
PÅ VEJ MOD MERE TURISME

VISIT GREENLANDS STRATEGI FOR MARKEDSFØRING OG MARKEDSUDVIKLING 2020-2023
VISIT GREENLANDS STRATEGI ER EN DEL AF DEN NATIONALE TURISMESTRATEGI

23
20

- fælles indsats for vækst, innovation og ansvarlig turisme
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Visit Greenlands strategi for markedsføring 
og markedsudvikling indtil 2023
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Turismen er et af de hurtigst voksende 
erhverv i verden. I 2025 forventes antallet 
af internationale turistankomster at nå op 
på 1,6 milliarder om året på verdensplan. 
Samtidig med, at denne vækst sker, er 
der også verden over stigende fokus på de 
afledte effekter, som turismen bringer med 
sig, positive som negative.

I Grønland er der stor politisk fokus på at 
udvikle turismen gennem den nationale 
turismestrategi og med turisme ønsker vi 
øget økonomisk vækst, flere arbejdspladser 
og en bæredygtig udvikling af vort samfund.

Med anlæggelsen af nye internationale lan-
dingsbaner og lufthavne i Ilulissat, Nuuk 
og den regionale landingsbane i Qaqortoq, 
er der skabt grobund for øget turisme til 
Grønland. Men de positive gevinster kom-
mer ikke af sig selv. At gøre Grønland mere 
tilgængelig for potentielle og eksisterende 
markeder vil også kræve, at vi forbereder 
modtagelse af flere turister og investerer 
flere ressourcer i både at tiltrække turister 
og håndtere turismen nationalt, regionalt 
som lokalt. I november 2018 samledes hele 
den grønlandske turismebranche til en 
konference, hvor ønsker til en fremtidig tu-
rismeudvikling blev drøftet og som resulte-
rede i 11 anbefalinger til en ansvarlig turis-
meudvikling.

Denne strategi er i høj grad en 
viderebearbejdelse af erhvervets ønsker 
samt Visit Greenlands mål  for at skabe 
en ansvarlig turismeudvikling med fokus 
på bæredygtighed; økonomisk, socialt og 
miljømæssigt. Visit Greenlands strategi 
handler primært om markedsføring og 
markedsudvikling indenfor de rammer, 
som fastlægges i Naalakkersuisuts strategi, 
som vedrører rammevilkår for erhvervet.



11ANBEFALINGER FRA TURISMEKONFERENCEN

En stærk og sammenhængende strategi for turismeudviklingen

Sæsonudvidelse – spredning af turisme over tid og sted

Øget Innovation og Iværksætteri

Bæredygtighed; natur og kultur

Certificering af turismeoperatører – kvalitet og sikkerhed

Sikring af arbejdskraft til turismebranchen

Kompetenceudvikling og uddannelse

Infrastruktur – udover lufthavne/heliporte; havne modtagerforhold, veje, 
stier, attraktioner, skilte toiletter, souvenirs m.m.

Digital servicering af turister

Etablering/styrkelse af de regionale modtage-apparater og marketing 
organisationer

Branding og Markedsføring
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TOWARDS MORE TOURISM 2018
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Vi er med til at skabe økonomisk vækst, arbejdspladser og en 
bæredygtig udvikling af vores samfund ved at gøre Grønland til 
en internationalt kendt og efterspurgt adventure destination, 
med fokus på kvalitet, sikkerhed og bæredygtighed.

Foto: Rebecca Gustafsson - Visit Greenland

VISION
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OM STRATEGIEN

INDTIL 2023
Grønland, har med beslutningen om at anlægge tre nye 
lufthavne, valgt at satse helhjertet på mere turisme.
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I 2016 lancerede Grønland Selvstyre sin 
strategi “Hvad skal der til”, med fokus på at 
skabe gunstigere vilkår for turismeudvik-
lingen.  Dette blev gjort gennem ændring 
af krydstogtafgifter, planlægning af nye in-
ternationale landingsbaner, etablere land-
gangsforhold for krydstogtskibe, fremme 
private investeringer i oplevelses- og mod-
tagerapparatet gennem koncessioner, op-
start af visitor centre, markedsudvikling via 
Visit Greenland og erhvervsfremmetiltag.

På omtrent samme tidspunkt lancerede 
Visit Greenland sin strategi med fem must 
win battles, og et mål om at gøre Grønland 
mere synlig overfor adventureturister. En 
turismeform der vokser stærkt globalt set, 
som lægger største værdi til lokalsamfundet, 
minimerer det miljømæssige aftryk og tager 
hensyn til den lokale kultur. 

I perioden 2016-2018 har Grønland oplevet 
en vækst på udenlandske overnatninger 
(inkl. DK) på 10,8% , en vækst i antal 
udenlandske flypassagerer (inkl. DK) på 
3,3%  samt en markant stigning i antallet af 
krydstogtpassagerer på 88,7% . 

Med denne positive udvikling er det nu tid 
til at kigge fremad mod 2023.

Grønland har i perioden udviklet sig 
fra - at være en, på globalt plan, ukendt 
turismedestination - til de senere år at 

1

blive listet som et af de vigtigste rejsemål, i 
forskellige kendte online og trykte medier. 
Dette skaber et nyt afsæt for at høste den 
øgede interesse, og få endnu flere til at få 
øjnene op for vores unikke destination. 

Visit Greenland ser sin rolle, som den, der 
påvirker turisterne i deres beslutningspro-
ces, hvor Grønland opstår som en mulighed 
og hvor turisten søger information om rej-
seoplevelser. Når turisten har fået konkret 
interesse for Grønland, så er det de kom-
mercielle partneres og destinationers opga-
ve at omsætte den øgede efterspørgsel til en 
rejseoplevelse.

Med større tilgængelighed til og i Grønland 
er det naturligvis vigtigt, at vi samtidig med 
øget turisme, passer godt på vores natur og 
vores små samfund i byer og bygder.

Derfor vil vi gennem dialog og samarbej-
de med hele erhvervets interessenter sik-
re, at Grønlands turismeudvikling sker 
på basis af en bæredygtighedstilgang.  
For turismen skal være med til at bidrage til 
en positiv udvikling af vores samfund, både 
for turister og lokalbefolkning, gennem 
økonomisk vækst, beskæftigelse og flere 
oplevelsesmuligheder.

Grønland vil være for de turister, der 
ønsker en autentisk  og unik oplevelse med 
en varierende grad af fysisk aktivitet og 

ET NYT AFSÆT FOR TURISMEN

2

3

1 Kilde: bank.stat.gl/tudhot - kategorien Ukendt er fordelt proportionalt ud mellem lande-segmenterne

Kilde: bank.stat.gl/tudfly - kategorien Uoplyst er fordelt proportionalt ud mellem lande-segmenterne

Kilde: bank.stat.gl/tudkrp
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kulturel fordybelse. Det betyder at vi skal 
være dygtige til at udvikle vores produkter 
til denne type turist og hvad de efterspørger.

Samtidig er det nødvendigt, at vores 
oplevelser udvikles hele året rundt, så vores 
gæster både kommer sommer og vinter, 
bliver længere og bruger flere penge. Ikke 
mindst er det helt centralt, at vores turister 
synes, at kvaliteten modsvarer prisen på  
oplevelsen. Derfor er det vigtigt, at vi skaber 
et kvalitetssystem til at sikre en løbende 
forbedring.

Hos Visit Greenland forpligter vi os til 
at sikre en ansvarlig udvikling af vores 
turisme ved at tiltrække de rette segmenter 
og til at håndtere turismen med et fokus 
på bæredygtighed. Ikke alene, men i 
samarbejde og dialog med alle vores 
interessenter. Vores strategi rækker kun til 

2023 og er forberedelse til mere turisme, 
men vores arbejde og initiativer vil have en 
effekt lang tid frem.  

Med udsigten til væsentligt øget 
tilgængelighed i 2023, så er det nu vi skal 
skabe en fælles indsats for vækst, innovation 
og ansvarlig turisme.

Foto: Peter Lindstrom - Visit Greenland

          Visit Greenland ser sin rolle, som 

den der påvirker turisterne i deres 

beslutningsproces, hvor Grønland opstår 

som en mulighed og hvor turisten søger 

information om rejseoplevelser. 

Når turisten har fået konkret interesse 

for Grønland, så er det de kommercielle 

partneres og destinationers opgave at 

omsætte den øgede efterspørgsel til en 

rejseoplevelse.
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Visit Greenland har siden 2012 

jævnligt foretaget turist interviews 

med turister i Grønland. I perioden 

2012-2015 var den gennemsnitlige 

‘Overordnede tilfredshed’ med 

oplevelserne i Grønland 4,7 på en 

skala fra 1 til 5. I sommeren 2017 

foretog Visit Greenland igen en 

række interviews, og her var den 

gennemsnitlige ‘Overordnede

tilfredshed’ ligeledes på 4,7.
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#2

MUST WINS 
INDTIL 2023

Turisme hele året 
rundt i hele Grønland

Foto: Peter Lindstrom - Visit Greenland12

Øge efterspørgslen 
fra adventure turister



#4
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Fremme gunstige 
rammebetingelser

#3Videndeling og 
kompetenceløft
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Bæredygtighed er blevet et must for 
enhver turismedestination, og vigtigt for 
at opretholde en konkurrencefordel i en 
global industri i vækst.
 
For at skabe de bedste rammer for at 
implementere ansvar og bæredygtighed 
i turismeerhvervet i Grønland, og for, at 
sikre at vi tager de rigtige beslutninger 
for Grønland, vores natur og befolkning, 
så har Visit Greenland fokuseret på fire 
overordnede must wins for sit arbejde. 
Selvom vores strategi kun rækker frem til 

I vores arbejde med de 4 must wins så har Visit Greenland valgt følgende fire verdensmål, 
med tilhørende delmål, som vi vil opfylde i vores strategi for 2020-2023.

2023, så rækker turismeudviklingsarbejdet 
længere ud. Disse must wins vil være vores 
pejlemærker for en bæredygtig udvikling af 
turismen og vil vise os den rette vej mod en 
bedre fremtid.
 
Denne strategi vil helt konkret blive 
underbygget af årlige handlingsplaner, 
som gør det muligt at planlægge specifikke 
opgaver og som samtidig tager højde for 
nye opståede behov og opgaver.

METODE

DELMÅL
VORES FOKUS

4.7 8.9 12.b 17.17
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Denne turismestrategi er baseret på et omfattende grundlag
af research, analyser samt baggrundsviden såsom:

Fokusgruppemøder

Workshops og møder med vigtige interessegrupper

Turismekapacitetsanalyser

Specifikke analyser ifm. de grønlandske oplevelsesprodukter

Indhentning af viden fra konferencer/møder omkring adventure turisme, 
branding, samt digitalisering

Studier af turismeudvikling i Norden, især Island og Færøerne 

Research af internationale certificeringsordninger

Review af andre landes strategier

Tidligere visitor surveys, økonomiske tal, årsberetninger, 
holdningsundersøgelser m.m.

Vi er med til at skabe økonomisk vækst, arbejdspladser og en bæredygtig udvikling af 
vores samfund ved at gøre Grønland til en internationalt kendt og efterspurgt adventure 
destination, med fokus på kvalitet, sikkerhed og bæredygtighed.

Visit Greenland gennemfører en målrettet og prioriteret international markedsføring af 
Grønland overfor adventure segmentet, samt arbejder for at fremme ansvarlig turisme med 
fokus på innovation, vækst og bæredygtighed i samarbejde med interessenter i Grønland 
og partnere i udlandet. 

Foto: Peter Lindstrom - Visit Greenland

”Turisme, der tager hensyn til 
den aktuelle og fremtidige øko-
nomiske, sociale og miljømæs-
sige udvikling og tilgodeser de 
besøgende, turismeindustrien, 

miljøet og lokalbefolkningen”.

Kilde:
UNWTO - World Tourism Organization

”
BÆREDYGTIG 

TURISME
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#1Øge efterspørgslen 
fra adventure turister

4 MUST WINS

Foto: Peter Lindstrom - Visit Greenland

   Møde og konferencegæster bruger 
3 gange så meget pr. dag sammenlignet med 
ferierejsende. De rejser primært i skuldersæ-
son og vintersæson og bidrager med viden og 

netværk. 

Kilde: Visit Denmark

Kilde: Bannikin.com og adventuretravel.biz

”

0% 25% 50% 75% 100%

ADVENTURE TOURISM

ALL INCLUSIVE TOURISM

Hvorfor Adventure turisme?

5%

65%
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Grønland er en unik turismedestination. Det er vores overbevisning at der er plads til langt 
flere turister som vil opleve vores storslåede natur og få indblik i den grønlandske kultur og 
opleve den autenticitet som vores land er kendt for.

Visit Greenland ser sin rolle, som den der påvirker turisterne i deres beslutningsproces, hvor 
Grønland opstår som en mulighed og hvor turisten søger information om rejseoplevelser. 
Når turisten har fået konkret interesse for Grønland, så er det de kommercielle partneres og 
destinationers opgave at omsætte den øgede efterspørgsel til en rejseoplevelse.

For at kunne tiltrække turister til Grønland inden de nye atlantlufthavne åbner, så må syn-
lighedsarbejdet styrkes. Der skal skabes et “Reason to Go” for turister, der i dag ikke endnu 
har fået Grønland på nethinden over mulige rejsedestinationer. Hvis ikke synlighedsarbejdet 
styrkes, så er risikoen, at der ikke genereres nok indtægter, til når lufthavnene åbner og i årene 
herefter.  

Adventure turisme er den hurtigst voksende turismetype, og passer godt til Visit Greenlands 
strategi for ansvarlig turisme med fokus på bæredygtighed. Fra for få år siden at have været 
et nichemarked, er adventure turisme ifølge Technavio.com på vej mod en markedsandel på 
36% af den globale turisme i 2020.

Ifølge Allied Market Research vil den globale vækst i adventure turismen være på mellem 
13% og 21% frem til 2023, hvorefter væksten stabiliserer sig på et lavere niveau: 

Adventure Travel Trade Association definerer adventure turisme som indeholdende elemen-
terne Natur, Kultur og Fysisk Aktivitet fra alt lige fra let fysisk til hård fysisk aktivitet. Adven-
ture turisme bidrager med 65% af de totale rejseomkostninger til det lokale samfund og er 
således med til at skabe vækst, arbejdspladser og oplevelser. Det er derfor vigtigt, at vi som tu-
rismedestination og som erhverv tilpasser vores produkter og services til, hvad der efterspør-

2.000.000
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1.000.000

500.000
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677.695

788.668
926.507

1.102.634

1.335.738
1.461.895

1.562.299
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0

Global adventure turisme marked, 2016-2026 (mio $)
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Vi vil markedsføre Grønland jvf. vision om at gøre Grønland kendt og anerkendt som 
adventure turismedestination med fokus på bæredygtighed. 

Vi vil arbejde på at realisere en brandingkampagne i årene 2021-2023. Målet er at 
opnå størst mulige synlighed som turismedestination på prioriterede markeder op til 
åbningen af de nye lufthavne. 

Vi vil i strategiperioden udvikle en national kvalitetsmærkningsordning,som lanceres 
såfremt der bevilges midler hertil. 

Vi vil i strategiperioden fokusere den slutkunde rettede (B2C) indsats gennem vide-
reudvikling af hjemmesiden visitgreenland.com. 

Vi vil i strategiperioden fokusere den brancherettede (B2B) indsats  og markedsud-
vikling på hovedmarkederne: DK, Tyskland, Storbritannien, Frankrig og Nordame-
rika.

Vi vil undersøge og prioritere indsats på udviklingsmarkederne: Sydeuropa, 
Asien og Benelux-landene. Herudover undersøges om der kan etableres øget 
markedsføringsindsats sammen med islandske operatører, og i de lande, hvorfra 
Island modtager turister. 

Vi vil arrangere kendskabsrejser (FAM trips) og events for udenlandske rejseagenter 
og sikre samarbejde mellem grønlandske og udenlandske rejsearrangører. 

Vi vil deltage i de vigtigste rejsemesser og workshops i vores prioriterede markeder. 
Nogle af disse er:  Midatlantic, 5-Countries Workshop, Paris Nordic Workshop, ITB 
Berlin, Vestnorden, Seatrade Cruise Europe, ATWS, DTTT Global, NATA workshops 
og AECO konferencen. 

HHovedinitiativer indtil 2023

ges fra adventure turister. For at kunne tiltrække flere besøgende og opretholde interessen, 
bør  kvalitet i turismeproduktet og levering af oplevelserne være fundamentet for udviklingen 
af turismen i Grønland. En kvalitetsmærkningsordning, med fokus på sikkerhed, god service, 
miljømæssige og kulturelle hensyn, skal klæde branchen på til konstant at forbedre sig og se 
frugten af denne forbedring. 

Krydstogtturismen er stærkt stigende. Visit Greenland vil følge krydstogtudviklingen i 
Grønland, med henblik på at kunne pege på optimale rammer for en bæredygtig udvikling af 
krydstogtsturismen.
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Vi vil deltage i andre events, når det passer med turismens udviklingsmål og vil også 
prioritere deltagelse i Grønlands Selvstyres erhvervsfremstød i udlandet.

Vi vil samarbejde med alle repræsentationer omkring initiativer, der kan være med til 
at skabe forbindelser og synlighed om Grønland som turismedestination, i de lande 
hvor repræsentationerne er placeret.

Vi vil fortsætte samarbejdet med de nordiske visit organisationer via Nordic Tourism 
Working Group, og samarbejde med Visit Denmark og Wonderful Copenhagen.

Vi vil fortsætte NATA - North Atlantic Tourism Association samarbejdet mellem 
Island, Færøerne og Grønland, hvis vigtigste opgaver er at arrangere rejsemessen 
Vestnorden samt administrere støtteordning til turismeudvikling, markedsføring 
samt kulturudveksling.

Vi vil i 2021 forestå afviklingen af Vestnorden rejsemessen i Grønland. Ved messen 
lanceres brandingkampagnen, der skal tiltrække flere turister til Grønland ifm. åbning 
af de nye lufthavne i 2023.

Vi vil i 2020 arrangere et krydstogtsseminar og følge op på en tættere dialog med 
alle relevante interessenter, herunder AECO - Association of Arctic Expedition Cruise 
Operators, som arbejder for bæredygtige cruise operationer i det arktiske. 

Årlig vækst indtil 2023 i antal udenlandske overnatninger på omkring 5%.

Det er et mål, at visitgreenland.com i strategiperioden øger sin unikke besøgende 
med 15% årligt.

Årlig vækst i agenter der sælger Grønland, enten eksisterende agenter der sælger 
nye destinationer eller nye agenter - målet er 3 nye destinationer/agenter. 

MÅLSÆTNING#1 for synlighed og international markedsudvikling
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#2Turisme hele året 
rundt i hele Grønland

4 MUST WINS

Foto: Peter Lindstrom - Visit Greenland

H
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Visit Greenland vil arbejde på at gøre 
turismen til et helårs erhverv. Ved at 
sprede turismen over både sommer og 
vinter samt i skuldersæsonerne fyldes der 
op på fly og overnatningssteder og der 
kan udbydes oplevelser hele året rundt. 
Det skaber omsætning i hele værdikæden 
fra agenter, rejsebureauer, incoming, 
overnatningssteder, turismeoperatører til 
souvenirbutikker, guider, museer m.m. 

Når efterspørgslen er der, vil der også 
være et større incitament til at tiltrække 
helårsbeskæftigelse og større incitament 
til at uddanne sig inden for turisme. Der er 
dermed en række positive afledte effekter af 
at satse på helårsturisme. 

Udvikling af nye vinterprodukter er 
nødvendigt og særligt Dark Sky turisme, 
som Visit Greenland har videreformidlet 
til branchen er interessant for erhvervet at 
forfølge, da netop dette fænomen er med til 
at tiltrække gæster til arktiske destinationer 
i vinterperioden. 

Visit Greenland ser et særligt potentiale 
i at tiltrække turister til vintersæsonen 
via branding kampagnen samt i MICE - 
Meetings, Incentives, Conferences and 
Events indsatsen.

HHovedinitiativer indtil 2023
Vi vil arbejde på ved at gøre vintersæsonen og vinterprodukter synlige gennem 
nyhedsbreve, foto, video, presse og agentbesøg i skuldersæsonen samt i samarbejde 
med turismeoperatører, destinationsselskaber (DMO)  og flyselskaber. 

Vi vil i 2020 sætte fokus på meetings incentives, conferences & events (MICE) og 
markedsføre Grønland som en attraktiv MICE-destination. Visit Greenland vil 
prioritere MICE segmentet med særlig indsats ift. FAM-trips og vil hjælpe lokale 
turoperatører i deres MICE-produktudvikling.

Vi vil samle ny viden om vinterprodukter og innovative tiltag, der kan være med til at 
udvide sæsonen og videreformidle disse til branchen.

21
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Sermersooq 
Øst

17.775

21.239

Med et bæredygtigt turismeerhverv menes også turisme der er spredt mere ud 
geografisk, så der skabes grundlag for beskæftigelse og indtjening på mindre 
bosteder, hvor der er grundlag for turisme. Heldigvis er det en voksende trend blandt 
adventure turister, at de gerne vil opleve steder der ikke er overrendt af turister 
og hvor man kan opleve autenticitet og ro. Ved at skabe nye produkter med disse 
elementer og markedsføre dem overfor de rette segmenter (f.eks. authenticity seekers 
og ethnophiles) kan man på sigt opnå en mere harmonisk distribution af turisterne 
i landet.
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” Visit Greenland vil arbejde på at gøre turismen til et helårs erhverv.

23Foto: Peter Lindstrom - Visit Greenland

Som det fremgår på ovenstående figur har Grønland i mange år haft en udfordring 
med at tiltrække turister i alle årets 12 måneder. De seneste 10 år har turister 
primært besøgt landet i juni-september, mens der i årets øvrige måneder har 
været meget lav efterspørgsel, bortset fra en lille sekundær sæson i marts-april - 
og i nogle år også maj.

Hvis turismeudviklingen i Grønland skal være økonomisk bæredygtig kræver det 
at turismebranchen kan tjene penge og tilbyde jobs hele året rundt. Dette kan 
kun ske via et målrettet og bredt samarbejde i branchen om at skabe efterspørgsel 
fra turisterne i de nuværende lavsæsoner via koordineret markedsføring og 
produktudvikling, der gør måneder uden for højsæsonen synlige og attraktive.
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#3Videndeling og 
kompetenceløft

4 MUST WINS Foto: Frank Busch

 
          Visit Greenland deltager i projektet ‘Digital Tourism in the Nordics’, hvis formål er at 
skabe et website der indeholder ‘best practices’ vejledninger til online markedsføring via 
hjemmesider, sociale medier og online medier, samt vejledninger til hvordan man gør sine 
produkter tilgængelige for online booking og salg. 

Visit Greenland har i november 2019 gennemført en survey omkring turismeoperatørers 
kompetencer indenfor online marketing og salg, hvor det bl.a. fremgår at ca. halvdelen 
af operatørerne ikke tilbyder online booking/salg. Derudover viser survey’en at kun ca. 
15% anvender deres firmas profil på tripadvisor.com aktivt. Tripadvisor er verdens mest 
anvendte portal for bl.a. anmeldelser af rejseoplevelser.

*
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I takt med ønsket om mere turisme til 
Grønland bliver det tydeliggjort, at der 
er behov for et bredt kompetenceløft på 
tværs af erhvervet, og at skabe en optimal 
synergi i turisme koordinering. Det er både 
nødvendigt at forberede erhvervet på den 
fremtidige udvikling og at kende hinandens 
roller og ansvarsområder.
 
Derfor vil Visit Greenland arbejde for en 
bred dialog på tværs af sektorer omkring 
behovsafdækning samt tydeliggøre 
ansvarsområder i samarbejdet med 
de væsentligste spillere inden for 
turisme. Det gælder også en tættere 
dialog med kommuner og de regionale 
turismedestinationskontorer (DMOer) 
samt deltagelse i workshops og seminarer. 
Formålet er vidensdeling og en koordineret 
indsats baseret på en forståelse af, at 
turisme håndteres på tværs af sektorer og 
skal håndteres og udvikles på baggrund af 
disse ansvarsområder. 
 
Det er vigtigt at udbrede forståelse af 
turismens værdi for samfundet og at turister 
føler sig velkomne og modtaget af de lokale 
samfund. I en bæredygtig udvikling er der 
både plads til turister og lokalbefolkningen. 

Visit Greenland vil arbejde for udvikling 
af bæredygtig turisme i samarbejde med 
DMOer og relevante interessenter og vil i 
strategiperioden lave holdningsundersøgel-
ser, der skal belyse hvorvidt der bør igang-
sættes indsatser.

 
En udfordring, vi står over for, i arbejdet 
med videndeling og et kompetenceløft er 
digitalisering. Den teknologiske udvikling 
og digitalisering er for nogle et overset 
område og kan tages for givet i menneskers 
hverdag, men denne udvikling er en af de 
største drivkræfter bag vækst inden for 
turisme. Dette skyldes, at digitalisering først 
og fremmest handler om mennesker, og den 
måde vi anvender og søger information på, 
og derfor er den digitale udvikling koblet til 
vores forbrug af rejseoplevelser. 
 
Når vi vægter digitalisering højt, skyldes 
det dermed, at digitalisering er med i 
hele værdikæden fra, at turister søger 
information, når interessen vækkes, når der 
foretages køb, under rejsen og efterfølgende, 
når turister deler oplevelser med andre 
potentielle rejsende og deres netværk.
 
Vores mål handler derfor først og 
fremmest om at komme på teknologisk og 

Grønlands Selvstyre
/ Departementet for 
   Erhverv og Energi

Visit Greenland

Regioner
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servicemæssig omgangshøjde med de førende destinationer for at møde den forventning, 
som både nutidens og fremtidens turister har til Grønland. Dette mål kan vi kun opnå 
gennem en klar ansvarsfordeling blandt primære turismeaktører og  et kompetenceløft 
i branchen. Dette omfatter et løft af digitale kompetencer i erhvervet, et tæt samarbejde 
med uddannelsesinstitutioner, bedre og mere omfattende analyser af markedsdata og 
om digitale samarbejdsplatforme.

Vi vil udvikle hjemmesiden visitgreenland.com, som fungerer som grundplatformen 
for markedsføring af Grønland, og som findes på dansk, engelsk og tysk. 

Vi vil deltage i det 3-årige projekt ‘Digital Tourism In The Nordics’ sammen med 
Island, Finland og Færøerne, for at øge digitale kompetencer for små og mellemstore 
turistvirksomheder. Visit Greenland vil bruge projektet til at tilbyde turismeoperatører 
hjælp til opstart med digitale værktøjer, og al den viden de skal bruge for at komme 
godt i gang. 

Vi etablerer i 2020 faste dialogmøder med DMOerne omkring den regionale turis-
meudvikling, herunder samarbejde omkring presse og FAM trips  (kendskabsrejser 
for agenter) samt generelt omkring synliggørelse af destinationerne, herunder ver-
densarvsområderne.

Vi vil i strategiperioden fokusere sin brancherettede (B2B) indsats gennem 
videreudvikling af traveltrade.visitgreenland.com. Fra denne platform udvikles 
redskaber til brug for branchen og der tilføres ny viden gennem bl.a. nyhedsbreve 
og turismeanalyser. Hjemmesiden er henvendt både til operatører herhjemme og 
agenter i udlandet. Videndeling i form at et nyt on-line dialogforum skal komme hele 
branchen til gode.

Vi vil udføre holdningsundersøgelser i de største byer samt de bygder der arbejder 
med turisme. Herudover vil Visit Greenland producere informationsmateriale 
omkring turismens værdi for samfundet, og skabe forståelse for hvad Visit Greenland 
arbejder med.

Samarbejde med Campus Kujalleq omkring udvikling af turismeuddannelserne, 
samt samarbejde med universiteter i ind- og udland.

HHovedinitiativer indtil 2023
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KVALITETSMÆRKNINGSORDNING
Visit Greenland vil prioritere igangsættelse af en national

27Foto: Peter Lindstrom - Visit Greenland
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#4Fremme gunstige 
rammebetingelser

4 MUST WINS

Foto: Mads Pihl - Visit Greenland
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Visit Greenlands tilgang er, at rammevilkår kontinuerligt bør evalueres, 
og at ugunstige rammer ikke må handlingslamme erhvervet. 

En lang række rammevilkår påvirker turismeudviklingen i Grønland og 
det er Grønlands Selvstyre, der beslutter hvilke rammevilkår, der skal 
gældende for turismen. Selvom Selvom Visit Greenland ikke direkte selv 
beslutter rammevilkår, så har vi en aktiv rolle, som faglig høringspart i 
forhold til ændringsforslag, som initiativtager til få udvalgte rammevilkår 
på dagsordenen og i høj grad som facilitator for at skabe en positiv 
udvikling under de, til enhver tid, gældende rammevilkår.

Rammevilkår med særlige konsekvenser for turisme er bl.a. afgifter, 
infrastruktur, turismekoncessioner, fødevarelovgivning, statistik, adgang 
til arbejdskraft, uddannelse, hundeslæde, fiskeri og jagt, privat udlejning 
af boliger, sikkerhed og kontrol, støtteordninger, visumregler, m.m 

At kende turismens økonomiske aftryk på nationaløkonomien, og gennem 
denne skabe sammenlignelighed med andre lande, er nødvendigt for at 
kunne planlægge indsatser der passer til Grønland. Derfor bakker Visit 
Greenland op om den nye turismelov om bl.a. Grønlands Statistik. Ønsket 
er at få at vide præcist hvad turismen betyder for vort land, og hvilke 
rammebetingelser der er nødvendige for at skabe vækst og bæredygtig 
udvikling.

Siden juli 2014 har Visit Greenland og Grønlands statistik samarbejdet 
med Mittarfeqarfiit om at registrere flypassagerers bopælsland. Der er 
generelt behov for, at data bliver mere valide og brugbare.



HHovedinitiativer indtil 2023
Vi vil samarbejde løbende med Departementet for Erhverv, Energi og Forskning m.fl. 
for at forbedre statistik og dokumentation, herunder på nye metoder til indsamling 
af data, særligt ift. til hvor turisterne kommer fra.

På overnatningsområdet vil vi i samarbejde med Grønlands Statistik arbejde på, 
at få inkluderet flere overnatningssteder i de månedlige registreringer af antal 
overnatninger pr. nationalitet samt antal gæster. 

Vi vil fortsætte med at analysere markeder, trends og tendenser inden for international 
turisme med henblik på anvende denne viden til at markedsføre Grønland bedst 
muligt og viderebringe værdifuld viden til branchen. 

Vi vil udgive en årlig turismerapport på tourismstat.gl

Vi vil arbejde for en øget dialog med alle interessenter i bestræbelserne på at 
identificere og påvirke til bedre rammebetingelser for turisme, da det er afgørende 
skridt for erhvervets bæredygtige udvikling. 

Vi vil arbejde for at øge forståelsen for hvad turisme koncessionerne kan betyde for 
udvikling af destinationerne og regionerne.

3030 Foto: Mads Pihl - Visit Greenland



” Visit Greenland vil arbejde for en øget dialog med alle 
interessenter i bestræbelserne på at identificere og påvirke 
til bedre rammebetingelser for turisme, da det er afgørende 
skridt for erhvervets bæredygtige udvikling.

31Foto: Peter Lindstrom - Visit Greenland
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O ” For Visit Greenland handler vores mål vedr. digitalisering først 
og fremmest om at komme på teknologisk og servicemæssig 
omgangshøjde med de førende destinationer, hvilket også 
er hvad nutidens og fremtidens turister forventer af en 
destination som Grønland.

33Foto: Mads Pihl - Visit Greenland
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Foto: Peter Lindstrom - Visit Greenland34



#1

#2

#3

Antallet af udenlandske overnatninger er i 
perioden 2019-2023 steget med ca. 5% om året.

Turisternes overordnede tilfredshed med besøget 
og oplevelserne i Grønland er som minimum på 
samme niveau som i 2015 og 2017, hvilket var 4,7 
ud af 5.

Mindst 80% af borgerne i Grønland ser turismen 
som noget der bidrager positivt til det grønlandske 
samfund.
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