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Vedr. høringssvar vedr. kommuneplantillæg nr. 4 til Qaasuitsup Kommuneplan 2014-26 
med tillæg, delområdeplan for område 0003-L01  

Turismen er vokset markant over de seneste årtier i Ilulissat/Diskobugtområdet, og det 
nationale turistråd finder det positivt, at man fra kommunal side aktivt ønsker at 
forholde sig til regionens attraktive naturområder med henblik på optimal udnyttelse af 
disse.   

Visit Greenland finder imidlertid det pågældende kommuneplantillæg både for 
vidtgående og potentielt ødelæggende for et af Ilulissat-egnens helt unikke og 
naturligt beliggende åndehuller, der efterspørges af købestærke turistsegmenter over 
hele verden. Eqi er i sig selv en attraktion og for nogle turister den primære grund til at 
besøge Ilulissat. Dette betyder naturligvis ikke, at der ikke kan udvikles flere camps i 
området, men det er afgørende, at der er bufferzoner mellem de enkelte camps samt 
at der stilles krav til volumen, kvalitet og miljøpåvirkning. 

Vi finder det endvidere problematisk, at et sted, der gennem flere år er bygget op og 
investeret i af en lokal turismevirksomhed, og som har taget mange miljømæssige 
hensyn for specifikt at tiltrække turister, som efterspørger miljøvenlig turisme i simple 
omgivelser, nu potentielt vil kunne miste sin attraktionsværdi. Hvilket vi mener højest 
sandsynligt vil blive tilfældet bl.a. med udsigten til en nærliggende campingplads, 
opførelse af op mod 100 hytter, udledning af spildevand ned mod tilstødende kystlinje, 
affaldsforbrænding og larm fra generatorer.  

Visit Greenland efterlyser i stedet, at der udarbejdes et nyt kommuneplantillæg, der 
peger på, hvordan området både kan udnyttes af flere interessenter, og  samtidigt sikre 
de investeringer, der allerede er foretaget i Eqi.  

I den forbindelse mener Visit Greenland, det er hensigtsmæssigt at udstykke områder 
som Eqi i koncessioner, som bl.a. sikrer, at der stilles krav til, at den miljømæssige 
belastning af det naturskønne område er bæredygtigt forsvarligt. Med koncessioner 
har kommunen netop muligheden for at tildele ansvar til koncessionshaverne, og 
dermed sikre at naturen holdes ren samt at menneskets aftryk i og påvirkning af 
naturen holdes på et minimalt niveau til glæde både for lokalbefolkning, turister og 
fremtidige generationer. 

Visit Greenland mener endvidere, at områder som Glacier Lodge Eqi og måden 
hvorpå naturen omkring hyttecampen forvaltes er et mønstereksempel på, hvordan 
man med fordel kan udvikle unikke naturområder – og gøre dem tilgængelige for 
endnu flere turister. 



Således ser vi umiddelbart intet problematisk ved såfremt Qaasuitsup Kommunia efter 
relevante undersøgelser og høringsproces skulle ønske at udlægge øvrige 
naturområder til rekreation eller turisme, eksempelvis umiddelbart nord for det område, 
der er fokus på i førnævnte kommuneplantillæg, hvor der enten på fastland eller på 
øer i nærhed af Eqi også er udsigt til indlandsis, gletsjere, og ikke mindst relativ nem 
adgang dertil via havet fra Ilulissat. 

Væsentligst er, synes vi, at man har fokus på at skabe og sikre optimale 
rammebetingelser, der understøtter og udvikler Qaasuitsup Kommunias turisterhverv 
samt at dette sker med udgangspunkt i en bæredygtig anvendelse af den arktiske 
natur. Visit Greenland mener, at kommunen med dette tiltag overser muligheden for at 
udvikle flere eksklusive vildmarks-camps og i stedet skaber vækst indenfor den brede 
turisme, hvor den enkelte turist betaler væsentligt mindre for en oplevelse i Eqi end 
tilfældet er i dag.   

Det virker på Visit Greenland taktisk ulogisk – områdets udstrækning taget i betragtning 
– at man vælger at belaste området lige omkring den eksisterende camp så intensivt, 
med ødelæggelse af den eksisterende camps værdi til følge.  

   
Med venlig hilsen  

Anders Stenbakken  

 


