
Spørgsmål fra Visit Greenland #1 Webinar d. 6. Maj. 2020 
 

Kære alle, 
 
Tak for alle jeres spørgsmål og kommentarer. Visit Greenlands svar fremgår under 
spørgsmålene. 

 
 
Spørgsmål #1 
Sarah Woodall: Sp. til senere: hvad er nogle af de specifikke forskelle mellem 
turisme Erhvervshjælpepakken og ‘den almindelig’ hjælpepakken i Færøerne? 

 
Svar: From Susanna: “Der er meget pres på regeringen for at indføre en tredje 
hjælpepakke, specielt rettet mod turisme. Jeg tror, at de arbejder på en tredje pakke, 
der vil fokusere på de store turistfirmaer som Atlantic Airways og Smyril Line. Der er 
en samlet enighed om at turisme vil blive hårdest ramt. Derfor kræves der af 
regeringen, at der gøres noget ved det.” 
 
 
Spørgsmål #2 
From Sarah Woodall: omkring den dias med 5 scenarier - er det mest med hensyn til 
grønlænderes rejse evner? 
 
Svar: Hvis du henviser til Destination Thinks dias om de 5 faser i 
begrænsningsscenarier, er de sandsynligvis de samme for alle lande og alle rejser. 

 
 
 
Spørgsmål #3 
Sarah Woodall: Hvad er kilden for den stor frygt (red. i befolkningen over for              
turister)? 
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Svar: frygten blandt befolkningen er en helt naturlig konsekvens af mediedækningen           
globalt af COVID-19. Virussen fylder meget i mediebilledet og har gjort det længe -              
samtidig sender det nødvendige og drastiske tiltag med nedlukning en seriøs besked            
om at befolkningen er i en udsat situation. 
 
 
Spørgsmål #4 
Yewlin: Jeg vil bare melde mig i spørgsmål køen, hvordan kan staycation conceptet             
lykkes? Mit forslag er massivt støtte til Air Greenland så indenrigs billetpriser            
kommer mindst 50%ned ellers bliver staycation en non starter! Selvfølgelig skal           
sådan indgreb være meget tidsbegrænset 8+10 uger. 
 
Svar: Vi er klar over, at en af de betydende forudsætninger for at skabe              
efterspørgsel efter rejser internt i Grønland, er prisen. Vi håber at dem, der sælger              
de enkelte elementer i en turpakke vil tænke på dette ifm. staycation produkter. Vi              
har ikke indflydelse på Air Greenlands priser, som lige nu står i en vanskelig              
situation. Ej heller har vi indflydelse på evt. politiske beslutninger vedr. en særlig             
indsats for at gøre det billigere at rejse internt i Grønland. Det vi har gjort er at                 
anbefale, at der lempes på reglerne omkring feriefrirejser, således at det er muligt, at              
købe for hele rejsens værdi uden at skulle betale skat af beløbet. Det vil sige at gøre                 
det muligt at bruge beløbet på både flybilletter, hotel og evt. Oplevelser. 
 
 
Spørgsmål #5  
Greenland Fiord Tours // Martin Sørensen: Tanny; Vil du uddybe hvad du mener             
med mere værdi for pengene? 
 
Svar: Det forventes at priser på rejser globalt vil stige - også til/i Grønland. Samtidig               
forudsiges det, at med prisstigninger vil kunderne rejse færre gange om året og             
bruge pengene på den store drømmerejse. Med højere priser. færre årlige rejser og             
mere wow-faktor efterspørgsel følger typisk også højere forventninger og krav til           
kvalitet, produkt og service - og det er det, som menes med “mere værdi for               
pengene”. 

 
 

Spørgsmål #6 
Caroline Ellis: Vil de nuværende indrejseregler (negativ COVID test + 5 dages            
karantæne og ny test) ikke gøre det svært at konkurrere med andre destinationer? 
 
Svar: Det er svært at sige på nuværende tidspunkt, da det afhænger af, hvilke krav               
og genåbnings-scenarier andre destination opstiller. De 5 dage i karantæne vil helt            
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klart afskrække nogen, fordi de ikke vil bruge deres ferietid i karantæne. Dette er dog               
et midlertidig system, så det kommer forhåbentlig ikke til at spille den store rolle.  
 
 
Spørgsmål #7 
Tanya Uhnger Wünsche: I min optik kalder denne situation på bedre/mere           
markedsføring, innovation/kreativ produktudvikling og ikke mindst stærk uddannelse        
og efteruddannelse til turisme professionelle. Er der nogen officielle udmeldinger om           
opgradering på disse tre felter? 
 
Svar: Det korte svar er nej. På nuværende tidspunkt er der ikke udmeldt ændringer              
af de strategiske indsatser fra myndighederne. Når det er sagt, så er Departement             
for Erhverv i gang med at udvikle deres nye turismestrategi, hvor disse emner             
naturligt forventes at indgå. Derudover sidder alle institutioner inden for disse felter            
på nuværende tidspunkt og knokler for at tilpasse sig den nuværende situation og             
styrke sine indsatser med de muligheder, der er. 
 
 
Spørgsmål #8 
Kasper Trojlsgaard: Tror vi er mange der venter på officielle udmeldinger fra            
myndighederne i Grønland i forhold til denne sæson, så vi kan tilpasse vores             
forretning og agere over for vores kunder. Har I kontakt med myndigheder og et godt               
bud på om der bliver åbnet op for turisme denne sommer? Vi har mange kunder fra                
udlandet der allerede nu ønsker at rykke deres rejse, men med Air Greenlands             
restriktive regler er dette ikke en mulighed, selvom mange af os er indstillet på at               
rykke kundernes rejse. 

 
Svar: Vi gør hvad vi kan for at sende henvendelserne videre til dem der kan svare                
på dem direkte eller så de kan tage spørgsmål i betragtning i planlægningen. Visit              
Greenland ved desværre ikke mere end det der er udmeldt officielt fra            
myndighederne. Hvad angår Air Greenlands restriktive regler, så er det bedst at            
kontakte Air Greenland vedr. dette. 

 
 

Spørgsmål #9 
Helena: mht bæredygtighed - certificering og blåstempling af den enkelte virksomhed           
... hvordan sikrer man sig at affaldshåndteringen i Grønland også er blåstemplet og             
efter regler om bæredygtighed? 
 
Svar: Affaldshåndtering er selvfølgelig vigtig i forhold til bæredygtighed på et           
nationalt plan - men det er samtidig ikke noget turismevirksomheder eller           
organisationer har direkte indflydelse på. Hvis en virksomhed eller organisation          
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ønsker en bæredygtigheds- eller eco-certificering, bliver den vurderet på de          
indsatser, virksomheden selv gør. Den kan ikke blive målt på eksterne           
samfundsstrukturer, som det offentlige administrerer. 

 
 
Spørgsmål #10 
Tina Ravn Lauritsen: Har I evt. brug for eksempler på sikker/renlighed/Covid           
19-venlig leverandør? Kunne fx være: Hvordan flyver GL og med hvor mange?            
Hvordan tager hoteller imod gæster? Hvordan sejler bådene med evt. gæster? 
 
Svar: Vi er altid interesseret i at se gode eksempler og best practises, som kan               
fremhæves og gives videre til andre.  
 
 
Spørgsmål #11 
Helena : hvordan kan man sikre social afstand i forbindelse med udflugter hvor             
sejladser indgår... vil man kræve at der kun kan være halvdel passagerer på bådene              
og vil prisen i så fald stige til det dobbelte? 
 
Svar: På nuværende tidspunkt er der ikke direkte svar eller retningslinjer på,            
hvorledes turisme operatørerne skal forholde sig mht. sejladser og antal passagerer.           
Vi kan forestille os, at et eventuelt krav til færre passagerer vil have indflydelse på               
prisen. Hvis der er færre passagerer, er der færre indtægter til at dække for turens               
udgifter, og dermed bliver prisen højere pr. person. 

 
 

Spørgsmål #12 
Caroline Ellis : Bliver disse rapporter Tanny taler om sendt ud til os efter webinar? 
 
Svar: Ja - de kan findes i linket længere nede på siden.  
 
 
Spørgsmål #13 
Caroline Ellis : Kan man sende content til jeres staycation website? 
 
Svar: Ja - vi har samarbejdet med DMO’erne for at indhente information om             
staycation produkter fra de enkelte regioner, men vi modtager altid gerne info og             
content, som kan bruges på hjemmesiden og som promoverer staycation og           
relaterede produkter.  
 
 
Spørgsmål #14 
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Sermersooq Business : 'Speaking of' bæredygtig turisme, vil jeg anbefale dette sted            
for at hente ny og aktuel viden omkring bæredygtighed. Der er endvidere også gode              
webinarer. https://www.gstcouncil.org 
 
Svar: Tak for anbefalinger.  
 
 
Spørgsmål #15 
Tupaarnaq Maqe : Vi vil meget gerne have besøg fra Visit Greenland i Østgrønland              
:) 
 
Svar: Tak for invitationen. Vi vil meget gerne komme, når det passer ind i jeres og                
vores planlægning. 
 
 
Spørgsmål #16 
Elise Bruun : Vi skal ud over det der hedder: Det er dyrt at rejse til Grønland, det er                   
slet ikke så dyrt. Vi skal alle have større fokus på det faktisk kan gøres til en god                  
pris. 
 
Svar: Det er godt at høre, at der er vilje og lyst til at skabe produkter, som der er råd                    
til og som falder i tråd med staycation konceptet. Vi skal også huske, at det udover                
pakker til andre byer, også kan være en hjælp at købe et oplevelsestilbud i egen               
region, by eller bygd. 
 
 
Spørgsmål #17 
Greenland Fiord Tours // Martin Sørensen: kan vi lave spørgetimen lidt længere            
næste gang? 

 
Svar: Ønsket er taget til efterretning. Vi forstår, at der er behov for et mere               
dialogbaseret webinar. 

 
 

Spørgsmål #18 
Jakob Schytz: Der blev nævnt at VG snakker med Naalakkersuisut omkring åbning,            
hvad er jeres holdning og mening I fremsiger til Naalakkersuisut? 
 
Svar: Visit Greenland er ikke i en direkte dialog med Naalakkersuisut omkring en             
genåbning, og vi henholder os ligesom alle andre til de officielle udmeldinger givet af              
landslægen og Corona staben. Men Visit Greenland har gjort opmærksom på, at            
branchen ønsker klare retningslinjer ift. en genåbning og deler den relevante           
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information - f.eks. som vi præsenterede på dette webinar. Visit Greenland deler            
selvfølgelig nyeste information på vores hjemmeside. 
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