opmagasineret meget store mængder gammelt jernskrot. En del har 
stået der i op til 20 år, og langt størstedelen er i tidens løb blevet placeret af forskellige 
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entreprenører, trawlerejere med videre, så ejerforholdet af problemet kan siges at være 
tvivlsomt.  

De to var af den overbevisning, at det var et kommunalt problem, og at det var for 
dårligt, at det ikke var løst. Da RAMBØLL påpegede, at problemet var en barriere for 
den turismeudvikling, som det samlede erhvervsliv i Ilulissat vil have glæde af, at 
”ejerforholdet” var tvivlsomt, og at kommunens tekniske forvaltning havde rigeligt at 
lave, forstod de dynamikken. Pludseligt slog den ene i bordet og udtalte, at hvis ikke 
kommunen kunne eller ville løse problemet, så skulle de nok sørge for, at 
Erhvervsrådets medlemmer fik det flyttet. 

Den ville Teknisk forvaltning ikke have siddende på sig. Enden på problemet blev, at 
jernskrottet blev flyttet i fællesskab af Kommunen og Erhvervsrådet.  

Det interessante er at entreprenører og en teknisk forvaltning fandt sammen om at løse 
et problem, der ikke direkte havde relevans for nogen af dem. Teknisk forvaltning 
havde kendt til problemet i årevis, men ikke haft ressourcer til at prioriteret det, og 
entreprenørerne har ikke nogen direkte interesse i turismeudvikling. 

Som udløber af historien kørte Erhvervsrådet en kampagne over for sine medlemmer for 
at få dem til at rydde op på entreprenørpladser, rundt om virksomheder med videre, en 
kampagne der blev gennemført i et delvis samarbejde med kommunen. 

Samtidig har kommunen opprioriteret området og afsat flere ressourcer til indsamling o 
bortskaffelse af storskrald. 

2.5 Spæd netværksdannelse og løsninger af enkeltopgaver 
Projektet var i det første år med til at få skabt et øget fokus på de samfundsøkonomiske 
potentialer i en øget turismeudvikling, samt at der fandtes en række barrierer for en 
sådanne udvikling. 

Der blev også lokalt iværksat aktiviteter for at få fjernet nogle af disse barrierer, og her 
blev der primært fokuseret på tydelige visuelle miljøforhold som affaldshåndteringen, 
nedslidning af Sermermiut området med videre. 

Der er flere forklaringer på, at der blev fokuseret på de visuelle miljøforhold. Dels 
oplevede mange, at det i høj grad var miljø, der var udgangspunkt for projektet, hvorfor 
det var naturligt i sammenhæng med projektet at fokusere på miljø. Dels kunne alle 
blive enige om, at specielt affaldshåndteringen i vid forstand var skæmmende for byen. 
Endelig var det et rimeligt neutralt emne, der ikke indebar konflikter mellem de 
”private” interessenter, og hvor de kunne stå sammen om at påpege et problem, som de i 
første omgang syntes kommunen burde gøre noget ved. 

Det lykkedes gennem dialogen med de enkelte, at få udbredt en forståelse for, at de 
visuelle miljøproblemer ikke var noget kommunen kunne løse alene. På den måde blev 
disse problemer udviklet til fælles problemer, som en bred skare af interessenter skulle 
involveres i at løse. Problemerne blev med andre ord ikke gjort til kommunens eller 
teknisk forvaltnings alene, selv om det i praksis i høj grad er teknisk forvaltning, der har 
bidraget til forbedringerne. 

Til gengæld lykkedes det ikke i løbet af det første år at få etableret en bredt sammensat 
projektgruppe og dermed få startet et egentlig Agenda 21 projekt. Dertil var 
modsætningerne for store og erkendelsen af det fælles ”ejerskab” til problemerne og 
ansvar for at løse dem for lille. 
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Som hidtil var det enkeltpersoner eller -organisationer eller mindre grupper af sådanne 
ofte i samarbejde med kommunen som søgte at løse enkeltstående opgaver. Man kan 
således sige, at der var tale om en fragmenteret netværksdannelse. 
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3. Nødvendigheden af en kommunal strategi 
Med udgangspunkt i de mange samtaler og den visuelle miljøscreening udarbejdede 
RAMBØLL i efteråret 2000 rapporten Forslag og ideer til tiltag inden for miljø og 
turisme i Ilulissat, der blev sendt til kommentering hos en række centrale interessenter. 
På baggrund af deres kommentarer og input blev der udarbejdet en endelig rapport i 
februar 2001, som kom til at danne grundlag for projektets videre arbejde. 

I det følgende er centrale dele af rapporten gennemgået i komprimeret form. 

3.1 Behov for samlet strategi 
Ilulissat Kommuneat har gennem årene haft flere tilløb til en turismepolitik. Det er 
rapportens centrale budskab, at kommunen nu bør udvikle en egentlig turismepolitik og 
-strategi ud fra de socioøkonomiske, sociokulturelle og naturmæssige 
bæredygtighedsprincipper, og rapporten indeholder en lang række anbefalinger og 
konkrete forslag, der bør indgå. 

Indledningsvis pointeres det, at der på kommunalt plan bør foretages en overordnet 
prioritering, inden der tages beslutninger om større investeringer eller satsninger på 
udvikling af specifikke turistprodukter. Ellers risikeres det meget hurtigt, at der 
igangsættes forskellige initiativer, der på længere sigt kan kollidere og modarbejde 
hinanden. 

Som omdrejningspunkt i strategien bør der satses på:  
• den storslåede natur og hvor lille mennesket er i den  
• kulturen og historien 
• at Disko- og Nordregionen er et eksklusivt rejsemål, hvad enten man er rygsæk-, 

hotel- eller krydstogtturist.  

Det indebærer, at der skal satses på kvalitet og ikke på masseturismen, hvilket ikke 
udelukker, at der kommer flere turister end i dag, specielt set i et regionalt perspektiv. 

3.2 Regionalt samarbejde – den store udfordring 
Rapporten påpeger, at naturen i regionen byder på uendelige og meget varierede 
muligheder, og det anbefales, at regionen opfattes bredt til ud over at omfatte 
Diskobugten inklusiv Kangaatsiaq, også omfatter Uummannak og dele af Upernavik 
kommuner. 

Der har igennem årene været flere forsøg på at etablere et regionalt samarbejde, forsøg 
der har været initieret af kommunerne, de lokale turistinteressenter eller i fællesskab 
mellem disse, men forsøgene er alle strandede ofte begrundet i mellemkommunale 
konflikter eller konflikter mellem turistinteressenterne. 

Derfor har Ilulissat Kommuneat hidtil udelukkende markedsført egen kommune, 
ligesom de lokale turoperatører primært har satset på at udbyde ture inden for 
kommunens grænser.  

Ved projektets start var der en vis fælles erkendelse af, at der skal satses regionalt, og 
projektet har søgt at skubbe på, så erkendelsen bliver omsat til reel handling.  
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Rapporten pointerer, at produkterne (turene) kan varieres betydeligt ved at kombinere 
med destinationer i andre kommuner, og samtidig kan volumen i turiststrømmen 
udvides meget ved at inddrage hele regionen.  

Ved at udnytte variationsmulighederne i regionen bedre, kan der tilbydes individuelle 
”pakker” der er mere målrettet til de forskellige kategorier af turister. Her er det vigtigt, 
at de enkelte destinationer (eller kommuner) markedsfører sig på det, den enkelte 
destination kan tilbyde af specielle attraktioner, frem for at søge at konkurrere på 
sammenlignelige produkter.  

På den måde kan turisterne tilbydes længere ferier med flere og forskelligartede 
oplevelsesindhold. Eksempelvis Isfjorden, Eqi og Oqaatsut som hotelophold i Ilulissat, 
vandretur ved Qasigiannguit, slædekørsel på Lyngmarksbræen og vandretur gennem 
blæsedalen i Qeqertarsuaq, afsluttende med kajakture i Aasiaat alt sammen  inden for en 
2 - 4 ugers ferie. For en del turister vil sådanne længerevarende ferier med forskellige 
aktiviteter være attraktive, fordi de opfatter selve rejsen til Grønland som den dyre del 
af turen. Samtidig giver sådanne længerevarende ferier turisten større sikkerhed for 
vejrmæsigt at få en god oplevelse. 

Tilsvarende pakketure kan arrangeres med en lang række forskellige indholdselementer 
eventuelt tematiseret omkring et bestemt emne som eksempelvis lystfiskeri. Ligesom de 
med fordel kan benyttes i forbindelse med vinterturisme. 

3.2.1 Nye turistattraktioner fordrer regionalt samarbejde 
Rapporten påpeger, at der i forbindelse med udviklingen af nye attraktioner kan opstå 
situationer, hvor det er nødvendigt med et tværkommunalt samarbejde, fordi lokaliteten 
ligger i en kommune, medens det af transportmæssige årsager vil være naturligt at 
aktiviteterne udgår fra en anden kommune. 

Et eksempel på det er Qullissat, der formelt set er en del af Qeqertarsuaq Kommunea, 
men transportmæssigt ligger nærmest Ilulissat. 

3.3 Er grænsen for vækst ved at være nået i Ilulissat ? 
Det konkluderes, at overnatningskapaciteten i Ilulissat er ved at være en flaskehals, der 
allerede er taget initiativ til at udvide. Kapaciteten kan med fordel yderligere udvides, 
men det er en hårfin balance, hvor meget den kan bære at blive udvidet. Her er der flere 
parametre, der skal med i overvejelserne blandt andet: 
• flora og faunas bæredygtighedsgrænse (de fleste turister kommer for at færdes i 

naturen) 
• at turistprodukterne indfrier turisternes kvalitetskrav 
• at turisterne får indfriet deres forventninger i forhold til oplevelse af kultur og 

autenticitet 

Qullissat var en mineby, der pr. dekret blev lukket af Grønlandsministeriet i 
København i 1972. Få år inden lukningen havde den været Grønlands næststørste by, 
og lukningen udløste en række protester, der var en medvirkende årsag til 
Hjemmestyrets indførelse i 1979. 

Qullissat udgør med sin helt fantastiske natur og atmosfære og unikke historie et 
oplagt turistmål, der bør udnyttes aktivt. Området bør fredes, og der bør etableres et 
vandrehjem og et lille museum, der fortæller hele byens historie fra boplads, 
etablering af minebyen, storhed og lukningen. Med udgangspunkt i Qullissat kan man 
fordelagtigt fortælle Grønlands historie og baggrunden for Hjemmestyrets indførelse. 
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• infrastruktur. 

Der er ikke noget endegyldigt tal for, hvornår der kommer for mange turister til Ilulissat 
til at byen opleves som eksklusiv og kvalitetsmæssig acceptabel. Der er i høj grad tale 
om en individuel grænse, som den enkelte turist sætter. Grænsen kan placeres et diffust 
sted, inden turisten oplever at komme til et sted med ”masseturisme” frem for til et 
fungerende grønlandsk samfund, eller inden turisten oplever at møde for mange andre 
turister ude i ødemarken. 

Nogle turister reagerer allerede nu over, at byens centrum ved Brættet og 
turistkontorene periodisk er mere befærdet af turister end lokalbefolkningen, og at der 
periodisk er ”for mange” turister ude ved Sermermiut. Det skønnes dog ikke at flertallet 
at turister for nuværende opfatter det som et problem.  

Det vurderes, at turismekapaciteten i Ilulissat kan udvides, også i højsæsonen, uden det 
får negativ indflydelse på turisternes oplevelse af kvalitet og autenticitet. Det 
forudsætter dog, at en lang række praktiske forhold og turistudbud optimeres. 
Eksempelvis:  
• det hjælper ikke meget, at overnatningskapaciteten udvides, hvis der ikke samtidig 

sikres det tilstrækkelige antal gode og godkendte både til sejladsen på Isfjorden.  
• det kræver langt mere koordination mellem turudbyderne, så de eksempelvis ikke 

sender flere turistgrupper ud til de samme attraktioner samtidig, hvor attraktionen 
ikke kan ”bære” det, fordi turisten kommer for at opleve den stille natur eller 
bygdelivet. Derimod er der intet problem i at have mange både samtidige ude med 
turister på Isfjorden. 

• aktiviteterne i byen og Sermermiut skal tilrettelægges, så turisterne ikke ”hele 
tiden løber ind i andre turistgrupper”.  

• aktiviteterne på de mest besøgte natursteder skal tilrettelægges, så flora og fauna 
ikke lider overlast gennem etablering af markerede stier og tilsvarende. 

• kvaliteten af udbudene skal være i orden, og der må ikke opstå situationer, hvor 
turister afvises fra reserverede arrangementer som helikopterture eller lignende på 
grund af overbookning. 

3.3.1 Regionalt samarbejde muliggør større volumen 
Volumen i turismen er i sig selv et vigtigt argument for at sprede turismen over 
regionen.  

En øget udnyttelse af potentialerne i regionen kan give flere turister til Ilulissat, der 
opholder sig i kommunen en kortere periode, fordi den naturlige indfartsvej til regionen 
er Ilulissat og Aasiaat. Erfaringsmæssigt vil turister på kortere ophold søge at nå flest 
mulige attraktioner og give gode indtægter. Det bør derfor sættes som mål at alle turister 
som minimum den ene vej skal gennem Ilulissat og have et ophold i byen. 

Det store kunststykke er altså udnytte regionens, herunder Ilulissats, bygders 
potentialer. 

3.3.2 Samarbejdets kunst 
Hidtil har den primære argumentation for, at det regionale samarbejde ikke er blevet til 
mere, med rette været samarbejdsvanskeligheder mellem de berørte kommuner, mellem 
de enkelte turoperatører inden for samme kommune og tværkommunalt mellem 
turoperatørerne. Ind til nu har behovet for samarbejde ikke været så stort, fordi 
turisterne ”bare er kommet”.  
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Det manglende samarbejde har betydet, at man i regionen ikke har udnyttet de 
erhvervsmæssige og økonomiske muligheder turismen giver, men behovet for 
samarbejde aktualiseres af det stigende antal turister og deres stadig stigende 
kvalitetskrav. Rapporten påpeger, at det måske kan være en fordel at få en udefra 
kommende til at bløde op på de eksisterende fronter mellem turoperatørene med flere. 

3.4 Turismen som erhverv og dermed arbejdspladser 
Rapporten Forslag og ideer til tiltag inden for miljø og turisme i Ilulissat 
problematiserer, at turisterhvervet i Ilulissat i høj grad benytter tilkaldt korttidsansat 
arbejdskraft i sæsonen, fra eksempelvis Danmark og andre europæiske lande. 

Brugen af tilkaldte korttidsansatte guider indebærer 2 centrale problemer: 
• Den korttids tilkaldte arbejdskrafts viden om den grønlandsk natur og specielt de 

kulturelle forhold er ofte meget begrænset. Det medfører blandt andet, at 
guidernes beskrivelser af historiske og kulturelle forhold ofte er mangelfulde eller 
direkte forkerte. Turisterne kan således få et forvrænget billede af det grønlandske 
samfund, hvilket kan skabe utilsigtede modsætningsforhold mellem turisterne og 
lokalsamfundet. I andre tilfælde oplever turisterne, at de selv har en langt større 
viden om grønlandske kultur og samfundsforhold, hvilket skaber berettiget 
frustrationer hos turisterne, der betaler for guideningen.  
Rapporten påpeger, at det er en international tendens, at turisterne stiller større 
krav til kvalitet, troværdighed og autentiske oplevelser, og at flere og flere turister 
søger rejser,  hvor guiden er en egentlig ekspert inden for et givent område. I det 
lys falder flere af de nuværende tilkaldte guider igennem. 

• De korttidsansatte guiders løn og arbejdsforhold gør det ikke attraktivt for 
lokalbefolkningen at arbejde som guider. Derfor er denne praksis i modstrid til 
ønsket om at skabe lokale arbejdspladser og sikre at turismen giver et økonomisk 
afkast til lokalsamfundet. 

Samtidig er det langt fra altid, at arbejdskraften (såvel den tilkaldte som den lokale) 
inden for turisterhvervet har de nødvendige uddannelsesmæssige forudsætninger, 
hvilket i nogle tilfælde kan afspejle sig i serviceniveauet. 

3.4.1 Stil krav til turoperatørernes ansættelses- og personalepolitik 
I erkendelse af, at Ilulissat og Disko- og Nordregionen skal være et eksklusivt turistmål, 
er det vigtigt at stille kvalitetskrav til turoperatørerne og deres personale, så turisternes 
kvalitetskrav indfries. Derfor bør der i første omgang stilles krav om, at udefra 
kommende guider med videre som minimum har gennemført et guidekursus omfattende 
kultur, historie, natur og miljø, og at de har bestået en tilhørende prøve eller eksamen 
for at få en arbejdstilladelse. Det samme krav bør stilles til lokale, der søger arbejde som 
guider eller andre turismejobs. 

For at gøre turisterhvervet attraktivt for den lokale arbejdskraft, bør kommunen 
endvidere overveje at stille krav til løn og ansættelsesforhold, så gældende 
arbejdstidsbestemmelser (eller afspadseringsmuligheder uden for sæsonen) og 
mindstelønskrav som minimum overholdes. 

3.4.2 Sprog 
En uddannelsesmæssig barriere, der i praksis udelukker mange lokale fra at arbejde 
inden for turisterhvervet, er manglende sproglige forudsætninger. I den forbindelse kan 
det forekomme som  et generelt ”problem” i Grønland, at kvalificeret hjemmehørende 
arbejdskraft altid kan få arbejde. Derfor er det nødvendigt, at turisterhvervet kan tilbyde 
attraktive løn- og arbejdsforhold for at kunne tiltrække kvalificeret lokal arbejdskraft. 
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Med den omsætning og de potentialer, der er inden for turisterhvervet, er det ikke et 
urimeligt krav. 

3.4.3 Overvind de uddannelsesmæssige barrierer 
På længere sigt er det ønskeligt, at turisterhvervet primært udføres af lokal arbejdskraft, 
hvorved der opnås den autenticitet i guidening med videre, som nogle turisterne 
forventer.  

I rapporten anbefales det, at der i Ilulissat, eventuelt i regi af Den Lokale erhvervsskole 
(STI), udvikles og gennemføres nogle kurser og efteruddannelsestilbud, der kan 
kvalificere lokale til at fungere indenfor turisterhvervet.  

3.5 Natur og miljø 
Rapporten anbefaler, at Ilulissat Kommuneat’s og regionens turismestrategi indeholder 
konkrete og prioriterede retningslinier, der sikrer, at turismen tilrettelægges og afvikles 
så naturen og miljøet også fremover vil være attraktiv for lokalbefolkningen og turister. 
Det skal forebygges, at turismen undergraver sin egen eksistens, som er den smukke og 
sårbare arktiske natur. 

Rapporten indeholder et bilag med eksempler på, hvad man skal være opmærksom på, 
når man planlægger turistaktiviteter i naturen for at sikre, at disse aktiviteter  påvirker 
flora og fauna mindst muligt.  

3.6 Indfri turisternes forventninger – gennemfør ”destinationsoprydning” 
Rapporten Forslag og ideer til tiltag inden for miljø og turisme i Ilulissat pointerer, at 
det flere steder er nødvendigt at gennemføre en ”miljøgenopretning”, så destinationerne 
og udflugtsmålene lever op til turisternes forventninger.  

I langt de fleste tilfælde handler det om visuelle oprydnings og 
affaldshåndteringsprojekter, som fjernelse af synligt affald i og omkring Ilulissat og 
bygderne, oprydning ved faste lejrpladser m.v. 

3.7 Nødvendig adfærdsregulering 
Rapporten påpeger endvidere, at det på nogle punkter er det nødvendigt med en form 
for adfærdsregulering, for dels at skåne naturen (miljøet), dels at undgå konflikter 
mellem turismen og lokalbefolkningen ved at turisterne (med en vis ret) bliver støt over 
konkrete forhold. 

Et eksempel er, at det er nødvendigt med en mere restriktiv regulering af 
snescooterkørslen. Nogle steder og/eller i perioder med tyndt snelag kan den 
afstedkomme skader på vegetation og dermed medføre erosion. Samtidig kan det virke 
stødende for en turist, der er kommet ”helt ud i ødemarken” at møde en snescooter. Der 
er derfor behov for en holdningsbearbejdelse blandt snescooterkørere, så de holder sig 
indenfor de tildelte rammer, hvor der er rigelig plads.  

Et andet eksempel er færdsel i nærheden af fuglefjeld i yngleperioden, hvor det må 
konstateres, at de gældende afstandsregler om brug af riffel, sejlads med motor med 
videre langt fra altid overholdes. Tidligere kunne man imponere turister ved at få alle 
fuglene til at lette ved at tude i hornet eller affyre et skud. Nu bliver store grupper 
forargede over den manglende respekt og de mange æg og unger, der går tabt i den 
tumult, der opstår, når alle fuglene letter. Derfor må det sikres, at gældende regler som 
minimum overholdes. 
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3.8 Håndterbare mål og indikatorer 
I rapporten understreges det, at hvis en turismestrategi skal være et dynamisk redskab, 
der sikrer en bæredygtig turismeudvikling, er det vigtigt, at den indeholder en række 
konkrete målbare mål og evalueringsparametre eller indikatorer. 

Rapporten indeholder nedenstående skema, hvor der er opstillet nogle eksempler på 
målsætninger med tilhørende mål og ide til tidsfrist samt indikatorer og deres tilhørende 
referencepunkt: 

Målsætning Mål Indikatorer 

Kommunens 
fangst og 
lejrpladser skal 
fremstå som 
rene og 
velordnede 

xx fangst og 
lejrpladser ryddes 
for affald inden 
sommersæsonen 
2001, og det sikres 
gennem jævnlige 
besøg, at de holdes 
rene  

Der foretages en visuel vurdering af de udvalgte 
fangst og lejrpladser før og efter den første 
oprydning, og iagttagelserne dokumenteres 
gennem foto.  

Pladserne besøges med fastsatte intervaller og der 
foretages en visuel vurdering med tilhørende 
fotodokumentation, hvorefter der foretages den 
nødvendige oprydning. 

Spredt 
storskrald som 
gamle 
bådmotorer, 
trawlspil, 
snescootere 
m.v. skal 
fjernes fra 
bybilledet i 
Ilulissat. 

Alt storskraldet 
skal være fjernet 
inden turistsæsonen 
2001. 

Som reference indtegnes alt storskrald på et kort 
over byen, hvorefter det køres ud til dumpen.  

Med fastsatte intervaller gennemgås byen og nyt 
storskrald registreres, hvorefter det fjernes. 
Registreringen kan eventuelt bruges som senere 
dokumentation, hvis det viser sig, at det er de 
samme personer/virksomheder, der placerer 
affaldet ulovlige steder. 

Fuglefjeldet 
ved Eqi skal 
beskyttes, så 
antallet af 
ynglene fugle 
bliver ”som i 
gamle dage” 

2004 skal antallet 
af fugle som 
minimum være 
som 2001 (frem for 
at forsætte 
tilbagegangen) 

For at sikre det 
udvikles nogle 
beskyttelses-
værktøjer som 
regler for hvor og 
hvordan man må 
færdes. 

Som reference foretages sommeren 2001 en 
fugletælling af et hold ornitologer. 

En gang årligt gentages tællingen. 

Det evalueres med fastsatte intervaller, om de 
vedtagne beskyttelsesværktøjer fungerer efter 
hensigten. 

Nedslidningen 
af Sermermiut 
skal stoppe, og 
floraens 
mangfoldighed 
og udbredelse 
skal 

• floramang-
foldigheden og 
udbredelsen for 
2002 er som 
2001, hvorefter 
den forbedres. 

• som reference foretages en blomstertælling af 
biologer 2001. Blomstertællingen gentages de 
kommende somre. 
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genoprettes. • der etableres xx 
antal stier for at 
beskytte flora 
2001 

• der opstilles xx 
skilte med 
informationer 
til turisterne 
2001 

• som reference kortlægges de nuværende stier. 
Det kontrolleres om målet med antal stier nås, 
og med fastsatte intervaller vurderes visuelt, 
om de benyttes efter hensigten. 

• det kontrolleres om skiltene stilles op. Med 
fastsatte intervaller kontrolleres det, om de 
stadig står der og er i forsvarlig stand. 

Der sikres 
nødvendig 
overnatnings-
kapacitet til 
rygsækturister 

Der etableres inden 
sommeren 2002 et 
nyt egentlig 
vandrehjem i 
Ilulissat 

• 1. kvartal 2001 tages beslutningen om antal 
sengepladser og etableringen. 

• 2. kvartal 2001 behandles byggesagen i 
teknisk forvaltning 

• eftersommeren 2001 støbes fundamentet og 
byggeriet begynder 

• Vandrehjemmet indvies maj 2002 

Turismen i 
Saqqaq skal 
udvikles til et 
(bi)erhverv 
med rimelig 
omsætning. 

• 2003 skal 
antallet af 
overnattende 
turister være 
steget med xx 
% 

 

• 2002 skal være 
etableret et 
vandrehjem 

• 2003 skal 
antallet af 
henholdsvis 
sejlture, 
fisketure, 
slædeture m.v. 
være steget 
med xx % 

• som reference tælles overnattende turister i 
2001. Herefter tælles overnattende turister 
hver sommer. Tællingerne kan foregå ved at 
bygdekontoret med fastsatte intervaller 
uddeler optællingsskemaer til skolen, ejeren af 
Hanibals hus, Kai og andre, der har 
indkvarteringsmuligheder, og indsamler 
skemaerne samtidig med uddelingen af næste. 

• som ovenfor om vandrehjemmet i Ilulissat. 

 

• som reference tælles antallet af turister på de 
enkelte aktiviteter for 2001. Optællingerne kan 
foregå ved hjælp af skemaer ligesom med de 
overnattende turister. 

 

Som det fremgår kræver nogle af indikatorerne hjælp af eksperter som biologer, der kan 
stå for fugletællinger, vurdering af flora m.v., medens andre indikatorer kan evalueres af 
kommunens ansatte, turisterhvervet selv, kommunens sekretær i Saqqaq med videre. 

I forbindelse med udarbejdelsen af indikatorer vedrørende flora samt i forbindelse med 
en vurdering af nedslidningsgraden af flora i Sermermiut havde projektet glæde af det 
samarbejde, som RAMBØLL havde med nogle biologistuderende fra Københavns 
Universitet. 
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3.9 Afsæt de nødvendige ressourcer 
Rapporten Forslag og ideer til tiltag inden for miljø og turisme i Ilulissat konkluderer, 
at forudsætningen for at udvikle og implementere en bæredygtig turismestrategi er, at 
der afsættes de nødvendige ressourcer. 

Det anbefales, at Ilulissat Kommuneat ansætter sin egen turistmedarbejder, der kan 
fungere som uvildig rådgiver og koordinator mellem de enkelte turoperatører og 
turistbureauer. Vedkommende skal være Ilulissat’s drivkraft i det nødvendige regionale 
samarbejde, og være ansvarlig for at turistudviklingen foregår i overensstemmelse med 
den vedtagne strategi.  

Det nævnes, at en turismestrategi aldrig må opfattes som noget statisk, men løbende 
skal tilpasses og justeres i forhold til ændrede forhold og forudsætninger. Kommunens 
turistansvarlige vil i kraft af det netværk og den viden vedkommende får opbygget have 
gode forudsætninger for at udarbejde det politiske beslutningsgrundlag for sådanne 
justeringer. 

Om stillingen skal klassificeres som turistchef direkte under kommunaldirektøren, som 
turistmedarbejder i regi af Erhvervsrådet eller andet, er en beslutning, der skal tages af 
kommunalbestyrtelsen eller projektgruppen. Det er værd at overveje om jobprofilen 
samtidig skal indeholde ”grøn guide” eller anden miljøkompetence.  

3.10 Forudsætningen for succes 
På baggrund af erfaringerne fra tilsvarende arbejde på andre destinationer påpeger 
RAMBØLL i rapporten Forslag og ideer til tiltag inden for miljø og turisme i Ilulissat, 
at den største udfordring i forbindelse med implementeringen af en bæredygtig 
udvikling er den nødvendige holdningsbearbejdning og holdningsændring hos 
befolkningen.  

Det er en proces, der tager tid, og en proces det er meget vigtigt at være bevidst 
omkring. Det samme gør sig gældende, når det gælder om at ændre på et erhvervs 
status, så det eksempelvis opfattes som attraktivt og ”fint” at arbejde inden for 
turisterhvervet. 

3.11 Skema med anbefalinger og ideer til aktiviteter 
Rapporten Forslag og ideer til tiltag inden for miljø og turisme i Ilulissat  afsluttes med 
en skematiske opstilling med nedenstående opgaver. Ligesom i skemaet for Tasiilaq 
indeholder hvert emne en kort beskrivelse, et forsalg til tidsfrist samt et forslag til 
ansvarspersoner. 

Turismestrategi 
• Infrastruktur 
• Overnatningskapacitet, herunder nyt vandrehjem 
• Samarbejde med bygder 
• Turisme seminar for alle interessenter i Ilulissat og bygder 
• Regionalt samarbejde 
• Plan/checkliste for krydstogtturister 
• Samarbejde med andre kommuner 
• Qullissat som turistmål 
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Vejledning, hjælp og retningsliner for turoperatører 
• Uddannelse af guider (lokalkendskab) 
• Guidernes ansættelsesforhold 
• Lokal arbejdskraft (sprog) 
• Hensyn til flora fauna ved planlægning af nye turtyper 
• Retningslinier for oprettelse og drift af basislejre 
• Adfærdsregulering (snescooter, fuglefjeld) 
• Folder til turistoperatør 
Turistinformation mv. 
• Folder til turister 
• Turistkort over byen 
• Turistskilte/informationstavler 
• Synliggøre arbejdende værksteder 
• Fjeldinformation 
• Vandrekort over byen og nærliggende områder 
• Beskyttelse af området ved Sermermiut (afmærkede stier, skilte) 
• Velkomstskilt til turister (havn, lufthavnsvej) 
Forskønnelse af byen Affald 
• Grøn by 
• Forbrændingsanlæg 
• Flere affaldstønder 
• Optimere oprydning i byen (opdel i områder) 
• Optimering af forårsrengøring 
• Opbevaring af skrot 
• Genbrugsplads 
• Stort affald 
• Dumps åbningstider 
• Oprydning ved faste lejr- og fangstpladser 
Forskønnelse af byen andet 
• Dekorering af facader 
• Byens pladser 
• Endelig færdiggørelse af bygge- og anlægsaktiviteter 
• Såning af græs 
• Genindføre de gamle GTO-farver på huse (GTO = Grønlands Tekniske 

Organisation) 
Forskønnelse af byen; Havneprojekt 
• Istandsættelse og forskønnelse af kajområdet, der er de sejlende turisters første 

indtryk af byen 
• Miljøgenopretning af vandmiljøet, der umiddelbart virker dødt og meget 

forurenet.  
Holdningsbearbejdning af borgerne i byen 
• Folkeskolen (featureuger) 



 

18  Miljø og turisme i Arktis  

 

• Andre skoler 
• Inddragelse af Ilulissats borgere i oprydningsarbejdet i byen 
• Offentlige debatter om eksempelvis turismeerhvervets muligheder for økonomisk 

udvikling af kommunen 
• Grønne arrangementer 
Turismeudnyttelse af Isfjorden 
• Fredning af området ud mod Isfjorden 
• Isfjorden som UNESCO ”Verdensnaturarvs område” 
• Isfjordscenter 
Øvrige tiltag 
• Fortove i indre by 
• Løse hunde 

Det understreges, at selv om skemaet godt kan give det indtryk, at de fleste opgaver 
”bare er noget kommunen ordner”, forholder det sig i praksis anderledes. Det er rigtigt, 
at kommunen har en central placering i forbindelse med de fleste opgaver, men 
opgaverne kan ikke endeligt løses af kommunen. Eksempelvis er selv de bedste 
affaldsindsamlingsordninger meningsløse, hvis de ikke benyttes af befolkningen. 

3.11.1 Holdningsbearbejdningen 
Det er her den store udfordring ligger. Hver enkelt af de konkrete opgaver skal i videst 
muligt omfang kombineres med en ”holdningsbearbejdning”. Den kan have mange 
forskellige udtryksformer, og flere af dem kan med fordel benyttes samtidig. 
Eksempelvis: 
• temaundervisning i folkeskolen om miljøforhold samt om turismens positive 

indflydelse på samfundsøkonomien 
• større folkelig inddragelse i forårsrengøringen, hvor folkeskolen, STI skolen, 

sportsforeninger, firmaer med videre aktivt deltager. Med sådanne aktiviteter er 
det vigtigt, at personer med autoritet som politikere, borgmester og lokale 
erhvervsdrivende klart melder ud og aktivt bakker op bag initiativet. 

• artikler i lokalavisen Iluliarmioq og indslag i lokal-TV Arctic TV om forskellige 
temaer som: 

• turismens samfundsøkonomiske betydning 
• nødvendigheden af ordentlige miljøforhold som forudsætning for turisme 
• nødvendigheden af bæredygtig turismeudvikling 
• når et projekt lykkedes (eksempelvis indsamlingen af skrot som gamle motorer 

m.v.) skal det følges op af artikler og indslag i de landsdækkende medier. Det er 
med til at sætte fokus på succesen, og dermed påvirke holdningerne omkring 
temaet. Samtidig er det med til at sprede de gode ideer til andre byer på kysten og 
markere Ilulissat som en miljø- og turismebevidst by. 

• oplysningskampagne over for borgerne i forbindelse med indførelse af en 
storskraldsordning kombineret med pålæg over for enkeltborger om oprydning 
omkring egen bolig eller på arealtildeling. 

I den skematiske opstilling er der ikke beskrevet, hvordan den nødvendige 
holdningsbearbejdning kan tilrettelægges for hver enkelt opgave, da det vil bero på en 
konkret vurdering i hvert tilfælde. 

 



 

 

Del 5 Ilulissat Kommuneat   19 

 

4. Etablering af en samlet projektgruppe 
Efter den færdige redigering blev rapporten Forslag og ideer til tiltag inden for miljø og 
turisme i Ilulissat distribueret til en bred kreds af lokale interessenter, og som nævnt 
kom den til at danne grundlag for projektets videre arbejde. 

Med udgangspunkt i rapporten og i kraft af nogle små succeser med at løse konkrete 
opgaver lykkedes det i marts 2001 at samle en bredt sammensat skare på ca. 25 personer 
til et møde, der gennem mødets forløb tog karakter af det ”stiftende” møde for en bred 
lokal projektgruppe. 

Mødet repræsenterede erhvervslivet bredt, turisterhvervet, kommunen på såvel det 
administrative som det politiske plan, foreninger, uddannelsesinstitutioner og 
enkeltpersoner med interesse for turisme og/eller miljø. Som noget vigtigt var de 
væsentligste lokale turoperatører repræsenteret på mødet. 

Det havde været en fordel, hvis projektgruppen var blev endnu bredere. Eksempelvis 
mangler KNAPK den lokale fisker- og fangerorganisation. RAMBØLL havde prøvet at 
komme i dialog med dem, men de er på en række for dem centrale områder trængte, og 
har derfor ikke overskud til at forholde sig til ting, der umiddelbart ligger uden for deres 
interesseområde. Deres størrelse og styrke tillader ikke en lokal professionalisering, og 
deres fritidsformand og andre ledende medlemmer har rigeligt at tage sig til. 

Vi må håbe, at det på sigt lykkes for projektgruppen også at inddrage sådanne 
interesseorganisationer, da de i høj grad kan være med til at styrke den lokale 
forankring. At en del af deres medlemmer er repræsenteret gennem andre foreninger 
som f.eks. hundeslædeforeningen, kompenserer dog i et vist omfang for deres 
manglende direkte deltagelse. 

4.1.1 Mødets konklusioner 
Fra mødedeltagernes side var der bred enighed om, at forslagene i rapporten Forslag og 
ideer til tiltag inden for miljø og turisme i Ilulissat er relevante og vigtige at få 
gennemført, og at der bør foregå en prioritering mellem de mange opgaver. 

Den væsentligste beslutning, som alle mødedeltagerne var enige i, blev, at det er 
nødvendigt at få ansat en ”grøn turistkoordinator”, der skal fungere som 
ressourceperson på miljø og turismeområdet for at sikre en bæredygtig udvikling af 
turismen i Ilulissat.  

Arbejdet med at sikre det økonomiske fundament samt at udarbejde en job- og 
funktionsbeskrivelse for den ”grønne turistkoordinator” blev uddelegeret til en 
arbejdsgruppe bestående af: Erhvervschefen, formanden for hundeslædeforeningen, 
formand for Ilulissat Arbejdsgiverforening, et medlem af kommunalbestyrelsen der var 
formand for teknisk udvalg samt rektor for Socialpædagogisk Seminarium. 

Erhvervschef Søren Bundgaard blev valgt til formand for gruppen, der i praksis hurtigt 
kom til at fungere som styregruppe for den lokale projektgruppe. 

Det blev endvidere besluttet, at der skulle nedsættes en række underudvalg eller 
grupper, der skulle tage sig af at løse udvalgte af de vedtagne opgaver. Indtil den 
”grønne turistkoordinator” blev ansat skulle styregruppen koordinere disse gruppers 
arbejde. 
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4.2 Ændret fokus fra proceshjælp til emnekonsulent 
Med beslutningerne på mødet i marts 2001 skete der en kvalitativ ændring i 
projektarbejdet. Hvor RAMBØLL ind til da havde fokuseret på at hjælpe selve 
processen i gang, blev den rolle nu overdraget til den nedsatte arbejdsgruppe. 

Arbejdsgruppen skulle ud over arbejdet med den ”grønne turistkoordinator” fungere 
som styregruppe, og dermed være det samlende led i en række tematiske netværker, der 
arbejder med løsningen af forskellige opgaver. 

Som noget af det første opdaterede styregruppen i et vist omfang den skematiske 
opstilling af opgaver i rapporten Forslag og ideer til tiltag inden for miljø og turisme i 
Ilulissat, så der blev sat endelige ressourcepersoner og tidsfrister på en lang række af 
opgaverne. Rapporten kom således til at fungere som handlingsplan for styregruppen. 

Samtidig indgik styregruppen i et tættere samarbejde med kommunens tekniske 
forvaltning om løsning af en del af de opgaver, der naturligt måtte siges at være 
kommunale. 

Med nedsættelsen af styregruppen vurderede RAMBØLL, at behovet for de mange 
individuelle samtaler med de enkelte interessenter, var blevet reduceret. Og i kraft af de 
tætte kontakt der opstod mellem RAMBØLL og specielt styregruppens formand, blev 
det muligt at klare en større del af kommunikationen via mail og telefon.  

På den måde var det håbet, at RAMBØLL fik frigjort ressourcer til mere aktivt at 
fungere som emnekonsulent på udvalgte opgaver frem for primært at fungere som 
proceskonsulent.  

4.2.1 Reduceret dialog mellem styregruppen og den samlede projektgruppe 
Set i bakspejlet var det måske for tidligt og dermed en forkert prioritering, at 
RAMBØLL på dette tidspunkt ændrede fokus fra proceskonsulent til emnekonsulent. 
Det interne arbejde i styregruppen fungerede, om end det periodisk gik langsomt fordi 
de enkelte medlemmer er travle mennesker med mange andre opgaver. Men som tiden 
udviklede sig, blev dialogen mellem styregruppen og den brede projektgruppe stadig 
mindre, og dermed blev den lokale forankring og engagementet reduceret. 

At noget sådan sker er en helt naturlig udvikling, specielt når en styregruppe 
sammensættes af mennesker med central samfundsmæssig placering og mange øvrige 
ansvarsopgaver. På den anden side var det netop personernes centrale placering og 
øvrige samfundsmæssige engagement, der kvalificerede dem til at sidde i styregruppen 
og gav dem den nødvendige autoritet. 

Samtidig var der i såvel styregruppen som den samlede projektgruppe store 
forventninger til etableringen af den ”grønne turistkoordinator”, og det forekom 
naturligt at vente på en sådanne person til at koordinere aktiviteterne. 

Det er muligt, at processen havde kørt bedre, hvis RAMBØLL forsat havde prioriteret 
den direkte proceshjælp som det centrale, men der måtte foregå en prioritering af de 
godt 200 timer årligt, som RAMBØLL havde til rådighed i forhold til projektets arbejde 
i Ilulissat, og ligesom RAMBØLL vurderede styregruppen, at det væsentlige i projektets 
nuværende fase var konsulenthjælp til konkrete opgaver. 
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4.3 De enkelte aktiviteter 
I det følgende er der en gennemgang af de vigtigste opgaver som den lokale 
projektgruppe har været involveret i frem til årsskiftet 2002 – 03, samt hvilken rolle 
RAMBØLL og dermed projektet Miljø og turisme i Arktis har haft heri. 

4.4 Ønsket om at ansætte en ”grøn turistkoordinator” 
Som nævnt blev den vigtigste beslutning på mødet i marts 2001, at der skal ansættes en 
”grøn turistkoordinator”.  

Den ”grønne turistkoordinator” skal være tilknyttet samtlige arbejdsgrupper og sikre 
koordineringen mellem disse. Samtidig skal vedkommende fungere som gatekeeper 
mellem eksempelvis de lokale turoperatører, mellem de forskellige 
interesseorganisationer, i forhold til Kommunen eller andre steder, hvor der kan opstå et 
behov for det. 

RAMBØLL havde på mødet fremlagt flere modeller for finansiering af stillingen og 
vedkommendes organisatoriske reference. Det blev på mødet besluttet, at den ”grønne 
turistkoordinator” ikke skal være ansat under kommunen, Erhvervsrådet eller andre, 
men funger relativt ”autonomt”, og referere til den brede styregruppe, der blev nedsat. 

For at sikre den ”grønne turistkoordinators” og dermed projektgruppens autonomi, blev 
det besluttet, at finansieringen (anslået til ca. 500.000 kr. årligt) skal deles mellem: 
• Ilulissat Kommuneat 
• Erhvervsrådet 
• Turisterhvervet. 

Det interessante er, at de lokale turoperatører, det hidtil havde fungeret som barriere for 
oprettelsen af en lokal projektgruppe, indvilger i at delfinansiere ansættelsen af en ”grøn 
turistkoordinator”.  

Lederen af det største hotel, der var fortaler for den lokale projektgruppe, foreslog, at 
alle overnatningsstederne indfører en lokal afgift på eksempelvis 5 kr. pr 
overnatningsdøgn, og at det af regningen klart skal fremgå, hvad pengene bruges til. Et 
forslag der var bred opbakning til. 

4.4.1 Vedtagelsen af en indstilling 
Det tog styregruppen et lille år at udarbejde den endelige indstilling til job- og 
funktionsbeskrivelse for den ”grønne turistkoordinator”.  

Se bilag Bilag 1 Job- og funktionsbeskrivelse for den ”grønne turistkoordinator” 

En del af årsag til det langstrakte forløb var, at der i efteråret 2001 var kommunalvalg, 
der i Ilulissat Kommuneat medførte et ”systemskifte”. Flere måneder inden valget var 
kommunen på det politiske niveau lammet, og styregruppen ønskede på ingen måde, at 
dens arbejde eller den samlede projektgruppes ønske om den ”grønne turistkoordinator” 
skulle blive et politisk valgtema. 

Også efter valget var kommunen på det politiske niveau gennem længere tid lammet, da 
”systemskiftet” medførte en længerevarende konstitueringsproces. At kommunen 
gennem hele denne periode stod uden kommunaldirektør medførte, at 
beslutningsprocesserne på det administrative plan også blev nedsat til et minimum. 
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Da den endelige indstilling blev behandlet på et møde i den samlede projektgruppe 
januar 2002, var der massiv opbakning til indstillingen inklusiv de 15 konkrete punkter, 
som den ”grønne turistkoordinator” skal arbejde med. 

Dette er bemærkelsesværdigt, fordi indstillingen indeholder en række punkter, der ved 
projektets start ville have været stor uenighed om. Eksempelvis skal den ”grønne 
turistkoordinator”:  
• overtage funktionen som ”Greenland Visitor Information”, hvorved den ene 

turoperatør mister et privilegium og en økonomisk fordel. 
• sikre den overordnede koordination af turismeaktiviteter og udarbejdelsen af 

fælles retningslinier for turoperatører, noget der tidligere havde været stor 
modstand imod. 

• være ansvarlig for en fælles obligatorisk undervisning af alle guider, hvor der 
tidligere havde været modstand mod kravet til guidernes kompetence. 

• være ankerperson i det regionale turismesamarbejde og udviklingen af en regional 
turismestrategi. 

I forbindelse med udarbejdelsen af indstillingen blev RAMBØLL benyttes som 
sparringspartner. 

4.4.2 Det videre forløb 
I skrivende stund er det uafklaret, om kommunen vil ansætte en egen turistchef, der skal 
referer direkte til kommunaldirektøren, eller om kommunen vil indgå i et samarbejde 
med Erhvervsrådet om ansættelsen af en fælles turist- og erhvervschef med et 
selvstændig sekretariat, der refererer til en styregruppe. Der forventes en afklaring på 
dette i løbet af de kommende måneder. 

Som et langsigtet mål overvejes en regional funktion med reference til en regional 
styregruppe. 

Kommunen har meldt ud, at turistchefen uanset ansættelsesforhold  i en vis udstrækning 
skal følge den job- og funktionsbeskrivelse, som styregruppen har udarbejdet og 
projektgruppen vedtaget.  

Det bliver en vigtig udfordring at sikre, at alle interessenterne kommer til at føle et 
medejerskab af turistchefen uanset vedkommendes referencemæssige indplacering. Her 
bliver det vigtigt, at alle interessenter som erhvervslivet, foreningerne, 
uddannelsesinstitutionerne med videre inddrages i arbejdet, og dermed er med til at 
sikre projektgruppens forsatte eksistens. 

4.4.3 I bakspejlets klare lys 
Set i bakspejlet burde styregruppen nok have forceret processen med den ”grønne 
turistkoordinator”, så afklaringen var kommet inden kommunalvalgkampagnen for alvor 
startede sommeren 2001. Umiddelbart efter ”det stiftende møde” i den lokale 
projektgruppe, marts 2001, var engagementet højt og den politiske opbakning bag ideen 
om en ”uafhængig” og fællesfinansieret ”grøn turistkoordinator” stor. 

4.5 Kommunal turismepolitik og -strategi 
Ved mødet i den samlede projektgruppe januar 2002 var den blevet udvidet til at 
omfatte over 30 personer. Her blev styregruppen suppleret op til også at omfatte 
museumslederen. 
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I løbet af foråret 2002 gik styregruppen i gang med at udforme et udkast til 
”Turismepolitik for Ilulissat Kommuneat” i erkendelse, at afklaringen med ansættelsen 
af en ”grøn turistkoordinator” formodentlig først ville komme mod slutningen af året. 

Se bilag Bilag 2 Styregruppens udkast til turismepolitik 

Udkastet til turismepolitik tager ligeledes udgangspunkt i rapporten Forslag og ideer til 
tiltag inden for miljø og turisme i Ilulissat, og er blevet drøftet med medlemmerne af 
projektgruppe, medens RAMBØLL flittigt er blevet brugt som sparringspartner. 

I det færdige udkast, der var til høring blandt alle med direkte interesse i turisme, 
erkendes det, at selve Ilulissat by i dag har nået ”smertegrænsen” for hvor mange 
turister, der kan være samtidig i byen om sommeren.  

Derfor er et centralt element nødvendigheden af et regionalt samarbejde om en 
bæredygtig turismestrategi, der indebærer, at turisterne spredes mere over hele regionen, 
hvormed en bæredygtig socioøkonomisk udvikling fremmes i de øvrige kommuner, 
byer og bygder i regionen samtidig med at en sociokulturel og naturmæssig bæredygtig 
udvikling fremmes i Ilulissat. 

4.5.1 Ansøgning om projektmidler hos Miljøstyrelsen 
I samarbejde med kommunerne i regionen og det landsdækkende 
turismeudviklingsselskab Greenland Tourism søgte RAMBØLL ved årsskiftet 2001 - 02 
den danske Miljøstyrelses miljøprogram for Arktis, DANCEA, om midler til et projekt 
for udvikling af bæredygtig turisme i Disko- og Nordregionen. 

Ansøgningen blev ikke imødekommet, da Miljøstyrelsen først vil afklare, i hvilket 
omfang og hvordan DANCEA kan støtte turismerelaterede miljøprojekter. En afklaring 
der forventes afsluttet medio 2003. 

4.5.2 Ønske om en SWOT analyse af turismens økonomiske betydning 
Som forudsætning for udvikingen af turismepolitikken ønskede styregruppen en mere 
præcis vurdering af, hvor meget turismen reelt betyder for lokalsamfundets økonomi.  

Derfor bad de i efteråret 2002 om hjælp hos RAMBØLL, der udarbejdede en rimeligt 
detaljeret beskrivelse af fremgangsmåden ved den nødvendige SWOT analyse og 
samtidig tilbød at gennemføre opgaven. En del af opgaven kunne gennemføres inden for 
rammerne af projektet Miljø og turisme i Arktis, det forudsatte dog, at kommunen 
finansierede den resterende del af undersøgelsen (ca. 100.000 kr.) eller fik finansieret 
den fra andet sted, samt at opgaven blev gennemført indenfor projektperioden. 
Opgavebeskrivelsen eksklusiv den økonomiske del af tilbuddet er gengivet i Bilag 3 
Tilbud om SWOT analyse. 

Den lokale projektgruppe og kommunaldirektøren indstillede, at undersøgelsen blev 
gennemført som beskrevet, og kommunen rådførte sig med Greenland Tourism om 
mulighederne for økonomisk støtte.  

Sagen blev drøftet med Greenland Tourism på en konference for kommunerne i Disko- 
og Nordregionen, afholdt af de grønlandske kommuners landsforening (KANUKOKA), 
og Greenland Tourism fandt undersøgelsen særdeles vigtigt for forståelse af turismens 
samfundsøkonomiske konsekvenser.  

På konferencen blev det besluttet, at Greenland Tourism skal gennemføre SWOT 
analysen, og at den skal omfatte hele Disko- og Nordregionen. 
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4.6 Isfjorden og Sermermiut 
Ilulissat Isjord, der fungerer som udløb for den nordlige halvkugles mest produktive 
isbræ, er kommunens største turistattraktion.  

Der er en vandretur på et par km. fra Ilulissat by til det storslåede natursceneri ved 
isfjorden. Langs den asfalterede vej den første lille kilometer var der gennem årene 
opmagasineret meget store mængder gammelt jernskrot som gamle containere, store 
skibsmotorer, trawlspil og -spader, gamle biler og meget andet. Turisterne oplevede det 
som om, de gik gennem en ”tunnel” af jernaffald. 

Som nævnt initierede projektet det første år en bortskaffelse af alt det gamle jernskrot, 
der stod langs vejen ud til Isfjorden. 

4.6.1 Stier i Sermermiut 
Sermermiut er det naturskønne kulturområde, som turisterne kommer til, når de går fra 
Ilulissat by til Ilulissat Isfjord. Ud over naturskønheden rummer Sermarmiut også 
synlige efterladenskaber fra hele den grønlandske inuithistorie helt tilbage fra den første 
indvandringsbølge (Saqqaq kulturen) fra 4.000 før vor tidsregning. 

Gennem de sidste år er området blevet tydeligt nedslidt. Alt for mange mennesker, der 
går over alt, har nedtrampet den sårbare vegetation, og nogle turister graver efter 
fortidsminder, hvor de ses synligt i tørvelag og køkkenmøddinger.  

Den lokale projektgruppe besluttede umiddelbart efter dens oprettelse, at der skal 
etableres nogle afmærkede stier, opstilles informationstavler og oversigtskort, der 
opfordre folk til kun at gå på stierne. Det er endvidere besluttet, at guiderne skal 
forlange, at ”deres” turister følger de afmærkede stier. 

Der er nu opstillet de første skilte og etableret de første stier, og udviklingen følges nøje 
af en mindre arbejdsgruppe under ledelse af museumslederen. Det er planen, at arbejdet 
med stier i den kommende sommer skal intensiveres. 

4.7 Isfjordscenter og World Heritage 
Inden projektets start havde Ilulissat Kommuneat indledt drøftelser med Hjemmestyret 
og UNESCO om at få optaget Isfjorden på UNESCOs liste over ”Verdensarv” (World 
Heritage). 

Parallelt hermed havde Ilulissat Erhvervsråd med økonomisk støtte fra kommunen 
drøftelser med et arkitektfirma om at etablere et ”Isfjordscenter” 

Gennem projektet har Erhvervsrådet og den lokale projektgruppe drøftet fredningen af 
hele isfjordsområdet og en optagelse på UNESCOs liste over World Heritage med 
RAMBØLL, som i den anledning har haft dialog med Hjemmestyrets direktorat for 
Miljø og Natur. 

Samtidig har RAMBØLL haft dialog med Erhvervsrådet, projektgruppen og 
arkitektfirmaet om det nævnte Isfjordscenter, hvor det blandt andet er blevet påpeget, at 
en etablering af Isfjordscenteret på det oprindeligt skitserede sted kunne komme til at 
kollidere med optagelsen på UNESCOs liste. Endvidere er det blevet anbefalet at sikre 
en miljørigtig projektering samt, at der bør udarbejdes en VVM redegørelse (Vurdering 
af Virkning på Miljø) inden etableringen af et eventuelt center.  

Gennem processen er centerets placering blevet flyttet, og der er kommet langt mere 
fokus på dets eventuelle miljømæssige konsekvenser. 
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4.8 Den kommunale affaldshåndtering 
Som i resten af Grønland foregår affaldsbehandlingen i Ilulissat Kommuneat primært 
som åben afbrænding af dumpen, som ligger tæt på lufthavnen og byens største hotel. 
Det betyder, at mange turisters ”velkomstoplevelse” er et arktisk landskab indhyllet i 
tyk røg. 

Der er ved at blive etableret et forbrændingsanlæg i Ilulissat, der forventes færdig til 
efteråret 2003, hvorved dette problem forventes løst. Der vil samtidig blive etableret en 
modtagestation og sikret systematisk udskibning af miljøfarligt affald, jernskrot med 
videre til oparbejdning eller destruktion i Danmark. 

Den lokale projektgruppe har med rette fokuseret en del på det spredte storskrald som 
jernskrot med videre, og som nævnt har kommunen afsat flere ressourcer på området, 
hvorved der er opnået en markant forbedring. 

I dialogen om bortskaffelse af storskrald har RAMBØLL søgt at appellere til, at 
erhvervslivet og andre ikke udelukkende opfatter det som et kommunalt anliggende, 
men at det søges låst i fællesskab. 

4.8.1 Oprydning af spredt affald 
Et andet og stort problem er den løbende oprydning af spredt affald som papir, plast og 
flasker.  

Der har i mange år været tradition for at gennemføre store frivillige 
oprydningskampagner, der er blevet sponsoreret af kommunen, Erhvervsrådet eller 
andre til glæde for sportsklubber og lignende. Men der er et behov for at udbygge denne 
ordning til en løbende oprydning. 

I starten af projektet besluttede Erhvervsrådet at opdele byen i områder, hvor de enkelte 
medlemsvirksomheder kan adoptere et område. De kan så udlodde området til en 
forening eller skoleklasse, der påtager sig løbende et renholde området mod 
sponsorstøtte til foreningens arbejde eller skoleklassens lejrskoleophold. 

For erhvervslivet er fordelen den psykologiske, at sponsorstøtten kobles op mod en 
modydelse, der er med til at fremme byens renholdning og dermed på sigt 
erhvervsudviklingen. Det skal bemærkes, at det lokale erhvervsliv i Ilulissat i forvejen 
bruger mange penge på sponsorstøtte lokalt. Samtidig øger det den enkelte virksomheds 
incitament for at holde orden på eget område, byggeplads m.v.. 

For foreningerne og skoleklasserne er fordelen den læringsmæssige i dobbelt forstand. 
Medlemmerne/eleverne lærer, at man skal yde en indsats for at få hjælp til andre ting, et 
element som, de fleste er enige om, er relevant under den nuværende sociokulturelle 
kontekst.  

Samtidig lærer de, at oprydning og renholdelse af byen er noget den enkelte borger selv 
har indflydelse på, så de forhåbentlig selv stopper med at kaste affald rundt omkring, og 
på sigt oplever, at en renere by giver bedre livskvalitet.  

Ind til nu virker ordningen kun i begrænset omfang, og der er langt igen til en smuk ren 
by, men der er sket synlige fremskridt. 

4.9 Snescooter regulativ 
Foranlediget af Hjemmestyret har Ilulissat Kommuneat udarbejdet et 
snescooterregulativ, der klart definerer, hvor og hvornår man må køre snescooter. 
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Snescooterregulativet ligger nu på andet år til godkendelse i Direktoratet for Miljø og 
Natur, Grønlands Hjemmestyre. 

Under udarbejdelsen var regulativet til høring i projektgruppen, der i sit høringssvar tog 
afsæt i rapporten Forslag og ideer til tiltag inden for miljø og turisme i Ilulissat og 
konsulterede RAMBØLL for rådgivning. 

Det er projektgruppens håb, at regulativet snarest kan implementeres. 



 

 

Del 5 Ilulissat Kommuneat   27 

 

5. Resultater og fremtid 
Projektet Miljø og turisme i Arktis fik i Ilulissat Kommuneat som nævnt et lidt andet 
fokus end oprindeligt forudsat. Der blev ikke gennemført et pilotprojekt i nogen af 
kommunens bygder, til gengæld brev ressourcerne blandt andet brugt på hjælp til 
etableringen af en bred projektgruppe i Ilulissat samt til konsulenthjælp til styregruppen 
i forbindelse med enkeltemner.  

Styregruppens fokus blev at udvikle en samlet og bæredygtig turismepolitik og strategi 
for hele kommunen inklusiv bygderne. En politik og strategi der i høj grad indebærer et 
regionalt samarbejde mellem interessenter i de øvrige kommuner i Disko- og 
Nordregionen samt udnyttelse af regionens store potentialer.  

Gennem en satsning på regionen kan antallet af turister og kapaciteten øges betydeligt, 
uden at det giver problemer i forhold til den natur- og miljømæssige bæredygtighed. 
Samtidig kan en øget turisme for dele af regionen betyde en forbedring af den 
socioøkonomiske bæredygtighed, og kombineret med en fornuftig tilrettelagt 
turismeudvikling kan det være med til at sikre en sociokulturel bæredygtighed. 

5.1 Satsningen på en ”grøn turistkoordinator” 
Som forudsætning for implementeringen af turismepolitik og -strategi har styregruppen 
arbejdet på at få ansat en ”grøn turistkoordinator”, der skal koordinere aktiviteterne og 
sikre implementeringen af vedtagne tiltag samt fungere som gatekeeper mellem de 
lokale interessenter.  

Det er ikke inden for projektperioden lykkedes at få etableret en sådanne ordning og 
dermed få ansat den ”grønne turistkoordinator”. 

Kommunalbestyrelsen vil inden for de kommende måneder afklare, om der skal 
ansættes en kommunal turistchef med reference til kommunaldirektøren eller, om der i 
samarbejde med Erhvervsrådet oprettes en funktion som turist- og erhvervschef med 
reference til en styregruppe. 

Der ligger som nævnt en stor udfordring i at sikre, at vedkommende reelt kommer til at 
fungere som det koordinerende led for det brede turismeudviklingsarbejde. 

5.1.1 En høj pris? 
Arbejdet med ansættelsen af den ”grønne turistkoordinator” har trukket i langdrag i høj 
grad foranlediget af lokal- og landspolitiske begivenheder, som projektgruppen ikke 
umiddelbart har haft nogen indflydelse på.  

Prisen for satsningen har været, at styregruppen har brugt størstedelen af sine 
sparsomme ressourcer på overordnede ting som politikudvikling, job- og 
funktionsbeskrivelse samt finansieringsmodel for den ”grønne turistkoordinator” med 
videre. 

Medens man har håbet på, at der snart ville blive ansat en person, der kunne koordinere 
aktiviteterne i projektgruppen, har der ikke været tilstrækkeligt fokus på 
aktivitetsniveauet i projektgruppen, og der har været en tendens til, at den store 
projektgruppe kun har mødtes, når konsulenterne fra RAMBØLL har været i byen. 
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Set i bakspejlet burde styregruppen have brugt flere ressourcer på at sikre aktiviteterne i 
den enkelte tematiske grupper og koordinere disses arbejde samt at sikre dialogen i den 
samlede projektgruppe. Men døgnet har som bekendt kun 24 timer, og hvis det var 
lykkedes hurtigt at få ansat den ”grønne turistkoordinator”, havde prioriteringen været 
rigtig. 

I det lys burde RAMBØLL måske have prioriteret mere af sin konsulenttid på at 
fremme processen i den samlede projektgruppe. På den anden side var det 
koordinerende ansvar af projektgruppen langt over i styregruppen, som prioriterede 
rådgivning i forbindelse med konkrete opgaver. 

5.2 De små sejre 
Projektgruppen og styregruppen har ikke siddet med hænderne i skødet, medens de 
ventede på den ”grønne turistkoordinator” og vedtagelsen af en kommunal 
turismepolitik.  

Der er i perioden gennemført flere småprojekter, der er med til at forbedre de lokale 
miljø- og turismeforhold og fremme en bæredygtig udvikling, og set udefra er der fin 
sammenhæng mellem de små projekter.  

5.3 Processen tager tid 
Gennemførelsen af de små succesprojekter er måske projektets største succes i Ilulissat, 
men man skal på ingen måde underkende processen. 

En proces med fremme af en bæredygtig udvikling forudsætter holdnings- og 
normændringer på en række punkter, og en forankring af dem tager tid. 

At få indbyggerne i en by til af egen drift at holde byen ren og pæn og indse, at det 
forbedrer livskvaliteten samt mulighederne for at øge det samfundsøkonomiske udbytte 
af turismeudviklingen, eller at en bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer er en 
nødvendighed, er ikke noget, der kan gøres over en kortere årerække. 

Som det blev konkluderet af Nordisk Industrifonds gruppe for bæredygtig industriel 
produktion under deres besøg i Ilulissat Kommuneat sommeren 2000, kan et sådanne 
projekt og processen reelt kun evalueres over en tyveårig periode. (Se Del 1 kapitel 
9.6.1 Nordisk Industrifond i Ilulissat) 

Det vigtige er, at projektet har været med til at skubbe processen i den rigtige retning.  

Den store udfordring bliver som altid at fastholde og videreudvikle processen, og her 
kommer det menneskelige aspekt til at få afgørende betydning. Hvem overtager 
formandskabet for styregruppen, når Erhvervschefen rejser til maj? Får kommunen 
ansat en turistchef, der har de nødvendige menneskelige og faglige forudsætninger for at 
fungere som det koordinerende led og gatekeeper? Rækken af den slags spørgsmål er 
lang. 

5.3.1 Idekatalog og handlingsplan 
Projektet har endvidere bidraget med et godt og grundigt katalog over potentialer og 
barriere for en bæredygtig turismeudvikling. Det centrale her er, at kataloget udtrykke 
de enkelte interessenters ønsker og ideer, og at der i projektgruppen er bred enighed om 
dem.  

Som nævnt er nogle af ”de lavthængende frugter” gennemført, andre arbejdes der på, 
men derfra til at få dem alle gennemført er der naturligvis langt. Men det er et godt 
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udgangspunkt for det videre arbejd og styregruppen har taget det første skridt med en 
handlingsplan. 

Det er vigtig, at der foregår en prioritering og sættes gang i nogle af de ”tungere” 
opgaver som etableringen af kurser for lokale der ønsker at arbejde som guider eller på 
anden måde inden for turisterhvervet. 

5.4 Udskudt afslutningsmøde 
Det var aftalt med styregruppen, at en af konsulenterne fra RAMBØLL skulle komme 
til Ilulissat i løbet af efteråret 2002 for formelt at afslutte projektet og bidrage til 
erfaringsopsamling og videreførelse af projektet. Denne afslutningstur blev dog flere 
gange udskudt. 

Først fordi projektgruppen forventede, at kommunalbestyrelsen på et møde i september 
ville vedtage den udarbejde turismepolitik og -strategi, så den ville få status af Ilulissat 
Kommuneats  turismepolitik. Det var samtidig forventningen, at kommunalbestyrelsen 
på dette møde ville afklare, hvordan den ”grønne turistkoordinator” skulle finansieres 
og organisatorisk indplaceres.  

Det var styregruppens vurdering, at der ikke var behov for at RAMBØLL holdt møde 
med nogle af interessenterne inden mødet i kommunalbestyrelsen, da sagen var 
forberedt så grundigt. Derimod ønskede styregruppen RAMBØLLs hjælp til den 
efterfølgende implementering, hvorfor det blev besluttet at vente med besøget til efter 
kommunalbestyrelsesmødet. Beslutningen i kommunalbestyrelsen blev dog udskudt, 
hvorfor besøget også blev udskudt. 

Processen blev forsinket, da der ekstraordinært blev udskrevet Landstingsvalg. Alle var 
enige om, at det ville være formålsløst at RAMBØLL tog til Ilulissat for at holde møder 
midt under valgkampen, og efter valget den 3. december kom Julen som bekendt. 

Det er nu aftalt, at RAMBØLL tager til Ilulissat for i fællesskab med den lokale 
projektgruppe at afslutte projektets arbejde i Ilulissat Kommuneat og samtidig bidrage 
til den videre proces og arbejdet, efter projektet Miljø og turisme i Arktis i forhold til 
Nordisk Industrifond formelt er afsluttet og afrapporteret. 

5.5 Forsat behov for konsulenthjælp 
Det er styregruppes vurdering, at processen internt i Ilulissat samt det regionale 
samarbejde om udviklingen og implementering af en bæredygtig turismepolitik og -
strategi for Disko- og Nordregionen vil have stor glæde af forsat proceshjælp. 
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6. Efterskrift 
Efter at projektet Miljø og turisme i Arktis’ arbejde i Ilulissat Kommuneat formelt er 
afsluttet og afrapporteret, har kommunalbestyrelsen vedtaget styregruppens udkastet til 
”Turismepolitik for Ilulissat Kommune” (se Bilag 2 Styregruppens udkast til 
turismepolitik), der nu har karakter af kommunens officielle turismepolitik. 

Efterfølgende er det aftalt mellem kommunen, Erhvervsrådet og turisterhvervet, at 
Erhvervsrådet formelt nedlægges og samtidig genoprettes som et Turist- og 
Erhvervsråd. 

Der er pr. 4. april 2003 ansat en Turist- og Erhvervschef som afløser for den nuværende 
Erhvervschef, der fratræder ved udgangen af april 2003.  

Den nye Turist- og Erhvervschef skal arbejde efter den job- og funktionsbeskrivelse, der 
er udarbejdet af styregruppen (se Bilag 1 Job- og funktionsbeskrivelse for den ”grønne 
turistkoordinator”). Under den nye Turist- og Erhvervschef vil der blive ansat en 
medarbejder, der blandt andet skal varetage den daglige GVI funktion (Greenland 
Visitor Information). 

Finansieringen af det nyoprettede turist- og erhvervskontor med de to stillinger er sikret 
gennem bidrag fra dels kommunen dels Turist- og Erhvervsrådet efter en 
fordelingsnøgle der svarer til omtrent 70% af udgifterne afholdt af Ilulissat Kommuneat 
og 30% afholdt af Turist- og Erhvervsrådet. 

Det kan således siges, at det der har været styregruppens primære mål gennem 
projektperioden, nu er vedtaget og implementeret efter projektet Miljø og turisme i 
Arktis’ afslutning. 
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7. Bilag 

7.1 Bilag 1 Job- og funktionsbeskrivelse for den ”grønne turistkoordinator” 
 

ILULISSAT ERHVERVSRÅD 

"DEN GRØNNE 

KOORDINATOR" 

MODEL FOR ETABLERING AF ANSVARLIG PERSON FOR MILJØ OG 

TURISME I ILULISSAT KOMMUNE 

 

Take nothing but pictures 

Leave nothing but footprints 

Kill nothing but time 

 

INDSTILLING TIL ANSÆTTELSE AF "GRØN KOORDINATOR" 

ILULISSAT KOMMUNE PÅ VEJ MOD "GRØN STATUS" OG MILJØVENLIG BY 

FORMÅL 
Formålet med denne indstilling er at give Ilulissat Kommuneat et veldokumenteret, 
struktureret og overskueligt materiale, til brug for etablering af en "Grøn koordinator" 

MÅL 
Målet med indstillingen er at der i Ilulissat Kommuneat i løbet af forholdsvis kort tid 
etableres ovennævnte stilling samt ansætter en "Grøn koordinator", til at varetage de i 
indstillingen nævnte opgaver og funktioner. Med udgangspunkt i disse opgaver og 
funktioner er det målet at Ilulissat Kommuneat som den første kommune i Grønland kan 
kalde sig "Grøn miljøby" og overfor sine borgere, erhvervsliv samt gæster/turister kan 
være sin natur og miljø bekendt.  

NUVÆRENDE SITUATION / FORHOLD 
Ilulissat Kommuneat har igennem de sidste 10 år været igennem en rivende udvikling, 
såvel indenfor byggeri, fiskeri, turisme som en befolkningstilgang på 10 % Desværre 
har det også vist sig at flere forhold ikke har kunne følge med denne udvikling, hvilket 
kan skyldes flere årsager. Disse kan for så vidt være underordnet, så længe der bliver 
taget hånd i hanke om problemerne nu, og der laves en plan for de næste 5-10 år.  

Med udgangspunkt i det arbejde RAMBØLL, UNESCO samt stud. scient. Frederik 
Schmidt fra Københavns Universitet igennem de sidste par år har udført i og omkring 
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Ilulissat, kan følgende forhold anskueliggøres som nogle af de væsentlige barrierer mod 
et bedre miljø og dermed mulighed for en begrænsning af den potentielle turisttilgang. 

Ilulissat Kommuneat er i dag en af de bedst økonomisk fungerende kommuner i 
Grønland, men er stadig afhængig af enkelte erhverv, og som sådan stadig følsom over 
for konjunkturelle eller naturgivne udsving, som at reje- og hellefiskebestanden falder. 
Derfor er det vigtigt at man fra såvel kommunal regi som fra det lokale erhvervsliv 
forsøger at sprede sine erhvervsmæssige aktiviteter til flere områderTurismen der udgør 
et stort vækstpotentiale, kan derfor være det erhverv der kan underbygge en fortsat 
positiv økonomisk udvikling 

ARBEJDSOPGAVER 
Forudsætningen for at en ordning som ”Den grønne koordinator” skal blive en succes er 
erfaringsmæssigt, at der løbende opnås resultater eller ”små succeshistorier”, så 
lokalsamfundet og det lokale erhvervsliv får en oplevelse af, at det nytter noget. Derfor 
er det vigtigt, at der tages udgangspunkt i nogle afgrænsede opgaver, det kan forventes 
løst med succes, og at opgavelisten løbende udvides og revideres i takt med at enkelte 
opgaver løses og der opstår nye udfordringer. Parallelt med de ”små succeshistorier” vil 
”Den grønne koordinator” arbejde med mere langsigtede (og eventuelt mere 
problematiske opgaver). 

Derfor kan listen over hvilke opgaver ”Den grønne koordinator” skal tage sig af, i 
princippet være uendelig. Som udgangspunkt vil vi anbefale, at der startes med 
nedenstående opgaver: 

1. Holdningsbearbejdning blandt borgerne, såvel unge som  voksne 

2. Gæsteunderviser på skoler, institutioner og virksomheder 

3. Indsamle feedback fra gæster og turister 

4. Ansvarlig for sti/vandresystem omkring Ilulissat 

5. Koordinator for den frivillige del af den daglige renholdelse af by og bygder i 
samarbejde med teknisk forvaltning. 

6. Informationstavler/skilte i by og bygder 

7. Udarbejde fælles informations- og markedsføringsmateriale, bykort m.v. 

8. Byforskønnelse 

9. Udvikle turismestrategi for Ilulissat Kommuneat 

10. Ankerperson i det regionale turismesamarbejde og ansvarlig for udviklingen af en 
regional turismestrategi 

11. Retningslinier for turisters adfærd 

12. Årlig rengøringsdag / løbende rengøring af udvalgte arealer 

13. ”Velkomstkomité” 

14. Ansvarlig for den fælles undervisning af guider i Ilulissat 
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15. Overordnet koordination af turismeaktiviteter og udarbejdelse af fælles 
retningslinier for turoperatører. 

16. Ansvarlig for ”Greenland Visitor Information”  

 

Ad. 1 : Tilbringe meget tid ude i byen, snakke med byens borgere om vigtigheden i 
at holde byen ren. Inddrage borgerne i stedet for der altid bliver lavet 
bekendtgørelser og love over hovedet på folk. 

Ad. 2 : Supplerer skoler, institutioner og virksomheder med eksempelvis 
miljøundervisning 

Ad. 3 : Hvordan ser udefrakommende mennesker byen ? Positive såvel som 
negative kommentarer er vigtigt at bearbejde, således at vi kan se hvor der 
skal sættes ind. 

Ad. 4 : For flere geografiske områder i og omkring Ilulissat er det nødvendigt med 
en adfærdsregulering, primært for at skåne naturen, kulturen og historien, 
men også for at undgå konflikter mellem byens borgere og turismen. 

Ad. 5 : Opstilling af affaldsspande og tømning af samme skal sættes i et fast 
system. 

 ”Morgenrengøring” som et vigtigt aspekt, idet Ilulissat desværre oplever alt 
for mange ituslået flasker og glas ”dagen derpå”. Denne opgave skal løses i 
tæt samarbejde med teknisk forvaltning, der har ansvaret for arbejdets 
udførsel. (Der er derfor tale om en politisk prioritering, hvor 
kommunalbestyrelsen må behandle sagen) ”Den grønne koordinator” kan 
virke som sparringspartner og inspirationskilde. 

Ad. 6 : Med mange gæster, turister samt personer på kortere arbejdsbesøg er det 
vigtigt at Ilulissat på en ”seværdig” måde, viser hvor seværdigheder, 
butikker, hoteller offentlige instanser osv. er at finde i byen. 

Det kunne eksempelvis være en kopiering af de allerede ophængte skilte 
(harpunspidser) der viser vej til byens museer. 

Ad 7: Der skal udarbejdes noget fælles informations- og markedsføringsmateriale 
for Ilulissat, som de enkelte turoperatører kan uddele eller sende med ud 
med deres eget materiale. Endvidere skal der udarbejdes et fælles bykort, 
der løbende opdateres med nye vigtige informationer. Bykortet uddeles 
gratis til alle turister i lufthavnen, hos turoperatører og andre relevante 
steder. 

Ad. 8 : Mange husgavle kunne pyntes, males eller bruges til anden form for 
kunstnerisk udfoldelse til gavn og glæde for alle. Af andre idéer kan nævnes 
skulpturplads, fjeldkunst (Qaqortoq), udsmykning af KNI’s tanke, 
oprydning efter byggeri, såning af græs mv. 

Ad. 9 : Det er relativt overskueligt at udvikle en turismestrategi, men det er en langt 
mere tids- og ressourcekrævende opgave at sikre implementeringen og at 
strategien holdningsmæssigt bliver forankret i befolkningen. Mange af de 
punkter og emner der er nødvendige i en sådanne strategi forefindes 
allerede, såvel i det lokale samfund men også andre steder i enten Grønland 
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eller udlandet. Man skal ikke nødvendigvis udvikle et helt nyt koncept, men 
derimod benytte sig af de erfaringer der allerede er gjort indenfor området, 
og meget gerne ”kigge andre over skulderen”. 

Som udgangspunkt kunne man evt. tage WWF Verdensfondens ”Principper 
for bæredygtig turisme i de arktiske egne”, der både henvender sig generelt 
til den almene befolkning men så sandelig også forsøger at give 
retningslinier til turoperatørerne samt turisterne.  

Ad. 10 : I erkendelse af, at Ilulissat er ved at nå smertegrænsen, hvad angår antallet af 
turister, der opholder sig samtidig i byen, er det vigtigt at udvikle en 
turismestrategi, der omfatter hele Disko- Nord regionen. Derved kan flowet 
gennem Ilulissat øges og dermed antallet af turister der besøger byen. Et 
sådant øget flowe gennem Ilulissat vil medføre en øget omsætning og 
dermed indtjening. 

Ad. 11: Der skal udvikles nogle fælles retningslinier for turisters adfærd i Ilulissat. 
(Se under punkt 8). Evt. gøres der brug af WWF guidelines samt Rambølls 
”værktøjskasse”. 

Ad. 12 : Ved at overdrage ansvaret for denne dag til ”den grønne koordinator” vil 
Teknisk Forvaltning blive aflastet, og der vil blive skabt større interesse for 
dagen som en del af en større sammenhæng (jf. pkt. 1, 2 og 5) 

 Indsatsen og koncentrationen omkring en løbende opkvalificering og 
holdningsbearbejdning jf. pkt. vil blive intensiveret og resultaterne vil dels 
være nemmere at få øje på, og dels komme hurtigere. 

 Samtidig vil der blive mulighed for at iværksætte væsentlig flere aktiviteter 
til forbedring af miljøet, eksempelvis rengøring af udvalgte områder, der 
varetages af skoleklasser, sportsforeninger eller tilsvarende. Skoleklasser, 
sportsforeninger m.v. skal betales for denne rengøring gennem sponsorstøtte 
fra det lokale erhvervsliv, og pengene skal gå til lejerskoleophold, rejser til 
sportsstævner m.v.. På en given dato vil en komité udvælge de bedst 
rengjorte områder, der selvfølgelig vil blive præmieret på behørig vis. I et 
sådan forløb vil en synergieffekt være meget i øjenfaldende : 

- Skoleeleverne lærer om miljø 

- Teamwork for at opnå det bedste resultat 

- ”Noget for noget” – der betales for klassens/sportsforeningens indsats 

- Ved en ekstraordinær indsats belønnes man endvidere 

- Hvis klassen/sportsforeningen oplever at nogen ”sviner” Deres 
område til vil de straks reagere => holdningsbearbejdning fra ens egen 
omgangskreds 

Ad. 13 : Årligt modtager Ilulissat Kommuneat op mod 125 personer der alle er ansat 
i korterevarende perioder (op til 6 mdr.), men som på sigt er meget 
potentielle ambassadører for Kommunen, såvel overfor turister men så 
sandelig også overfor  andre ”tilkaldte”, som byen kan blive væsentlig 
afhængig af, bl.a. i forbindelse med de øgede uddannelsesinstitutioner byen 
vokser med de kommende år. 
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 Arbejdsgruppen kunne forestille sig at ”den grønne koordinator” 1 gang pr. 
mdr. afholder et velkomstmøde for sådanne personer, hvor der kan 
informeres om Ilulissat Kommuneat generelt, fritidsmuligheder, vigtige love 
og bekendtgørelser            og måske endda en byrundtur som afsluttende 
indslag. Alt i alt vil et sådan tiltag bevirke at den ”tilkaldte” meget hurtigt 
føler ”sig hjemme” og hurtigere bliver en del af det lokale samfund. 

Ad. 14: På bare lidt længere sigt bør det være et krav, at alle guider i Ilulissat har 
gennemgået et grundkursus i guidning, områdets historie, naturen, flora og 
fauna, isen, miljø, sikkerhed m.v. ”Den grønne koordinator” bør være 
ansvarlig for sådanne kurser. 

Ad. 15: Der bør være en overordnet koordinering af alle turismeaktiviteter i og 
omkring Ilulissat, ligesom der bør være nogle retningslinier for, hvordan 
turoperatørerne bør agere. Dette skal ikke opfattes som en ”styring” eller en 
indgriben i den frie konkurrence, men eventuel dårlig omtale af en operatør 
falder tilbage på hele byen, og gennem en uvildig koordinering kan en del 
unødige konflikter afværges. 

Ad. 16: GVI der er iværksat af Greenland Tourism A/S, forvaltes i dag af Ilulissat 
Tourist-Service, men giver visse problemer i forhold til byens øvrige 
aktører. Såfremt ”Den grønne koordinator” blev ansvarlig for ordningen i 
Ilulissat, ville forholdene mellem byens turistaktører forbedres som helhed, 
og disse ville kunne koncentrere sig om at tilbyde og servicere byens 
turister. 

KOMPETENCE 
Det er arbejdsgruppen holdning at den ”Grønne koordinator” skal have et selvstændigt 
budget med mulighed for at kunne prioritere ud fra egne erfaringer, daglige gerninger 
og nødvendighed, men samtidig også har mulighed for at hente midler fra eksterne 
interessenter såsom miljøorganisationer, fonde og andre der måtte kunne bidrage på 
diverse niveauer til en forbedring af Ilulissat Kommuneats miljø og evt. turismepolitik. 

Arbejdsgruppen anbefaler at ”Den Grønne Koordinator” bør referere en lille 
styregruppe for på den måde at forankre ordningen i lokalsamfundet og ikke kun i 
kommunen. Denne Styregruppe kunne eksempelvis bestå af kommunaldirektøren, 
kommuneingeniøren, erhvervschefen og én repræsentant for turisterhvervet. På den 
måde vil styregruppen være ligeligt sammensat af kommunen og erhvervslivet. Måske 
bør den også indeholde andre end erhvervslivet, men i så fald bør kommunens ligelige 
repræsentation sikres.  

FINANSIERINGSMULIGHEDER 
Alle personer der har været involveret i projektet og ikke mindst arbejdsgruppen er 
ganske klar over at en sådan stilling, også har en økonomisk side. Dertil har gruppen 
udtænkt 3 muligheder for en finansiering, som alle inddrager flere bidragsydere. 

1. Totalfinansiering af Ilulissat Kommuneat med mulighed for bidrag fra 
diverse foreninger, organisationer, fonde o.lign. : 

2. En delfinansiering mellem turisterhvervet (turoperatører, hoteller osv.) og 
Ilulissat Kommuneat samt de eksterne bidragsydere. 

3. Ren brugerbetaling i form af ”grønne afgifter” fra byens gæster og turister 
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Budget for en mulig model er vedlagt som bilag 1. (incl. noter). Der er her taget 
udgangspunkt i en sammenfletning af ovennævnte 3 modeller, således at ALLE 
bidrager til denne vigtige stilling, og dermed også automatisk vil have en interesse i at 
de pålagte opgaver udføres og resulterer i positive resultater. 

Arbejdsgruppen vil dog i første omgang indstille til at Ilulissat Kommuneat finansiere 
etableringen egenhændigt, dog med Ilulissat Erhvervsråd som mindre bidragsyder på 
vegne af byens erhvervsliv. Efterfølgende skal ”Den Grønne Koordinator” i 
sammenhæng med Kommunens overordnede turismestrategi i løbet af 1-2 år etablere en 
medfinansiering , således at alle ”Alle for èn” princippet iværksættes. 

INDSTILLINGENS ANSVARLIGE ??? 
Arbejdsgruppen der har udfærdiget indstillingen, består af 5 personer, repræsenterende 
et bredt udsnit af byens erhvervsliv. De 5 personer er som følger: 

Søren Bundgaard Erhvervschef Ilulissat Erhvervsråd 

Ingolf Skov Formand GA Ilulissat 

Palle Jeremiassen   

Ole Lennart Rektor Socialpædagogisk Seminarium 

Finn Siegstad Guide Ilulissat Tourist-Service 

Det er vigtigt i denne forbindelse at gøre klart at arbejdsgruppen bakkes op af en stor del 
af byens erhvervsliv, og at mange interessenter har været adspurgt i forbindelse med 
projektet „Miljø og turisme i Arktis“. Disse nævnes her : 

Anders Ejstrup Jensen, Kommuneingeniør 
Bernhard Olsen,  Formand for skiklubben 
Bjarne Nederby Jessen, Qupaloraarsuk 
Claus Rasmussen,  Formand for Qimussersaq 
David Olsen,  Hotel Hvide Falk 
Dieter Zillmann,  Greenland Tours 
Elke Meisner,  Greenland Tours 
Erik Bjerregaard,  Hotel Arctic 
Finn Siegstad,  Ilulissat Tourist-Service A/S 
Flemming Lassen,  Disko Wildlife 
Flemming Nicolaisen,  Ilulissat Tourist-Service A/S 
Henning Fredsted,  Kommunaldirektør 
Ingolf Skov,  Formand for Ilulissat Arbejdsgiverforening 
Knud Fleischer,  Halinspektør 
Lars Fleischer,  Oqaatsut 
Monica Larsson,  Ilulissat Tourist-Service A/S 
Niels Jørgen Jensen (Skauboen),  KNI  
Niels-Jørn Jakobsen,  Kultur og undervisningsforvaltningen 
Olav Odgaard,  Orienteringsklubben (Teknisk forvaltning) 
Ole Dorph,  Daværende Borgmester 
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Ole Gamst Pedersen,  Ilulissat Vandrehjem 
Per Lundsgaard,  Nukissiorfiit 
Peter Pars,  Peter Pars A/S 
Silverio Scivoli,  Tourist Nature 
Steen Outzen,  Hotel Cab Inn 
Wilhelm Germander,  Maya Boat Adventures 
Derudover er der gennemført kortere eller længere samtaler med en lang række turister, 
ansatte hos turoperatørerne, samt borgere og erhvervsdrivende i Ilulissat. 

 

 

 

"Grøn koordinator" 
 

Driftsbudget 

 Noter År 2002 År 2003 År 2004 

Omsætning         

Tilskud Kommunen 1 400.000 400.000 400.000 

"Grøn afgift" turister/gæster 2 73.080 160.776 442.120 

Tilskud rejseoperatører 3 50.000 70.000 100.000 

Tilskud "udefra" (bør ikke indkalkuleres her) 4    

Tilskud Ilulissat Erhvervsråd 5 50.000 25.000 25.000 

 6    

Overført sidste års resultat 7  6.391 14.150 

Omsætning i alt  573.080 662.167 981.270 

Bruttoresultat  573.080 662.167 981.270 

Personaleomkostninger         

Gager "Grønkoordinator" 8 300.000 312.000 324.000 

Arbejdsgiverbidrag 9 3.189 3.317 3.444 

Rejseomkostninger 10 25.000 30.000 35.000 

Kursusudgifter 11 1.500 2.000 2.500 

Personalebeklædning 12 5.000 3.000 3.000 

Diverse personaleomkostninger 13 6.000 6.000 6.000 
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 14    

Personaleomkostninger i alt  340.689 356.317 373.944 

= Dækningsbidrag I (DB 1)   232.391 305.850 607.326 

Lokaleomkostninger         

Husleje 15 60.000 60.000 60.000 

Småinventar 16 4.000 4.000 4.000 

Diverse 17 2.000 2.000 2.000 

 18    

Lokaleomkostninger i alt   66.000 66.000 66.000 

Transportomkostninger         

Taxa 19 2.500 2.500 2.500 

 20    

Transportomkostninger i alt   2.500 2.500 2.500 

=Dækningsbidrag II (DB 2)  163.891 237.350 538.826 

Administrationsomkostninger         

Kontorartikler 21 2.500 2.500 2.500 

Telefon/fax/internet 22 25.000 25.000 25.000 

Porto 23 1.500 2.000 25.000 

EDB udgifter 24 4.000 4.000 4.000 

Kontorinventar (incl. vedligeholdelse) 25 3.000 3.000 3.000 

Faglitteratur og kontingenter 26 2.500 2.700 3.000 

Annoncer/reklamer 27 5.000 5.000 5.000 

Repræsentation 28 2.000 2.000 2.000 

Diverse administrationsomkostninger 29 2.000 2.000 2.000 

 30    

Administrationsomkostninger i alt   47.500 48.200 71.500 

Aktivitetsomkostninger         

Brochurer 31 50.000 75.000 75.000 

Skilte 32 50.000 50.000 50.000 
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Diverse 33 10.000 50.000 50.000 

Konkrete miljøforbedringer (store) 34   250.000 

 35    

Aktivitetsomkostninger i alt   110.000 175.000 425.000 

          

Årets resultat 36 6.391 14.150 42.326 
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7.2 Bilag 2 Styregruppens udkast til turismepolitik 
 

Forslag til 

Turistpolitik for Ilulissat Kommune 

2003 - 2013 
Indledning 2 

Overordnet politik / værdigrundlag 3 

Delmål 5 

1. Grøn kommune 5 

2. Skøn kommune 6 

3. Aktiv turistkommune 6 

4. Erhvervsturistkommune 6 

5. Informationsrigtig kommune 7 

6. Samarbejdende kommune 7 

Agenda 21 8 

Markedsføring og drift 8 

Målsætninger 9 

Handlingsplan 10 

 

Bilag 1 – Grøn turistkommune 

Bilag 2 – Skøn turistkommune 

Bilag 3 – Aktiv turistkommune 

Bilag 4 – Erhvervsturistkommune 

Bilag 5 – Informationsrigtig turistkommune 

Bilag 6 – Samarbejdende turistkommune 

Indledning 
En turistpolitik for Ilulissat Kommune skal gøre det muligt for lokale turistrettede 
initiativer i 
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”Grønlands turistby nr. 1” at udvikle sig på grundlag af en egentlig turismestrategi. Der 
er ingen tvivl om, at udnyttelsen af de potentielle muligheder kan optimeres gennem en 
koordineret og bevidst strategisk planlægning. Samtidig vil man i markedsføringen af 
turistudviklingen i Ilulissat kunne profitere sig af en bevidst strategisk planlægning, 
hvor ingen lades i tvivl om de principielle valg og fravalg, som udtrykkes i de løbende 
politiske prioriteringer. 

Turistpolitikken skal danne grundlaget for kommunalbestyrelsens fremtidige 
fastlæggelse af konkrete målsætninger og årlige handlingsplaner. Sammenhængen 
mellem den overordnede politik og de konkrete handlinger vil derved blive mere synlig 
og lette arbejdet med at skabe forståelse for turistarbejdets muligheder, samt bidrage til 
en bedre koordination af samarbejdet mellem de forskellige aktører, herunder erhvervet 
og borgerne. 

Ilulissat Erhvervsråd har påtaget sig opgaven med at formulere et oplæg til en 
kommunal turistpolitik for Ilulissat. Erhvervsrådet har været motiveret af ønsket om en 
strategi, der kan danne basis for en langsigtet planlægning af turismeindsatsen. 

Erhvervsrådet har i løbet af processen suppleret sig med en række lokale, nationale og 
internationale ressourcepersoner. 

Flg. personer har således bidraget til processen: 

• Kåre Hendriksen - RAMBØLL 
• Julia Pars – Greenland Tourism 
• Ingolf Skov – Grønlands Arbejdsgiverforening 
• Danske rejsebureauer 
• Grønlandske turoperatører 
 

En frivillig arbejdsgruppe (turismegruppen), har ligeledes i høj grad været medvirkende 
til at sætte gang i processen, og har således både været direkte involveret som været en 
inspirationskilde til turismepolitikkens indhold og udformning. 

Turismegruppen, der består af en bred gruppe af personer med vidt forskellig baggrund, 
har med udgangspunkt i projektet ”Miljø og turisme i Arktis” gjort sig nogle tanker, der 
i bund og grund er til gavn for lokalsamfundet, men samtidig tilgodeser de krav og 
ønsker turisten måtte have. 

En fremtidig succes for en turismepolitik for Ilulissat Kommune, vil helt klart styrkes, 
ved at denne gruppes (eller tilsvarendes) arbejde fortsætter. Dels for at styrke og udvide 
samarbejdet mellem alle interessenter, men så sandelig også for at opretholde et 
konstruktivt samarbejde mellem Ilulissat Kommune og turistbranchen. 

Det videre arbejde, bør indledes med at registrere og beskrive de turistrelaterede anlæg, 
faciliteter, seværdigheder, overnatningssteder, detailhandel og spisesteder der findes i 
Ilulissat Kommune. Her under en kvantitativ opgørelse af ”turisttrafikken” inklusive en 
skønnet beregning på den samlede turistomsætning i kommunen. Denne 
”situationsbeskrivelse” skal her efter følges op af en såkaldt ”SWOT” analyse, hvor der 
især skal fokuseres på områdets mange styrker og muligheder. Situationsbeskrivelsen 
og SWOT analysen skal hele vejen igennem dannet basis for selve turismestrategien og 
de konkrete målsætninger, der nedfældes heri. 
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I dag eksisterer der en række elementer til turistpolitiker på flere niveauer. Lige fra de 
strategiske overvejelser, der pågår i Greenland Tourism og ned til de overvejelser, der 
ligger bag enkeltprojekters – eller virksomheders - forretningsplaner. Et remtræk 
mellem niveauerne er altid at foretrække og der er under udarbejdelsen af nærværende 
turistpolitik løbende blevet skelet til såvel den nationale som internationale strategi. 

Overordnet politik / værdigrundlag 
Hovedmålsætningen er en turisme, der både kan stimulere udviklingen - og dermed 
borgernes eget udbud - af rekreative og kulturelle tilbud, styrke den positive udvikling i 
den lokale naturforvaltning samt medvirke positivt til en forbedring af kommunens 
økonomi og beskæftigelse. 

Værdigrundlaget er baseret på et ønske om bæredygtighed. En bæredygtighed der tager 
hensyn til såvel de kommercielle interessers behov for økonomisk ligevægt og 
udvikling som turistens ønske om eventyr og oplevelser, til såvel borgernes mulighed 
for at bestemme udviklingshastigheden som miljøets behov for beskyttelse. En 
balancegang og en udfordring. 

I officielle papirer taler man om økonomisk, sociokulturel og miljømæssig 
bæredygtighed! Turismeaktiviteterne skal m.a.o. være i overensstemmelse med 
borgernes behov og ønsker, ligesom der ikke bør etableres turistrettede faciliteter, der 
ikke samtidig er tilgængelige for borgerne. 

Som det vil fremgå skal turistpolitikken fokusere på udbygningen af områdets 
traditionelt stærke sider via en synliggørelse af mulighederne. De konkrete 
målsætninger har derfor flg. indsatsfelter som udgangspunkter: 

• Det grønne / bæredygtige 
• Naturen 
• Vandrerturismen 
• Det maritime 
• Kunst og kultur 
• Det historiske 
• Udnyttelse af bygdernes potentialer 
 
Hertil kommer den mere tekniske gennemgang af: 

• Turismens infrastruktur 
• Markedsføringen og 
• Organisationsformen 

OVERORDNEDE MÅL 
• Ilulissat Kommune ønsker at bevare den turisme, der allerede er skabt i 

kommunen, men ønsker samtidig, at turismen udbygges således, at antallet af 
turister er stigende hvert år, og at denne stigning i langt højere grad end nu 
fordeles ud over hele året. 

• Ilulissat kommune vil arbejde for en bæredygtig, grøn, aktiv og oplevelsesrig 
form for turisme, der samtidig vil kunne inddrage borgerne i Ilulissat kommune på 
en positiv måde.  
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• Ilulissat kommune vil arbejde for et større, hurtigere og styret flowe af turister 
gennem Ilulissat by i højsæsonen, så den enkelte turist ikke oplever, at der 
kommer flere og dermed ”for mange” turister i byen samtidig. 

• Erhvervsturismen skal styrkes og udbygges. 
• Turismen skal være præget af bæredygtighed og kvalitet på alle områder. 
• Ilulissat kommune vil arbejde for, at turisterne tilbydes en vifte af 

udfoldelsesmuligheder både med hensyn til at lære de naturskabte og de 
menneskeskabte områder at kende, mens de er turister i området. 

• Ilulissat kommune vil sikre, at der ydes en høj grad af service overfor turisterne 
bl. a. gennem information om området i de trykte eller elektroniske midler. 

 
Sammenfattende skal turismeudviklingen i Ilulissat kommune foregå: 

• så turismen og dens afledte aktiviteter giver et fornuftigt økonomisk afkast til et 
bredt udsnit af det lokale erhvervsliv, og dermed til samfundet som sådanne. Hvis 
ikke har turismen ingen samfundsøkonomisk interesse. 

• så turismen stimulerer den ønskede samfundsudvikling og bidrager til bevarelse af 
de kulturelle værdier. 

• så turismen bidrager til en fornuftig forvaltning af naturen og de levende 
ressourcer. I princippet skal turismen kunne forsætte i generationer fremover uden 
synlig påvirkning af naturen. 

En bevidst satsning på udnyttelse af turismens økonomiske potentialer, er med til at 
sprede erhvervs- og samfundsøkonomien ud over flere sektorer og dermed reducere den 
monoøkonomiske afhængighed af de levende ressourcer. Dette muliggør samtidig en 
mere bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer. 

Ilulissat Kommune ejer autentiske miljøer af høj kvalitet. Disse miljøer skal bevares og 
nye tiltag bør iværksættes i harmoni med det bestående. 

Erhvervsaktiviteter i Ilulissat Kommune må ikke drives / udvides på bekostning af det 
autentiske image – og de kulturelle og naturbaserede lokalmiljøer, som er turismens 
væsentligste varemærke. 

I vurderingen af den lokale turismes cost-benefit effekter vil der primært blive fokuseret 
på de afledte virkninger; f.eks. omsætningen i detailleddet, spisestederne og 
skatteprovenuet, sekundært på de direkte omsætningstal på overnatningssteder og 
seværdighederne. 

Turismen giver direkte og indirekte et samlet bidrag til den iluliarmiske pengestrøm på 
kr. 500 mill. (på landsplan), altså et ikke uvæsentligt indslag i kommunens samlede 
økonomi. 

Der skal derfor satses målbevidst på en udvidelse af det eksisterende vækstpotentiale. 

Ilulissat Kommune ønsker, at turismen – under hensyntagen til de ovennævnte krav til 
bæredygtighed – kan bidrage aktivt til områdets beskæftigelse og indtjening. 
Turiststrømmen har ikke mindst til opgave at sikre opretholdelsen af en butiksstruktur, 
der kan sikre både borgere og turister et rimeligt serviceniveau, også i de sårbare 
bygder. 

Delmål 
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 DELMÅL 1  Grøn kommune 

 DELMÅL 2  Skøn kommune 

 DELMÅL 3  Aktiv turistkommune 

 DELMÅL 4  Erhvervsturistkommune 

 DELMÅL 5  Informationsrigtig kommune 

 DELMÅL 6  Samarbejdende kommune 

Grøn kommune 
Alle analyser omkring fremtidens turisme viser, at fremtidens turist er en turist, der er 
meget bevidst omkring alle miljøspørgsmål. Tilvalget af feriemål vil fremover i stigende 
grad inddrage et områdes evne til at klarlægge miljøtilstanden på alle områder. 

Ilulissat Kommune vil arbejde målrettet på at blive en kommune, der både i Grønland 
og i udlandet vil fremstå som en bæredygtig og ”grøn kommune”. 

For at kunne opnå dette image vil der blive udarbejdet en handlings- og tidsplan, der 
inddrager kommunens egne virksomheder, turist- og erhvervsvirksomhederne, 
skoleområdet og samtlige borgere i denne opgave (se bilag 1). 

Ilulissat kommunes største turistattraktiv er fortsat Kangia (Ilulissat Isfjord) samt den 
storslået og varieret natur i hele kommunen. 

Med optagelse på UNESCOs Verdensarvsliste forpligter Ilulissat Kommune sig til at 
opfylde visse krav og standarder i bevarelsen af hele det fredede område i og omkring 
Isfjorden. 

Ilulissat Kommune har bl.a. udfærdiget en Frilandsplan til dette formål. 

Skøn kommune 
Turisterne foretrækker turistområder, der fremstår smukke og med gennemarbejdede og 
genkendelige design. 

Gennem byforskønnelsesindsatsen vil der ske en tydeliggørelse af de enkelte områders 
særpræg og kvaliteter. 

Ilulissat kommune vil arbejde målrettet på byforskønnelse af Ilulissat samt bygder. 

For at opnå dette udarbejdes der først en samlet plan for byforskønnelse af kommunens 
hovedby, Ilulissat. 

Denne plan (se bilag 2) indeholder elementer som bl.a.: valg af fælles design for 
skiltning og facader, forskønnelse af ”grønne områder”, klarere markering af skilte og 
kort om dagen og om aftenen. 

Dernæst indledes planerne for en byforskønnelse af bygderne. 

Elementer af det fælles design for Ilulissat by skal indgå i bygdernes byforskønnelse, 
hvor bygdeborgerne i udstrakt grad skal inddrages i udformningen af det enkelte 
samfunds særpræg. 
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Aktiv turistkommune 
Turisterne kræver aktivitetsmuligheder for både legeme og sjæl - også i ferien. 
Aktiviteterne skal kunne finde sted på alle fire årstider. 

Ilulissat kommune vil arbejde for at øge aktivitetsmulighederne for turisterne på alle de 
områder, der er mulighed for. 

For at realisere dette vil Ilulissat kommune selv eller i samarbejde med private 
investorer, fonde, organisationer, foreninger m.m. arbejde for at følgende bl.a. bliver 
virkeliggjort (se yderligere bilag 3): 

• Sikker anlæggelse af vandrestier, der giver turisterne adgang til kommunens 
smukke naturområder 

• Udbygge det kulturelle liv, med SERMERMIUT Kulturhal i centrum 
• Etablering af Ilulissat Isfjordscenter, til formidling af såvel det historiske kulturliv 

som den unikke natur. 
• Gennemgående mere fokus på såvel Knud Rasmussens Museum som Fangst- og 

fiskerimuseet samt Kunstmuseet. 

Erhvervsturistkommune 
Med byens i forvejen gode faciliteter for erhvervsturisme, vil Ilulissat Kommune 
arbejde for, at så mange konferencer, seminarer o. lign. placeres på Ilulissat Kommunes 
hoteller, pensionater og Ilulissat Hallerne som muligt. 

Indenlandske og udenlandske studiegrupper og delegationer vil kunne anvende 
Kommunens overnatningsfaciliteter, der både i standard og pris let kan konkurrere med 
andre kursusfaciliteter rundt i verdenen. 

På miljøområdet kan man fremvise forbrændingsanlæg, ”Den Grønne Koordinator” 
m.m. som foregangsområde. 

Informationsrigtig kommune 
Det fremtidige kommunikationssamfund vil stille meget store krav til en høj 
informationsgrad. 

Ilulissat kommune vil - i samarbejde med Ilulissat Turistråd arbejde for at Ilulissat 
kommune bliver kendt som en turistkommune i Grønland, Danmark, Europa og 
specifikke udvalgte steder på oversøiske områder. 

Ilulissat kommune vil endvidere samarbejde med Turistrådet om udarbejdelse af 
informationsmaterialer og skiltning om kommunens seværdigheder og 
aktivitetsmuligheder. 

I takt med den stigende anvendelse af elektroniske kommunikationsmuligheder vil 
Ilulissat kommune indgå i samarbejde om turistmæssig udnyttelse af disse. 

Samarbejdende kommune 
Samarbejde på alle niveauer er nødvendig i turismen i dag. I særlig grad vil der 
fremover stilles krav om politisk samarbejde på tværs af den samfundsmæssige struktur 
i kommuner og Hjemmestyre. 

Ilulissat kommune vil, at udviklingen indenfor turismen i kommunen sker gennem et 
samarbejde mellem alle de parter, der har interesse i turismen. Turistrådet fremstår som 
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det organ, der sikrer, at så mange turistaktiviteter som muligt koordineres gennem 
Informationscentret i Ilulissat. 

Ilulissat kommune vil arbejde for at indgå samarbejde indenfor turistområdet med de 
omkring liggende kommuner. På sigt er det den eneste mulighed for at sikre et større 
flowe af turister gennem Ilulissat, uden at turisterne oplever det som om, der er ”for 
mange turister” i højsæsonen. Derfor er det nødvendigt at arbejde for en regional 
turismestrategi.  

Turiststrategien skal koordineres med den øvrige kommunale strategi og planlægning, 
ligesom politikken og de deraf affødte handlinger bør afstemmes med 
samarbejdspartnerne i hhv. Grønlands Hjemmestyre som nabokommuner. 

Evt. aftaler bør beskrive rammer og indhold for et samarbejde. 

Ilulissat Kommune understøtter turistfremmeindsatsen via medfinansieringen af 
konkrete aktiviteter, samt af det årlige tilskud til Turistrådet. 

Ilulissat Kommune understøtter endvidere turistindsatsen ved løbende at tilpasse og 
udvikle den kommunale planlægning og infrastruktur og de kommunale serviceydelser i 
overensstemmelse med turistpolitikkens mål! 

Ilulissat Kommune skal på det turistmæssige område have sit eget korte og sigende 
slogan, der siger det hele i få ord. Ord der signalerer, at hér er en kommune med en 
række unikke kendetegn, der samtidig er en naturlig del af Diskoregionen! 

Markedsføringen skal både være generel og målrettet. 

Agenda 21 
Fremtidig Agenda 21 arbejde 
Med ønsket om lokal forankring, og dermed en synliggørelse af den fælles indsats 
Ilulissat Kommune som helhed arbejder målrettet mod, er det Ilulissat Kommunes 
hensigt at der til stadighed, er nedsat en ”Turismegruppe”, der i samarbejde med 
Ilulissat Kommune kan fastholde dette vigtige arbejde 

Agenda 21 medarbejder 
Med henvisning til projektet ”Miljø og turisme i Arktis”, hvor en af konklusionerne 
blandt andet har været, etableringen af ”Den Grønne Koordinator”, vil en ansættelse af 
førnævnte person, styrke arbejdet for en bæredygtig turisme. 

Det daglige arbejde vil blive en kombination af turismerelaterede forhold samt 
elementer fra ”Den Grønne Koordinator”. 

Erhvervslivet har allerede tilkendegivet at man er indstillet på at de økonomiske 
konsekvenser af en sådan stilling, uden problemer kan medfinansieres af såvel branchen 
som det resterende erhvervsliv. 

Markedsføring & drift 
Markedsføring og formidling 
Markedsføringen af Ilulissat Kommunes turistprodukter foretages i dag dels 
selvstændigt af Byens turoperatører, dels i et samarbejde med Greenland Tourism samt 
via operatører udenfor Grønland. 
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Den fortsatte markedsføring skal koordineres via Turistrådet, der bl.a. hvert år skal 
udgive en turistbrochure, samt løbende sørge for opdateringen af turistoplysningerne på 
Ilulissat Kommunes hjemmeside. 

Det forventes at markedsføringen udføres på tre niveauer 

• Ilulissat Kommune 
• Diskoregionen 
• Verdens største ø – Grønland 
 

Samarbejdet mellem Ilulissat Kommune, nabokommunerne samt Greenland Tourism 
skal intensiveres, og en samordning af turistindsatsen, herunder markedsføringen, bør 
prioriteres højt. 

Det vil være anbefalelsesværdigt med en standardisering af informationsmaterialer alle 
grønlandske kommuner imellem. Hér tænkes ikke mindst på kommunernes meget 
forskellige turistbrochurer. En større grad af genkendelighed i format, indhold og design 
er ønskelig. 

Samarbejdsrelationer og organisation 
Et kommende succeskriterium vil være oprettelsen af Ilulissat Turistråd, hvor en 
løbende ajourføring af turismestrategien mellem alle parter bør tilstræbes. 

Dernæst vil et formaliseret samarbejde mellem kommunens turistoperatører være af en 
sådan betydning og vigtighed, at indsatsen på området bør intensiveres. 

”Interne” problemer og magtkampe skal undgås, idet turisten opfatter byen som en 
helhed, og ikke et spørgsmål om den ene eller anden virksomhed. 

Også en koordinering med Greenland Tourism samt Ilulissat Kommunes 
nabokommuner, vil få betydning for den fremtidige succes indenfor turismen. 

Derfor bør den fremtidige kommunale turistpolitik indeholder erklæringer gående på 
regionalt samarbejde. 

Den praktiske forankring og organisering af det lokale turistarbejde besluttes inden 
udgangen af 2002. 

Målsætninger 
Bilag 1-6 skal danne grundlag for hvilke målsætninger Ilulissat Kommune ønsker 
nedskrevet.  

Målsætningerne kan også indeholde økonomiske tal, såsom en ønsket vækstrate på 
turisterhvervets indtjening, vækst på belægningskapaciteten, udvidelse af produkter, 
bygdernes vækst pga. turismen osv. 

Desuden skal målsætningerne også tage udgangspunkt i den kortlægning af 
turismeudviklingens økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser og potentialer, der 
er undersøgt i forbindelse med den før nævnte analyse. 

Handlingsplan 
Det vil også under handlingsplanerne være bilag 1-6 der sætter dagsordenen. 
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Handlingsplanerne skal i høj grad bære præg af en koordinering mellem kommune, 
turistbranchen, byens resterende erhvervsliv samt Greenland Tourism overordnede 
strategiplaner. 

Der udfærdiges evt. statistisk materiale hvert år, der kan lægge til grund for bl.a. 
opfyldelse af de ønskede målsætninger, samt give indikationer for hvor indsatsen evt. 
skal intensiveres og hvor den er acceptabel. 

Handlingsplanerne bør løbe over perioder som 2003 – 2004, 2005 – 2007 og 2008 – 
2012. 
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7.3 Bilag 3 Tilbud om SWOT analyse 

Udkast til tilbud om kortlægning af turismens økonomiske samfundsmæssige 
konsekvenser og potentialer i Ilulissat 
Hermed fremsendes som aftalt et første udkast til tilbud for gennemførslen af en 
kortlægning af turismeudviklingens økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser og 
potentialer i Ilulissat Kommuneat. Tilbudet indeholder en SWOT (stringiness, 
weakness, opportunities and threats) analyse, hvor der vil blive fokuseret på styrker og 
svagheder ved de nuværende turismeaktiviteter samt hvilke muligheder og barrierer, der 
er for den kommende udvikling. 

I forbindelse med SWOT analysen og specielt analysen af muligheder og barrierer vil 
der blive fokuseret på bæredygtigheden i de enkelte aktiviteter og udviklingen som 
sådanne, så det sikres, at Ilulissat Kommuneats fremtidige turismepolitik og -udvikling 
tager udgangspunkt i bæredygtighed hvad angår samfundsøkonomi, kultur og natur. 

Det skal indledningsvis understreges, at der her er tale om et udkast til tilbud, som vi 
forventer skal drøftes og justeres, inden RAMBØLL fremsender med et egentlig tilbud. 

Baggrund for opgaven 
Kortlægningen og SWOT analysen ønskes gennemført som led i Ilulissat Erhvervsråds 
og Ilulissat Kommuneats arbejde med at udarbejde og vedtage Ilulissat Kommuneats 
turismepolitik. Det er et arbejde RAMBØLL gennem Nordisk Industrifonds projekt 
Miljø og turisme i Arktis har været med til at initiere. RAMBØLL har gennem 
ovennævnte projekt et særdeles godt kendskab til de nuværende turismeaktiviteter i 
kommunen og deres miljø og samfundskulturelle konsekvenser og potentialer. 

Forståelse af opgaven 
Nedenstående tilbud er baseret på, at det der ønskes er: 

1. En kortlægning der giver en rimelig præcis indikation af den nuværende 
turismes afledte økonomiske konsekvenser for lokalsamfundet. Det skal 
understreges, at der inden for tilbudets økonomiske rammer ikke vil blive 
udarbejdet en egentlig videnskabelig tilbundsgående udredning af turismens 
afledte samfundsøkonomiske konsekvenser. 

2. Den samfundsøkonomiske kortlægning skal begrænses til at omfatte det interne 
pengeflow i Ilulissat Kommuneat. Forstået således, at det bliver en vurdering af, 
hvilken afsnittene effekt de penge turisterne erlægger i kommunen har på den 
øvrige del af erhvervs- og samfundslivet i kommunen. Medens der eksempelvis 
ikke ses på, hvad der sker med de beløb, der overføres til Danmark gennem køb 
af varer, overføres til Nuuk som Landsskat m.v.. Der foretages blot en opregning 
af, hvor store beløb, der ”forsvinder” ud af kommunen og til hvilken destination. 

3. Med udgangspunkt i ovenstående økonomiske kortlægning samt den 
kortlægning af den nuværende turismen miljø- og samfundskulturelle 
konsekvenser, der er gennemført i projektet Miljø og turisme i Arktis og andre 
undersøgelser, gennemføres der i tæt dialog med de lokale interessenter en 
SWOT analyse. 
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Arbejdsbeskrivelse 
1. RAMBØLL forbereder den samfundsøkonomiske kortlægning og udarbejder 

spørgeskemaer. Der bliver 3 forskellige spørgeskemaer: 

a. til de direkte turistrelaterede virksomheder som hoteller og anden 
indkvartering, turistkontorerne (turoperatørerne), outfitterne m.f... Dette 
spørgeskema skal klarlægge den enkelte virksomheds omsætning, afkast 
og driftsudgifter fordelt på dem ”ud af kommunen” og lokale, hvor de 
lokale skal opdeles i forhold til, hvor hvilken vare/ydelse er købt.  

b. Et tilsvarende til de ikke turistrelaterede virksomheder som detailhandel, 
håndværksmestre m.v.. Formålet her er at kortlægge, hvor stor del af 
deres omsætning, der kommer fra turismen, samt hvor stor del heraf de 
køber varer/ydelser til lokalt. 

c. For alle overnatningssteders vedkommende skal der endvidere opgives 
data om gæstedøgn og antal overnattende, typiske overnatningslængder 
fordelt på udvalgte kategorier af turister samt belægningsgrad i 
forskellige perioder. Dette skal bruges til dels at få et overblik over 
antallet af ”egentlige” turister og vil blive kombineret med et skøn over 
campister. Endvidere skal det benyttes til at vurdere den nuværende og 
fremtidige kapacitet. 

2. Ilulissat Kommuneat og Ilulissat Erhvervsråd udsender og indsamler i fælles 
navn disse spørgeskemaer til samtlige erhvervsdrivende i kommunen. 
Undersøgelsens validitet er helt afhængig af svarprocenten samt validiteten i de 
enkelte svar. 

3. RAMBØLL gennemgår, systematiserer og bearbejder de indsamlede data. 

4. Med udgangspunkt i de bearbejdede data gennemfører RAMBØLL en 
interviewrude hos en lang række udvalgte erhvervsdrivende i kommunen. 
Formålet er  

a. at sikre validiteten i de indsamlede data samt uddybende spørgsmål  

b. at afklare omfanget af den ikke eller dårligt registrerede del af den lokale 
turismerelaterede økonomi som virksomhedernes indkøb på brættet, brug 
af ”uorganiserede” snescooter- hundeslæde- og sejlture m.v..  

c. at søge at tilvejebringe data fra de virksomheder, der ikke måtte have 
afleveret.   

d. gennem samtaler at få et estimat af de enkelte detailhandlendes direkte 
salg til turister. 

5. Sideløbende hermed gennemfører RAMBØLL en hurtig opdatering af den 
turismes miljømæssige og samfundskulturelle konsekvenser. 

6. Med udgangspunkt i spørgeskemaundersøgelsen og interviewrunden udarbejder 
RAMBØLL et udkast til kortlægningsrapport. 

7. Kortlægningsrapporten fremlægges og drøftes på førstedagen i et seminar for de 
lokale interessenter. På baggrund af drøftelserne justeres den (enten på seminaret 
eller i løbet af aftenen/natten), hvorefter den vedtages som fremtidig 
referencepunkt for at opstille udviklingsscenarier og følge den faktiske 
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udvikling. For at reducere rejseomkostningerne gennemføres dette punkt i 
direkte forlængelse af interviewrunden. 

8. Med udgangspunkt i den vedtagne økonomiske kortlægningsrapport og den 
opdaterede kortlægning af de miljø- og samfundskulturelle konsekvenser 
gennemføres en SWOT analyse. SWOT analysen gennemføres som en 
dialogproces på andendagen i seminaret, hvor RAMBØLL fungerer som 
facilitator. Som forberedelse til denne del af seminaret har RAMBØLL udviklet 
forskellige modeller for fremtidsscenarier. Det er af afgørende betydning, at 
SWOT analysen gennemføres som en dialog mellem de lokale interessenter. 
Derved fremkommer de nødvendige input til processen, der kan foregå en 
eventuel nødvendig justering af de 2 kortlægninger, og der åbnes op for en 
kreativ proces, der kan bringe en række forskellige udviklingstendenser og 
løsningsforslag på banen. 

9. På baggrund af seminaret udarbejder RAMBØLL en rapport. 

10. Rapporten drøftes på et møde mellem de lokale interessenter og RAMBØLL 
foretager eventuelle korrektioner. 

11. Arbejdet med at udvikle og vedtage den lokale turismepolitik færdiggøres og 
politikken implementeres. 

 

Med venlig hilsen 

RAMBØLL Energi & Miljø 

 

Kåre Hendriksen 

Teknisk Miljøleder (MEM) 
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Grønland på landsplan 

1. Projektets dialog med nationale interessenter 
I Grønland var det projektets formål at fremme en bæredygtig turismeudvikling i 
Ammassallip Kommunia og Ilulissat Kommuneat. Selv om arbejdet i sin natur var 
lokalt funderet på de enkelte destinationer, fandt projektet det vigtigt at sikre dialogen 
med de mange landsdækkende interessenter, som det også var beskrevet i 
projektansøgningen.  

I det følgende er der en beskrivelse af centrale elementer i dialogen med de primære 
landsdækkende interessenter, medens der ikke redegøres for den dialog, der har været 
med en række andre landsdækkende interessenter som Air Greenland, Arctic Umiaq 
Line, det landsdækkende handels- og forsyningsselskab KNI med flere. 

1.1 Greenland Tourism 
Greenland Tourism er det Hjemmestyreejede turismeudviklingsselskab, hvorfor det var 
helt naturligt at projektet holdt dem orienteret om de primære aktiviteter. Ud over 
jævnlige orienteringsmail, samtaler og møder har projektet ved RAMBØLL blandt 
andet været i dialog og samarbejde med Greenland Tourism om nedenstående. 

1.1.1 Tursitfaglige dage 
I foråret 2001 blev RAMBØLL inviteret til at komme med et oplæg om projektets 
arbejde på de ”Turistfaglige dage”, som var et fællesarrangement, hvor samtlige 
grønlandske turistinteressenter og primære udenlandske turoperatører var inviteret, og 
over 100 personer deltog. 

1.1.2 Tilbud om bæredygtig turismeudvikling 
Som nævnt i Del 5 kapitel 4.5.1 Ansøgning om projektmidler hos Miljøstyrelsen søgte 
RAMBØLL i samarbejde med Greenland Tourism og kommunerne i Disko- og 
Nordregionen den danske Miljøstyrelses program DANCEA om midler til et projekt om 
bæredygtig turismeudvikling. 

I foråret 2002 bad Greenland Tourism RAMBØLL om input til udviklingen af en 
bæredygtig turismestrategi samt handlingsplan for et eller flere projekter, der kan sikre 
implementeringen. 

RAMBØLL fremsendte nogle notater, der blandt andet tog udgangspunkt i den 
verserende internationale debat, der var opstået om Grønlands manglende 
bæredygtighed i forvaltningen af de levende ressourcer på baggrund af Kjeld Hansens 
bog Farvel til Grønlands natur.  

Notatet er i let forkortet udgave vedlagt som Bilag 1 Hurtige tanker om bæredygtig 
turisme. 

Notatet indeholder nogle centrale principielle overvejelser om sammenkædningen 
mellem turismeudviklingen og en bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer, og 
dermed mulighederne for ”yderdistrikternes” socioøkonomiske og sociokulturelle 
overlevelse.  
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Notatet blev fulgt af et 6 siders idekatalog over konkrete aktiviteter og analyse af deres 
betydning og nødvendighed, der er vedlagt i let forkortet udgave som Bilag 2 Forslag til 
aktiviteter omkring bæredygtig turismeudvikling.  

Efter en dialog med Greenland Tourism blev det fulgt op af handlingsplan, der er 
vedlagt i forkortet version i Bilag 3 Skitsetanker til strategi for bæredygtig 
turismeudvikling. 

Opgaven med at hjælpe Greenland Tourism med udviklingen af en bæredygtig 
turismepolitik og -strategi ligger uden for rammerne af projektet Miljø og turisme i 
Arktis.  

1.1.3 Tilbud om SWOT analyse i Ilulissat 
Som nævnt i Del 5 Ilulissat Kommunia kapitel 4.5.2 Ønske om en SWOT analyse af 
turismens økonomiske betydning udarbejdede RAMBØLL en rimeligt detaljeret 
beskrivelse af, hvordan der kan udarbejdes en SWOT analyse af turismens økonomiske 
konsekvenser for Ilulissat. Se Bilag 3 Tilbud om SWOT analyse. 

Efterfølgende har Greenland Tourism påtaget sig at udarbejde analysen og lade omfatte 
hele Disko- og Nordregionen.  

1.1.4 SMART projektet 
I forlængelse af den arktiske forkonference til FN’s konference om bæredygtig 
turismeudvikling, som blev afholdt april 2002 i Hemavan, Sverige, blev RAMBØLL 
indraget i et fællesarktisk samarbejde for at søge økonomisk støtte fra Northern 
Periphery Program til projektet Sustainable Model for Arctic Regional Tourism 
(SMART). 

RAMBØLL inddrog fra starten Greenland Tourism og Grønlands Hjemmestyre i det 
videre samarbejde. Der blev hurtigt indført den praksis, at RAMBØLL forestod den 
løbende dialog med de øvrige partnere samt deltog i arbejdet med udarbejdelsen af en 
projektansøgning, medens det blev sikret at såvel Greenland Tourism som 
Hjemmestyret løbende blev holdt underrettet og blev involveret i forbindelse med de 
centrale beslutninger. 

I skrivende stund er det uafklaret om Greenland Tourism og dermed Grønland vil 
deltage i projektet. 

1.2 Grønlands Hjemmestyre 
På vegne af de lokale projektgrupper har RAMBØLL været i dialog og i et vist omfang 
holdt møder med Grønlands Hjemmestyre primært repræsenteret ved Direktoratet for 
Miljø og Natur samt Landsstyrets Sekretariat, Erhvervsafdelingen. 

Dialogen med direktoraterne har som nævnt i de tidligere afsnit berørt en række lokale 
forhold som fredningen og optagelsen af Ilulissat Isfjord på UNESCOS liste over World 
Heritage, beskyttelsen af RAMSAR områderne i Diskobugten, infrastruktur i forhold til 
Ammassallip Kommunia samt flere tilsvarende emner. 

Endvidere har der været dialog om mere landsdækkende emner som om Grønlands 
arbejde i Nordisk Ministerråds Arktiske turismegruppe og ”ad hoc turismegruppen”. På 
det landsdækkende plan har RAMBØLL også været i dialog med direktoraterne om den 
nuværende statut for samt en eventuel fremtidig udnyttelse af Nationalparken i 
Nordøstgrønland i forbindelse med turisme. 
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På vegne af Ammassallip Kommunia og de lokale partnere i kommunen har 
RAMBØLL været i dialog med de 2 direktorater om etablering af et returpantsystem på 
øl- og læskedriksdåser. RAMBØLL udarbejdede et notet til de 2 direktorater, der 
beskriver problemstillingen, som er gengivet i lettere forkortet udgave i Bilag 4 
Etablering af returpantsystem for øl- og læskedriksdåser i Ammassallip, 
Ittoqqortoormiit og Qaanaap kommuner 

Som beskrevet i Del 4 Ammassallip Kommunia kapitel 3.4.5. Pant på øl- og 
sodavandsdåser har Hjemmestyret efterfølgende givet de 3 kommuner tilladelse til at 
selv at udvikle og implementere et returpantsystem for aluminiumsdåser til øl og 
læskedrikke.  
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2. Bilag 

2.1 Bilag 1 Hurtige tanker om bæredygtig turisme 

Det internationale fokus stiller krav om bæredygtig turisme 
Med det relativ massive negative fokus, der i den seneste tid har været i danske og 
internationale medier  på den manglende grønlandske bæredygtighed , er der et stort 
behov for at få signaleret , at turismeudviklingen i Grønland har en bæredygtig retning.  

Håndsrækning fra Nordisk Ministerråd 
Som et lille skridt i den rigtige retning har Nordisk Ministerråd besluttet, at projektet 
Miljø og turisme i Arktis skal være et af de ca. 20 tværnationale 
bæredygtighedsprojekter, som de nordiske lande præsenterer ved topmødet i 
Johannesburg. Det vil være et bidrag til på en positiv måde at få den grønlandske 
turisme på verdenskortet, og det bør opfattes som en officiel nordisk opbakning til 
bestræbelserne på fremme bæredygtig turismeudvikling i Grønland. 

Ingen definition på økoturisme 
Når der skal arbejdes med bæredygtig turismeudvikling i Grønland, er det vigtigt, at 
opfatte bæredygtighed bredt og ikke indsnævre det til naturforvaltning af 
turismeaktiviteterne eller det, som nogle vil definere som ”økoturisme”. 

Der er ingen entydig definition af, hvad ”økoturisme” indebærer. På konferencen i 
Hemavan (Arktisk forkonference til FN’s konference om bæredygtig turisme) var der en 
livlig debat af definitionen, hvor nogle af de amerikanske deltagere insisterede på, at 
”økoturisme” ikke kan omfatte jagt eller lystfiskeri. Konferencen mundede ikke ud i 
nogen konklusion på dette punkt, og den snævre definition, som ekskluderer jagt og 
lystfiskeri, er vi nødt til at distancere os fra. 

Hvad er bæredygtig turismeudvikling 
Som nævnt tror jeg, at det er vigtigt, at vi benytter en brede definition af bæredygtighed, 
hvor vi kan tage udgangspunkt i WTO’s definition, som bygger på beslutningerne fra 
Rio konferencen i 1992: Sustainable tourism development meets the needs of present 
tourists and host regions while protecting and enhancing opportunities for the future. It 
is envisaged as leading to management of all resources in such a way that economic, 
social, and aesthetic needs can be fulfilled while maintaining cultural integrity, 
essential ecological processes, biological diversity and life support systems. 

Ved at tage et så bredt udgangspunkt får vi signaleret, at den grønlandske turisme 
påtager sig en samfundsmæssig og kulturel samt en samfundsøkonomisk ansvarlighed, 
og det tror jeg er af stor betydning over for en stor del af den potentielle målgruppe af 
grønlandsturister.  

En ”folkelig” definition  
I forhold til projektet Miljø og turisme i Arktis har vi operationaliseret bæredygtighed 
som:  

• Turismen skal være lokaltforankret og give et fornuftigt/rimeligt økonomisk 
afkast til det lokalsamfund den fungerer i 
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• Turismen må ikke have negativ indflydelse på eller komme i konflikt med 
lokalsamfundets erhverv og kultur, men skal bidrage til en positiv 
samfundsudvikling  

• Turismen skal gennemføres uden skadevirkning på natur og miljø og skal kunne 
fungere i mange generationer - i princippet uendeligt. 

Bæredygtig turismeudvikling er et samfundsanliggende 
Med den brede bæredygtighedsdefinition får vi på den ene side markeret, at den 
grønlandske turismeudvikling er en integreret del af det grønlandske samfund på 
nationalt og lokalt plan, samtidig med at det bliver tydeligt, at turismeudviklingen er 
helt afhængig af det omkringliggende samfund. 

Det er den proces, der bør fokuseres på. Hvordan kan vi få det enkelte lokalsamfund til 
at opfatte turismeudviklingen som et potentiale for egen overlevelse og måske vækst, 
samtidig med en erkendelse af, at der er en lang række forudsætninger, der skal være til 
stede, før turismepotentialerne reelt kan udnyttes.  

I den proces er det nødvendigt at tænke tværsektorreelt, fordi turismen er gensidigt 
afhængig af de øvrige erhverv og sektorer som fiskeindustri, fangst og forarbejdning, 
handel, bygge og anlæg m.v., ligesom der er en tæt gensidig afhængighed med 
”samfundet” som kommunerne, skoler, interesseorganisationer, sportsforeninger m.v.. 

I den forbindelse bør man benytte den Agenda 21 lignende arbejdsmetode, der også blev 
det naturlige fokus for den turismekonference, der blev afholdt i Nordisk Ministerråds 
regi i forsommeren 2002.  

Lokalforankring af den grønlandske proces 
Det er generelt vigtigt at fokusere på mikro SME’erne i forbindelse med bæredygtig 
turismeudvikling. Det gælder i særdeleshed også i Grønland, hvor stort set hele 
turisterhverv er mikro SME’ere, og her er den Agenda 21 lignende arbejdsmetode af 
stor betydning.  

Den store styrke med denne arbejdsproces er samarbejdet mellem lokale interessenter, 
der normalt ikke har tradition for at samarbejde, samt at der inddrages en lang række 
lokale interessenter, der normalt ikke forholder sig til turismeudvikling. 

Fra projektet Miljø og turisme i Arktis har vi nogle gode erfaringer med den Agenda 21 
lignende arbejdsmetode i en grønlandsk sammenhæng, hvor Ilulissat og Ammassalik på 
mange måder repræsenterer nogle kulturelle og økonomiske yderpunkter i det 
grønlandske samfund. 

Den grønlandske attraktion 
Det er vores helt klare erfaring gennem samtaler med turister, incoming bureauer og 
turoperatører, at turisme og lokalsamfund er uløseligt forbundne størrelser. 

Grønland har i turisternes øjne to primære attraktioner: Naturen og kulturen. En 
tilsvarende og lige så smuk natur kan findes andre og mere tilgængelige steder, hvor 
Svalbard er en vigtig og prisbillig konkurrent. For de skandinaviske turister, men også 
for store dele af det øvrige marked, er valget af Grønland uløseligt forbundet med 
ønsket om at opleve den grønlandske kultur. Og i turisternes øjne er den kulturelle 
attraktion i høj grad knyttet til fangerkulturen og den romantiske opfattelse af 
menneskenes afhængighed af og bæredygtige udnyttelse af de levende ressourcer. Det 
mange turister ønsker at opleve er ”menneskenes land”. 
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Vi hverken kan eller skal skrue tiden tilbage til et (fiktivt) romantiseret fangersamfund. 
Men vi skal kombinere turisternes forventninger med det grønlandske samfunds 
nuværende ønske om en bæredygtig udvikling, og vi skal udnytte den dynamik, der kan 
opstå heraf. 

Bæredygtig turisme og naturforvaltning 
I den hidtidige grønlandske debat om den manglende bæredygtighed i 
naturforvaltningen er der i høj grad blevet fokuseret på fanger- og yderdistrikterne.  

Debatten har båret præg af aggression mod Kjeld Hansens bog, selv om der på det 
seneste har været tendenser til at ændre fokus og gribe i egen barm. Vi skal forstærke 
denne tendens væk fra den pindsvinelignende forsvarsposition  til en proaktiv proces, 
hvor de primært, danske og internationale kritikere vendes til medspillere. 

Yderdistrikterne er klemt 
Det er oplagt, at fanger- og yderdistrikterne på mange måder er klemt. For dem er der i 
dag intet økonomisk alternativ til fangst og fiskeri. Når fangst og fiskeri reduceres eller 
går i stå, går samfundene i stå, og det nuværende fangstryk og delvist fisketryk er for 
flere arters vedkommende ikke bæredygtigt. Man saver i den gren, som man sidder på. 

Hvis der ikke udvikles alternativer i disse samfund, vil de stille og roligt dø, som vi 
aktuelt ser det for Qasigiannguit’s vedkommende. Den nuværende 
centraliseringstendens i det grønlandske samfund vil forstærkes, og dét mange turister 
opfatter som den grønlandske kultur vil komme under pres og i turisternes øjne 
forsvinde. 

Turisme til glæde for lokalsamfundet 
Det er den problemstilling, som vi skal prøve at vende positivt, så turismen bliver til 
gavn for lokalsamfundene. Og vi skal gøre det tydeligt og offensivt, så de potentielle 
turister ser og hører det. 

Vi skal gennemføre nogle projekter og dermed udvikle nogle turismeprodukter, hvor 
den bæredygtige udnyttelse af de levende ressourcer bliver det helt centrale element. 
Ideelt set skal der med andre ord laves en ”deal” mellem fiskere og fangere på den ene 
side og turisterne på den anden side, som kan gå på noget med: At hvis fiskerne og 
fangerne reducerer fangsttrykket, så udnyttelsen af de levende ressourcer bliver 
bæredygtig, så kan de og samfundet som sådanne i stedet tjene penge på at vise 
turisterne, hvordan det bæredygtige samfund udnytter de levende ressourcer.  

Vi skal med andre ord delvist prøve at ændre fokuset fra masseproduktion og salg af 
fiskeprodukter til lave verdensmarkedspriser, eller fangst af sæler der pelses uden at 
kødet spises, til en anden form for kapitalisering af udnyttelsen af de levende ressourcer. 

Dermed ingenlunde sagt, at fiskeriet eller sæljagten skal stoppes. Tværtimod er det en 
helt uundværlig del af den kultur, som specielt de nordiske turister ønsker at opleve, 
samtidig med at de er en uundværlig del af den grønlandske økonomi. 

Inddragelse af lokalsamfundene 
Da den bærerdygtige turisme er afhængig af en bæredygtig naturforvaltning, er det 
nødvendigt, at alle partner forstår denne afhængighed og ser de potentielle 
samfundsmæssige og samfundsøkonomiske muligheder i den bæredygtige turisme. 

Det at få lokalsamfundene til at forstå nødvendigheden af denne ”deal” og langsigtet 
bæredygtighed er et langt sejt træk, hvor holdningsbearbejdning er et uundværligt 
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element. Det kræver en stor indsats på mange planer både lokalt og på landsplan, og i 
denne proces er den Agenda 21 lignende arbejdsmetode et vigtigt redskab. 

Turisterne som ambassadører 
Blandt de potentielle grønlandsturister er der en stor gruppe af dem, som vi kan 
karakterisere som ”de intellektuelle”, der sætter stor pris på og en ære i at vide noget om 
den destination, de besøger. Det er også blandt denne gruppe turister, at en negativ 
omtale af miljøforholdene og den manglende bæredygtighed får stor betydning for deres 
valg eller fravalg af destination. Den nuværende negative omtale af Grønland kan holde 
dem væk. 

Ved at udvikle turismeprodukter, der fokuserer på kulturen og bæredygtigheden, og ved 
at turisterne (også de traditionelle) får en tættere oplevelse af det grønlandske samfund, 
smager den mad naturen giver, får et indtryk af den (forhåbentlige) bæredygtige 
udnyttelse af de levende ressourcer m.v., kan vi få turisterne til at blive de bedste 
ambassadører for den grønlandske turisme og dermed det grønlandske samfund. Det var 
i høj grad det der bevidst eller ubevidst lykkedes for Færøerne, da Greenpeace prøvede 
at bremse grindefangsten. Turisterne, specielt de skandinaviske, blev grindefangstens 
ambassadører. 

Med venlig hilsen 
RAMBØLL Energi & Miljø  

 
Kåre Hendriksen 
Teknisk Miljøleder (MEM) 
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2.2 Bilag 2 Forslag til aktiviteter omkring bæredygtig turismeudvikling 
I det nedenstående er der en hurtig oplistning af aktiviteter, som jeg umiddelbart vil 
anbefale, at vi tager udgangspunkt i.  

Konkrete forslag til aktiviteter på lokalt plan 
Som udgangspunkt mener jeg, at vi bør lægge op til en lokal Agenda 21 lignende proces 
i udvalgte kommuner/regioner. 

Miljøscreening og kortlægning 
Som et primært element bør der gennemføres en miljøscreening af de synlige 
miljøforhold i og omkring byen/bygden for dermed at afklare, hvilke miljømæssige 
forhold som dårlig affaldshåndtering m.v., der kan fungere som en barriere for 
turismeudviklingen. 

Samtidig hermed skal der gennem samtaler med et bredt udsnit af lokale interessenter 
gennemføres en kortlægning af de ideer til muligheder og barrierer for bæredygtig 
turismeudvikling, som lokalsamfundet selv har.  

Med udgangspunkt i miljøscreening og kortlægning kan der i dialog med de lokale 
interessenter udarbejdes et lokalt idekatalog over opgaver som lokalsamfundet bør løse. 
Idekataloget kan bruges som udgangspunkt for at inddrage folk i arbejdet med at løse 
opgaverne og etablere en lokal projektgruppe eventuelt med nogle emnemæssige 
undergrupper. 

Gennemgang af nuværende turismeaktiviteter 
Parallelt hermed bør vi se på de forskellige enkeltstående turismeprodukter i et 
bæredygtighedsperspektiv i hele deres ”kæde”. Fra hvordan turisten kommer til 
destinationen (byen), indkvarteres, hvilke attraktioner de besøger, hvilke ture m.v. de 
tager på.  

Dette kan dels bruges til at få et bedre overblik over, det nuværende samfundsmæssige 
og samfundsøkonomiske udbytte af de enkelte aktiviteter og af turismen som sådan. 
Dels kan det bruges til at afklare de nuværende aktiviteters bæredygtighed i forhold til 
natur og miljø. 

Som noget meget centralt kan denne gennemgang sammen med miljøscreeningen og 
kortlægningen være med til at pege på fremtidige turismeaktiviteter, der kan være med 
til at fremme en bæredygtig udvikling. 

Lokale handlingsplaner 
De nævnte aktiviteter bør munde ud i nogle lokale handlingsplaner indeholdende 
tidsfrister for de enkelte opgavers løsning, som de lokale projektgrupper vedtager og 
arbejde ud fra.  

Handlingsplanerne vil direkte eller indirekte komme til at indeholde en lang række 
elementer som: oprydning, affaldshåndtering, skiltning, stisystemer, husflidsproduktion 
og -salg, udvikling af attraktioner, oplevelser sammen med fangerfamilier og andre 
spændende person- eller faggrupper, uddannelse, holdningsbearbejdning m.v.. 

Uddannelse og holdningsbearbejdning 
Et vigtigt element bør være uddannelse og opkvalificering af lokal arbejdskraft i forhold 
til turisme og service. 
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Med STI skolernes nye status som kommunale uddannelsessteder har de et øget behov 
for at afholde kurser. Det kan i nogle tilfælde udnyttes til afholdelse af eksempelvis 
kurser for de fangerfamilier, der skal deltage i bygdeturismeprojekter, ligesom STI 
skolerne i samarbejde med TAKUSS kan afholde andre relevante kurser. 

Samtidig er det vigtigt, at folkeskolen, STI, GU og andre uddannelsesinstitutioner 
integrerer temaundervisning omkring bæredygtig natur- og miljøforvaltning samt 
turisme i den almindelige undervisning. Her bør vi komme med bidrag og materiale. 

Bygdeturisme á la pilotprojektet fra Tiniteqilaaq 
Et centralt element i en bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer, og dermed i 
muligheden for at markedsføre Grønland som en bæredygtig turismedestination, er 
inddragelse af fanger- og yderdistrikterne.  

Det kan gøres gennem pilotprojekter med bygdeturisme som det projekt, vi prøver i 
Tiniteqilaaq, hvor danske familier kommer og bliver koblet til en fangerfamilie for at 
følge deres hverdag.  

I sin nuværende form giver projektet i Tiniteqilaaq ikke noget nævneværdigt økonomisk 
afkast til lokalsamfundet, men der er ingen tvivl om, at potentialet er der.  

I Sydgrønland er der tradition for, at fåreholderne tager imod turister. Dette kan 
muligvis udbygges og intensiveres. 

Anden inddragelse af bygderne 
I det hele taget tror jeg, at det er vigtigt at inddrage bygderne mere og dermed udnytte 
det turismepotentiale, som de har. Flere af bygderne ligger utroligt skønt, og en stor del 
af grønlandsturisterne opfatter det som spændende og romantisk at have et ophold i en 
bygd. Hér er den kultur, som de søger, og bygdelivet sætter deres stressede dagligdag i 
relief.  

Forudsætningen for at en sådanne udnyttelse er mulig og giver mening, er dels at 
turismen giver et rimeligt afkast til bygdebefolkningen, dels at transportmuligheder og 
indkvartering er acceptable, og at bygden lever op til turisternes forventninger. Derfor 
bør vi gennemføre samme Agenda 21 lignende proces i udvalgte bygder. 

Valg af destinationer og regionalt samarbejde 
Det er oplagt i første omgang at fokusere på de kommuner, byer og bygder der i kraft af 
attraktioner (natur m.v.), infrastruktur m.v. reelt har et turismepotentiale. På sigt kan 
opgaven blive at ”modne” de øvrige områders potentiale. 

Samtidig er det vigtigt hverken i markedsføringen eller udviklingen af strategi at tænke 
snævert lokalt. Eksempelvis skal konklusionen fra Ilulissat, om at byen har nået sin 
”smertegrænse” for antallet af samtidige turister i sommerperioden fastholdes. Denne 
erkendelse skal sammen med Ilulissat som trækplaster bruges til at styrke 
turismeudviklingen i regionen og dermed til at udnytte de store potentialer i hele Disko- 
og Nordregionen. 

Det er vigtigt, at såvel hele bæredygtighedsforståelsen som nødvendigheden af at tænke 
bredere regionalt inddrages i den udvikling af kommunal turismepolitik, som for 
øjeblikket foregår i blandt andet Ilulissat og Sisimiut. Jeg er inde i dialogen og 
processen i Ilulissat og vil meget gerne, hvis det er muligt, også inddrages i processen i 
Sisimiut. 
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Drivkraft i udviklingen af regionalt samarbejde 
Jeg mener, at vi som led i fremme af bæredygtig turismeudvikling skal være med til at 
initiere et regionalt samarbejde (netværk) mellem de lokale projektgrupper og dermed 
udviklingen af regionale handlingsplaner. 

Som en logisk og nødvendig konsekvens af det regionale samarbejde skal vi initiere et 
samarbejde (netværk) mellem turoperatører, hoteller og andre indkvarteringssteder, 
outfittere mv. i regionen om at udnytte regionens samlede potentialer. Dermed kan vi 
også fremme en mere bæredygtig udnyttelse af den enkelte region gennem en 
”spredning” af turisterne og et større flow af turister gennem centrale destinationer som 
Ilulissat. 

Forslag til aktiviteter på nationalt plan 
De enkelte lokale og regionale aktiviteter skal naturligvis koordineres. Samtidig er det 
som nævnt centralt, at vi bidrager til den ”nationale” ”holdningsbearbejdning” 
vedrørende en bæredygtig samfundsudvikling. 

Miljøstyring af ”de store” 
Som sagt bør vi se på det enkelte turismeproduktet i hele dets ”kæde”.  Det betyder, at 
vi skal forholde os til ”de store ting” som Air Greenland, kystpassagerskibene, KNI 
m.v. i et bæredygtighedsperspektiv. 

I forhold til ”de store” bør der gennemføres en systematisk miljøgennemgang og 
indføres miljøstyring, og det vil være fornuftigt som mål at få dem EMAS registreret. 
På den måde kan det over for turisterne dokumenteres, at de gennemfører deres 
aktiviteter med mindst mulig miljøpåvirkning. 

Det vil også være udmærket at forsætte og udbrede det arbejde som blandt andre Hotel 
Arctic har startet med at få miljøcertificeret deres virksomhed.  

Arbejde for ”legalisering” af ”fangerturisme” 
Der bør også gennemføres en analyse af de nuværende juridiske problemer ved det, man 
kan karakterisere som ”bygde-” og ”fangerturisme”.  

Her tænker jeg i høj grad på problematikken med sejlads i jolle og gummibåd og 
reglerne om P-godkendte fartøjer. Den nuværende situation er en væsentlig barriere for 
udviklingen af bygde- og fangerturismen, og som nævnt er der et stort potentielt 
kundegrundlag for denne form for turisme, og i de lande vi kan sammenligne os med, er 
den relativt udbredt. Vi har nogle mulige ideer, der bør analyseres nærmere. 

Vi bør ligeledes se på de nuværende regler vedrørende trofæjagt, hvor det eksempelvis 
vil være helt oplagt at kapitalisere den store rensdyrbestand ved at sælge jagt med lokal 
fører til turister, der så kan købe kødet med hjem. En aktivitet, som mange turister vil 
opfatte som bæredygtig turisme, hvis det kan dokumenteres, at den foregår på et 
bæredygtigt grundlag og bidrager til lokalsamfundets økonomi. 

Bruge bæredygtigheden i markedsføringen af Grønland 
Alle de tiltag der gennemføres på lokalt, regionalt og nationalt plan bør indgå i den 
samlede markedsføring af Grønland. Vi skal på den måde ”invitere” turisten til at være 
med til at sikre, at Grønland udvikler sig til et bæredygtigt samfund.  

Der skal lægges vægt på, at turisten kan komme ud og opleve det ”rigtige” Grønland, og 
at samfundet i udnyttelsen af de levende ressourcer tilstræber en bæredygtighed. Men 
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det er også meget vigtigt at være ærlig. Markedsføringen skal også pege på nuværende 
problemer, men at der er sat en udvikling i gang.  

Ærligheden gælder naturligvis også i forhold til de synlige miljøproblemer som 
affaldshåndtering. Her vil det være helt oplagt, at eksempelvist informationskontoret, 
museet eller tilsvarende i Ilulissat har en lille fotoudstilling af, hvor slemt det var før og 
hvor langt vi er nået. En sådan udstilling kan også indeholde en beskrivelse af den 
proces, som lokalsamfundet har været igennem med den lokale projektgruppe, 
handlingsplaner m.v. 

Den ansvarlige turist skal føle, at hans besøg og betaling for de enkelte oplevelser og 
ydelser er med til at sikre et fremtidigt bæredygtigt Grønland. 
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2.3 Bilag 3 Skitsetanker til strategi for bæredygtig turismeudvikling 
Arbejdet med fremme af en bæredygtig turismeudvikling er tænkt gennemført over en 5 
årig periode og kan skematisk opstilles med følgende hovedoverskrifter: 

 

Som nævnt i det tidligere notat Tanker om bæredygtige aktiviteter kan bæredygtig 
turisme ikke gennemføres isoleret, men skal ses og udvikles i et tæt samspil med det 
øvrige samfund, hvor udnyttelsen af de levnende ressourcer (fangst og fiskeri) er helt 
central. 

Hvis et sådanne forløb skal have den tilsigtede positive effekt over for offentligheden og 
dermed internationale potentielle turister, er det vigtigt med en åbenhed, så Grønland 
fremstår som en proaktiv nation, der aktivt ønsker at løse problemer og fremme 
bæredygtighed. Derfor skal processen løbende afrapporteres eventuelt ved at 
Hjemmestyret eller GT hvert år udgiver en statusrapport, hvor det fremgår, hvor langt 
processen er kommet i forhold til de fastsatte mål, og hvorfor der eventuelt er positive 
eller negative afvigelser. I denne formidlingsproces er det meget vigtigt at have nogle 
indikatorer at forholde udviklingen op i mod. 

Hele processen er afhængig af et tæt samarbejde med en række nationale og lokale 
aktører herunder Landsstyrets Sekretariat (Direktoratet for Erhverv) og Direktoratet for 
Miljø og Natur m.v.. 

Hvis processen reelt skal føre frem mod bæredygtighed, er det afgørende, at 
erfaringerne og processen forankres lokalt. Derfor er et meget centralt element capacity 
building hos alle involverede interessenter. Her tror jeg, at det er af stor betydning, at vi 
også ser processen som en træning og kompetenceopbygning i forhold til GT og de 
involverede direktorater. 

Niveau af 
bæredyg-
tighed 

 

2007 2006 2005 2004 2003 

Fej for egen 
dør (Agenda 
21) 

Carrying 
Capacity 
værktøjer og 
indikatorer 

Spredning 

Regiona-
lisering 

Kravspeci-
ficering og 
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dering 

Evaluering 
justering 
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Kort om de enkelte faser: 
Fej for egen dør: På udvalgte destinationer gennemfører Agenda 21 lignende aktiviteter 
som:  
• oprydning af synligt affald,  
• styr på dump og tilsvarende 
• dialog med fangere og fritidsfangere om bæredygtig udnyttelse af de levende 

ressourcer fulgt op af konkrete aktiviteter 
• inddragelse af det lokale erhvervsliv i processen 
• forskønnelse af by og bygd 
• inddragelse af uddannelsesinstitutioner, lokalsamfund m.v.. 

Carrying Capacity værktøjer og indikatorer 
Der skal udvikles overordnede værktøjer og indikatorer til vurdering af, hvor stor en 
belastning en destination kan bære i relation til turisme så vel naturmæssigt som 
kulturelt. (Men det gælder også i relation til øvrige aktiviteter som udnyttelse af de 
levende ressourcer, da en bæredygtig udnyttelse heraf har direkte indflydelse på 
turismen.) 

Ved hjælp af dette værktøj skal der gennemføres en konkret vurdering af den enkelte 
udvalgte destination, og fastsættes indikatorer og milestones for, om udviklingen går i 
den rigtige eller forkerte retning. 

Spredning og regionalisering 
Erfaringerne fra de udvalgte destinationer skal ud fra en overordnet udviklingsstrategi 
spredes til øvrige destinationer. Samtidig skal det regionale samarbejde styrkes og 
udvikles, så man derved kan udvide carrying capacity ved at udvide en destination som 
eksempelvis Ilulissat til Disko- og Nordregionen. 

Regionaliseringen indebærer et fokus på infrastrukturen, så den følger med 
mulighederne og behovet. Dermed behov for et tæt samarbejde med bl.a. Direktoratet 
for Erhverv, Air Greenland, Arctic Umiaq Line m.f., hvor det er afgørende, at dette 
samarbejde starter parallelt med aktiviteterne allerede første år. 

Kravspecificering og konsolidering 
Med udgangspunkt i de indhøstede erfaringer skal der genereres nogle 
kravsspecifikationer over for de relevante aktører. 

Parallelt hermed skal arbejdet med at få infrastrukturen (fly , skibe m.v.) 
miljøcertificeret iværkssættes. 

Arbejdet med spredningen og regionaliseringen skal forsættes efter den fastsatte plan. 

Evaluering og justering 
Medens aktiviteterne forsætter (også fremover) foretages en evaluering af det samlede 
forløb, evt. gennem afholdelse af en konference for en række centrale aktører. Med 
udgangspunkt i evalueringen justeres det fremtidige arbejde og en samlet strategi for 
bæredygtig turismeudvikling i Grønland offentliggøres. 
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2.4 Bilag 4 Etablering af returpantsystem for øl- og læskedriksdåser i 
Ammassallip, Ittoqqortoormiit og Qaanaap kommuner  
Etableringen af et returpantsystem for øl- og læskedriksdåser er en opgave, der vedrører 
såvel erhvervsudviklingen som natur- og miljøforholdene i de berørte kommuner. 
Derfor har RAMBØLL valgt samtidig at henvende sig til Direktoratet for Miljø og 
Natur og Direktorater for Erhverv, vel vidende at opgaven juridisk hører hjemme under 
Direktoratet for Miljø og Natur. 

En af de vigtige barrierer for udvikling af en bæredygtig turisme i Ammassallip 
Kommunia er den lokale affaldshåndtering. Såvel Ammassallip Kommunia som de 
lokale projektgrupper forsøger at optimere den lokale affaldshåndtering, og 
Hjemmestyret planlægger at etablere et forbrændingsanlæg i Tasiilaq inden for en 
overskuelig årrække. I forbindelse med en optimering af affaldsbehandlingen er det 
nødvendigt at forholde sig til de enkelte fraktioner og udarbejde en samlet affaldsplan.  

Øl- og læskedirksdåser, det særlige Østkyst og Qaanaaq problem 
Et af de meget synlige miljømæssige (og affaldsmæssige) problemer i Ammassallip 
Kommunia er de mange øl- og læskedriksdåser, der ligger og flyder over alt Tasiilaq, 
bygderne og i naturen generelt. Gennem projektets samtaler med turister og lokale 
interessenter fremgår det tydeligt, at turisterne opfatter de mange spredte dåser som 
stødende og i modstrid med at komme til den rene og uberørte natur, som de havde 
forventet. Den negative omtale der følger heraf medfører, at problemet bliver en barriere 
for fremme af det lokale turisterhverv, hvorved det økonomiske potentiale som turismen 
udgør for kommunen ikke udnyttes. Denne vurdering deles af de lokale interessenter, 
der er involveret i turismeudvikling. 

I betragtning af kommunens betrængte økonomiske situation og afhængighed af 
subsidier fra Landskassen, er dette meget beklageligt.  

Umiddelbart må det vurderes, at problemstillingen vil være tilsvarende for 
Ittoqqortoormiit og Qaanaap kommuner. Der tilføres disse 3 kommuner ca. 3,5 mio. 
dåser årligt. 

Problemet med øl- og læskedriksdåser har tidligere været kendt som et generelt problem 
i Grønland, men er for de fleste kommuner blevet løst gennem indførslen af 
returflaskesystemet og etableringen af Nuuk Imerq. Af trafikmæssige årsager har det 
ikke været hensigtsmæssigt at implementere returflaskesystemet i Ammassallip, 
Ittoqqortoormiit og Qaanaap kommuner, hvorfor der i disse kommuner forsat 
importeres øl- og læskedriksdåser fra Danmark. Der findes allerede flere rapporter, der 
dokumenterer logistikproblemerne, hvorfor det ikke vil være hensigtsmæssigt at ofre 
flere ressourcer på at vurdere mulighederne for at benytte det grønlandske 
returflaskesystem i disse kommuner. 

Den generelle affaldsbortskaffelse kan ikke løse problemet 
Det vil være illusorisk at tro, at den nødvendige generelle optimering af 
affaldsbortskaffelse i de 3 kommuner vil kunne eliminere problemet, hvilket der er flere 
begrundelser for: 

• langt fra alle dåser havner i dagrenovationen, da indholdet ofte indtages ude i 
naturen (eller byen/bygden). Der er intet økonomisk eller andet incitament til at 
bringe de tomme dåser med tilbage, så de kan behandles som dagrenovation. 

• de 3 kommuner har karakteristiske kraftige storme, der i bogstaveligste forstand 
spreder dåserne for alle vinde, uanset om de ligger i naturen, affaldsbeholdere 
eller -sække, eller på dumpen. 
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• ved den traditionelle åbne afbrænding af dumpen eller afbrændingen i 
bygdeforbrændingsanlæg opnås ikke en temperatur, der i nævneværdig grad 
reducerer volumen i dåserne. Efter forbrændingen vil de havne på dumpen, 
hvorfra en stor del spredes for alle vinde. 

• Tasiilaq er den eneste by, hvor der pt. er planer om at etablere et egentlig 
forbrændingsanlæg. Selv her vil temperaturen i bedste fald kun kunne ”krølle” 
dåserne sammen, hvorefter de vil blive indbagt i slaggen, hvilket er en 
miljømæssig dårlig løsning og et spild af ressourcer. Vi må derfor fraråde, at øl- 
og læskedriksdåser behandles som dagrenovation, selv de steder, hvor der 
etableres egentlige forbrændingsanlæg. 

• de fleste øl- og læskedriksdåser er fremstillet af aluminium, der er en knap 
ressource, som ud fra et miljømæssigt og økonomisk synspunkt bør genanvendes. 

På baggrund af ovenstående må det konkluderes, at den mest hensigtsmæssige løsning 
for de 3 kommuner vil være etablering af et returpantsystem på øl- og læskedriksdåser, 
som det kendes i blandt andet Sverige. Det anbefales, at systemet indføres hurtigst 
muligt. 

Returpantsystem 
Fordelen ved at indføre et returpantsystem i de 3 kommuner vil primært være at få løst 
et stort synligt miljøproblem, der i dag fungerer som en barriere for den lokale 
turismeudvikling, og dermed for erhvervsudviklingen. Dertil kommer genbrugseffekten 
af dåsernes aluminiumsindhold.  

Problemer og ulemper vil være: 

• de juridiske konsekvenser af at ”åbne op” for returpant af dåser og den 
afsmittende effekt på landets øvrige kommuner. Dette vil formodentlig kunne 
løses ved at Direktoratet for Erhverv udarbejder et cirkulære, der eksplicit 
omhandler de 3 kommuner. 

• hele opgaven og de økonomiske omkostninger i forbindelse med den praktiske 
implementering af returpantsystemet. 

• problemet med, hvad der gøres med alle de gamle dåser, der i dag ligger og flyder 
i naturen, på dumpen m.v., og som der ikke er betalt pant for.  

Økonomiske konsekvenser 
Erfaringsmæssigt er sådanne returpantsystemer noget, der økonomisk hviler i sig selv i 
detailledet, når der først er investeret i det nødvendige teknologiske udstyr.  

For de 3 kommuner kan dette billede i en vis grad forstyrres af, at der indføres en del 
dåser ”uden om systemet” primært i form at toldfrie dåser indført i forbindelse med 
rejser. Dette opvejes til en vis grad, men formodentlig ikke fuldt ud, af de dåser, der 
”bliver væk”. Dertil kommer alle de gamle dåser, som der vil blive søgt indløst pant for. 

Endelig kommer udgifterne for transport til oparbejdningsanlæg via Danmark gennem 
et samarbejde med det af Miljøministeren initieret Dansk Retursystem a/s. Afhængig af 
den aktuelle verdensmarkedspris på aluminium vil transporten helt eller delvist blive 
kompenseret af metalprisen. Dette vil langt fra være tilfældet for eventuelle dåser 
fremstillet af blik. 

På den anden side må det forventes, at indførslen af et returpantsystem vil have en 
afsmittende positiv økonomisk betydning for udviklingen af turisterhvervet og dermed 
for udviklingen af lokalsamfundets økonomi. En vurdering af dette forhold kan afklares 
gennem en cost benefit analyse, hvis det skønnes relevant. 
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Sammenfattende må det påregnes, at etableringen af et returpantsystem for øl- og 
læskedriksdåser i de nævnte kommuner vil påføre Hjemmestyret nogle 
etableringsomkostninger og i begrænset omfang driftsomkostninger. På længere sigt vil 
investeringen formodentlig blive forrentet gennem øgede indtægter fra turisterhvervet. 
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