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1. Turister kommer 
Som mange steder i verden stiger turismen også markant i de arktiske egne, og på flere 
destinationer er antallet af turister steget med mere end 100 % på under 10 år. Det 
skyldes blandt andet, at de arktiske egne er blevet mere tilgængelige, at flere har råd til 
de relativt dyre rejser samt stadigt større ønske om at opleve den uberørte natur og 
vildmark.  
 
For de små arktiske samfund kan en ukoordineret turisme være en belastning, der på 
længere sigt kan true samfundenes kulturelle og erhvervsmæssige overlevelse. 
Eksempelvis: 
• kan en stor ukoordineret turisme være en så stor belastning af 

transportmulighederne internt i en regionen, at det begrænser lokalbefolkningens 
egne muligheder for at rejse og komme rundt. 

• kan en massiv eller forkert tilrettelagt turisme hurtigt nedslide den sårbare arktiske 
flora (planteliv) og forstyrre fauna (dyreliv), så den natur, turisterne kommer for at 
opleve, forsvinder, og/eller den natur, lokalsamfundet lever af, påvirkes negativt. 

• kan turisternes opførsel og kulturelle påvirkning ændre lokalsamfundet, så  folk  
bliver tiltrukket af større materiel levestandard og derfor forlader området eller på 
anden måde undergraver den traditionelle kultur. Dette gælder særligt for de små 
samfund med en kulturelt beignet levestandard.  

 
I flere tilfælde er rejsearrangørerne ikke lokaliseret i lokalsamfundet (på destinationen), 
men er ofte udenlandske turoperatør. I det omfang turoperatørerne selv medbringer 
guider, er medindehavere eller ejere af hoteller, og selv medbringer mad til turisterne på 
vandreture, ekstremture m.v., så er det meget begrænset, hvad lokalsamfundet 
økonomisk har ud af turismen.  
 
Hvis ikke turismen skaber arbejdspladser og giver penge til lokalsamfundet, må den 
siges at være meningsløs set fra lokalsamfundets side. 
 
Men turisterne kommer, og derfor er det vigtigt at overveje, hvordan det er muligt at 
udnytte udviklingen, så turismen bidrager økonomisk og kulturelt til lokalsamfundets 
overlevelse på en positiv måde. 

1.1 Hvad er det turisterne vil opleve? 
Der er mange forskellige grunde til, at turisterne ønsker at komme til Arktis, ligesom 
deres måde at rejse på og ønsker til oplevelser m.v. kan variere meget. Men i næsten 
alle tilfælde er enten ønsket om at opleve den storslåede arktiske natur og/eller den 
lokale arktiske kultur på den enkelte destination en vigtig del af motivet for valg af 
rejsemål. 
 
Derfor er naturen og kulturen næsten altid de to vigtigste elementer i markedsføringen 
af den enkelte destination, og det er derfor vigtigt, at turismeaktiviteterne på 
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destinationen tilrettelægges, så turisterne kan opleve naturen og kulturen uden at 
ødelægge noget for de kommende turister og lokalbefolkningen. 

1.2 Hvilke turister og turistkategorier? 
Det er sjældent muligt for en destination helt at styre, hvilke turisttyper, der kommer, 
men med et kendskab til de forskellige kategorier kan man prøve primært at tiltrække 
dem, destinationen finder interessante, og planlægge hvordan man skal håndtere de 
øvrige. 
 
Turisterne og turisttyperne kan groft opdeles i følgende kategorier: 
 
Kategori Karakteristika 

Ekstremturisten; der har som mål at udforske og afprøve egne grænser. 
Ekstremturisternes aktiviteter kan være meget forskellige som 
”ekspeditioner” i ”ukendte” (mindre befærdede) landområder, 
klatre på stejle fjeldsider, at bestige isfjelde m.v.. 
Ekstremturisten er som oftest meget selvhjulpen, de medbringer 
selv madvarer og andet udstyr, og de kan i den forstand siges at 
give meget lidt påvirkning af lokalsamfundet. På den anden 
side betyder deres selvhjulpenhed også, at deres økonomiske 
bidrag til lokalsamfundet er meget beskedent. Ind i mellem kan 
de udgøre en direkte økonomisk belastning for samfundet og 
afstedkomme, at andres liv og helbred bringes i fare i 
forbindelse med redningsaktioner, når deres aktiviteter 
mislykkes på grund af manglende kundskaber, dårligt udstyr 
eller vejrforhold. 

Eventyrturisten; er en mindre ekstrem udgave af ekstremturisten, hvor turisten 
søger arrangerede ture, der markedsføres som en blidere udgave 
af ekstremturismen. De kan enten guides af erfarne 
ekstremturister eller lokale turoperatører. Den økonomiske 
betydning for lokalsamfundet afhænger af, hvor mange penge, 
der lægges lokalt. 

Antituristen; ønsker ikke at blive opfattet som turist og ønsker ofte heller 
ikke at deltage i de tilbud og aktiviteter, der tilrettelægges for 
turisten. De vil helst klare sig selv og ønsker ikke påvirkning 
fra lokale aktører, men vil gerne optræde som fastboende, 
hvorved de kan bidrage til lokalsamfundets økonomi gennem 
indkøb, besøg på cafeer og tilsvarende. I det omfang 
antituristen ønsker at færdes i naturen, kan de komme til at 
optræde uagtsomt, fordi de ikke kender nok til forholdene og 
ikke vil have råd og vejledning fra turoperatører eller andre. 

Forretningsturisten; rejser i forbindelse med arbejde, møder, kurser, konferencer og 
seminarer. Forretningsturisten rejser sjældent noget sted hen 
uden først at have planlagt turen grundigt og ofte i samarbejde 
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med en eller flere lokale turoperatører. De opholder sig det 
meste af tiden i de beboede områder, men deltager gerne på en 
eller flere arrangerede ture for at opleve naturen og kulturen på 
nærmere hold. Denne type turist er meget let for 
lokalsamfundet at kontrollere, og de giver sjældent uventede 
problemer. De benytter sig af de forskellige faciliteter, der 
findes på stedet og har en positiv økonomisk betydning for 
lokalsamfundet. 

Krydstogtsturismen; rejser med større eller mindre skib enten med udgangspunkt i 
lokalsamfundet eller anden national havn eller med 
krydstogtskib, der sejler med udgangspunkt i et andet land.  
Det er relativt enkelt at komme i dialog med de lokale 
krydstogtskibe, lige som de er relativt enkle at kontrollere for 
myndighederne. Turisterne opholder sig allerede på stedet og 
tager på kortere eller længere ture med lokale skibe/både. 
Mandskabet har ofte et stort kendskab til lokalmiljøet og et 
ønske om at tage vare på natur og miljø. Antallet af passagerer 
på det enkelte skib er begrænset, og skibene bidrager til 
lokaløkonomien ved at handle lokalt og benytte lokal 
arbejdskraft. 
De oversøiske krydstogtskibe kan have flere hundrede 
passagerer, og de opholder sig sjældent længere tid på hvert 
sted, hvis de går i land. Det økonomiske udbytte for 
lokalsamfundet begrænser sig ofte til salg af souvenirs og er 
dermed beskedent. Samtidig har de oversøiske krydstogtskibe 
sjældent tilstrækkeligt lokalkendskab, og landgang kan være en 
belastning for mindre lokalsamfundet og kan ved landgang i 
naturen medføre stor slitage på floraen og eventuelle 
kulturminder og virke forstyrrende på dyrelivet. 

Feltturisten; færdes i naturen primært uden for bosætninger til fods, på ski 
eller med ikke motoriserede transportmidler til lands eller havs. 
Traditionelt har det været en betegnelse for rejsende, som selv 
har planlagt deres tur, uden at det har haft økonomisk betydning 
for lokalsamfundet. Man har endvidere haft begrænset viden 
om, hvilke skadevirkninger denne turisme har medført. De 
seneste år har der været en støt stigning i feltturister, der ønsker 
at betale for, at andre planlægger og eventuelt guider turen, 
hvilket muliggør større indtjening og kontrol for 
lokalsamfundet. 

Jagt- og 
fisketurisme; 

i nogle områder er det normalt med turister, der kommer for at 
fiske eller gå på jagt. Mange steder skal man betale for 
rettighederne til jagt og fiskeri, og lokalsamfundene kan 
dermed opfatte denne form for turisme som en økonomisk 
gevinst. Man skal imidlertid være opmærksom på faren for 
overudnyttelse eller ligefrem udryddelsen af enkelte arter, samt 
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at turisternes jagt eller fiskeri kan komme i konflikt med 
lokalbefolkningens erhverv eller eget ønske om at udnytte disse 
rekreative muligheder. 

Vinterturisme; et nyere begreb, der omfatter al den turisme, som foregår om 
vinteren. Det er en international tendens, at folk får flere og 
længere ferier, og dermed er det naturligt, at andelen af 
vinterturister øges. De fleste vinteraktiviteter foregår på ski, 
med snescooter, hundeslæde eller hest. For de arktiske 
destinationer, som ønsker en øget turismeudvikling, er 
udviklingen positiv, fordi vinterturismen og vinteraktiviteterne 
bidrager til helårsjob og øget indtjening til turisterhvervet. 

Temarejser og 
specialinteresse 
turisme; 

rejser for at øge kendskabet til et specielt tema som 
eksempelvis det arktiske dyre- og planteliv, historie eller 
miljøbeskyttelse. Sådanne turister har i forvejen stor interesse 
og kompetence i forhold til oplevelser i Arktis, og de 
planlægger normalt deres tur grundigt enten ved hjælp af lokale 
turoperatører eller gennem organisationer med samme interesse 
som dem selv. De vil normalt være afhængige af hjælp fra folk 
med lokalkendskab for at få det største udbytte af rejsen, 
hvilket giver lokalsamfundet mulighed for et økonomisk 
udbytte af sådanne turister. Samtidig har de ofte stor bevidsthed 
om behovet for at beskytte natur, kulturminder med videre, og 
de er lette at kontrollere, så der ikke opstår uheld. 

 

1.3 Opfyld turisternes forventninger 
I de fleste tilfælde oplever turisterne det som dyrt at komme til en arktisk destination. 
Når et stadig stigende antal vælger den dyre rejse, er det fordi verdensborgeren i dag 
prioriterer fritid, rejse og særligt oplevelser med natur og kultur meget højt i forhold til 
for bare 5-10 år siden. 
 
Vær ærlig i markedsføring 
Den bedste form for markedsføring, en destination kan få, er tilfredse turister, der 
omtaler destinationen positivt over for venner og bekendte. Det værste, en destination 
kan opleve, er massiv negativ omtale, for så hjælper selv god markedsføring ikke. En 
tommelfingerregel siger, at én negativ turist holder de næste 10 turister væk fra 
destinationen. 
 
Derfor er det vigtigt at afstemme realiteterne med turistens forventninger. 
Turistbrochurer m.v. må ikke skønmale destinationen, men skal være ærlige omkring de 
faktiske forhold på destinationen, men det er mindst lige så vigtigt, at destinationen 
fremstår som præsentabel og dermed attraktiv. 
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Turisternes reaktion på ”miljøproblemer” 
Når motivet for turistens valg af destination oftest er den storslåede arktiske natur, som 
de forventer er ren og uspoleret, er det eksempelvis et stort problem, hvis de bynære 
områder er præget af store mængder synligt affald.  
 
Projektet Miljø og turisme i Arktis kan gennem mange samtaler med turister 
dokumentere, at turisterne på de grønlandske destinationer, hvor der var meget synligt 
affald, klager over at se affaldet. Typiske kommentarer er: 
• at de havde forventet at komme til den rene arktiske natur,  
• at de bliver skuffede og frustrerede over at se affaldet, 
• at de ikke forstår, hvorfor der ikke bliver ryddet op, og hvordan lokalbefolkningen 

kan leve med det, 
• at det påvirker hele det indtryk, de får af destinationen, og dermed ferien, 
• at det får betydning for, hvordan de vil omtale destinationen over for venner og 

bekendte, 
• at det har betydning for, om de vil vælge at komme tilbage til destinationen. 
 
Tilsvarende kommentarer fremgår også af de forskellige gæsteundersøgelser, som er 
gennemført på Svalbard de seneste år, men kommentarerne er knyttet til centrum af 
Longyearbyen. Forholdene er dog ikke så alvorlige, at de påvirker indtrykket af ferien, 
turisternes omtale af destinationen eller ønsket om at komme tilbage. 
 
Disse reaktioner kommer på trods af, at de samme turister er dybt fascinerede af naturen 
og oplever denne som skøn og uspoleret, så snart de kommer lidt væk fra de bynære 
områder. De fleste turister ved godt, at affaldet som regel ikke udgør noget stort 
miljøproblem, men primært er et æstetisk oplevelsesmæssigt problem. Alligevel 
kommer samtaler om oplevelsen på sådanne destinationer meget hurtigt til at handle om 
netop affald. 
 
Turisterne kommer med tilsvarende kommentarer de steder i byer og bygder, hvor 
spildevandet fra husholdningerne ledes direkte ud af væggen på jorden. Denne form for 
spildevandsudledning opfatter turisterne både som uæstetisk og som et problem med 
spredning af sygdom og smitte. 
 
Turisternes oplevelse af kultur 
Turister ønsker ofte også at opleve den lokale kulturen på et sted og vil gerne i kontakt 
med lokalbefolkningen. Hvis turisterne oplever, at der ”er for mange” turister på en 
destination i forhold til lokalbefolkningen, opleves det som negativt. Ligesom synlige 
alkoholproblemer og social nød virker frastødende på turisterne. 

1.4 Turismen er afhængig af lokalsamfundet 
I alle henseender er udviklingen af turismen på en destination afhængig af 
lokalsamfundet. Eksempelvis: 
• hvis transport til og fra destinationen er meget dyr eller fungerer dårligt og 

uregelmæssigt, er det svært at få turisterne til at komme, 
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• hvis der ikke er ordentlige overnatningssteder, afskærer man sig fra mange 
målgrupper af turister, 

• hvis der ikke er nogle gode attraktioner og tilbud om aktiviteter, er destinationen 
svær at markedsføre, 

• hvis destinationen er præget af synligt affald, sociale problemer eller tilsvarende, 
får den dårlige omtale turisterne til at holde sig væk. 

 
Samarbejdet mellem turisterhvervet og lokalsamfundet er meget vigtigt for at opnå en 
ønsket udvikling af destinationen. Det er derfor en illusion at tro, at ”nogen” kan 
udvikle en destination, der giver fornuftig økonomi og fungerer på længere sigt, uden 
samarbejde med og hjælp fra lokalsamfundet. 
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2. De små og spredte samfund i Arktis  
Noget af det karakteristiske ved Arktis er, at befolkningen er meget lille i forhold til det 
store areal, de råder over. Oftest er der langt mellem bosætningerne, og sammenlignet 
med andre steder i verden bor befolkningen i meget små byer, hvis de ikke bor i bygder 
med nogle få hundrede indbyggere eller færre. 
 
I de fleste tilfælde er de små arktiske by- og bygdesamfund primært økonomisk 
afhængige af et enkelt (eller ganske få) erhverv som eksempelvis fiskeri, fangst (jagt), 
fåre- eller renhold, minedrift eller tilsvarende, i nogle tilfælde suppleret med 
forarbejdning af lokale råvarer. Denne monoøkonomi gør samfundene meget sårbare 
over for udsving som eksempelvis nedgang i fiskebestand, svingende 
verdensmarkedspriser m.v.. Der skal ikke stor tilbagegang for lokalsamfundets vigtigste 
indtægtskilde, før det resulterer i egentlig økonomisk krise, der kan medføre en gradvis 
eller hurtigere fraflytning mod større bysamfund eller helt ud af det arktiske område. 
Affolkningen kan bringe et lokalsamfund ind i en negativ selvforstærkende spiral, der 
kan være en trussel mod samfundets og dermed kulturens overlevelse.  
 
Det er derfor vigtigt, at de små arktiske samfunds økonomiske grundlag bredes ud til at 
omfatte flere indtægtskilder, hvis deres overlevelse skal sikres på længere sigt. Turisme 
kan udgøre en sådan indtægtskilde under forudsætning af, at den udvikles bæredygtigt 
og i et tæt og godt samspil med lokalsamfundet.  
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3. Lokalsamfundet er afhængigt af turismen 
Udviklingen viser, at turisterne kommer, hvad enten destinationen vil det eller ej. Først 
kommer ”ekstremturisterne” og ”eventyrturister”, der søger ud mod de ”ukendte” mål, 
så følger de turistbureauer, der netop markedsfører ekstrem- og eventyrturismen. Når 
”rygterne” så spredes, følger de mere ”almindelige” turistbureauer og turister, men for 
deres vedkommende er det af større betydning, at der er gode transportmuligheder til 
destinationen. 
 
En destination kan naturligvis prøve bevidst at modarbejde denne udvikling og vælge 
ikke at blive en ”destination”, men selv de svært tilgængelige og dårligt fungerende 
”destinationer” vil få et stigende antal turister, og hvis samfundet ikke går positivt ind i 
denne udvikling, vil den blive styret af andre. Som nævnt kan en ukontrolleret turisme 
få negative konsekvenser for lokalsamfundet. 
 
For de fleste arktiske lokalsamfund er det nødvendigt at sprede indtægtsmulighederne, 
så samfundets afhængighed af en enkelt indtægtskilde som eksempelvis de levende 
ressourcer eller minedrift reduceres. Turismen kan blive det økonomiske supplement, 
der skaber nye jobmuligheder og dermed på længer sigt bidrager til samfundets 
opretholdelse. Men det er et langt, sejt træk at udvikle en destination og ikke noget, man 
skal tro kan gøres med et ”snuptag”.  
 
Hvis turismen skal være til glæde for lokalsamfundet, er det nødvendigt, at den foregår 
på en bæredygtig måde. 
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4. Hvad er bæredygtig turismeudvikling 
Bæredygtig turisme er ikke noget fint eller abstrakt, men handler i høj grad om 
”fornuft” og at tænke udviklingens og aktivitetens konsekvenser for den enkelte 
destination igennem. At noget er bæredygtigt betyder populært sagt, at det er til glæde 
for lokalsamfundet og ikke ødelægger noget for de kommende generationer.  
 

 
Når man vurderer turismeaktiviteters bæredygtighed, er der 3 ting (eller parametre), der 
er vigtige for hver enkelt aktivitet: 
 
1. Turismen og den enkelte aktivitet skal give et fornuftigt økonomisk afkast til 

lokalsamfundet.  
2. Turismen og de enkelte aktiviteter skal tilrettelægges, så natur og miljø ikke 

påvirkes i ikke-bæredygtig retning. 
3. Turismen eller den enkelte aktivitet må ikke komme i konflikt med 

lokalsamfundets erhverv eller kultur.  
 

I det nedenstående uddybes hvert af ovenstående punkter 

4.1 Ad 1. Bæredygtig økonomi 
En stor del af de penge, turisterne bruger på deres ferie, skal blive i lokalsamfundet, så 
turismen på både kort og lang sigt er til glæde for lokalsamfundet, ellers er den 
meningsløs. Det betyder, at turismen skal være med til at skabe nye lokale jobs, øget 
handel m.v.. 
 
Den korte sæson 
At udvikle en økonomisk bæredygtig turisme er et langt, sejt træk specielt på de arktiske 
destinationer, hvor den umiddelbare turistsæson er kort. Efterhånden som destinationen 
bliver et kendt turistmål, bliver det muligt at udvide sæsonen, så der på et lavere niveau 
kan holdes gang i turismen også uden for den egentlige turistsæson. 
 
Den korte sæson betyder, at det er svært at udvikle helårs jobs. Turisterhvervet vil 
typisk og specielt i starten være præget af få ansatte (eller selvstændige), der er 

Ved FN miljøkonferencen i Rio de Janeiro i 1992 underskrev 181 lande 
herunder de nordiske en hensigtserklæring og forpligtede sig til at arbejde ud fra 
den fælles dagsorden ”Agenda 21” for en bæredygtig udvikling i det 20’ende 
århundrede. Bæredygtig udvikling blev defineret som: 
 
En udvikling, der opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige 
generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.  
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beskæftiget med turisme hele året, og en større gruppe, der kun arbejder med turisme i 
sæsonen, evt. som supplement til et andet job. Samtidig er arbejdet i sæsonen ofte 
hektisk med lange arbejdsdage. Samlet betyder det, at lokalbefolkningen ofte ikke 
opfatter turisterhvervet som attraktive, gode jobs.  
 
At det er muligt at ændre på forholdene, er vist af Svalbard, hvor det er lykkedes at 
udvide sæsonen ved at markedsføre vinteren og mørketiden, så sæsonen her er blevet 
længere end i Norge. 
 
Udefra kommende arbejdskraft 
Det kan være fristende for turoperatørerne at benytte arbejdskraft udefra, og mange får 
eksempelvis unge studerende fra de europæiske storbyer til at arbejde en sommer for få 
penge og ”oplevelsen”. Disse ”guider” mangler ofte tilstrækkeligt lokalkendskab, og 
ofte efterlades turisten med en negativ eller dårlig oplevelse af destinationen.  
 
Samtidig medfører de lave løsninger, som ”guiderne” udefra accepterer, at det er endnu 
mindre attraktivt for lokalbefolkningen at arbejde med turisme, og der skabes en ond 
cirkel, hvor turismen ikke er økonomisk bæredygtig og dermed ikke er til glæde for 
lokalsamfundet. 
 
Skab lokale arbejdspladser 
Hvis turismen skal udvikles samfundsøkonomisk bæredygtigt, er det nødvendigt, at de 
ansatte får nogle ordentlige løn- og arbejdsforhold. Det synes mange turoperatører 
umiddelbart lyder skræmmende, fordi højere lønninger betyder højere priser eller lavere 
indtjening. Men erfaringsmæssigt vil de fleste turister, der vælger at komme til Arktis, 
gerne betale lidt højere priser, hvis de kan se, at pengene går til lokal arbejdskraft, der 
betaler skat til samfundet og er med til at sikre samfundets opretholdelse m.v.. 
Forudsætningen er naturligvis, at kvaliteten af den ydelse og service, turisten får, er god.  
 
For at sikre lokal kvalificeret arbejdskraft til turisterhvervet kan det være nødvendigt at 
benytte folk med kombinationsjob, hvor de i en del af eller hele året har andet arbejde 
ved siden af turistjobbet. Eksempelvis kan fårehold, fangst (jagt) og kystnært fiskeri 
ofte med fordel kombineres med turisme, ligesom folk i uddannelsessektoren som 
skolelærere m.v. kan arbejde med turisme i sommersæsonen, hvor skolerne er lukket. 
Sådanne løsninger kan være svære at gennemføre individuelt, men kræver ofte 
samfundsmæssigt accept, eksempelvis:  
• at arbejdsgivere eller virksomheder i perioder accepterer, at nogle medarbejdere 

arbejder mindre for at få tid til turismearbejdet, 
• at det i en opstartsperiode opfattes som acceptabelt, at den samlede arbejdstid i 

perioder er længere og andre perioder kortere end den normale norm på 
eksempelvis 40 timer ugentligt, 

• at lønindtægterne ved turismen er gode, og at det opfattes som prestigefulde jobs.  
• På Svalbard er det lykkedes at give arbejdet som guide højere status i høj grad i 

kraft af den lokale uddannelse som Guide og turleder. 
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4.2 Ad 2. Bæredygtig udnyttelse af natur og miljø 
Det, turisterne kommer for at opleve, er den storslåede arktiske natur. Derfor er det 
vigtigt, at de enkelte aktiviteter tilrettelægges, så de ikke ødelægger den natur, de 
efterfølgende turister ønsker at opleve. 
 
De internationale erfaringer skræmmer 
Der er mange katastrofale eksempler rundt om i verden, hvor der er opstået en intensiv 
turisme på grund af destinationens smukke, specielle eller unikke natur. Efter en kortere 
årrække er den natur, som turisterne kom for at opleve, ødelagt, og turisterne ønsker 
ikke længere at besøge destinationen. Afhængigt af de klimatiske forhold kan det tage 
mange generationer, før naturen er genoprettet (regenereret), hvis det overhovedet vil 
ske. Lokalsamfundet (hvis der er noget) mister ikke kun turismeindtægterne, men den 
natur, der var forudsætningen for deres kultur, er også ødelagt. 
 
Hurtige turismeindtægter på intensiv udnyttelse af naturen er som at tisse i bukserne for 
at holde varmen. Enhver aktivitet skal gennemføres, så den i princippet kan 
gennemføres de næste mange generationer, uden at naturen tager skade. 
 
Hvem belaster naturen hvordan? 
På de arktiske destinationer er det langt fra altid turisternes aktiviteter, der udgør en 
trussel mod eller belastning af naturen. Ofte er det lokalbefolkningen, der er skyld i det 
største slid på naturen. Det skyldes, at turismen på de fleste destinationer stadig er 
relativt begrænset. Selv om der kommer 10 gange så mange turister på et år, som der er 
fastboende på destinationer, er det stadig lokalbefolkningen, der tidsmæssigt belaster 
destinationen mest, da de er der hele året. Det afgørende for, hvem der belaster naturen 
mest, er, hvilke aktiviteter henholdsvis turisterne og lokalbefolkningen laver. 
 
I eksempelvis Vestgrønland er lokalbefolkningens jagt (fangst) af havfugle så stor, at 
det er en alvorlig trussel mod flere arters overlevelse. Et andet eksempel kan være 
lokalsamfundets manglende eller miljømæssigt forkerte håndtering af affald. 
 
På Svalbard er lokalbefolkningens jagt og fangst reguleret og kontrolleret således, at 
faren for overudnyttelse eller udryddelse af enkelte arter ikke synes at være tilstede. 
Samtidig er fangst og jagt kun i meget begrænset omfang tilladt for tilrejsende, da man 
ønsker at lokalbefolkningen skal have fortrinsret. 
 
Turismen en løftestang for naturbeskyttelse 
Turismen kan bruges som løftestang til at beskytte naturen eller forbedre 
miljøforholdene, fordi turisterne har forventninger til og stiller krav om, at miljøet 
fremstår pænt og rent, og naturen udnyttes bæredygtigt. Hvis ikke der er fugle på 
fuglefjeldet, vil turisterne ikke betale for at se dem, hvis ikke byer og bygder er rene og 
pæne, er de ikke så interessante at besøge.  
 
De potentielle indtægter fra turismen kan på den måde være et incitament til, at 
lokalbefolkningen forvalter natur og miljø bæredygtigt.  
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For mange destinationer kan det være naturligt, at turisterhvervet samlet tager initiativ 
over for myndighederne for at sikre en bedre bevarelse af naturen, bedre 
affaldshåndtering med videre.  

4.3 Ad. 3 Bæredygtig samfundsmæssig og kulturel udvikling 
At få turismen til at bidrage til en bæredygtig samfundsmæssig og kulturel udvikling 
kan umiddelbart være den del af bæredygtigheden, der er sværest at forstå og håndtere, 
men det gør den på ingen måde mindre vigtig. 
 
De internationale erfaringer skræmmer 
Alt for mange steder i verden har en hurtig turismeudvikling fået folk til at forlade deres 
traditionelle erhverv og levevis, hvorved den kultur, som turisterne kom for at opleve, 
forsvandt. Efter et relativt hurtigt boom, ligger disse destinationer hen i økonomisk og 
kulturel forarmelse uden nogen nævneværdig turisme. En så katastrofal udvikling ses 
ofte i troperne, men også Europæiske og Arktiske destinationer har oplevet den. 
 
I arbejdet med en bæredygtig samfundsmæssig og kulturel udvikling kan man tage 
udgangspunkt i, dels hvad det er, turisterne ønsker, dels hvad det er, lokalsamfundet 
ønsker. 
 
Kulturen er en attraktion 
Når turisterne vælger en bestemt arktisk destination er det oftest på grund af 
destinationens specielle natur, men i lige så høj grad på grund af den kultur, der er 
knyttet til den specielle natur. Kulturen og naturen er på forskellig vis uløseligt knyttet 
til hinanden. Eksempelvis er de frodige græsklædte dale i Island og Sydgrønland et 
resultat af og uløseligt forbundet med generationers fårehold og dertil knyttet dyrkning 
af græs til vinterfoder. Hvis fårehold de steder forsvinder, forsvinder også en vigtig del 
af det, turisterne ønsker at opleve. Ligesom fangerkulturen i Nordgrønland og 
Østgrønland er uløseligt forbundet med brugen af slædehunde. Hvis fangerkulturen og 
slædehundene forsvinder, forsvinder her en vigtig del af det, turisterne ønsker at opleve. 
 
De steder, hvor kulturen er en vigtig del af det, turisterne ønsker at opleve, må man søge 
at bevare denne kultur for også fremover at gøre destinationen attraktiv. Det kan være 
svært og er langt fra altid muligt. Eksempelvis er den grønlandske fangerkultur under 
stærkt pres fra mange sider. Med de nuværende verdensmarkedspriser på skind, er det 
svært at drive en økonomisk rentabel fangst, og årsindkomsten for fangerfamilierne er 
ofte langt under årsindkomster for almindeligt lønarbejde. Samtidig er fangsten af 
søfugle og småhvaler mange steder ikke biologisk bæredygtig, hvorved fangerkulturen 
er ved at undergrave sin egen eksistens. Noget tilsvarende gør sig gældende for det 
kystnære fiskeri mange steder i Arktis, der har svært ved at fungere økonomisk og 
biologisk bæredygtigt, hvorved den tilknyttede kulturs bæredygtighed trues. 
 
Skal man opretholde en ikke bæredygtig kultur? 
Det retoriske spørgsmål kan være, om man skal forsøge at opretholde en kultur, der ikke 
er økonomisk eller biologisk bæredygtig for at tilfredsstille turisternes romantiske 
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ønsker til oplevelser? Om man skal forsøge at holde liv i noget, der alligevel er ved at 
uddø, som det gælder for mange små bygder rundt om i Arktis? Der findes ingen 
entydige svar.  
 
Et samfund er ikke statisk, men vil altid udvikle sig.  
 
Det giver ikke umiddelbart mening kunstigt at forsøge at opretholde et minesamfund, 
hvis det ikke længere er økonomisk rentabelt eller miljømæssigt forsvarligt at drive 
minen.  
 
I nogle tilfælde skal man dog huske at se tingene i en større sammenhæng, herunder 
betydningen af at turisterne oplever et ”levende” og kulturhistorisk samfund. Et 
eksempel på dette er Svalbard, hvor minedriften ikke økonomisk er bæredygtig og 
afbrændingen af kullene i Sydnorge giver miljømæssige problemer. Trods det ønsker 
turisterhvervet i Longyearbyen, at minedriften forsættes, da den er eksistensgrundlaget 
for halvdelen af byen og opretholder en væsentlig del af den fælles infrastruktur. 
 
Tag udgangspunkt i lokalsamfundets ønsker 
Ved udviklingen af turisme bør der ikke startes aktiviteter, som på nogen måde er i 
konflikt med lokalsamfundet. Det er vigtigt, at alle partnere spiller med åbne kort og 
diskuterer den fremtidige udvikling.  
 
Det essentielle spørgsmål er, hvad er det for et samfund eller en udvikling, som man 
ønsker på den enkelte destination, og det spørgsmål bør primært besvares af 
lokalbefolkningen. Hvis udviklingen i et lokalsamfund skal foregå bæredygtigt også på 
det kulturelle plan, skal udviklingen i videst muligt omfang foregå på befolkningens 
præmisser. Det er det, man skal tage højde for i forbindelse med turismeudvikling.  
 
Hvis indbyggerne på et lille fåreholdersted eller i en lille fisker- eller fangerbygd eller 
tilsvarende ønsker at blive boende, er det dét udgangspunkt, man bør tage. Her er det 
vigtigt, at turismen udvikler sig hånd i hånd med de bedste og mest økonomisk og 
naturmæssigt bæredygtige elementer fra den eksisterende kultur. På den måde kan 
indtægterne fra en bæredygtig turisme blive det økonomiske supplement, der muliggør, 
at samfundet og dermed kulturen overlever. Samtidig kan indtægterne fra turismen 
skabe det økonomiske overskud, der muliggør en bæredygtig udnyttelse af naturen, som 
eksempel et reduceret jagttryk på søfugle og småhvaler i Grønland.  
 
Kombiner traditionelt erhverv med turisme 
Det er en oplagt mulighed, at lokalbefolkningen kombinerer deres traditionelle erhverv 
med turisme, hvor det er naturligt, som eksempelvis at turisterne bor på gårde og 
fåreholdersteder og følger deres dagligdag, eller tager på ture med fiskere og fangere og 
tilsvarende. Som barrierer for sådanne aktiviteter nævnes ofte lokalbefolkningens 
manglende sprogkundskaber, men erfaringerne viser, at mange turister har stor 
forståelse for de manglende sprogkundskaber og opfatter sådanne aktiviteter som 
spændende og positive, hvis serviceniveauet og den menneskelige udstråling er i orden. 
Man kan komme langt med gensidig forståelse og tegnsprog. 



 Miljø og turisme i Arktis, Nordisk Industrifond 
 

Vejledning til lokalsamfund   14 
 

 
Turismen kan hjælpe til lokalsamfundets bæredygtighed 
Den bæredygtige turisme på sådanne destinationer kan altså være med til at sikre 
destinationens bæredygtighed og kan på den måde være med til også fremover at gøre 
destinationen kulturelt attraktiv, hvorved turismen ikke på det kulturelle plan ødelægger 
sig selv. 
 
Det er naturligvis uundgåeligt, at turismen kommer til at påvirke erhvervsudviklingen 
og dermed kulturen på den enkelte destination. Det vigtige er at overveje, om 
påvirkningen sker på en acceptabel måde, og der igennem medvirker til at udvikle 
samfundet og kulturen i en ønsket retning. Herunder er det vigtigt, at udviklingen 
foregår, så der er plads til såvel turismen som andre erhverv. 
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5. Bæredygtig turisme på den enkelte destination 

5.1 Samarbejde om lokale opgaver – holdningsbearbejdning 
Forudsætningen for en bæredygtig turismeudvikling er, at der på den enkelte destination 
løses en lang række opgaver, hvoraf en del uundgåeligt vil påvirke befolkningens 
dagligdag på et eller andet niveau. Derfor er det nødvendigt fra starten at inddrage flest 
muligt i aktiviteterne og skabe en forståelse af nødvendigheden af den enkelte opgave.  
 
Løsningen af opgaver påvirker lokalsamfundet 
Heldigvis er det ofte sådan, at løsningen af den enkelte opgave er til lige så stor glæde 
for lokalbefolkningen som for turismeudviklingen, som eksempelvis bedre infrastruktur 
(muligheder for at komme til og fra destinationen), bedre affaldshåndtering, opsætning 
af bænke ved havn og udsigtssteder m.v.. Her kan løsningen af en ”fælles opgave” ofte 
være tilstrækkelig drivkraft til at involvere lokalbefolkningen.  
 
I andre tilfælde kan løsningen af den enkelte opgave virke som ligegyldig for 
lokalbefolkningen, som opsætning af informationstavler til turister, etablering af 
mærkede stisystemer m.v.. 
 
Endelig er der løsning af opgaver/problemer, som lokalbefolkningen kan opfatte som en 
indskrænkning af deres handlefrihed, eller som de på anden måde kan være modstander 
af. Det kan være emner som skærpede fredningsbestemmelser af truede fuglearter, 
begrænsninger i snescooterkørsel m.v.. 
 
Det er vigtigt at skabe en lokal forståelse for nødvendigheden af løsningen af de enkelte 
opgaver, også de der umiddelbart kan virke som ligegyldige eller i modstrid med 
lokalbefolkningens interesser. Hvis ikke der skabes denne forståelse, vil der opstå 
konflikter eller et modsætningsforhold mellem turismeudviklingen og lokalsamfundet – 
et modsætningsforhold, der vil få turisterhvervet til at gå deres ”egne veje” med stor 
fare for, at turismeudviklingen ikke kommer til at foregå bæredygtigt. 

5.2 Lokal projektgruppe 
At skabe den nødvendige lokale forståelse for en bæredygtig turismeudvikling og 
løsning af de opgaver, der er knyttet hertil, kræver en langsigtet holdningsbearbejdning. 
Et vigtigt element i bæredygtighedsarbejdet er borgerinddragelsen, og jo bedre det 
lykkes, jo bedre lokal forståelse og forankring af processen. 
 
Turismen påvirker alle 
Det er vigtigt at forstå (og holde fast i), at udviklingen vil påvirke alle på godt og ondt. 
Øget turisme kan give øget lokal handel og behov for mere nybyggeri, turisterne er 
synlige og elsker at tage gode billeder af børn og unge, turisterne stiller krav til 
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serviceniveau, sanitet, miljø, vildtforvaltning m.v.. Ingen kan sige, at det vedkommer 
ikke mig! Derfor er det vigtigt at inddrage flest muligt positivt i processen og skabe 
forståelse for, at turismen kan være af positiv betydning for hele samfundet.  
 
For at styrke en bæredygtig turismeudvikling er det en god ide på den enkelte 
destination at etablere en bredt sammensat ”projektgruppe”, der kan diskutere, prioritere 
og koordinere de enkelte opgaver. Bredden i gruppen er vigtig og har betydning for, 
hvor godt den lokale forståelse bliver forankret. Der er mange lokale forhold, der kan 
påvirke, hvordan en ”projektgruppe” bliver sammensat, som byens eller bygdens 
størrelse, erhvervsstruktur, personforhold m.v., men det anbefales at prøve at gå ud over 
de ”normale cirkler” for et sådant arbejde. Som eksempel kan/bør følgende være 
repræsenteret: 
• de lokale turoperatører  
• hoteller og indkvarteringssteder 
• det øvrige erhvervsliv som handlende, håndværkere (bygge og anlæg) m.v. 
• museer og andre seværdigheder 
• skole og andre uddannelsesinstitutioner 
• bygderåd 
• kommunalbestyrelse 
• kommunens tekniske forvaltning 
• andre relevante fra kommunen som turismemedarbejder, socialforvaltning m.v. 
• sundhedsvæsen 
• med videre 
 
Det kan være fristende at nedsætte en mindre ”embedsmandsgruppe” for at effektivisere 
arbejdet, men prisen vil ofte være en mindre lokal forståelse for hele processen og de 
enkelte opgaver.  
 
Start med at få succes 
For at få succes med en sådan ”projektgruppe” er det erfaringsmæssigt en god ide at 
starte med løsning af de mindre opgaver, der giver hurtige og synlige resultater (at starte 
med ”de lavthængende frugter”). De små succesoplevelser får dels gruppen til at føle, at 
arbejdet nytter noget, dels får det den øvrige befolkning til at opleve, at der sker noget, 
hvorved der skabes respekt om gruppens arbejde. 
 
Se eksemplerne: 
• 6.1 Ilulissat isfjord 
• 6.2 Stier i Sermermiut 
• 6.3 Endagsturister I Kulusuk 
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5.3 En ”neutral” koordinator 
Det kan være svært at få etableret en bredt sammensat lokal projektgruppe. Ofte er der 
vigtige enkeltpersoner, der ikke vil samarbejde af personlige årsager eller på grund af 
økonomiske konkurrenceforhold eller tilsvarende.  
 
Her kan det være en fordel, hvis initiativet bliver taget af en ”neutral” person, der måske 
tilmed kommer udefra. Det kan eksempelvis være en ekstern konsulent, en person fra 
det nationale eller regionale ”turismeudviklingsselskab” eller en ansvarlig for 
turisterhvervet ansat af kommunen. 
 
Det kan være svært at fungere som den ”neutrale” person, hvis man selv kommer fra 
lokalsamfundet. Der vil næsten altid være ”nogen”, der har ”noget” på vedkommende 
eller opfatter vedkommende som part i en konflikt, men der er også gode eksempler på, 
at der er lykkedes. Problemerne med at en person ikke bliver opfattet som ”neutral”, 
men som part i en konflikt, kan også opstå med folk, der kommer udefra som 
eksempelvis repræsentanter fra nationale eller regionale ”turismeudviklingsselskaber”.  
 
Opgaver for den ”neutrale” koordinator 
Den person, der skal fungere som den ”neutrale” koordinator, har først og fremmest 2 
vigtige opgaver:  
• at sikre den nødvendige dialog mellem alle de personer og/eller institutioner, 

foreninger m.v., der bør være med i arbejdet,  
• at være ”tovholder” i hele arbejdet og dermed være med til at sikre, at de 

beslutninger, der bliver taget, reelt bliver ført ud i livet. 

5.4 Arbejdsmetode i den lokale projektgruppe 
Som nævnt kan der på den enkelte destination være konflikter eller modsætningsforhold 
mellem nogle eller flere af de vigtige deltagere i arbejdet. Her kan det være en fordel, 
hvis den ”neutrale” koordinator indledningsvis tager en eller flere samtalerunder med 
alle de personer/institutioner, der på nogen måde bør inddrages. 
 
De enkelte samtaler skal indledningsvis bruges til at orientere om formålet med arbejdet 
og til at høre om den enkelte mener, at der er andre, der bør være med i arbejdet. Det 
vigtigste ved samtalerne er at afklare, hvad hver enkelt ser af muligheder eller 
forhindringer for en bæredygtig turismeudvikling. 
 
Typiske ”barrierer” 
Meget ofte vil det vise sig, at der er mange, der peger på de samme muligheder, og at 
forhindringerne ofte kan opdeles i 2 hovedkategorier:  
• overordnede og strukturelle forhindringer/barrierer, som det umiddelbart kan være 

svært at løse lokalt som dårlig infrastruktur (transport til og fra destinationen), 
dyre billetpriser, manglende indkvarteringsmuligheder m.v. 

• mere lokale og ofte personligt betingede forhindringer og barrierer som: ”Det vil 
de andre ikke være med til”, ”det har vi prøvet” eller tilsvarende. 
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Den første type forhindringer og barrierer skal naturligvis løses, men de tager ofte tid og 
bliver ofte lettere at løse i takt med, at de andre forhindringer og barrierer fjernes, og de 
lokale muligheder udnyttes. Jo større interesse turisterne viser for at komme til en 
destination, jo lettere bliver det at argumentere for bedre og billigere transport, og jo 
flere vil være interesseret i at investere i hoteller eller andre indkvarteringssteder. 
 
Et ”neutralt” idekatalog 
Den anden type forhindringer og barrierer kan ofte overvindes ved, at den ”neutrale” 
person samler alle de forskellige forslag og muligheder, der kommer frem gennem 
samtalerne med de forskellige personer. Listen over ideer og forslag bør være ”neutral”, 
så man ikke umiddelbart kan se, hvem der foreslog hvad. På den måde undgår man, at 
”nogen” ”tager æren” for en ide, eller at andre reagerer negativt over for en ide, fordi 
den kom fra ”nogen”.  
 
Med udgangspunkt i denne liste kan den ”neutrale” person tage endnu en runde og 
drøfte de enkelte forslag med alle personer enkeltvis. På den måde er det muligt at få de 
forskellige personer, der opfatter hinanden som en forhindring for et bestemt forslag, til 
at gå ind for ideen og føle, at de er ”medejere” af den enkelte ide. Hvis personen synes 
om ideen, skal den ”neutrale” person spørge til, på hvilken måde vedkommende kan 
eller vil hjælpe med at løse opgaven. Jo flere ideer og muligheder der på den måde kan 
skabes enighed om, jo flere opgaver kan løses. 
 
Revider og udvid idekataloget 
Denne anden runde bør også bruges til at udvide listen. Det er ofte sådan, at når folk 
præsenteres for en lang række ideer, så får det dem til at tænke på andre ideer eller 
opgaver, der bør gøres noget ved. Det er vigtigt hele tiden at holde denne proces åben, 
så folk føler, at de altid er velkomne til at komme med nye ideer, forslag eller opgaver. 
Hvem siger, at de første ideer eller opgaver var de bedste eller vigtigste? 

5.5 Miljøscreening  
Det er en god ide, at en eller flere personer går en tur rundt på destinationen og prøver at 
se den med ”turistens øjne” for at se, hvad det er turisterne ikke syntes er pænt, eller 
som ikke lever op til deres forventninger om at komme til den rene arktiske natur. På 
den måde kan man lave en hurtig ”miljøscreening”, der udpeger alle de steder, hvor der 
bør gøres noget for at forbedre de synlige miljøforhold. Det kan være alt lige fra at 
fjerne synligt affald, rydde op de steder, hvor der står opmagasineret gamle (eller nye) 
ting, maling af huse og meget andet. 

5.6 Udkast til handlingsplan 
Efter den anden (eller flere) runde, kombineret med ideerne og indtrykkene fra 
”miljøscreeningen”, kan den ”neutrale” person udarbejde en liste over forslag og 
opgaver, hvoraf der forhåbentlig allerede er bred opbakning til flere af dem. Det er en 
god ide, at denne liste indeholder mange forslag og forskellige typer opgaver, så der 
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både er små lette opgaver, der kan løses her og nu, og større opgaver, der kræver tid og 
ressourcer. 
 
Det bedste er, hvis man nu kan samle hele gruppen til et møde, hvor listen gennemgås, 
så alle får en fornemmelse af, hvilke ideer og opgaver, der kan skabes bred enighed om. 
Her kan de enkelte ideer og opgaver prioriteres.  
 
Der kan nu udarbejdes et udkast til handlingsplan, og hvis det kan foregå helt eller 
delvist på mødet (eller et efterfølgende møde), er det kun godt. Før starten på arbejdet er 
det en god ide at definere en målsætning for handlingsplanen.  
 
En overskuelig handlingsplan med realistiske tidsfrister 
Erfaringsmæssigt er det godt, hvis handlingsplanen er enkel og overskuelig 
(eksempelvis i skemaform), så der ud for hver opgave står en tidsfrist, og hvem der er 
ansvarlig for opgaven. Ofte skal en opgave løses af en arbejdsgruppe, og så er det en 
god ide fra starten at aftale, hvem der er den ansvarlige med at indkalde gruppen og på 
anden måde få arbejdet til at fungere. 
 
Det er vigtigt, at handlingsplanen indeholder realistiske tidspunkter for, hvornår den 
enkelte opgave skal være færdig, og hvem der har ansvaret for hvad og hvornår. 
Samtidig er det vigtigt at afklare, hvordan tiltagene skal finansieres.  
 
Det er en god ide, hvis de første opgaver i handlingsplanen er små og lette at 
gennemføre og giver synlige resultater. Det styrker sammenholdet i gruppen og øger 
opbakningen fra de øvrige indbyggere i byen/bygden, at man hurtigt kan se resultater af 
gruppens arbejde. Det er samtidig en god ide, hvis nogle af de første opgaver på en 
positiv måde involverer folk uden for gruppen. 
 
En åben proces  
Efter at gruppens medlemmer, og gerne folk uden for gruppen, har fået lidt tid til at 
tænke over udkastet til handlingsplan, er det en god ide at holde et nyt møde, hvor 
handlingsplanen vedtages. Derefter bør gruppen jævnligt holde møder for at følge op 
på, om handlingsplanen følges, om den skal justeres eller udvides. Husk at det er en 
åben proces, hvor der til stadighed kan komme nye ideer eller opgaver på listen, og hvor 
der sikkert også vil være behov for at justere handlingsplanen, fordi nogle opgaver af 
forskellige grunde ikke kan nås til tiden – eller måske kan løses hurtigere end aftalt. 
 
Se 6.4 Handlingsplan for Kulusuk 

5.7 Gruppens struktur 
I en mindre bygd kan det være hele gruppen, der mødes hver gang. I en større bygd eller 
by kan det godt blive for ”tungt”, hvis den store gruppe skal mødes og diskutere alle 
detaljer i hver opgave. Her kan det være en ide at nedsætte nogle underudvalg, der 
arbejder med de enkelte opgaver, og så sjældnere holde møde i den store gruppe..  
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Det kan også anbefales, at den store gruppe vælger en ”styregruppe”, der koordinerer 
arbejdet i de forskellige undergrupper, og at den store gruppe så kun mødes en gang i 
mellem. De enkelte møder i den store gruppe kan aftales i fællesskab, og så kan 
”styregruppen” indkalde ekstramøder, hvis det bliver nødvendigt. 
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6. Eksempler 
Dette afsnit er tænkt som et kapitel, hvor forskellige arktiske destinationer efterhånden 
kan bidrage med konkrete eksempler. Nedenstående er et par enkelte eksempler fra 
projektet Miljø og turisme i Arktis. 
 
Der kan endvidere hentes god inspiration i Rejselivsplan for Svalbard 1994 samt 1997, 
som kan rekvireres hos Svalbard Reiseliv AS. 

6.1 Ilulissat isfjord 
Ilulissat isfjord ligger ved udmundingen af den mest produktive bræ på den nordlige 
halvkugle.  
 
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. 
 
Ilulissat Kommune havde ikke økonomi og maskinkraft til at flytte det, og ingen andre 
følte ansvar for at gøre det. Gennem en dialog med det lokale erhvervsråd opstod der en 
forståelse for, at det var i alles interesse, at jernaffaldet blev flyttet. Med flere glade 
turister vil den samlede turisttilstrømning øges, og det vil betyde øget omsætning for 
stort set alle erhvervsrådets medlemmer. 
 
Derfor besluttede erhvervsrådet at hjælpe kommunen med at få flyttet jernaffaldet, og 
opgaven blev løst i et godt frivilligt samarbejde, og jernskrottet blev udskibet til 
oparbejdning i Danmark. 

6.2 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 Sermermiut 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 i de synlige tørvelag og ”køkkenmøddinger”.  
 
Gennem dialog har den lokale projektgruppe i Ilulissat nu besluttet, at der skal etableres 
nogle afmærkede stier, opstilles informationstavler og oversigtskort, der opfordrer folk 
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til kun at gå på stierne. Det er endvidere besluttet, at guiderne skal forlange, at ”deres” 
turister følger de afmærkede stier. 

6.3 Endagsturister I Kulusuk 
Den lille bygd Kulusuk med ca. 300 indbyggere ligger tæt ved Kulusuk lufthavn i 
Ammassalik Kommune på Grønlands østkyst. Bygden får hvert år skønsmæssigt besøg 
af 3-4.000 endagsturister, der flyver via Island og opholder sig ca. 4 timer ved 
lufthavnen og den nærliggende bygd. 
 
Tidligere havde indbyggerne i Kulusuk stort set ingen glæde af endagsturisterne, der i 
praksis ikke købte noget og som bare gik rundt og så på bygden og dens indbyggere. 
Nogle turister opførte sig tilmed provokerende over for indbyggerne ved at fotografere 
ind gennem vinduer og åbne døre. 
 
Den lokale projektgruppe har gennem de sidste år forsøgt at ændre udviklingen til 
gensidig glæde for befolkningen og turisterne. Der er blevet sat system i salget af 
husflid, der arrangeres opvisning af trommedans og sejlads med turister i fangernes 
joller fra bygden tilbage til lufthavnen, og om vinteren tilbydes transport af turister med 
snescooter og hundeslæde. Nogle tomme huse er blevet sat i stand og bruges nu til 
indkvartering af turister, så der er et reelt tilbud til de turister, der ønsker at blive nogle 
dage, og for disse turister bliver der arrangeret længere slæde- eller sejlture og andre 
naturmæssige oplevelser. 
 
Alt i alt er der gennemført en række tiltag, der giver bygdens indbyggere mulighed for 
at tjene lidt penge på turisterne. Samtidig er der gjort et stort arbejde for at få Kulusuk 
bygd til at se pænere og mere attraktiv ud såsom oprydningskampagner, mere system i 
affaldshåndteringen m.v.. Forskønnelsen er naturligvis til glæde for indbyggerne, men 
formålet er først og fremmest at gøre bygden attraktiv for turisterne. Flere glade turister 
bringer de næste med og øger omsætningen og indtjeningen. 
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6.4 Handlingsplan for Kulusuk 

Aktionsliste 6 marts 2002 
Miljø- og turismetiltag i Kulusuk. 
 
Listen angiver hvilke emner projektgruppen har valgt at gør noget ved, hvornår emnet/opgaven skal 
være undersøgt/løst, samt med understregning hvem der er ansvarlig for at der gøres noget ved 
emnet/opgaven. Nogle af emnerne er uddybet i det nedenstående.  
 
Emne/opgave Tid Ansvarsperson 
Gør Kulusuk attraktiv 
El til offentligt toilet  
Indsamling til legeplads på høj ved skolen 
Etablering af plads foran KNI og hævning/forbedring af 
vej 
Etablering af plads foran skolen  
Maling af huse 
Flere turistattraktioner, eventuelt tørvehus, kultur 

 
Sommer 2002 
start 2002 
2002-5 
 
2001 
2002- 
2002 → 

 
Anda/Daniel  
Benny 
Bygderådet tager emnet op 
 
Bygderåd og lufthavn snakker om dette  
Bygderådet 
 

Gør det nemmere at være turist 
Skilte på veje ned til by og i byen 
 
Bænke i byen 
Kort over byen til turister 
Oprettelse af turistkontor og kiosk 
Flere uddannede outfittere 
 

 
Sæsonstart 2002 
 
Sommer 2002 
Sommer 2002 
 
2002 → 
 

 
Benny ordner skilte i lufthavn og til byen 
samt evt. skilt i byen mod lufthavnen  
Anda 
Michael, 
Emnet tages op når det er relevant 
Der er flere der har søgt, gruppen 
opfordre til dette. 

Få endagsturister til at blive længere 
Vandrehjem – brug af skolen i sommerferien 

 
2002 → 

 
Se omtale nedenstående 

Oprydning af affald i byen m.v. 
Affaldssortering og genbrug 
Affaldsstativer ved husene og ens posestørrelse 
Stort affald 
Spækaffald 
Affald hjembringes ved udflugter 
Dump for lille – afbrænd gammelt affald 
Forbrændingsanlæg, sortering af affald inden 
forbrænding, kapacitet 
Oprydning af dump samt opstilning af skilt 
Undervisning om affald i skolen 

 
2001 → 
2001-2 
2001-2 
2000-1 
2000-1 
2001 
2001 
 
forår 2001 
2000 →  

 
Mads 
Mads 
Mads, Arvid, se omtale nedenstående 
Mads,  
Pele henstiller til borgerne 
Mads RAMBØLL se omtale 
Mads RAMBØLL 
 
Mads se omtale nedenstående 
Justine 

Pantsystem 
Etablering af pant på øl- og sodavandsdåser 

 
2002-3 

 
RAMBØLL se omtale 

Øvrige emner 
1. Spiritusproblemer – vente med salg til efter 14.00 
2. Guiderne fra Island – hvad fortæller de? 

 
2000  
2000  

 
Pele snakker med KNI 
Aviaja, se omtale nedenstående 
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