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Case: Turisme 

1. Vision og mål  

Udvikling af en ansvarlig og bæredygtig turisme/oplevelseserhverv, der 
inddrager lokalbefolkningen i bredest mulige omfang, samt skaber 
investeringslyst hos udenlandske interessenter.  

I denne case fokuseres på Destination Arctic Circle (DAC), Kangerlussuaq - 
Arctic Circle Trail – Sisimiut, og sideløbende udvikling af fødevarer og 
andre stedbundne produkter til eksport.  

2. Casebeskrivelse  
 

 Baggrund: Fortid og fremtid i casen: 

Fortid: DAC er i dag karakteriseret ved at langt hovedparten af turismen 
udspiller sig i Kangerlussuaq. Hovedprodukter er ture til indlandsisen, 
tundrature (tidligere moskussafari) nordlys, trofæjagt, kajakture, hiking, 
Sisimiut er et ad on til Kangerlussuaq på samme niveau som en hvilken 
som helt anden grønlandsk by. Sisimiut er karakteriseret ved gode 
overnatningsfaciliteter, stærke operatører. De rene turistprodukter er 
lystfiskeri, sejlture, hundeslæde, snescooter, hiking. Oplevelsesprodukter 
er moderne grønlandsk køkken, Qiviut (moskusuld og 
oplevelsesprodukter der knytter sig til ulden) Arctic Circle Race, 
Kulturhuset, Souvenirbutikker, Fiskeindustri. Sisimiut er ikke forbundet 
med en flyrute til Island og dermed til vækstmarkedet.  

Fremtid: Qeqqata Kommunia og Visit Greenland er i samarbejde med 
lokale aktører gået i gang med at udvikle DAC som en sammenhængende 
destination med to indgange Kangerlussuaq og Sisimiut – målet er over til 
at få etableret en flyforbindelse til Island, optimalt som en 
trekantsflyvning. Tilgangen er bottom-op. Dvs. tage udgangspunkt i de 
eksisterende produkter trimme og koordinere for på den måde at styrke 
reason to go. På oplevelsesplanet tænkes Arctic Circle Trail som 
forbindelsesleddet mellem de to byer.  

Alle parter er enige om, at for at nå målet, som er en trekantsflyvning til 
Island, er der behov for, er et fleråret tæt samarbejde - regionalt og 
nationalt og på tværs af erhvervssektorer. Det har i årevis været et ønske 
fra aktører og kommune at der bliver etableret en vej mellem 
Kangerlussuaq og Sisimiut, men det har aldrig været muligt at rejse den 
nødvendige kapital. Derfor har kommunen i stedet valgt en bottom-up 
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tilgang, og etablerer i stedet et kørespor mellem de to byer, for på den 
måde at skabe en trafik-adfærd hvor hensigten er at skabe ’reason-to-
invest’ i en vej på sigt.  

Bedre infrastrukturelle muligheder, både veje, fly og Internet – 
kapacitetsanalyse for indkvartering og oplevelsesmuligheder – 
inddragelse af lokale aktører – kontakter til oversøisk marked –  
uddannelse af kommende lokale medarbejdere.  

 Overblik over aktører: 

Fødevarebranchen, hotel- og restaurantbranchen, eventaktører, 
rejsebureauer, Naturstyrelse, kunstnere, serviceområdet, etc. 

Kangerlussuaq: 

World og Greenland 
Greenland Outdoor 
Inuit Outfitting 
North Safari 
Cruise 
Hotel Kangerlussuaq 
Polar Lodge 
Restaurant Roklubben 
Kangerlussuaq museum 

 

Sisimiut: 

Hotel Sisimiut 
Sømandshjemmet 
Katak Housing 
Sirius Greenland 
Sisimiut Snomobile Exp. 
Inuit Outfitting 
Arctic Circle Race 
Qiviut 
Café Nord & Art 
Sisimiut Museum 
Kulturhuset 

 
3. Udfordring  

Med udgangspunkt i Arctic Circle Trail (166 km) identificeres 
segmenttyper som dette produkt appellerer til.  

- Foreslå tilpasninger af ACT der kan skabe en større bredde i 
produktets appeal.   

- Hvordan kan ACT være et større aktiv i profileringen af DAC? 
- Hvilke spin-offs af ACT kan der være for operatører i hhv. 

Kangerlussuaq og Sisimiut?   

Grønland skal i de kommende år vokse i oplevelses- og turismeindustrien. 
Vi har som udgangspunkt og casebeskrivelse valgt området Qeqqata 
Kommunia. Hvilke produkter er oplagte at satse på, både i turisme og i 
oplevelseserhvervet (incoming tourism og export market) i det hele taget 
med de muligheder og forhindringer området byder på? 

- Hvilke markeder bør der satses på? 
- Hvordan skal infrastrukturen se ud? 
- Hvilke produkter skal udvikles? 
- Hvem skal involveres i planlægningen? 
- Hvordan skal der prissættes? 
- Hvordan skal der markedsføres? 



      

 

 

Side 3 

Se mere på Bilag. 

 


