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Flere investerer i Grønland
Økonomiske fremskridt betyder, at flere udenlandske investorer har fået 
øjnene op for det grønlandske potentiale. 

Nye lufthavne styrker erhvervslivet
Flere lufthavne på Grønland kan være med til at styrke både erhvervsliv  
og turisme, men emnet skaber politisk uenighed.

Grønlands 
oversete perler
Vi dykker ned i de mere ukendte oplevelser, du kan 
få i den storslåede grønlandske natur
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Den storslåede grønlandske natur er som 
skabt til at blive betragtet og studeret på 
nært hold. Også gennem linsen er naturen 
spektakulær. Det fortæller de to fotografer 

Karim og Maria Sahai til visitgreenland.com. »Vi siger 
altid, at Grønland vil bringe din fotografering op på 
næste niveau. Uanset om du er amatør eller professio-
nel; Grønland er for alle. Det er næsten umuligt at tage 
dårlige billeder her. Der er så mange fotograferings-
muligheder på hvert eneste hjørne: Mægtige isbjerge, 
farvestrålende huse, utrolige fjorde, lodne hunde; og 
glem ikke nordlyset om vinteren og den fascinerende 
midnatssol om sommeren. Is, der er i konstant foran-
dring, og særlige lysforhold garanterer, at du vender 
tilbage med unikke billeder. Billederne vil ikke blot 
være forskellige fra andre fotografers, du kan også be-
søge de samme steder igen og få anderledes resultater 
hver gang,« fortæller fotograferne om en af deres ynd-
lingsdestinationer.

Drømme-
destination 
for fotografer

Kinesiske turister 
besøger Grønland

Arbejdsløsheden daler

Frem til december kan den grønlandske befolkning se 
frem til at få besøg af omkring 330 grønlandske turi-
ster. Det skriver avisen Sermitsiaq. Den store kinesiske 
virksomhed Xingye International har besluttet at sen-
de medarbejdere, ledere og forretningsningsforbindel-
ser på en belønningsferie til Grønland. Ifølge avisen er 
det en række grønlandske og et enkelt dansk turistfir-
ma, som skal stå for, at kineserne får en god oplevelse 
på Grønland. Besøget fra de kinesiske turister skulle 
være et ganske indbringende foretagende. Sermitsiaq 
skriver, at Xingye International betaler i omegnen af 
22.000 kroner per person eller sammenlagt 7,4 millio-
ner kroner for den uge, som de kinesiske turister er på 
Grønland. Hjemme i Kina bor turisterne i en by mellem 
Macau og Hong Kong i det sydlige Kina.

Antallet af arbejdssøgende indbyggere på Grønland er 
fortsat på vej ned. Det viser tal fra Grønlands Statistik. 
I september 2018 var 1.561 indbyggere på Grønland 

registreret som arbejdssøgende. Det er et fald på 426 
registrerede arbejdssøgende sammenlignet med sam-
me måned i 2017. Tallene fra Grønlands Statistik viser 
samtidig, at arbejdsløsheden daler over langt det meste 
af landet. I næsten alle byer langs kysten er arbejdsløs-
heden på vej ned. Det er kun Aasiaat og Qasigiannguit, 
som har flere arbejdsløse i september 2018 end septem-
ber 2017. Resten af byerne præsterer enten uændrede 
eller markant bedre tal for arbejdssøgende. Eksempel-
vis er antallet af arbejdsløse faldet med 100 personer i 
Nuuk og 50 i Uummannaq.

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox
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Rundrejser med dansk rejseleder

albatros.dk  •  36 98 98 98
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Ved bestilling, 
venligst oplys annoncekode 

JP

Afrejse fra København 28/8 2019

Fra kr. 22.998,-
(Begrænset antal)

Albatros' even� rlige
krydstogt i Diskobugten

Even� rlig rejse til Diskobugten, Knud Rasmussens
 fødeby og Sisimiut. 

Med dansk rejseleder og 
engelsktalende ekspeditionsteam, 6 dage                          

Grønland skal opleves fra søsiden, hvor du kommer tæt på 
gletsjerlandskaber, hvaler, utilgængelige bygder og har følgeskab 
af den fantastiske � yver, den altid nærværende mallemuk. Det er 
netop tilfældet på denne oplevelsesrejse på første klasse, når vi med 
Albatros’ 4-stjernede krydstogtskib, Ocean Atlantic, følger de gamle 
grønlandske indenskærs ruter langs den smukke kystlinje Undervejs 
ser vi bl.a. isbjergenes hovedstad, Ilulissat, ved den UNESCO-fredede 
Is� ord, Diskoøens smukke basalt� elde og de fantastiske islandskaber 
omkring Eqip Sermia i Diskobugten. Alle kahytter og suiter er 
rummelige og udvendige.

Dagsprogram:  1 Fly København – Kangerlussuaq, Grønland. 
Ud� ugten til Rensdyrgletsjeren og ombordstigning. 2 Sisimiut. 
Byvandring og mulighed for vandretur. 3 Qeqertarsuaq på Diskoøen. 
Hygge med ka� emik. 4 Ilulissat. Mulighed for sejltur (tilkøb) og
� yvetur (tilkøb) til hjertet af den UNESCO-fredede is� ord, og 
a� envandretur til Sermermiutsletten i isbjergenes hovedstad. 
5 Itilleq, bygdevandring på den smukke ø, sejlads mod Kangerlussuaq.
6 Kangerlussuaq. Fly Kangerlussuaq – København. 

Prisen inkluderer: Fly København – Kangerlussuaq •Lu� havnstransport 
på Grønland t/r • Havnenære byvandringer i Sisimiut, Qeqertarsuaq, 
Itilleq og Ilulissat • Mulighed for vandreture i Sisimiut og Ilulissat • Besøg 
på museum i Sisimiut, Qeqertarsuaq og Ilulissat • Besøg i kirken i Sisimiut 
og Qeqertarsuaq • Ka� emik i Qeqertarsuaq • Informationsmøder og 
foredrag ved rejselederne • 6 dages skibsrejse med Ocean Atlantic i delt 
udvendig dobbeltkahyt kategori D med bad/toilet • Helpension på skibet.

Inkl. helpension på skibet

Vintereven� r i Grønland
Hundeslædekørsel, nordlys over tundraen og den endeløse indlandsis ved 
Kangerlussuaqs vinterhvide landskaber. Med dansk rejseleder, 5 dage

”Even� ret venter den, som forstår at gribe det”, sagde polarforskeren Knud Rasmussen.
Fem fantastiske vinterdage venter dig i Kangerlussuaq, hvor vintersolen sender sine 
stråler ned over de drømmeagtige sne- og isprydede � eldlandskaber. Helpension er 
inkluderet i denne uforglemmelige rejses pris samt en hundeslædetur og en ud� ugt til 
indlandsisen – nogle af de største oplevelser på en rejse til Grønland. Vi skal også ud 
på tundraen på udkig e� er moskusokser – og så håber vi på at se det gådefulde nord-
lys mindst en af a� enerne. Vi bor på vandrehjem og smører selv vores frokoster, men 
om a� enen bliver vi forkælede i den hyggelige og populære Restaurant Roklubben.

Dagsprogram:  1 Fly København – Kangerlussuaq. Byrundtur. 2 Kangerlussuaq. Udflugt 
til Russellgletsjeren. Om aftenen på udkig efter det gådefulde nordlys. 3 Kangerlussuaq. 
Hundeslædetur inkl. varmt sælskindstøj. 4 Opdagelsestur på tundraen, museums-
besøg samt fortælling om Grønland før og nu. 5 Fly Kangerlussuaq – København.

Afrejse fra København 11/3 og 15/3 2019 fra kr. 12.998,-    
Prisen inkluderer:  Danske rejseledere • Fly København – Kangerlussuaq t/r • Sight-
seeingtur med bus i Kangerlussuaq • Museumsbesøg • Foredrag ”Grønland før og nu” 
• Foredrag om den grønlandske slædehund • Ud� ugter jf. program • Transport lu� havn 
– vandrehjem t/r i Kangerlussuaq • 4 nætter på vandrehjem i Kangerlussuaq i delt dob-
beltværelse med bad og toilet på gangen • Helpension bestående af smør-selv-frokoster, 
dagens ret i Restaurant Roklubben, heraf en middag med grønlandske specialiteter 
(bu� et). • Skatter og afgi� er

Grønland – sommer i Isbjergenes Land
Oplev alle højdepunkterne i det smukke Vestgrønland med Albatros’ erfarne 
rejseleder: Indlandsisen, is� elde i sensommersolens skær og meget mere. 
Med dansk rejseleder, 7 dage

Vi tager ud i naturen til fods, i busser med � rehjulstræk og med båd for at opleve 
det storslåede landskab. Her er vi i hvalernes, moskusoksernes og rensdyrenes 
land, hvor � elde og sletter iklædes en frodig sommerdragt af lyng, mos og blomster. 
Grønland byder på de helt store naturoplevelser, når vi sætter kurs mod den 
mægtige indlandsis og sejler ud i den UNESCO-fredede Is� ord for at opleve de 
majestætiske is� elde. Vi møder også den unikke befolkning, og vi er bl.a. til middag 
i et privat grønlandsk hjem i den lille bygd Ilimanaq. 

Dagsprogram ved køb af udflugtspakken:  1 Fly København – Kangerlussuaq. 
Sightseeing. 2 Tid på egen hånd eller ud� ugt til indlandsisen (inkl. madpakke). 3 Fly 
Kangerlussuaq – Ilulissat. Forarbejdning af moskusuld. Byvandring. 4 Egen tid eller 
sejltur til den kælvende Eqi-gletsjer (inkl. frokost). 5 Vandretur til Sermermiutsletten. 
Mulighed for helikoptertur til Is� orden eller hvalsafari (lokalt tilkøb). Mulighed for 
sejlads til den UNESCO-fredede Is� ord. 6 Foredrag om den grønlandske slædehund. 
Egen tid eller mulighed for tilkøb af sejltur til bygden Ilimanaq med
middag i privat hjem. 7 Fly Ilulissat – Kangerlussuaq – København.

Afrejse fra København 13/7, 27/7 og 2/8 2019 

fra kr. 15.998,- 
Ud� ugtspakke kr. 4.998,-

Ymer Island

polarcirklen

Kangerlussuaq

GRØNLAND

Inkl. hundeslædetur Superpris! Få pladser tilbage

Gæsternes 
vurdering:
4,7 ud af  

5 stjerner

BEDSTE
REJSEARRANGØR

Ilulissat

GRØNLAND

Polarcirklen

Kangerlussuaq

Mulighed 
for køb af 

måltidspakke
kr. 1.998,-

Gæsternes 
vurdering:
4,6 ud af  

5 stjerner
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Grønland har ressourcer i havet og i under-
grunden samt en helt unik natur. Det afspej-
les i Grønlands erhvervsliv, og ifølge Brian 
Buus Pedersen, der er direktør i Grønlands 

Erhverv, Sulisitsisut, er den største erhvervsmæssige 
styrkeposition fiskeriet.

»Fiskeriet i Grønland er produktivt, effektivt og 
bæredygtigt. Der arbejdes med biologisk bæredygtige 
certificeringer fra ’Marine Stewardship Council’ af reje-
fiskeriet og fiskeriet efter hellefisk og stenbider, hvilket 
styrker Grønlands afsætning af fisk og skaldyr på de 
internationale markeder, hvor der er stigende opmærk-
somhed omkring bæredygtighed,« siger han.

For at have gennemslagskraft på de vigtigste mar-
keder i Europa og resten af verden, er det, ifølge ham, 
helt essentielt, at man er i stand til at dokumentere, at 
fiskeriet foregår på en bæredygtig måde. 

»Gennem årene har der været en udvikling i effek-
tivitet og produktivitet, der har gjort, at Grønland får 
rigtig meget ud af fiskeriet både økonomisk og beskæf-
tigelsesmæssigt. Lige nu tjenes der rigtig mange penge 
i det grønlandske fiskeri, der sikrer en robust tilførsel 
af skatter til den offentlige sektor,« siger Brian Buus Pe-
dersen.

Noget helt særligt ved Grønlands fiskeri er, at man 
beskatter ressourcerenten af det overskud, der hentes 
på adgangen til biomassen i havet, fordi det er samfun-
dets ressource.

Herfra skabes den grønlandske vækst

Turismen på Grønland har potentiale  
til at blive en endnu større drivkraft  

for landets økonomi. Foto: Colourbox

I løbet af de seneste år har Grønland befundet sig i en stærk økonomisk udvikling, som især er trukket frem af 
landets omfangsrige fiskeindustri. Det store spørgsmål er, om fiskeriet kan fortsætte med at drive den grønland-
ske økonomi fremad, eller om der er andre sektorer, der kommer til at tegne landets økonomi i de kommende år.

Tekst: Simon Kudal

»Udover selskabsskat, udbytteskat og lønskat beta-
les der altså skat for adgangen til fællesejede ressourcer 
i havet. Det har man, mig bekendt, ikke opnået andre 
steder i verden, og det beløber sig til over 380 millio-
ner kroner i 2018, hvilket er rigtig mange penge i grøn-
landsk sammenhæng,« siger han.

At ressourcerne forvaltes forsvarligt og bæredygtigt 
er, ifølge ham, en forsikring mod et kollaps i fiskeriet. 
Og samtidig baner det vejen mod forbrugerne, der bli-
ver stadig mere kritiske. 

»Det er en succeshistorie, som der er grund til at 
fremhæve. Der er aldrig kommet så mange penge i kas-
serne fra fiskeriet, der afleverer omkring én milliard 
kroner om året til det offentlige,« siger han.

Den almindelige konjunkturfremgang i verden er, 
ifølge ham, med til at sikre afsætningen af grønlandske 
fiskeriprodukter, og sammen med bloktilskuddet fra 
Danmark, er fiskeriet en stærk, stabiliserende faktor i 
den grønlandske økonomi.

I de seneste år har der tilmed været travlt i byggeri-
et, hvilket også har ført til overskud.

»Der, hvor vi stadig venter på afgørende gennem-
brud, er i forhold til udviklingen af vores turisme-sek-
tor og vores råstof-sektor,« siger han.

Lige nu er der, ifølge ham, kun reelt én mine i drift 
syd for Nuuk samt en anden, der er lige på trapperne. 

»Grønland er stadigvæk så ungt et mineland, at 
man færdes noget usikkert forvaltningsmæssigt og 

derfor trækker afgørelser unødigt langt ud. Når for-
valtningen skal tage konkret stilling til udnyttelses-
projekter, kan det være svært for selskaberne at få en 
juridisk udtalelse om, hvad der egentlig er retstilstan-
den inden for råstoflovens rammer. Det er uholdbart, 
og det er, efter vores mening, med til at bremse udvik-
lingen af råstofsektoren i Grønland,« siger Brian Buus 
Pedersen.

Mange turisme-iværksættere
Christian Wennecke er souschef i Greenland Business, 
der er Grønlands Selvstyres erhvervsudviklingsselskab. 
Det er et offentligt ejet selskab, der har til opgave at støt-
te innovation og iværksætteri i Grønland. 

»I øjeblikket ser vi især, at der bliver skabt mange 
nye servicevirksomheder – især inden for turismen. Der 
er også enkelte produktionsvirksomheder og tech- og 
it-virksomheder,« siger han.

Greenland Business har grundlæggende tre typer 
ordninger, der kan hjælpe virksomheder på forskelli-
ge måder. Det ene er et klippekort, virksomheden kan 
bruge til at få professionel rådgivning for et mindre be-
løb. Så er der generel produktudviklingsstøtte og særlig 
produktudvikling, som kan bruges inden for turisme, 
fødevareproduktion og produktion af is og vand.

»Vi støtter med et beløb, der dækker halvdelen af 
omkostningerne til udviklingsprojekter op til 300.000 
kroner,« siger han.
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Rejs til Grønland 
med Topas
Har du en drøm om at opleve Grønland? 

Vi er vilde med Grønland og tilbyder 
måske de bedste grønlandsrejser der findes.

Vi har i mere end 45 år arrangeret aktive rejser til 
hele verden. Altid ud fra devisen: Vi vil længere 

ud og tættere på det autentiske.  

Rejser du med os, tør vi godt garantere en 
oplevelse ud over det sædvanlige.

Læs mere på topas.dk

EVENTYR
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Endelig har Greenland Business også mulighed for 
at yde støtte til eksportvirksomheders markedsføring i 
udlandet.

Greenland Business monitorerer desuden virksom-
hederne og følger op på, hvordan det går.

»Sidste år evaluerede vi på alle de projekter, vi støt-
tede fra 2012 til 2017. Direkte og indirekte har de skabt 
over 200 arbejdspladser, hvilket er mange i en grøn-
landsk målestok. Gennem årene er der også kommet 
rigtig mange nye produkter på hylderne – ikke kun 
fysiske, men for eksempel også inden for turisme eller 
service,« siger han.

En af de største flaskehalse er, ifølge ham, at rekrut-
tere kvalificeret arbejdskraft. En anden udfordring er, 
at der kan være usikkerhed omkring store politiske be-
slutninger.

»For eksempel skal der snart tages stilling til luft-
havnspakken, og det er noget, erhvervslivet venter på. 
De har svært ved at foretage investeringer, før de ved, 
hvordan det kommer til at gå,« siger han.

Vil udvide turistsæsonen
I 2016 og 2017 var der en vækst i turismen i Grønland på 
10 procent. Julia Pars er administrerende direktør i Visit 
Greenland, og hun regner ikke med den samme vækst 
i år.

»Der er mange ting, der skal udvikles i den grøn-
landske turisme, for at vi får højere vækst. Et vigtigt fo-
kusområde er at øge tilgængeligheden til Grønland. Vi 
arbejder også på at udvide sæsonen, så vi, udover de tre 
gængse højsæson-måneder fra juni til august, får spredt 
turismen, så den bliver mere bæredygtig,« siger hun.

Derfor samarbejdede Visit Greenland på den sidste 

rejsemesse “Vestnorden” med Grønlands Rejsebureau 
og Air Greenland om at markedsføre vintersæsonen 
samt de mange oplevelser, som Grønland har at byde på 
om vinteren.

»Det er en stigende trend at opleve arktiske desti-
nationer og forskellige vinteroplevelser – for eksempel 
nordlys, hundeslæde, is og sne. Mørketiden er også for-
bundet med højtider, og julen er særligt flot heroppe 
med et lyshav i alle hjemmene. Vores nytår er også helt 
exceptionelt, fordi vi bruger rigtig meget nytårskrudt i 
forhold til, hvor lille en befolkning, vi er. Hele himlen er 
oplyst af raketter, og det er virkelig flot. De færreste ved, 
at mange både skyder nytåret ind for Danmark kl. 20 og 
igen ved midnat for Grønland,« Julia Pars.

Vækst i turisme kræver indsats
Visit Greenland arbejder målrettet med at få turisme-
sektoren til at vokse, og det er der, ifølge Julia Pars, også 
et politisk ønske om i Grønland. 
»Turismen omsætter pt. for omkring 420 millioner, og 
det er ikke særlig meget i forhold til for eksempel fiske-
riet, der er et bærende erhverv for Grønland. Men det 
er udtrykt klart fra Grønlands Selvstyre, Naalakkersu-
isut, at man gerne vil være med til at udvikle turismen 
– blandt andet ved at øge tilgængeligheden med de nye 
lufthavne og skabe bedre rammebetingelser for erhver-
vet,« siger hun.

Der skal mange forskellige faktorer i spil, for at turis-
me-sektoren kan vokse, mener Julia Pars. For eksempel 
større synlighed på de markeder, som Visit Greenland 
og turisme-sektoren henvender sig til – hovedsageligt 
Skandinavien, Tyskland, Frankrig, Storbritannien og 
Nordamerika.

»De fleste turister kommer stadig fra Danmark, men 
vi har fået et stigende antal turister fra andre lande, 
hvilket har været en målsætning gennem flere år,« siger 
hun.

En anden væsentlig faktor for at skabe vækst er, iføl-
ge hende, markedsudvikling internt i Grønland.

»Der skal etableres en bedre turismeinfrastruktur i 
de forskellige byer, for at kunne modtage flere turister. 
Udover kapacitetsudvidelse skal det eksempelvis gøres 
lettere at finde informationer, købe ture, souvenirs og 
finde vandreruter og attraktioner,« siger hun. 

Det nuværende økonomiske opsving, som Grønland befinder sig i, er i særlig grad drevet frem af fiskeri. Foto: Colourbox

Lokale rejsebureauer drømmer om at udvide  
turistsæsonen. Foto: Colourbox
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I Kommunqarfik Sermersooq 
kan vi ikke alene bryste os af 
at være verdens største kom-
mune, men også af at have 
den reneste luft og de vilde-
ste omgivelser, for hvilket an-
det sted finder du en pulsere-
de og spændende hovedstad 
med indlandsisen som sin bag- 
have?

Nuuk er en meget levende by,
hvor det traditionelle mødes 
med det mere moderne.

Nuuk er en by fuld af gode 
indkøbsfaciliteter, skoler, der 
kan måle sig de danske, gym-
nasium, kulturhuse, museer, 
biograf og teater – og så har 
vi et bredt udvalg af sports 
- og fritidsaktiviteter,  som alle

har mulighed for at deltage 
i – ligesom vi også har et rigt 
foreningsliv og en stærk tra-
dition for at engagere os i fri-
villigt arbejde og på den måde 
støtte både hinanden og sam-
fundet.

Derudover er der hele om- 
rådet i sig selv. Vi bor her kun 
til låns. Fjeldene, havet og isen

har været her i årtusinder før 
os, og det mærker man tyde-
ligt i Nuuk, hvor naturen og 
vejret spiller en stor rolle i vo-
res hverdag.

Det er samtidig også denne rig-
dom på natur, der giver os de 
unikke lystfisker- og jagtmulig- 
heder, som vi nyder godt af 
i både Nuuk og hele Grønland. 

Nuuk – arktisk hovedstad

Skal din virksomhed være 
nabo til indlandsisen?
Vil din virksomhed etablere sig i arktis, så er Nuuk det åbenlyse valg.
Her mødes civilisationen med arktiske 
traditioner og natur. 

KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ
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Permagreen Grønland A/S er Grønlands stør-
ste bygge- og anlægsvirksomhed og har mere 
end 60 års erfaring med at bygge i det arktiske 
klima. Virksomheden arbejder i total- og fa-

gentreprise og er involveret i mange forskellige typer 
projekter inden for byg og anlæg. Det kan være alt fra 
offentlige institutioner, industri, kontorbygninger og 
boliger til renovering og anlægsprojekter.

»Vi vælger de store spændende projekter og er selv 
i høj grad med til at udvikle dem. Det gør entreprenø-
ren normalt ikke, men det gør vi,« siger Vivian Mørch 
Simonsen, der er HR-Chef i Permagreen Grønland A/S.

Permagreen udvikler projekter, både med egen fi-
nansiering og investorer, og er dermed ofte med i den 
helt indledende fase med byggeriets placering, projek-
tering, æstetik og arkitektur samt myndighedsgodken-
delse.

»Et job i Permagreen A/S er alsidigt og udfordrende 
med mange berøringsflader, og man får lov at tage an-
svar og prøve kræfter med alle facetter af byggeriet. Som 
entrepriseleder har du også mulighed for at være med 
til at udvikle, tegne og ideudvikle på byggeprojekterne. 
Man får lov til at komme med hele vejen rundt og har 
et tæt samarbejde med ejerne, arkitekter og rådgivere. 
Det er en trappe i forhold til din karriere. Hos os får du 
virkelig mulighed for at blive rustet til dit kommende 
arbejdsliv,« siger hun. 

Komplekse byggeprojekter
Jonas Nielsen startede i Permagreen som ingeniør-prak-
tikant – nu er han afdelingsleder i Permagreens afde-
ling i Sisimiut. 

»Det er ikke så stor en afdeling, men jeg har flere 
ansvarsområder, end en afdelingsleder typisk ville 
have i Danmark. Opgaverne er alt fra personaleledelse, 
kontakten til bygherren samt at lægge og holde styr på 
budgetter,« siger han.

Opgaverne spænder fra større byggerier til 20-30 
millioner kroner og til at montere køkkener i private 
hjem. Det største projekt, han har været involveret i, var 
renoveringen af folkeskolen ’Minngortuunnguup Atu-
arfia’ i Sisimiut, der foregik fra 2012 til 2015.

»Jeg kom faktisk til Sisimiut for at hjælpe med at 
lede byggeriet på skolen som entrepriseleder. Her fik 
jeg blandt andet ansvar for bestilling af materialer, per-
sonaleledelse, kvalitetssikring samt økonomien på pro-
jektet,« siger han.

Skærp  
kompetencerne 
på Grønland

Jonas Nielsen er afdelingsleder i Permagreens afdeling i Sisimiut. Foto: Permagreen Grønland A/S

En ansættelse hos Permagreen 
Grønland A/S på Grønland er en 
faglig oplevelse for livet, der giver 
et solidt fundament at bygge  
karrieren videre på.

Tekst: Simon Kudal

Han var desuden med til at opstarte byggeriet af 
fire nye kredsretsbygninger for den danske stat på sam-
menlagt 4.500 kvadratmeter i Nuuk, Ilulissat, Qaqortoq 
og Sisimiut.

Spændende opgaver og ansvar
Jonas Nielsen er slet ikke i tvivl om, at man generelt får 
større ansvar langt hurtigere, når man arbejder i Grøn-
land, end i en tilsvarende stilling i Danmark.

»Jeg er hurtigt blevet kastet ud i en masse ting, men 
det er også vigtigt, at man har modet til at gøre noget 
ved det. Da der ikke er så mange højtuddannede her-
oppe, ender du ofte med at være den, der skal træffe de 
afgørende beslutninger,« siger han.

Fagligt har det givet ham mod til at kaste sig ud i tin-
gene, improvisere og løse problemer selv, fordi der ikke 
er lige så nem adgang til eksperter og materialer, som i 
Danmark.

»Der er ofte nogle stramme tidsplaner i byggeriet, 
så det nytter ikke at sætte sig ned og give op. Man er 
nødt til at knokle på, indtil tingene løser sig. Hvis man 

er indstillet på det, kan man udvikle sig meget. Man får 
hurtigt meget ansvar, og man bliver respekteret for den 
viden, man har,« siger han.

Selvom Sisimiut er langt fra familie og venner i Dan-
mark, er der mange helt unikke oplevelser – især i natu-
ren – som man ikke kan få andre steder i verden.

»Mange fokuserer på alle de ting, man må undvære 
i forhold til Danmark. Men det handler om at fokusere 
på alle de unikke ting Grønland tilbyder – ikke mindst 
den storslåede natur,« siger han.

Permagreen Grønland A/S:
 
Permagreen Grønland A/S har over 60 års erfaring 
inden for udvikling af arktisk byggeri i Grønland. 
Virksomheden har afdelinger i fem byer langs 
vestkysten med hovedsæde i Nuuk og beskæf-
tiger omkring 300 medarbejdere. Permagreens 
spidskompetence er større byggerier – alt lige fra 
boligkomplekser til alle former for erhvervsbyg-
gerier og anlægsarbejder. 
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Grønland er kendt for indlandsisen og sin præg-
tige natur. Men i takt med stigning i turis-
men, udvikles interessen for at komme tæt på 
Grønland også. Folk efterspørger andre ting, 

hvor de kan komme tættere på en ægte grønlandsk op-
levelse og mere væk fra deres egen hverdag.

Kasper Trojlsgaard, der er ejer af rejsebureauet Arc-
tic Friend, og med speciale i Grønland og Arktiske egne, 
har oplevet, at interessen for Grønland har ændret sig 
de seneste år: 

»De sidste år har vi oplevet en enorm interesse fra 
udlandet, og gæsterne kommer fra hele verden. Sam-
tidig ser vi også en anden alderssammensætning. For 
5-6 år siden havde hovedparten af gæsterne rundet 60 
år, men nu ser vi børnefamilier, unge og singlerejsen-
de som efterspørger helt nye produkter. Hundeslæde 
og sejlads mellem isbjerge er selvfølgelig stadig de helt 
store trækplastre, og også et must, når du er i Grønland. 
Men landet kan tilbyde meget andet end det.«

Evighedsfjorden og det  
sidste fangersamfund
Der er ikke nogen tvivl om, at hvis man vil opleve Grøn-
land, uanset om det handler om oversete perler eller 
velkendte turistmål, så foregår det meste på naturens 

Grønlands oversete perler

Den grønlandske natur er fyldt med wow-oplevelser, som dukker op ud af ingenting. Her har en gruppe vandrende fundet en smeltevandssø.  Foto: ArcticFriend

Grønland oplever i disse år en stigning i turismen. Samtidig er der begyndt at være interesse  
fra andre aldersgrupper, som efterspørger helt andre oplevelser på den store ø. Udviklingen 
betyder, at den grønlandske turisme bliver mere mangfoldig og nye attraktioner dukker op. 

Tekst: Johanne Hauch Jensen

præmisser. Det er især tilfældet for de oversete perler, 
der tidligere ikke har været tilgængelige netop pga. den 
ufremkommelige natur.

»Det første, der falder mig ind, er Evighedsfjorden. 
Den er simpelthen så smuk,« siger Mads-Daniel Skifte, 
Seniorkonsulent hos Visit Greenland. Evighedsfjorden 
er en ca. 100 km lang og smal fjord på Vestgrønland, 
hvor landskabet veksler mellem meget stejle kystparti-
er og en lang række gletsjere, hvoraf flere kalver i fjor-
den.

Han fremhæver også nationalparken i hele det nord-
østlige Grønland som en lidt overset perle. Men det er 
lige så meget fordi, at den er svært tilgængelig. Deroppe 
er der bare barsk og flot natur, isbjørne, moskusokser 
og gamle fangerhytter. 

Derudover er der det sidste fangersamfund oppe 
ved Thule, som fortæller en barsk historie om, hvordan 
lokalbefolkningen blev tvangsflyttet i 1953 til fordel for 
Thule-basen. I dag er området blevet mere tilgængeligt, 
og det er en særdeles spændende oplevelse. 

Is er ikke bare is
Indlandsisen dækker et areal svarende til omkring 81 
pct. af Grønlands totale areal – og modsat andre glet-
sjere i verden – er der næsten ingen turister på den 

grønlandske indlandsis. Det er specielt her, man virke-
lig får ydmygheden at mærke, når man står og betrag-
ter naturen uden et andet menneske i syne de næste 
1500 kilometer. Derfor er det en evigt stor attraktion i 
sig selv, men måden vi vil opleve indlandsisen på, æn-
drer sig. 

»Jeg anbefaler, at man vælger en udvidet istur, hvor 
man kommer længere ind på isen og eventuelt overnat-
ter på isen. På den måde kan man opleve, at is ikke bare 
er is. Det er også smeltevandssøer, vandfald, isgrotter og 
brusende floder,« fortæller Kasper Trojlsgaard.

Ilulissat Isfjord er en af de ting i Grønland, der er 
kommet på UNESCO’s Verdensarvliste, og det er også et 
af de områder, som Mads-Daniel Skifte fremhæver. Det 
er en massiv samling af isfjelde, som hver især har kæl-
vet fra gletsjeren Sermeq Kujalleq én efter én. Isfjorden 
kan opleves på flere forskellige måder; eksempelvis ved 
at sejle i fjorden eller vandre langs den - og er endnu en 
ting, der viser, at i Grønland er is ikke bare is. 

Til lands og til vands
Selvom kajak stammer fra Grønland, er det ikke noget, 
turisterne rigtig har haft mulighed for før nu, hvor det 
begynder at dukke op. 

»Vi og andre tilbyder kortere og længere kajakture 
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i Sydgrønland og Diskobugten. Det er en fantastisk op-
levelse at ro i kajakkens eget hjemland mellem isbjerge 
- og ofte også hvaler,« fortæller Kasper Trojlgaard.

Vandring er også et af de nyere tiltag og en god måde 
at opleve landet på – især om sommeren. 

»Den helt store forskel på at vandre i Danmark og 
Grønland, er, at det er svært rigtigt at komme ud i natu-
ren i Danmark. I Grønland skal man bare gå rundt om 
hjørnet, og så er man helt ude i naturen og helt alene. 
Det er en fantastisk stilhed, som gør det meget nemt at 
koble rigtig af,« fortæller Mads-Daniel Skifte. Han frem-
hæver, at Sydgrønland er lidt overset som vandredesti-
nation, selvom man kan opleve meget varieret natur og 
møde de lokale fåreavlere.

Hos Arctic Friend har de også efterspørgsel på ‘den 
ultimative stilhed’. Derfor er der også skudt flere camps 
op i disse år, hvor man kan opleve at være helt alene i 
den store natur. 

»Vi har selv introduceret Nature Escape, hvor vi først 
sejler til en grønlandsk bygd, som du senere har mulig-
hed for at vandre til. Herefter bliver du sejlet til en lille 
vildmarkshytte, hvor du, efter en kort introduktion, er 
på egen hånd. Gæsterne bruger tiden på at smelte vand 
til hytten, fiske og hygge sig med madlavning og bare 

suge landskabet ind – inden du selv kan vandre tilbage 
eller bliver hentet af en båd,« fortæller Kasper Trojls-
gaard.

På ski med masser af plads
Selvom Grønland for mange er lig med sne og is, så er 
det alligevel ikke en klassisk ski-destination. Men man 
kan sagtens stå på ski i Grønland. Især er der gode mu-
ligheder for heliskiing, der foregår ‘off piste’. Her er der 
masser af plads og store, åbne vidder. 

I Evighedsfjorden er der også mulighed for skiløb, 
men her er det skitouring. Her er der ingen skilifte eller 
scootere, der kan transportere dig op. I stedet skal man 
selv gå op. De bedste og mest tilgængelige lokationer 
for skitouring i Grønland er i Maniitsoq - især omkring 
Evighedsfjorden og Apussuit gletsjeren - samt i baglan-
det omkring Sisimiut, Nuuk og Tasiilaq.

Der er ikke nogen tvivl om, at turismen i Grønland 
har gang i en større udvikling. Og samtidig med, at det 
er den storslåede natur og dens muligheder, der til-
trækker flere og flere, så er det den selvsamme natur, 
der gør den til et udfordrende turistmål. Netop naturen 
er en tiltrækkende og overset perle i sig selv: Fordi den 
giver mulighed for at overgive sig totalt og koble helt af.

Hvis man er heldig, kan hvaler spottes i horisonten. Foto: Ilulissat Guesthouse

Indlandsisen  
set indefra. 
Foto: ArcticFriend
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Der sker store fremskridt i Grønlands erhvervs-
liv i disse år, og derfor er der også spændende 
forretningmuligheder for investorer. Anders  
Holm Læsøe er netværksleder for Arctic Busi-

ness Network, der er et dansk erhvervsnetværk for virk-
somheder, institutioner og organisationer, der operer i 
fjerntliggende områder i Arktis. Han har desuden selv 
arbejdet på direktørniveau i Grønland i mange år. 

»Fiskerisektoren er stor heroppe – også efter danske 
forhold og på verdensmarkedet. Royal Greenland og 
Polar Seafood er tunge internationale spillere på hver 
deres område. Så hvis man skal pege på en branche, der 
er oplagt at investere i, så er fiskeriet både etableret og 
en stor kommerciel spiller på verdensmarkedet,« siger 
Anders Holm Læsøe.

Mineindustri på tidligt stadie 
I forhold til råstoffer mener han, at industrien i Grøn-
land stadig er på et meget tidligt stadie. Selvom den 
canadiske minevirksomhed Hudson er ved at åbne en 
afdeling i Grønland, er der lang vej til, at mineindustri 
bliver et nyt ben i det grønlandske erhvervsliv.

»Mineindustri er en lang proces, der starter med 
’exploration’. I den verden arbejder man med en lang 
række faser, hvor alle de tidlige faser er egenfinansiere-
de. I øjeblikket er der meget få virksomheder, der rent 
faktisk henter noget op af jorden, men hvis man har in-

Investering i fremtidens Grønland
Det grønlandske samfund oplever i disse år store omvæltninger, og landets økonomi 
har taget pæne skridt fremad. Udviklingen medfører, at flere udenlandske investorer får 
øjnene op for Grønland og de interessante investeringsmuligheder, der er i landet.

teresse i hele ’exploration’-delen, er der helt klart mulig-
heder,« siger Anders Holm Læsøe.

Han mener desuden, at der er stort potentiale i tu-
rismesektoren.

»Turismen er endnu ikke blevet det store ben i Grøn-
lands erhvervsliv, som man har talt om i mere end 25 år. 
Det går dog den rigtige vej i øjeblikket – ikke mindst på 
grund af store investeringer i infrastruktur,« siger han.

Den store fokus på Grønlands infrastruktur betyder 
desuden, at der er godt gang i byggeriet.

»For den rette investor vil der også være potentiale i 
byggeriet, fordi de store projekter er tilstede. Der er høj-
konjunktur heroppe lige nu – især i Nuuk-området, så 
der er muligheder for dem, der har evnerne til at etable-
re sig her,« siger han.

Store krav til logistik
En af de danske virksomheder, der har valgt at etable-
re sig på Grønland er Arctic Group, der blandt andet 
står bag salgselskabet Arctic Import, som rådgiver og 
leverer kolonialvarer til købmænd, restauranter, skibe 
og virksomheder. Arctic Group ejer og driver desuden 
detailkæderne Super1 og Easy2Go samt konceptet Far-
mers Grill & Take Away.

Thomas Hjort er i dag administrerende direktør i 
Arctic Group, der blev etableret tilbage i 1978 af Poul Jør-
gen Nielsen og Ole Nielsen.

»Grønland er et samfund, hvor der kun er 56.200 
mennesker spredt over et meget stort geografisk om-
råde. Derfor spænder vi over alt fra flagstænger til pon-
tonbroer til fødevarer og rengøringsartikler. For at få 
volumen, er vi nødt til at repræsentere mange produkt-
grupper,« siger han.

Mange virksomheder har ikke egen salgsrepræsen-
tation i Grønland, fordi kundegrundlaget ikke er stør-
re, og det er netop denne type virksomhed, som Arctic 
Group kan assistere.

»Det stiller nogle andre krav til virksomheden, end 
der ville være gældende i Danmark – og man skal selv-
følgelig være stærk på logistik-delen. Det gør en stor 
forskel, at man kan konsolidere ordrerne fra forskellige 
leverandører, ligesom det stiller store krav til leverings-
sikkerheden, da der ofte er langt mellem leveringerne,« 
siger han.

Virksomheden står blandt andet for leverancer til 
Thulebasen og Siriuspatruljen, der kun får varer få gan-
ge om året, og derfor er dybt afhængige af, at de rette 
varer bliver leveret.

»Der er kæmpestore krav til transport og logistik-
ken, og derfor vælger mange virksomheder Grønland 
fra. I stedet kan de indgå aftaler med en virksomhed 
som vores, og derfor står vi i dag for salget af mange 
brands og produktgrupper i Grønland,« siger Thomas 
Hjort.

Arctic Group, her med administerende 
direktør Thomas Hjort, har valgt at  

etablere sig på Grønland. Foto: PR

Tekst: Simon Kudal
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G
rønland er populær i sommersæsonen – og her 
tager vores natur sig også godt ud, men vi bor i 
Grønland, fordi vi elsker vinteren.

Derfor vil vi gerne fremhæve de mange op-
levelsesmuligheder den grønlandske vintersæson kan 
byde på, og som man ikke finder mange andre steder i 
verden.

Air Greenland er mere end et � yselskab
– vi er også en aktiv medspiller i turismeudviklingen, siger direktør, Jacob Nitter Sørensen.

Vi har de seneste år oplevet en voksende international interesse for Grønland, som har betydet, en vækst i an-
tallet af turister. Det giver fl ere indenrigs- og udenrigsafgange, og gør dermed Grønland mere tilgængeligt end 
nogensinde før.

Vinteren i Grønland byder på unikke oplevelser - fa-
scinerende og spektakulære nordlys, hundeslædeture 
gennem den uberørte sne eller det at se snelandskabet 
glide forbi fra en snescooter.

Skiløb i Grønland tager også mange former; 
langrend eller alpint i enestående landskab eller he-
li-skiing fra nogle af de mest betagende fjeldtoppe, 

hvor meget få mennesker nogensinde har sat sine 
ben.

Vi ser frem til at byde velkommen ombord hos Air 
Greenland til spektakulære oplevelser i Grønland.

Jacob Nitter Sørensen
– Direktør i Air Greenland 
Foto: Emil Nørgaard Stach
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I 2017 besluttede Grønlands landsting, Inatsisartut, 
at undersøge muligheden for tre store, nye luft-
havnsprojekter til op mod fire milliarder kroner. 
Det drejer sig om udvidelser af to eksisterende luft-

havne i Nuuk og Inartsisarsut til atlantlufthavne samt 
en helt ny lufthavn i den sydgrønlandske by Qaqortoq. 
Lufthavnene skal sikre konkurrenceevne, erhvervsud-
vikling og bedre vilkår for turismen, men Grønland har 
ikke umiddelbart selv de fire milliarder kroner, som 
projekterne vil løbe op i.

I september meldte den danske regering sig på ba-
nen med 700 millioner kroner til lufthavnene samt en 
garanti på et lån på 450 millioner kroner og yderligere 
450 kroner gennem den Nordiske Investeringsbank. 
Det har skabt politisk kaos i Grønland, da Partii Naleraq 
forlod regeringen i protest mod, at den danske stat skal 
være med til at finansiere lufthavnene.

Lars Hovbakke Sørensen er historiker og adjunkt, 

Nye lufthavne på vej

Sagen om de nye lufthavne har i lang tid fyldt meget 
i grønlandsk politik. Der er blandt andet uenighed 
om, hvorvidt den danske stat skal være med til at 
finansiere lufthavnene. Foto: Colourbox

I løbet af de seneste år har 
grønlandske erhvervsfolk og 
politikere haft et stort fokus på 
udviklingen af de grønlandske 
lufthavne. En styrket og mere 
avanceret flytrafik vil fremme både 
landets turisme og erhvervsliv, 
men der er uenighed om, hvorfra 
finansieringen til en eller flere  
nye lufthavne skal komme.
Tekst: Simon Kudal

ph.d. ved Professionshøjskolen Absalon. Den meget 
stærke nationalisme er, ifølge ham, en tendens, der er 
vokset frem i de sidste 5-10 år, og som er noget helt nyt i 
forhold til, hvordan man tidligere har tænkt.

»Selvstændighedsspørgsmålet er helt afgørende 
for al grønlandsk politik i øjeblikket. Det handler der-
for også om, hvordan forholdet til Danmark skal være. 
Både i Partii Naleraq og i andre partier, er man meget 
opmærksomme på, om danskerne kommer og blander 
sig i noget, som de ikke mener, at danskerne skal blande 
sig i,« siger han.

Han mener, at der er tale om en kamp mellem to for-
skellige hovedsynspunkter hos grønlænderne. Den ene 
gruppe mener, at det er utrolig vigtigt at udbygge infra-
strukturen, fordi Grønland på længere sigt skal satse på 
andet end de traditionelle erhverv – som for eksempel 
fiskeri. 

»Denne gruppe ser lufthavnene som en del af kam-
pen for at blive en selvstændig stat, der kan klare sig 
selv økonomisk, udbygge internationale kontakter og 
tiltrække folk udefra,« siger han.

Det andet hovedsynspunkt er, ifølge ham, at man 
bør tage hensyn til naturen og bruge ressourcerne på 
de små bygder, der har behov for dem, i stedet for stor-
stilede byggeprojekter.

Investering i fremtiden
Simon Simonsen (Siumut) er Naalakkersuisoq, svaren-
de til minister, for Bolig og Infrastruktur i Grønlands 
Selvstyre, Naalakkersuisut. Hans holdning er, at Grøn-
land ikke har råd til at lade være med at søsætte de nye 
lufthavnsprojekter.

»Hvis vi ønsker vækst i vores samfund, så vi på sigt 
kan blive økonomisk selvstændige, så kræver det, at vi 
fjerner en markant barriere for, at vi kan skabe ram-
merne for vækst. Og en af de største barrierer er vores 
omstændelige transportsystem,« siger han.

Han mener, at ethvert stort projekt, der vil ændre 
befolkningens transportmønster, vil være anledning 
til debat. Han sammenligner det med Storebæltsbroen 
i Danmark:

»Der var da også en stor debat i befolkningen – og 
initiativtagerne oplevede stor modstand. I dag er der 
ganske få danskere, der kunne forestille sig at undvære 
broen. Ja, den betragtes jo nærmest som en kæmpe suc-
ces. Det samme forestiller jeg mig, vil ske i forhold til 
længere landingsbaner,« siger han.

Mindre risko med kapitalindskud
Torben M. Andersen er formand for Grønlands Økono-
miske Råd og professor i økonomi ved Aarhus Univer-
sitet. Rådet har netop fremlagt sin årsrapport, hvor 
der blandt andet argumenteres for at gennemføre luft-
havnsprojekterne i etaper.

»Hvis man bygger i etaper, bliver anlægsudgifterne 
lavere, man lærer af sine fejl. Økonomien er i øjeblikket 
på kanten af overophedning, for selvom byggefasen 
overvejende sker med arbejdskraft udefra, vil det også 
have afsmittende effekter på det grønlandske arbejds-
marked,« siger han.

Den oprindelige finansieringsmodel var, at selvsty-
ret stod med hele finansieringen og risikoen.

»Når det er så stort et projekt, er der også betydelig 
risiko for, at anlægsudgifterne bliver større end skøn-
net, men også for at driften i perioder kan blive mindre 
gunstig end forudsagt i prognoserne,« siger han.

Med kapitalindskuddet og lånegarantien fra Dan-
mark, bliver kapitalkravet til landskassen mindre, og 
det ændrer, ifølge Torben M. Andersen, situationen be-
tragteligt.

»Landskassen skal stå for 1,6 milliarder kroner min-
dre selv til kapitalindkud og låntagning, og derved bli-
ver lånefinansieringsomkostningerne og risikoekspo-
neringen mindre,« siger han.
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Grønlands Erhverv
Sulisitsisut

www.futuregreenland.gl

Ø k o n o m i s k  
u a f h æ n g i g h e d  

o g  p o l i t i s k  
s e l v s t æ n d i g h e d

Hvad kræver det?

Future Greenland 2019 er den 6. Future Greenland konference,  
som Grønlands Erhverv arrangerer hvert andet år.  

Engagerede og indsigtsfulde oplægsholdere og 450 deltagere  
bidrager til animerede og konstruktive debatter og workshops

Yderligere information og tilmelding fra 15. november 2018 via
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På den ene side er Grønlands geografiske place-
ring og natur dét, der gør landet så unikt. Men 
det er samtidig også en af de ting, der gør lan-
dets sundhedssektor til en udfordrende størrel-

se. For man kan ikke bare lige køre fra den ene bygd eller 
by til den anden. På Grønland er indbyggerne afhængi-
ge af helikopter, fly eller båd, for at komme rundt - som 
så igen er afhængigt af vind og vejr. Derfor er der brug 
for mere sundhedspersonale pr. indbygger i Grønland 
end i Danmark. Og det er en kamp at finde tilstrækkeligt 
med varme hænder. Derfor spiller dansk sundhedsper-
sonale en stor rolle i det grønlandske sundhedssystem. 

Dansk sundhedspersonale betyder alt
Når man spørger Malene Marie Nielsen, der er styrelse-
schef for Styrelsen For Sundhed og Forebyggelse i Grøn-
land, om, hvad Grønland får ud af dansk sundhedsper-
sonale, er svaret kort og kontant: »Alt!«. Hun uddyber: 

»Vi har ikke et sundhedsvæsen uden. Det er alfa og 
omega. I hovedtal skulle vi gerne have 100 læger ansat. 
Vi har 20 grønlandske. Dernæst har vi behov for 300 
sygeplejersker, og så er der laboranter, fysioterapeuter, 
ergonomer osv. Vi har cirka 400 stillinger, som vi skifter 
ud 3-4 gange årligt, og dermed 1.200-1.400 som ansæt-
tes årligt.«

Heldigvis er der interesse fra dansk sundhedsper-
sonale for at komme til Grønland, også selvom det er 
kortere ophold. Eksempelvis sender IMCC Grønland, 
der formidler kontakt mellem medicinstuderende og 
hospitaler i Grønland, hvert år 50-60 medicinstuderen-
de afsted på ophold af 1-3 måneders varighed. 

»Der er stor interesse for at komme afsted. En af 
grundene er nok, at som studerende prøver man at 
arbejde under helt andre forudsætninger end hjem-
me i Danmark. Det er på mange måder meget mere 
selvstændigt arbejde, selvom det selvfølgelig er under 

Den grønlandske sundhedssektor 
mangler arbejdskraft

Malene Marie Nielsen er styrelseschef for Styrelsen For 
Sundhed og Forebyggelse i Grønland. Foto: PR

For mange danske sundhedsprofessionelle er et ophold på 
Grønland en fagligt berigende oplevelse. Foto: Colourbox

Selvom den grønlandske økonomi er på vej frem, er der stadig udfordringer med mangel på kvalificeret 
arbejdskraft. Især sundhedssektoren er hårdt ramt og er derfor afhængig af arbejdskraft fra Danmark.
Tekst: Johanne Hauch Nielsen

supervision. Man får mulighed for at arbejde med det, 
man føler sig sikker i, men også udfordre sig selv inden 
for nye områder. Det er et helt anderledes sundhedssy-
stem end det herhjemme, herunder hvordan man går 
til lægen. De medicinstuderende får også erfaring med 
at arbejde med tolk,« fortæller Simone Marstrand, Nati-
onal Aktivitetsleder for IMCC Grønland.

Sprogbarriere begrænser 
Netop arbejdet med tolk er en af de ting, der besværlig-
gør at skaffe arbejdskraft. Det er den primære grund til, 
at man ikke bare kan ansætte personale fra eksempel-
vis Holland eller England. 

»Her bliver vi ramt af sprogbarrieren. Grønlænde-
re er ikke stærke i engelsk, og tolkene har lært at tolke 
dansk-grønlandsk. Endvidere er der jo grønlandsk per-
sonale, der skal kunne læse i journalen. Og derfor er det 
ikke “bare” at sætte personale ind fra andre lande, som 
hverken kan dansk eller grønlandsk,« siger Malene Ma-
rie Nielsen.

De faglige udfordringer er også noget, som et dansk 
sundhedspersonale får af at arbejde på Grønland, poin-
terer hun:

»Fordi vi er mindre end Danmark, er opgaverne 
mere spredte. Derfor får man også nogle andre faglige 
udfordringer, samtidig med at der er meget mere ro på 
heroppe pga. vores kultur, der ikke er lige så stressende 
som i Danmark.«

Enten er man til Grønland – 
eller også er man ikke
Selvom der er mange, der tager til Grønland for at arbej-
de, er det langt fra alle, der vælger at blive der. Og det 
har man fuld forståelse for. For Grønland er et specielt 
land, som man enten forelsker sig, i eller hurtigt tager 
hjem fra. 

»Jeg har fuld forståelse for dem, der siger, at de ikke 
vil stå herude alene. Vi håber jo altid, at dem der kom-
mer, forelsker sig i landet. Vi kan jo tilbyde en oplevelse 
for livet, samtidig med store faglige udfordringer,« for-
tæller Malene Marie Nielsen og fortsætter: 

»Hvis man er her i længere tid, har vi gode uddan-
nelsesmuligheder til efteruddannelse, ligesom man får 
stillet en bolig til rådighed heroppe. Men vi vil gerne 
gøre rigtig meget mere, og ser hele tiden på, om der er 
andre ting, vi kan tilbyde, for at tiltrække folk mere per-
manent.«

Og det er heller ikke bare at trække teltpælene op 
og flytte til Grønland. Simone Marstrand har selv været 
afsted på et klinikophold og blev forelsket i Grønland:

»Ja, jeg har fået mod på det og vil gerne tilbage til 
Grønland og arbejde. Jeg lærte en masse og fik brugt vi-
den, som jeg kun havde læst mig til. Det har hele tiden 
været en drøm, og klinikopholdet har helt sikkert givet 
mig endnu mere mod på det. Det skal bare lige passe 
sammen med familielivet.«
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Et selvstændigt Grønland. 
Hvordan? 
Future Greenland konferencen i maj 2019 vil søge svar på, hvad der skal til, før Grønland kan opnå 
økonomisk uafhængighed og politisk selvstændighed. Og hvad kan politikerne og erhvervslivet og 
andre vigtige aktører sammen gøre for at realisere ambitionerne?

Det går godt i Grønland. Økonomien er i vækst, 
beskæftigelsen er høj, virksomhederne har 
masser at lave, og de har rigtig travlt. Så travlt, 
at mange mangler arbejdskraft. Men samti-

dig står det klart, at fortsat økonomisk vækst kræver 
politiske reformer, som skaber et mere a� raktivt er-
hvervsklima. Det fastslår Brian Buus Pedersen, direktør 
for Grønlands Erhverv, der er Grønlands største og mest 
toneangivende erhvervs- og arbejdsgiverorganisation.

Grønlands Erhverv arbejder for at udbrede forstå-
elsen for, at virksomhederne er drivkræfterne i Grøn-
lands økonomiske udvikling, og at erhvervspolitikken 
skal have en mere fremtrædende plads på den politiske 
dagsorden. 

- Erhvervslivets største udfordring her i efteråret 
2018 er mangel på arbejdskraft. Det er et problem, der 
skal fi ndes et politisk svar på, og et konkret eksempel 
fra hverdagen på de mange, mange politiske udfordrin-
ger, det grønlandske samfund står over for, før visionen 
om økonomisk uafhængighed og politisk selvstændig-
hed kan realiseres, forklarer Brian Buus Pedersen.

Hvad skal der da til, før Grønland kan opnå økonomisk 
uafhængighed og politisk selvstændighed? 

- Det spørgsmål søger vi svar på, når Grønlands Er-
hverv gennemfører den 6. Future Greenland konferen-
ce 14.-15. maj næste år. Vi vil søge svar på, hvilke politi-
ske tanker der ligger bag ambitionen om Grønland som 
selvstændig nation? Og vi vil undersøge, hvor langt der 
er fra Grønlands politiske handlefrihed i dag inden 
for selvstyreloven til løsrivelse fra Rigsfællesskabet og 
etablering af en selvstændig stat med egen forfatning.

- Future Greenland konferencen skal bidrage til at 
gøre deba� en om økonomisk uafhængighed og politisk 
selvstændighed mere konkret og realistisk - og knap så 
følelsesladet, som deba� en hidtil har været. Hvilke mo-
deller er mulige på vej fra selvstyre til selvstændig stat? 
Og hvad kan politikerne og erhvervslivet og andre vigti-
ge aktører sammen gøre for at realisere ambitionen om 
større økonomisk uafhængighed, der er et afgørende 
trin på vejen mod øget politisk selvstændighed, spør-
ger Brian Buus Pedersen.

Højaktuel debat
De forventede cirka 450 deltagere i Future Greenland 
konferencen fra Grønland, Danmark, Island, Canada 
og andre lande skal overveje og diskutere de mange 

spørgsmål, som kny� er sig til visionen om selvstændig-
hed - en debat, der ikke kan være mere højaktuel end 
netop nu. Og en debat, som Grønlands Erhverv på vegne 
af deres mange hundrede medlemsvirksomheder øn-
sker at deltage i, fordi det er dem og deres medarbejde-
re, der skal skabe den nødvendige økonomiske vækst.

- Vi ønsker at styrke deba� en, fordi vi har brug for, 
at så mange som muligt blander sig i diskussionen-
om, hvordan vi sammen skaber Grønlands fremtid. 
Erhvervslivets vilkår kan ikke ses adskilt fra den brede 
samfundsudvikling, for alle politiske reformovervejel-
ser griber ind i virksomhedernes hverdag. Det handler 
kort sagt om virksomhedernes rammebetingelser i 
fremtidens Grønland, noterer Brian Buus Pedersen.

Future Greenland konferencen fi nder sted i Nuuks 
smukke kulturhus Katuaq den 14. og 15. maj 2019, og i 
tilknytning til konferencen arrangeres desuden et stort 
B2B-møde den 13. maj. Tilmelding til konferencen sker på 
www.futuregreenland.gl

Foto: Jørgen Chemnitz

hed kan realiseres, forklarer Brian Buus Pedersen.
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De forventede cirka 450 deltagere i Future Greenland 
konferencen fra Grønland, Danmark, Island, Canada 
og andre lande skal overveje og diskutere de mange 

Foto: Jørgen Chemnitz
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Blue Water Shipping har, gennem selskabet Blue 
Water Greenland, været aktive med transport, 
lager og havnerelaterede aktiviteter i Grønland 
i godt 30 år, og nu styrker firmaet sit setup. Det 

sker ved overtagelse af bygninger og flytteaktiviteter 
fra Greenland Facility Service.

»Blue Water Shipping har gennem mange år oplevet 
betragtelig vækst i forretningen i Grønland. Vi hånd-
terer et stigende antal transporter til store dele af det 
grønlandske samfund. Derfor havde vi behov for bedre 
faciliteter, så vi kan følge med vores egen positive udvik-
ling og servicere vores kunder, på det niveau vi ønsker,« 
siger Kenneth Skovbjerg Pedersen, der er salgsansvarlig 
for Blue Waters aktiviteter i Nordatlanten.

Første oktober overtog Blue Water 2.000 kvadratme-
ter lager og kontor samt flytteaktiviteter fra GFS i Nuuk. 

Blue Water styrker aktiviteter i Grønland
Blue Water øger sin lokale 
tilstedeværelse og omfanget af 
serviceydelser i Grønland efter 
delvis overtagelse af Greenland 
Facility Services’ aktiviteter.

Derudover overtog Blue Water flytteforretningsaktivi-
teter, rengøring, vaskeri og havneaktiviteter i de vest-
grønlandske byer Qaqortoq, Aasiaat og Ilulissat. Blue 
Water Greenland havde i forvejen omkring 40 ansatte, 
og i forbindelse med overtagelsen får virksomheden 
cirka 50 nye ansatte.

De større lagerfaciliteter, samt en større organisati-
on til flytteaktiviteter i Nuuk, vil øge Blue Waters mulig-
heder for at servicere både nuværende og nye kunders 
behov.

»Vi løser vores udfordringer med kapaciteten, og 
samtidig introducerer vi nogle nye forretningsområ-
der, der ligger tæt op ad vores egne. Det betyder, at vi 
kan tilbyde flere ydelser, men det betyder også, at vi kan 
effektivisere den eksisterende forretning, fordi vi får 
bedre faciliteter og en større flåde af biler og folk at dis-
ponere over,« siger Kenneth Skovbjerg Pedersen.

De nye aktiviteter betyder, ifølge ham, at Blue Water 
får en markant stærkere platform i Grønland. Der er 
stærke synergier med Blue Waters eksisterende trans-
port- og logistikaktiviteter, og den lokale tilstedeværel-
se i flere byer betyder, at Blue Water fremover kan tilby-
de hurtigere og mere fleksible leveringer i Grønland.

»Tidligere tog det os et par timer at tømme en tæt-
pakket container. Det tager os nu kun omkring 45 mi-
nutter, fordi vi har fået ekstra hænder, der har erfaring 
med flyttearbejde. Vi har desuden mulighed for at loka-

tionsopdele det nye større lager alt efter, hvor leveran-
cen skal hen geografisk. Det giver et helt andet logistisk 
flow end tidligere,« siger han.

Tilfredsstillende for alle parter
Gennem de seneste år er Blue Waters forretning i Grøn-
land vokset betydeligt, og firmaet håndterer i dag store 
mængder gods med skib og fly til og fra Grønland samt 
internt i Grønland. Hos GFS er man tilfredse med at 
overdrage aktiviteter til netop Blue Water.

»Efter længere tids overvejelser, har vi ønsket af af-
hænde disse dele af vores forretning, og vi har med Blue 
Water fundet et godt firma og en god samarbejdspart-
ner, der vil kunne varetage de eksisterende kunders be-
hov. Og vi er trygge ved, at Blue Water vil sikre den frem-
tidige drift til gavn for både kunder og medarbejdere,« 
lød det i en pressemeddelelse fra GFS i forbindelse med 
overdragelsen.

Den nuværende GFS-direktør, Ole Bøgh Ulriksen, 
skifter i forbindelse med overdragelsen til Blue Water, 
hvor han bliver ansvarlig for at integrere de overtagede 
GFS-aktiviteter i Blue Water sammen med Lars Vajse, der 
er chef for Blue Waters kontorer i Grønland. Ole Bøgh Ul-
riksen har godt kendskab til begge firmaer, da han in-
den direktør-jobbet i GFS var ansat i Blue Water med det 
overordnede ansvar for firmaets aktiviteter i Grønland, 
som han igen får ansvaret for i Blue Water.

Blue Water Greenland har med overtagelse af bygninger og flytteaktiviteter 
fra Greenland Facility Services forstærket sin position i Grønland. Foto: Blue Water

Tekst: Simon Kudal
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Har du
undret dig 
i dag?
Man kan glemme at undre sig. Over det, sidemanden gør, over det, 
statsministeren siger, eller over hvorfor der ikke er � ere lakridser 
i sku� en. Det er, som om vi nogle gange tager verden alt for givet. 
Selvom undren er gratis og ingen begrænsninger har. Skepsis er sundt 
for sjælen. Og for samfundet og for dem omkring dig. Det får os til at 
være kritiske over for magthavere, instanser og vores egen færden. 
Hos Jyllands-Posten sætter vi en dyd i at undre os. Det får os til at stille 
spørgsmål til livet omkring os. Vi mener faktisk, at man ikke kan spørge 
for meget. Så stil spørgsmål. Til det, du læser. Og det, du ikke forstår. 
Og stol på, at der er en avis, der hjælper dig med at � nde svarene. 
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Sundhedsvæsenet i Grønland varetager behand-
ling og sundhedsbetjening for en lille befolk-
ning spredt over et enormt område på over 2 mio. 
km2. Derfor er telemedicin i Grønland et centralt 

redskab både i kommunikationen mellem sundheds-
enheder i Grønland og med udvalgte specialer i Dan-
mark.

»Vi bruger telemedicin der, hvor det giver god mening. 
Det er et værktøj, som hjælper os med at sikre borgerne 
lige adgang til sundhedsydelser. Det forbedrer servicen og 
patientbehandlingen for alle både i de mindre byer og i de 
større,« fortæller chefsygeplejerske i Det Grønlandske 
Sundhedsvæsen Ella Skifte.

Hun forklarer videre, hvordan der med telemedici-
nen i Grønland er gjort store fremskridt de senere år, 
hvor der er etableret telemedicinsk speciallægetilbud 
inden for hudsygdomme, øjensygdomme og neurolo-
giske sygdomme, ligesom der også bruges telemedicin 
i psykiatrien. Lokalt er der uddannet personale, som 
assisterer speciallægerne og er sammen med patienten 
under konsultationerne. 

»Brugen af telemedicin i Grønland adskiller sig fra 
brugen andre steder. I Grønland foregår konsultationerne 
på sygehuset/sundhedscenteret i byen/bygden, og ikke i  
patientens hjem,« forklarer chefsygeplejersken videre.

Forskellige løsninger 
Telemedicinen i Grønland tog sine første skridt for over 
ti år siden, hvor hver bygd med mere end 50 borgere 
fik et såkaldt Pipaluk-apparat installeret på den lokale 
bygdekonsultation/sygeplejestation. Apparatet Pipaluk 
indeholder forskelligt måle-og fotoudstyr og spørge-

Telemedicin sikrer lige 
adgang til sundhedsydelser  

Ella Skifte

skemaer, som den sender videre til regionssygehuset, 
hvor der er læger. Her kan man ud fra oplysningerne 
diagnosticere patienten eller visiterer videre til yderli-
gere undersøgelse.

Med de senere års udvikling har telemedicinen i 
Grønland nu udviklet sig til at blive brugt i alt lige fra 
visitation til diagnosticering såvel som kontrol.

Vi bruger forskellige løsninger med telemedicinen, 
fortæller Ella Skifte. Det bruges lokalt mellem de mindre 
byer/bygder og de større byer ved hjælp af Pipaluk-appa-
raturet, mellem regionssygehusene og landshospitalet 
og mellem landshospitalet og hospitalerne i Danmark. 
Fx har vi sårspecialister i Nuuk, som varetager behand-
ling og kontrol af borgere i hele landet med sårproble-
mer og øjenspecialister i Glostrup, som vurderer vores 
øjenpatienter, fortæller Ella Skifte.

Telemedicinsk sårambulatorie i Nuuk
I 2017 åbnede det telemedicinske sårambulatorie på 
Dronning Ingrids Hospital i Nuuk - et eksempel på et 
specialeområde, hvor den telemedicinske metode har 
højnet servicen. Ved hjælp af telekonference og instruk-
tionsvideoer behandler afdelingen patienter i hele 
landet. Sårambulatoriet modtager billeder eller ser pa-
tienten via videokonference. Behandlingen ordineres 
og følges i afdelingen. Nogle patienter indkaldes til en 
fysisk konsultation, og efter behov optages en instruk-
tionsvideo, som det lokale sundhedspersonale herefter 
følger i plejen. 

»Med det telemedicinske sårambulatorie begrænses 
de lange rejser for patienten og den bedste behandling 
sikres, da dialogen og opfølgningen hele tiden foretages 

af specialisterne på området, fortæller Andy Larfred, spe-
cialeansvarlige overlæge på Kirurgisk Afdeling, Dronning 
Ingrids Hospital.«

Hos patienterne er der opbakning til de digitale løs-
ninger. 40-årige Sofie Broberg fra Ilulissat kom til skade 
ved en snescooterulykke tidligere på året og fik i den 
forbindelse behandling hos sårambulatoriet i Nuuk.

Jeg ser det som en nødvendig og glædelig udvikling 
af vores sundhedsvæsen. Grønland er et stort land med 
lange afstande, så jeg føler mig meget heldig at have 
direkte adgang til specialister og service på det niveau 
uden at skulle rejse hjemmefra til alle behandlinger,  
siger Sofie Broberg. 

Andy Larfred

Sofie Broberg

FAKTA

Hvad er telemedicin? 
Begrebet telemedicin dækker over forskel-
lige typer digitalt understøttede sundheds-
ydelser. Ved hjælp af video og billeder kan 
specialister på lang afstand behandle og råd-
give om sygdomme hos borgerne.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen anvender 
telemedicin indenfor specialerne:

• Dermatologi • Neurologi • Psykiatri
• Øjenområdet



Erhvervsrejser
Betaler du for meget for dine erhvervsrejser? 
Kontakt vores eksperter og få markedets 
billigste fly- og hotelpriser.

Greenland
Canada
Denmark

Foto: Lars Svankjær . Air Greenland

Foto: Qaantas

VR Travel har sendt internationale virksomheder, 
humanitære og statslige organisationer til forretnings-
møder verden rundt siden 1969 

Erhvervsrejser til og fra vigtige forretningsmøder kan være komplekse, 
og vi står til rådighed for dig 24 timer året rundt, med vores egne med-
arbejdere, hvilket gør det nemt og trygt at rejse med VR Travel, idet de 
samme medarbejdere kender din virksomhed fra de normale åbningstider.

Har din virksomhed den billigste pris på erhvervsrejserne?
Få et pristjek af din nuværende indkøbsaftale eller hør, hvordan du i 
samarbejde med VR Travel opnår den bedste pris målt i forhold til ønsket 
rejsetid og komfort.

Få maksimalt ud af dit rejsebudget
• Næsten 50 års brancheerfaring • Værktøjer til at minimere risici 
• Adgang til specialforhandlede priser • Pristjek helt frem til afgang
• 24/7 kundeservice på dansk og engelsk

Kontakt kundeservice 
Danmark: +45 7642 9999
Grønland: +299 322 899
sales@vr-travel.com www.vr-travel.com

’


