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Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i vækst. Såvel befolkning som
erhvervsliv vokser. Med resten af verdens øgede fokus på Arktis vil der de
kommende år blive endnu større interesse for investeringer, rejser og
forretninger med virksomheder i Kommuneqarfik Sermersooq.

Flere brancher går en tid i møde med voksende markeder. Turisme, fødevarer
og maritime erhverv er blot nogle af de sektorer, der vil opleve en øget
interesse og omsætning i de kommende år.

Kommunens tre erhvervsråd og Sermersooq Business vil møde denne
udvikling velforberedt, omstillingsparat og med et ønske om at skabe en
bæredygtig vækst til gavn for kommunens borgere og virksomheder. Her er
det et grundlæggende vilkår for bæredygtig vækst, at det offentlige
understøtter og tager udgangspunkt i de private initiativer. 

Et sundt erhvervsliv betyder gode arbejdspladser, der skaber grundlag for
gode og stabile liv for kommunens borgere. Sermersooq Business arbejder
derfor aktivt for, at inddragelse, fællesskab og ansvarlighed betaler sig, og at
den private og den offentlige sektor aldrig må ses som modpoler, men snarere
medspillere, der sammen sikrer de bedste forudsætninger for samfundet.

Med denne strategi, og dermed denne aftale mellem kommunalbestyrelsen,
kommunens erhvervsråd og Sermersooq Business, tages der hul på et
ambitiøst arbejde. Dette arbejde er drevet af tydelige pejlemærker for vækst i
det private erhvervsliv og vil i samspil med kommunens øvrige strategier
generere indtægter og vækst til gavn for kommunens borgere. 

Strategien er fireårig og følger valgperioden forskudt med et år. Enhver ny
kommunalbestyrelse kan dermed efter et valg vedtage den erhvervspolitiske
retning for Kommuneqarfik Sermersooq. 

INDLEDNING
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Erhvervsstrategien er initieret af kommunens erhvervsråd i henholdsvis Nuuk,
Paamiut og Øst. Sermersooq Business har derefter udarbejdet oplæg, afholdt
workshops, indsamlet data samt analyseret den tilgængelige viden og de
mange inputs, der er modtaget.

Der har i processen været et stort fokus på inddragelse og ejerskab fra det
lokale erhvervsliv, og det har været et selvstændigt mål for strategiprocessen
at forholde sig åbent og inddragende til alle perspektiver.

Lokal viden og målrettet analyse

Strategisk samspil

Hovedstadsstrategien fra 2016 har skabt en klar retning og været en
katalysator for den driftige udvikling, som Nuuk har gennemgået de seneste
fem år. Denne erhvervsstrategi er en aktiv forlængelse af dette
ambitionsniveau, samt en udvidelse med fokus på erhvervsudvikling i hele
Kommuneqarfik Sermersooq baseret på lokale vækstpotentialer.

Hovedstadsstrategiens mål om vækst i erhvervslivet med fokus på private
virksomheder konkretiseres, efterleves og implementeres yderligere med
netop denne firårige erhvervsstrategi. 

Kommuneqarfik Sermersooqs verdensmålsstrategi udstikker retningen for det
strategiske bæredygtighedsarbejde i Sermersooq Business, og vil de
kommende år fortsættes, udvides og udvikles med denne strategi.

BAGGRUND
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Bæredygtighed er et nøgleord for udviklingen i Kommuneqarfik Sermersooq.
FN’s verdensmål udgør en strategisk ramme for kommunens
erhvervsudvikling, og dermed arbejdet i Sermersooq Business. 

Bæredygtighed handler om miljø, natur og klima, men også om mennesker,
arbejde og økonomi. 

Sermersooq Business og kommunens erhvervsråd har derfor valgt at fokusere
på fem verdensmål, som er afgørende for at en langsigtet og bæredygtig
udvikling i kommunens erhvervsliv. 

11

bæredygtighedsmål
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BÆREDYGTIG VÆKST I  HELE 

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 

VISIONEN

HVAD MENER VI MED

BÆREDYGTIG?

Sermersooq Business vil bidrage til økonomisk,
social og miljømæssig bæredygtighed. Derfor
vil alle projekter og nye initiativer inddrage og
sikre dette perspektiv allerede fra
planlægningsfasen. 

HVAD MENER VI MED

VÆKST?

HVAD MENER VI MED

HELE KOMMUNEQARFIK

SERMERSOOQ?

De private initiativer skal drive væksten og
være drivkraften, der sikrer udvikling og gode
økonomiske kår for alle borgere.  

Kommuneqarfik Sermersooq er en stor
kommune såvel geografisk som kulturelt og
menneskeligt. Det skal derfor sikres, at alle byer
og bygder erhvervsudvikles på lokale
forudsætninger med lokal forankring og på
lokalt initiativ.

18

Visionen er et pejlemærke for den ideelle fremtid for Kommuneqarfik
Sermersooq's erhvervsudvikling. Visionen er: 
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BYGDERNE
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private erhvervsliv

Sermersooq Business baserer sit arbejde på en helhedsorienteret indsats og
ud fra en strategimodel, der hviler på tre overordnede søjler:

1) ERHVERVSSERVICE

2) RAMMEVILKÅR

3) LOKALE VÆKSTPOTENTIALER

Denne kombination skal danne det bedste grundlag for at skabe bæredygtig
vækst i hele Kommuneqarfik Sermersooq.

STRATEGIMODEL

ERHVERVSSERVICE LOKALE 
VÆKSTPOTENTIALER

RAMMEVILKÅR

NUUK

ØST

PAAMIUT

TILTRÆKNING AF
NYE VIRKSOMHEDER

ETABLEREDE
VIRKSOMHEDER

IVÆRKSÆTTERI

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT &
KOMPETENCEUDVIKLING

INFRASTRUKTUR &
ERHVERVSAREALER

Gunstige rammevilkår for 
vækst i det private erhvervsliv
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Erhvervsservice

VORES MÅL

DET SKAL VÆRE MERE ATTRAKTIVT AT STARTE OG DRIVE PRIVAT
VIRKSOMHED I HELE KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Yder kompetent og professionel erhvervsservice 

Understøtter en smidig administrativ proces

Skaber rammer for dialog mellem kommunale instanser og private

virksomheder

Varetager erhvervslivets interesser igennem blandt andet analyser, oplæg

og arrangementer

DET GØR VI

10

Iværksætteri 

Iværksætteren med den nye ide, den innovative tanke og den brændende
ildsjæl skal have gode vilkår i Kommuneqarfik Sermersooq. Mange
iværksættere er eksperter i det innovative produkt, der er deres
omdrejningspunkt. Som iværksætter er det dog også nødvendigt at have
viden og kompetencer i økonomi, administration, lovgivning og
markedsføring. Disse emner skal Sermersooq Business understøtte
iværksætterne i at håndtere og hjælpe dem med at tilegne sig viden om og
kompetencer i. Igennem professionel vejledning uden lange ventetider og
med vejledere, der selv har været iværksættere, sikres en forstående og
ambitiøs vejledning til iværksættere. 
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Etablerede virksomheder

En smidig og god kontakt imellem de offentlige instanser og det private
erhvervsliv er til alles fordel og fremmer vækst og udvikling. Dette skal
Sermersooq Business være den fornemmeste garant for. Det er ligeledes
denne form for service, der skaber vækst igennem udviklingsinitiativer,
tværsektorale koordinationsgrupper, klyngeaktiviteter samt vidensindsamling
og formidling på relevante områder. Disse indsatser skaber både inspiration til
en mere smidig kommunal sagsbehandling og katalyserer innovation og nye
samarbejder i erhvervslivet.

111

Tiltrækning af nye virksomheder

Med ny teknologi, nye lufthavne og mindre havis åbner Grønland sig mere og
mere for verden. Det gør Grønland og ikke mindst Kommuneqarfik
Sermersooq interessant for internationale virksomheder og investeringer.
Disse potentialer skal understøttes af en erhvervsmæssig gæstfrihed, åbenhed
og god service. Det er allerede attraktivt at investere i flere brancher i
Grønland, og det skal blive endnu mere attraktivt i fremtiden. Det skal
derudover gøres tilgængeligt, enkelt og synligt. 

Det stærke erhvervsliv, der hver dag arbejder og skaber indtægter til landet,
spiller en nøglerolle i forhold til tiltrækning af yderligere investeringer. Den
synergi og det samarbejde, der kan opstå og skabe resultater imellem
grønlandske og internationale virksomheder, skal Sermersooq Business
understøtte. På denne måde skabes et yderligere økonomisk rum at agere i,
og kagen bliver så at sige større for alle. 

Med initiativer som ”Invest In Nuuk” og international markedsføring, især i
vores arktiske nabolande, skabes platformen for investeringer og
samarbejdspartnere udefra. Dette følges op af hurtig og kompetent vejledning
til interesserede virksomheder, der henvender sig, således at disse føler sig
velkomne og finder Kommuneqarfik Sermersooq attraktiv.  
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Rammebetingelser

VORES MÅL

DER SKAL VÆRE GUNSTIGE RAMMEVILKÅR FOR DET PRIVATE
ERHVERVSLIV I HELE KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Skaber rammerne for dialog om konkrete udfordringer med både små og
store virksomheder 
Faciliterer klynge- og netværksdannelse for øget samarbejde,
produktudvikling og fælles vækst
Udvikler strategiske forløb som katalysator for kompetenceudvikling i
vækstbrancher

DET GØR VI

Infrastruktur og erhvervsarealer

Med udviklingen i Kommuneqarfik Sermersooq's erhvervsliv stilles der høje
krav til en fortsat hurtigere og smartere udvikling af infrastruktur og
erhvervsarealer. Det er essentielt for en kommunes virksomheder at kunne
tilgå erhvervsarealer og dermed kunne udvide eller bygge nyt, når der er
behov for det. 

Sermersooq Business vil spille en aktiv rolle i at afdække og analysere
virksomhedernes behov og kommunens administrative mulighedsrum. På
den måde skabes en kommunal udvikling med plads til erhvervslivet. 
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Erhvervslivet i Kommuneqarfik Sermersooq vækster og udvikler sig, og det
samme gør verden generelt. Dette stiller høje krav til medarbejderes
kompetenceniveau, og arbejdsmarkedet bevæger sig generelt hen mod at
efterspørge mere uddannet og specialiseret arbejdskraft.

Det er entydigt, at erhvervslivet i kommunen mangler arbejdskraft. Både
akademiske, tekniske og faglærte kompetencer er vigtige for virksomhederne.
Det vil derfor skabe en markant vækst i effektiviteten og kontinuiteten hos
flere virksomheder, hvis de kan rekruttere og fastholde de medarbejdere, de
efterspørger. 

At hæve kompetenceniveauet er ikke blot en erhvervsopgave. Det kræver en
flerstrenget indsats indenfor uddannelsesområdet, arbejdsmarkedsområdet
og boligområdet. Sermersooq Business har som mål at facilitere og sikre
resultatskabelsen i denne proces. Flere steder i kommunen vil en forbedret og
øget boligmasse kunne tiltrække mere attraktiv arbejdskraft til
virksomhederne. Sermersooq Business vil derfor understøtte tiltag, der kan
øge og forbedre boligmassen i kommunen. 

Kvalificeret arbejdskraft og kompetenceudvikling
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Lokale vækstpotentialer
Kommuneqarfik Sermersooq's byer og bygder rummer potentialer for
bæredygtig vækst og flere private arbejdspladser. Disse kan realiseres med
målrettet arbejde indenfor lokale vækstpotentialer. Der er stor diversitet i
kommunens byer og bygder, og en ”one size fits all”-løsning findes derfor ikke.
Denne erhvervsstrategi baserer sig på de lokale vækstpotentialer, som en
grundig analyse har afdækket, og som de lokale erhvervsdrivende i fællesskab
har peget på. Disse potentialer kan give bæredygtig vækst i hele kommunen. 

Der er fokus på reelle potentialer for indtægter ind i landet, så der skabes et
yderligere provenu i de lokale samfund. Netop indtægtsgenerering er af den
grund et nøgleord i de vækstpotentialer, der er udvalgt. Det betyder ikke, at
Sermersooq Business ikke arbejder med andre aktiviteter, men at der i højere
grad sker en målrettet  indsats og udnyttelse af ressourcer, dér hvor
potentialet er størst. 

Med tre lokale erhvervsråd, tilstedeværelse af både rejsende og lokalt
forankrede projektledere og en tæt dialog med det private erhvervsliv, vil
Sermersooq Business være en professionel og kompetent medspiller for det
lokale erhvervsliv i Nuuk, Paamiut, Tasiilaq, Ittoqqortoormiit og bygderne. 

I det følgende vil de lokale vækstpotentialer blive præsenteret og uddybet. 

1

NUUK
Turisme
Maritime erhverv
Fødevarer

ØST

PAAMIUT

Kystnært fiskeri
Turisme
Fødevarer

Kystnært fiskeri
Turisme
Industri

BYGDERNE Kystnært fiskeri
Turisme
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Vækstpotentialer i Nuuk
Nuuk er allerede en by i kraftig vækst. Såvel byggeriet som den maritime
sektor er vigtige indtægtskilder for byen. Der er samtidig store
udviklingsmuligheder, og hovedstadsstrategiens ambition om Nuuk som den
internationalt førende by i Arktis sætter retningen for yderligere vækst og
ambitioner for Grønlands hovedstad. Turismen, fødevarebranchen og den
maritime sektor indeholder markante muligheder for mere bæredygtig vækst
og flere private arbejdspladser. 

117SERMERSOOQ BUSINESS
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VORES MÅL

BÆREDYGTIG VÆKST I NUUKS TURISMEERHVERV

Udvikler og styrker brandet Visit Nuuk 

Bidrager til attraktive rammevilkår, fysiske forhold og infrastruktur til

turismeerhvervet

Sikrer platforme for samskabende udvikling i erhvervet som helhed, via

netværk, klynger og kompetenceudvikling

Arbejder med bæredygtighed som konkret fokus efter internationale

standarder

DET GØR VI

TURISME
Turismen er Nuuks største vækstmarked de næste ti år. Det stiller store krav til
både erhvervets udvikling og kommunens sikring af gode rammevilkår, effektiv
administration og bæredygtig destinationsudvikling. Med den nye lufthavn
bliver tilgængeligheden og mulighederne for storbyferie og naturoplevelser
langt større.
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VORES MÅL

BÆREDYGTIG UDVIKLING OG VÆKST GENNEM SAMARBEJDE

Understøtter gode rammevilkår for udvikling og vækst 

Samarbejder om at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

Markedsfører Nuuk Havn internationalt for at tiltrække mere aktivitet

Skaber dialog og vidensdeling mellem offentlige instanser,

uddannelsesinstitutioner og private aktører

DET GØR VI

MARITIME ERHVERV
Den maritime sektor er med ca. 1.900 ansatte den største private sektor i Nuuk,
og fiskeriet er Grønlands største eksportvare. Ved at samle den maritime
sektor i Nuuk Maritime Network skabes fælles forretningsudvikling og nye
arbejdspladser. Der er f.eks. store udviklingspotentialer i synergi med Nuuks
nye lufthavn og i skibstrafikken op mod Nordvestpassagen, hvor trafikken er
fordoblet fra 2013 til 2019. Der er ligeledes store potentialer i både fiskeri, cargo,
bulk og krydstogtsturisme, hvor Nuuk er den nordligste isfrie havn, der kan
servicere trafikken imod Nordvestpassagen. 
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VORES MÅL

INNOVATION OG BÆREDYGTIG VÆKST I FØDEVAREERHVERVET, SAMT ØGET
INTERNATIONAL OPMÆRKSOMHED OM LOKALE RÅVARER OG
FØDEVAREPRODUKTER

Driver og udvikler NERISA - an Arctic Food Cluster

Initierer og driver udviklingsaktiviteter på fødevareområdet

Samarbejder med lokale fangere og fiskere for at skabe øget værdi

omkring lokale råvarer

Understøtter udviklingen af FoodLab som fysisk platform for

fødevareinnovation, produktudvikling og netværksdannelse

Markedsfører Nuuk internationalt som maddestination

DET GØR VI

FØDEVARER
Det grønlandske spisekammers kvalitetsråvarer har potentiale til at blive
værdifulde grønlandske fødevareprodukter, der skaber endnu flere
arbejdspladser end i dag. I samarbejde med det kystnære fiskeri arbejder vi for
at skabe øget værdi omkring lokale råvarer.

Ved at forædle og produktudvikle på vores lokale råvarer, taler vi ind i store
globale trends som lokal fødevareproduktion og bæredygtig mad. Dette
skaber grundlag for nye rentable fødevarevirksomheder, der kan bidrage til en
bæredygtig vækst båret af lokale ressourcer. 

I sidste ende vil vores unikke madkultur og lokale fødevareproduktion kunne
udgøre et ”reason to go” i turismebranchen. Fødevarebranchen har derfor,
med de rette rammebetingelser, alle muligheder for at blive et
vækstlokomotiv i Nuuk.

23SERMERSOOQ BUSINESS
ERHVERVSSTRATEGI 2022-2026





VÆKSTPOTENTIALER I ØST
Grønlands østkyst indeholder især vækstpotentialer forbundet med den
stigende globalisering, adventureturister og en større eksponering til det
internationale marked i fødevarebranchen. Dette skaber mulighed for
strategiske indsatser for vækst, øget antal arbejdspladser og økonomi i
Østgrønland. Med indsatser omhandlende erhvervsservice, rammevilkår,
opkvalificering og boligforhold kan der realiseres bæredygtig vækst med fokus
på de lokale vækstpotentialer i Østgrønland.
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KYSTNÆRT FISKERI
Fiskeriet i Østgrønland indeholder en række vækstpotentialer. Isen i
vintermånederne gør det dog afgørende at finde metoder til forædling og
dermed værdiforøgelse af fiskerierhvervets produkter. I de seneste år har
projektet ”fra fanger til fisker” vist sig at være en succes. Sermersooq Business
vil arbejde for, at erhvervet fortsat udvikler sig og skaber bæredygtig vækst.

VORES MÅL

ÅRLIG VÆKST I OMSÆTNINGEN I DET ØSTGRØNLANDSKE FISKERIERHVERV

Udvikler fortsat projektet "fra fanger til fisker"

Understøtter kontinuerlig kontinuerlig udvikling af fiskerierhvervet, med

fokus på nye metoder til fiskeri og forædling

Faciliterer samarbejde i erhvervet

Arbejder for gunstige rammevilkår

DET GØR VI
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VORES MÅL

BÆREDYGTIG VÆKST I TURISMEN I ØSTGRØNLAND

Faciliterer lokalt netværksarbejde i erhvervet

Faciliterer produktudvikling og innovation

Skaber DMO-udvikling i samarbejde med Destination East Greenland og

Nanu Travel

Fremmer gunstige rammebetingelser som f.eks. visitorcenter i Tasiilaq

DET GØR VI

TURISME

Grønlands østkyst er en af verdens smukkeste, vildeste og mest attraktive
destinationer for adventureturister. De unikke, uberørte og storslåede
naturoplevelser krydres med interessant kultur. Netop denne kombination
skaber et attraktivt turismeprodukt. Et sådant produkt har brug for
infrastruktur, rammevilkår og markedsføring. Netop disse emner vil være
hovedpunkterne i Sermersooq Business’ turismeindsats i Østgrønland.
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VORES MÅL

BÆREDYGTIG UDVIKLING OG VÆKST I ØSTGRØNLANDSKE
FØDEVAREPRODUKTER 

Understøtter etableringen af en fysisk platform for madinnovation og

afsætning af fødevarer

Faciliterer kompetenceudvikling på fødevareområdet

Understøtter produktudvikling

DET GØR VI

FØDEVARER

Det østgrønlandske køkken er unikt på såvel nationalt som internationalt plan.
Med det øgede fokus på adventureturister, der ønsker unikke og autentiske
oplevelser, udgør Østgrønlands køkken et potentiale til at blive en stærk del af
lokale og internationale turisters ”reason to go”. Med fokus på forædling og
formidling af det lokale gastronomiske håndværk vil Sermersooq Business
sætte fokus på de erhvervsmæssige muligheder, som fødevarer kan skabe i
relation til  turisme.
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VÆKSTPOTENTIALER I PAAMIUT
Med en isfri havn, gode infrastrukturelle muligheder, en moderne fiskefabrik
og en arbejdsparat befolkning har Paamiut en række uudnyttede
vækstpotentialer. Det er derfor vurderingen, at en strategisk tilgang til
tiltrækning af investeringer kan give Paamiut et varigt løft i erhvervslivet. Det
kystnære fiskeri rummer ligeledes vækstpotentialer, og den markedsførende
position på f.eks. krabbefiskeri kan udnyttes til yderligere vækst. Bedre
rammebetingelser for f.eks. boligmassen, god erhvervsservice og fokus på
Paamiuts vækstpotentialer skaber muligheder for bæredygtig vækst.
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KYSTNÆRT FISKERI
Fiskeriet udgør rygraden i Paamiuts erhvervsliv. Som branche har fiskeriet
behov for en vedvarende vekselvirkning imellem opdaterede rammevilkår og
forretningsudvikling. En øget professionalisering af fiskeriets aktører kan derfor
bringe erhvervet ind i en fremtid med vækst og flere arbejdspladser. Den
kontinuerlige tilpasning er nødvendig for opretholdelsen af indtægter og
arbejdspladser i det private fiskerierhverv.

VORES MÅL

VÆKST OG FLERE ARBEJDSPLADSER I FISKERIERHVERVET I PAAMIUT

Faciliterer opkvalificerende kurser

Skaber bedre rammevilkår som f.eks. vodbinderi og belysning

Yder professionel vejledning til erhvervets aktører  

DET GØR VI
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VORES MÅL

PAAMIUT UDVIKLES SOM HELÅRLIG TURISTDESTINATION MED ATTRAKTIVE
RAMMEVILKÅR FOR ERHVERVET

Udvikler og driver Visit Paamiut

Skaber netværk og samarbejde imellem byens nuværende og potentielle

turismeaktører

Yder iværksættervejledning og understøtter produktudvikling

DET GØR VI

TURISME

Paamiut rummer et uforløst turismepotentiale med egen lufthavn og anløb fra
kystskibet. Byen besidder historiens vingesus, en autentisk følelse af fred og ro
med bynære naturoplevelser og stor gæstfrihed. I Paamiut er der flere aktører,
der sammen kan skabe helstøbte turismeprodukter. Dette vil Sermersooq
Business understøtte. Derfor vil Sermersooq Business’ lokale fokus ligge på
arbejdet med autentiske oplevelser til turisterne året rundt.
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VORES MÅL

GUNSTIGE RAMMEVILKÅR FOR INDUSTRIPROJEKTER I PAAMIUT

Eliminerer strukturelle barrierer 

Promoverer byen nationalt og internationalt 

Faciliterer samarbejde med såvel nationale som internationale investorer 

DET GØR VI

INDUSTRI

Paamiut indeholder gode potentialer for udvidelse af den industrielle sektor
indenfor produktion af forskellige produkter, eksempelvis snekrabber og
flaskevand. På såvel nationalt som internationalt plan vil Sermersooq Business
operere som ambassadør for Paamiuts industripotentialer. Med dette ønskes
en effekt på Paamiut i form af vækst og stabile arbejdspladser.
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VÆKSTPOTENTIALER I BYGDERNE
De otte bygder i Kommuneqarfik Sermersooq er naturligvis meget forskellige,
men alligevel er det tydeligt, at der fra et overordnet perspektiv er to fælles
vækstpotentialer, der træder frem: kystnært fiskeri og turisme. Disse
vækstpotentialer er afhængige af god infrastruktur, kommunal tilstedeværelse
og en udviklende tilgang til begge erhverv. Sermersooq Business fokuserer på
at engagere lokal viden for at skabe bæredygtig vækst i de otte bygder. 
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KYSTNÆRT FISKERI
Det kystnære fiskeri er bygdernes primære private indtægt. Det er et gammelt
og velrenommeret erhverv båret af stærke traditioner og kultur. Mangeårige
oparbejdede kompetencer giver en række muligheder for vækst og
værdiforøgelse af produkter gennem bl.a. forædling. For at kunne realisere
disse potentialer er der behov for en koordineret indsats mellem fisker- og
fangererhvervet og Sermersooq Business på flere forskellige områder.

VORES MÅL

ET STÆRKT FISKERIERHVERV I BYGDERNE

Laver kurser til opkvalificering i alt fra hygiejnekrav til lovgivning og nye

fiskerimetoder

Skaber grundlag for produktudvikling 

Faciliterer dialog mellem de lokale fisker- og fangerorganisationer og den

kommunale administration

DET GØR VI
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VORES MÅL

VÆKST I BYGDERNES INDTÆGTER FRA TURISME

Understøtter udvikling gennem inddragelse og lokalt ejerskab

Markedsfører kommunens bygder som destinationer

Sætter fokus på bygderne som en del af byernes markedsføring 

DET GØR VI

TURISME

Adventureturister vil have plads, natur og autentiske oplevelser. Alt dette
tilbyder bygderne i Kommuneqarfik Sermersooq. Flere bygder har allerede
turismeindtægter i større eller mindre grad, og der er ikke nogen tvivl om, at
dette er et marked, der har vækstpotentiale. 

En sådan turismeudvikling skal naturligvis drives og bæres af lokale kræfter.
Både for at kunne give den autentiske oplevelse, som moderne turister
efterspørger, og for netop at bibringe den positive vækst, som bygderne kan
have gavn af. 
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Udviklingen i såvel verden som Grønland går stærkere og stærkere. I den
udvikling kan man vælge at sætte sig som tilskuer og håbe, at det gavner én
selv, eller man kan melde sig ind i udviklingen, præge processen og sikre, at
der skabes en god fremtid. 

Med denne strategi, og dermed denne aftale mellem kommunalbestyrelsen,
erhvervsrådene og Sermersooq Business, tages der hul på et ambitiøst
arbejde. Et arbejde der, i samspil med kommunens øvrige strategier, skal lede
til vækst i det private erhvervsliv samt understøtte og anspore til yderligere
privat initiativ, nye investeringer og øget samarbejde. 

bæredygtig vækst 
i hele kommuneqarfik
sermersooq
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Peter Lindstrom - Visit Greenland
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Danielle Henriksen - FoodLab
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Aningaaq R. Carlsen - Visit Greenland
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Knud Rasmussen - Visit Greenland
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Chris B. Lee - Visit Greenland
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