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Executive Summary / Indledning

Den globale Covid-19 pandemi resulterede i ca. 70% færre landbaserede turister i
Grønland i 2020 - og ingen anløb af krydstogtskibe.

Alle turistoperatører i Grønland har været hårdt ramt og vi kan kun håbe at så
mange som muligt klarer sig igennem krisen.

Visit Greenland foretog i løbet af 2020 to spørgeundersøgelser blandt grønlandske 
turistoperatører - én i april og én i december. Den første, som kan læses på 
vg.gl/cov_GL_op_2020, viste bl.a. at over halvdelen af de 37 respondenter allerede 
på det tidspunkt havde mistet mere en 1 mio kr af sæsonens omsætning på 
baggrund af aflyste bookinger. 

Den anden fra december viste bl.a. at 25 af de 100 respondenter havde måttet 
afskedige faste medarbejdere, og 55 af dem mistede mere end halvdelen af den 
forventede årsomsætning. 

Visit Greenland foretog i februar 2021 sin anden spørgeundersøgelse blandt 
grønlandske borgere om deres holdninger til turister i landet. Den første, som blev 
foretaget i november 2019, viste at befolkningen generelt har en meget positiv 
opfattelse af turisterne i landet. Den anden i februar 2021 viste - lidt overraskende 
- at holdningerne generelt var blevet mere positive, på trods af at den blev 
foretaget på et tidspunkt hvor adgang til Grønland fra udlandet var begrænset til 
‘myndighedsflyvninger’ (kun grønlandske borgere og personer med 
samfundskritiske funktioner kunne flyve til Grønland). 

Undersøgelserne viser ikke alene at opbakningen til turisterhvervet er stor, den 
viser også at de fleste har tillid til at turisterne overholder de gældende Covid-19 
restriktioner. Den let stigende opbakning er sandsynligvis tegn på at befolkningen 
i løbet af Covid-19 krisen har fået øjnene mere op for den lokale turismebranche -
og dens økonomiske betydning for det Grønlandske samfund.
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Det giver ikke mening at strukturere denne rapport som de tidligere års udgaver,
da 2020 har været en helt ekstraordinær turistsæson.

Denne rapport giver et kort overblik over nøgletal for året, men vil som noget nyt,
inddrage ‘staycation’ (dvs. grønlandske borgere der holder ferie i eget land) som
et emne der skal kastes lys over. Visit Greenlands opgave er at markedsføre landet
overfor turister der kommer udefra, men som det var tilfældet for næsten alle
verdens lande, var det meste turisme i 2020 begrænset til staycation turisme.

Næsten alle nationale turistorganisationer måtte i 2020 lancere staycation
kampagner som noget helt nyt, for i det mindste at stimulere salget af
turistprodukter til borgere i deres egne lande, hvilket - sammen med diverse
hjælpepakker - har været med til at redde utallige turistvirksomheder fra konkurs.

Visit Greenland lancerede i april 2020 staycation kampagnen ‘Nunarput Nuan’
(‘vores dejlige land’ på grønlandsk) via hjemmesiden nunarputnuan.gl, hvor
lokale operatører og rejsearrangører tilbød staycation pakker og tilbud.

Samtidig godkendte Selvstyret at grønlandske borgere kunne anvende deres
feriefrirejser i Grønland, i stedet for - som før - kun ifbm. udenlandsrejser.
Selvstyrets hjælpepakker til turistaktører kom bl.a. i form af rabatter på staycation
produkter.

Selvom både hjælpepakkerne og staycation kampagnen har haft en effekt må
man ikke undervurdere hvor hårdt Covid-19 krisen har ramt den grønlandske
turistbranche.

I skrivende stund er der endnu ikke åbnet op for turister, men man kan håbe at der
i anden halvdel af 2021, når grønlandske borgere er vaccineret, kan komme gang i
turismen udefra igen.

http://vg.gl/cov_GL_op_2020
http://nunarputnuan.gl/


Flypassager statistik

Som det ses på grafen estimerer vi nedgangen i antallet af landbaserede turister (der forlader 
Grønland med fly) til at være -67,7%. Der er desværre i 2020 en større statistisk usikkerhed 
end der har været de foregående år, hvilket skyldes et nedbrud af den router som de iPads der 
anvendes til at registrere flypassagerers bopælsland. Nedbruddet varede fra medio august til 
ultimo september, og er årsagen til at 20,8% af passagererne i 2020 ikke bleve registreret.

Som det tydeligt fremgår bestod den udefra kommende turisme næsten udelukkende af 
danske borgere, som også er det segment der har den laveste nedgang (-46,3%).

For de øvrige segmenter har der været massiv nedgang, hvilket er forståeligt, da der i løbet af 
2020 var strenge indrejserestriktioner for borgere udenfor Rigsfællesskabet.

UNWTO data fra 21. januar 2021 viser at den globale turisme i 2020 er faldet med 74%. Til 
sammenligning var tilbagegangen under den finansielle krise i 2008-2009 på 4%. Mellem 100 
millioner og 120 milllioner jobs er enten tabt eller i fare, og der er tabt over 1,3 trillioner USD i 
turismeomsætning på verdensplan.

Grønlands Selvstyre har meldt ud at der kan åbnes op for turister når alle grønlandske borgere 
er blevet vaccineret, hvilket i skrivende stund ser ud til at være en gang midt på sommeren, 
men meget kan stadig nå at forsinke hele genåbningsprocessen.
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https://www.unwto.org/news/2020-worst-year-in-tourism-history-with-1-billion-fewer-international-arrivals


Overnatningsstatistik – antal overnatninger solgt

Mønstret for antal overnatninger solgt på overnatningssteder i Grønland ligner mønstret for 
antallet af flypassagerer. Der er dog enkelte ulogiske forskydninger ift. 2019, bl.a. er turister fra 
Malaysia registreret for en fremgang på 89,2%. Det skyldes sandsynligvis at nogle få malaysiske 
borgere ser ud til at have ‘siddet fast’ i Sermersooq Vest og Avannaata/Qeqertalik - højst 
sandsynligt pga. Covid-19 rejserestriktioner.

Der har også været en mindre tilbagegang for briter, canadiere og turister fra ‘Øvrige Europa’ 
end man kunne forvente - når man sammenligner med flypassager statistikken for samme 
segmenter - men det skyldes sandsynligvis også forsinkelser pga. pandemien.
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Overnatningsstatistik – antal gæster

I disse data kan man se at tilbagegangen for briter, canadiere og ‘Øvrige Europa’ segmentet er 
mere på niveau med andre ikke-danske turister, hvilket bekræfter tesen om at nogle af disse 
landes turister har ‘siddet fast’ i Grønland pga. rejseristriktioner. 

Man kan argumentere for at data for flypassagerer og data for gæster på overnatningssteder bør 
være meget ens, men der er altid en vis andel der overnatter på overnatningssteder der ikke 
indsender registreringer af gæster, overnatter hos private - eller simpelthen overnatter i det fri.

Det er vigtigt at se vækstprocenter med meget store forbehold, da der er tale om meget små 
antal turister for langt de fleste landesegmenter, hvilket altid vil give mindre statistisk validitet 
samt fare for uforholdsmæssigt store procentmæssige udsving fra det ene år til det næste.

6



Når man ser på antallet af overnatninger for grønlandske borgere i løbet af 2020 ser man et tydeligt mønster: Til og med maj er der et fald på -38,0% ift. 2019, hvilket passer 
med perioden for mere eller mindre fuld nedlukning af samfundet pga. faren for Covid-19 smitte. Fra Juni er der en samlet stigning på 11,8%, hvilket viser den øgede 
staycation tendens hen over sommerhøjsæsonen.
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Staycation turister - grønlandske gæster på overnatningssteder

Det man desværre ikke kan se på disse data er, 
hvilke grønlandske gæster der var på 
staycation ferie, og hvilke der evt. var 
erhvervsrejsende, men generelt er der mindre 
erhvervsrejseaktivitet i sommermånederne -
særligt i juli - så det er nærliggende at tillægge 
staycation turister langt størstedelen af 
væksten i antal overnatninger for grønlandske 
borgere dér.



Færgen Sarfaq Ittuk, der besejler den grønlandske vestkyst fra Narsaq i syd til Ilulissat i Nord, kan vi også vise passagerdata fra ift. 2019 og 2020. En stigning på hele 33,6% for 
grønlandske borgere viser tydelige indikationer på stor øget efterspørgsel efter staycation ferierejser mellem de grønlandske byer.
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Staycation turister - passagerer på Sarfaq Ittuk

Til gengæld ses et tilsvarende signifikant fald i 
antallet af danske og internationale borgere 
/turister, hvilket stemmer overens med de data 
vi har for flypassagerer og overnatninger. 



Herunder ses billet-data fra Arctic Umiaq Line hvad angår grønlandske borgere. I de hvide celler er markeret antal passagerer (pax) der har købt billetter til hvilke strækninger. 

Med grønt er markeret de mest populære strækninger: Nuuk-Qaqortoq (492), Sisimiut-Nuuk (466), Qaqortoq-Nuuk (443) og Nuuk-Sisimiut (424).

Med gult er markeret næstmest populære strækninger: Paamiut-Nuuk (375), Aasiaat-Sisimiut 360), Sisimiut-Aasiaat (351), Nuuk-Aasiaat (330), Nuuk-Paamiut (308) og Aasiaat-
Nuuk (305).

Med blåt er markeret tredjemest populære strækninger: Ilulissat-Sisimiut (289), Ilulissat-Aasiaat (288), Sisimiut-Ilulissat (287), Maniitsoq-Nuuk (264), Sisimiut-Maniitsoq (217) og 
Nuuk-Ilulissat (210).
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Staycation turister - passagerer på Sarfaq Ittuk



I november 2019 gennemførte Visit Greenland den første af foreløbig 2 spørgeundersøgelser blandt grønlandske borgere omkring deres holdninger til, og opfattelser 
omkring turister i landet. Den første viste at i gennemsnit havde 91,5% af de adspurgte en positiv holdning til turisterne, hvis man fraregner ”ved ikke” og ”hverken enig eller 
uenig” svar. 
Den seneste undersøgelse blev foretaget i februar 2021, dvs. midt under Covid-19 pandemien, hvor der fra 1. januar 2021 indtil tidligst 2. maj 2021 udelukkende var 
myndighedsflyvninger til/fra Grønland, dvs. hvor kun grønlandske borgere eller personer med samfundskritiske arbejdsfunktioner kunne flyve til Grønland. 

Resultaterne kan læses i rapporten på vg.gl/bef_holdn_tur2021.
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Befolkningens holdninger til turister

8 ud af de 15 spørgsmål , som omhandlede holdninger til 
turister, gik igen i begge undersøgelser og kan derfor 
sammenlignes 1:1. Resten af spørgsmålene var enten 
demografiske eller specifikt ift. Covid-19.

Februar 2021 undersøgelsen viste at befolkningens holdninger 
til turister i generelt var blevet en smule mere positive siden 
november 2019 undersøgelsen. 

I gennemsnit var 93,4% af de adspurgte positive overfor 
turisterne, hvis man fraregner ”ved ikke” og ”hverken enig eller 
uenig” svar, dvs. 1,9 procentpoint mere positive end i 
november 2019.

De mere positive holdninger til turismen kan være et tegn på at 
befolkningen – også på baggrund af Covid-19 krisen – har 
indset hvor mange lokale der faktisk lever af turismen, samt at 
turismen bringer mere liv i gadebilledet. 

En bæredygtig turismeudvikling vil sikre at støtten til turismen 
blandt borgerne også bevares i fremtiden.

http://vg.gl/bef_holdn_tur2021


Et af de vigtigste spørgsmål som var specifikt i lyset af corona pandemien, var spørgsmålet om hvad folk mente om at turister besøger deres by under pandemien. Som det 
fremgår var kun 19% direkte imod at der kom folk fra andre lande på besøg i deres by/bygd (”Det gør mig utryg at der kommer folk fra andre lande, og jeg vil ikke have at de 
kommer”).

6,7% i gennemsnit svarede ”Det har jeg det fint med”. 14,0% svarede ”Der er ok, hvis de får foretaget test før afrejse fra hjemlandet”. 55,3% svarede ”Det er ok, hvis de først får 
foretaget test før afrejse, re-test i Grønland og karantæne de første 5 dage”.  2,9% svarede ”Selvom det gør mig utryg at der kommer folk fra andre lande synes jeg, at vi skal lade 
dem komme, så turistaktørerne ikke går konkurs”.  2,1% svarede ”Ved ikke”.
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Befolkningens holdninger til turister - i lyset af corona pandemien

Ca. samme mængde borgere (omkring 20%) der havde 
svaret at de ikke vil have besøg af folk fra andre lande, 
svarede at de ikke havde tillid til at turisterne overholdt de 
restriktioner sundhedsmyndighederne havde iværksat.

De allerfleste (ca. 80%) havde tillid til at turisterne overholdt 
restriktionerne.

På spørgsmålet om Selvstyret har håndteret Covid-19 krisen 
på en fornuftig måde var 88,0% enige eller overvejende 
enige, hvis man fraregner ”ved ikke” og ”hverken enig eller 
uenig” svar.

I begge undersøgelser blev der også stillet spørgsmålet om 
den lokale kommune gør et stort og godt arbejde for at 
fremme turismen. I november 2019 var 69,7% enige eller 
overvejende enige, når man fraregner ”ved ikke” og 
”hverken enig eller uenig” svar. 

I februar 2021 var 75,3% enige eller overvejende enige, når 
man fraregner ”ved ikke” og ”hverken enig eller uenig” svar.



Visit Greenland har også foretaget to spørgeundersøgelser blandt grønlandske turistaktører om negative konsekvenser af Covid-19 krisen. Den første blev foretaget i april 
2020, dvs. en måneds tid efter at Grønland blev ‘lukket ned’ for turister. Der deltog 37 respondenter. Den viste at over halvdelen af de adspurgte turistaktører på det 
tidspunkt allerede havde mistet over 1 mio kr af sæsonens omsætning pga. aflysninger, svarende til mere end 50% af deres bookinger. Rapporten kan læses på 
vg.gl/cov_GL_op_2020.

Som de fleste ved blev der kun åbnet en smule op for turister i løbet af sommeren og de første efterårsmåneder, men med strenge indrejserestriktioner inklusiv karantæne 
og re-test på 5-dagen det meste af tiden - og det meste af tiden kun adgang for borgere i Rigsfællesskabet og Norden. 
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Konsekvenser af Covid-19 krisen for grønlandske turistaktører 

Den næste spørgeundersøgelse blandt grønlandske 
turistaktører blev gennemført i februar 2021 med 100 
respondenter. Resultaterne kan læses på vg.gl/lessons-
learnt2020

Til venstre ses en opsummering af de vigtigste resultater. 

Som det fremgår kom ‘staycation’ produkter til at spille en 
afgørende rolle, da salg af produkter til grønlandske 
borgere trods alt afbødede de værste konsekvenser af 
pandemiens nedlukninger.

Det er også tydeligt at krisen har gjort at ‘business as usual’ 
er sat - i hvert fald midlertidigt - ud af spil. Over halvdelen af 
operatørerne har tilbudt staycation produkter, tilpasset 
deres produkter til bedre at kunne fungere i den aktuelle 
krisesituation, og næsten en tredjedel af aktørerne har 
ændret/tilpasset deres markedsføring ift. 2021 sæsonen.

http://vg.gl/cov_GL_op_2020
http://vg.gl/lessons-learnt2020


Feedback til Selvstyret

Undersøgelsen i februar 2021 efterspurgte også feedback fra de grønlandske turistoperatører rettet mod Selvstyret, hvilket kan opsummeres:

1) det burde have været nemmere - særligt for mindre aktører - at søge hjælp

2) aktørerne burde have været involveret ift. udformningen af hjælpepakkerne

3) aktørerne opfordrer til at hjælpepakkerne fortsætter ind i 1. halvår af 2021

4) man bør overveje lovpligtig ‘vaccine-pas’ for turister

Feedback til turisterhvervet selv

Visit Greenland bad ligeså operatørerne om at komme med forslag, feedback og anbefalinger til erhvervet selv, hvilket kan opsummeres:

1) Nunarput Nuan staycation kampagnen var en stor hjælp ift. at begrænse tab

2) opfordring til at samarbejde med andre aktører for at lave staycation tilbud - både for grønlandske borgere og turister udefra

3) opfordring til at lave ‘karantæne produkter’ - der kan afvikles under karantæne

4) opfordring til Air Greenland om at lave staycation tilbud i 2021 (indenrigs-rabatter)
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Konsekvenser af Covid-19 krisen for grønlandske turistaktører 



Som nævnt i indledningen vil der for 2020 ikke blive udarbejdet individuelle rapporter for hver af de 5 regioner der optræder i data på bank.stat.gl, som i de øvrige år, da det 

ikke giver mening pga. meget få - eller ingen turister. 

Derfor gennemgås i følgende sektion kort basisdata for de 5 regioner: 

1) Avannaata-Qeqertalik (optræder af statistik-historiske grunde stadig som én region i Grønlands Statistiks database)

2) Qeqqata

3) Sermersooq Vest

4) Kujalleq

5) Sermersooq Øst

Vi vil drage alt for mange konklusioner, da dataene i høj grad vil tale for sig selv, men der hvor det er relevant knyttes en kommentar eller opridses en tese om hvad et 

bestemt mønster kan skyldes.
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Data fra de 5 regioner i Grønland
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Flypassagerer ud af Ilulissat lufthavn

Icelandair timeline (Reykjavik-Ilulissat)
Der blev kun afviklet 4 regulære ruteflyvninger i 2020 på Reykjavik-Ilulissat ruten. De foregik i de 
første to uger i marts, hvor de havde 2 ugentlige flyvninger, indtil alle flyvinger blev stoppet efter 
den sidste flyvning 15. marts.

Air Greenland timeline
Air Greenland har ingen rute mellem Ilulissat og Island

I år vælger vi at vise de rådata vi modtager af Grønlands Statistik som - i modsætning til data på 
bank.stat.gl/TUDFLY der kun indeholder data om 16 bopælslande - indeholder data for 26 
bopælslande samt kategorien ‘Uoplyst’ (ikke registreret for bopælsland).

De blå data er rådata og i de grønne celler laves beregninger der fordeler ‘Uoplyst’ kategorien 
proportionalt ud mellem bopælslandene, så der er en mere reel sammenligning mellem de to år. 

De 90 passagerer i alt ud af Ilulissat lufthavn i 2020 er fordelt på 35 i januar og 55 i marts.

Normalt er der ikke rutefly (Icelandair's Ilulissat-Reykjavik rute) uden for sommerhøjsæsonen juni til 
og med september, så de 90 passagerer i januar og marts må repræsentere ekstraordinære 
flyvninger, dvs. enten chartrede eller private flyvninger.
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Flypassagerer ud af Kangerlussuaq 
lufthavn

Icelandair timeline
Icelandair havde i 2020 ingen rute mellem Kangerlussuaq og Island

Air Greenland timeline
Air Greenland havde i 2020 ingen rute mellem Kangerlussuaq og Island

Selv om Kangerlussuaq lufthavn ligger i Qeqqata kan man ikke se sådan på det at antallet af passagerer der rejser 
ud af Grønland gennem Kangerlussuaq repræsenterer antal turister i denne region, da (som de fleste ved) 
størstedelen af passagererne her er i transit fra andre regioner - særligt Sermersooq Vest (mest af alt selvfølgelig 
Nuuk).

Ikke desto mindre vil opholdet for turister i transit i Kangerlussuaq repræsentere en mulighed for at købe 
turismerelaterede produkter i lufthavnsområdet, såsom souvenirs - og kortere ture når der er flere timers transit-
tid. Nogle turister vælger desuden at tage en eller to dage i Kangerlussuaq, for at nå ind og se indlandsisen eller 
tage på moskus safari (med f.eks. Air Zafari).

Så tallene i tabellen til venstre for antal udenlandske flypassagerer ud af Kangerlussuaq (inkl. danske  - dvs. 
turister) skal selvfølgelig tages med passende forbehold.

Siden Kangerlussuaq i forvejen både er den største indfaldsvej til Grønland, samt suverænt var den lufthavn der 
var mest ‘åben’ i løbet af 2020, er det klart den lufthavn der har oplevet det laveste fald i antallet af passagerer i 
2020 ift. Grønlands andre lufthavne med udenrigsafgange.

Som det ses i tabellen var der desværre - pga. et internet router udfald i halvanden måneds tid i efteråret 2020 -
en periode hvor der ikke blev registreret bopælsland for passagererne, og derfor repræsenterer kategorien 
‘Uoplyst’ 17,4%. Dette har den effekt at dataene ikke er så valide som de plejer at være. De seneste år har andelen 
af ‘Uoplyst’ i Kangerlussuaq ellers ligget på 3-4%, hvilket er acceptabelt.
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Flypassagerer ud af Nuuk lufthavn

Icelandair timeline (Reykjavik-Nuuk)
2 flyvninger om ugen indtil 17. marts, som var den sidste inden Covid-19  nedlukning. Fra 1. juli blev 
Icelandairs rute genoptaget med én ugentlig flyvning. I november og december kunne der dog kun flyves 
med fragt til Nuuk, mens passagerer kunne flyve den anden vej.

Air Greenland timeline (Nuuk-Keflavik)
Sidste flyvning før Covid-19 nedlukning var 5. marts. Første flyvning til Keflavik efter genåbning var 17. juni. 
Sidste flyvning før gen-nedlukning var 7. november. 

Nuuk lufthavn har også oplevet stor tilbagegang under Covid-19 restriktionerne og nedlukningen som 
varede fra midt i marts til 1. juli. 

Der var 102 kommercielle afgange på Air Greenlands rute mellem Nuuk og Keflavik i 2020, hvoraf 14 af dem 
mellemlandede i Kulusuk, for at få udnyttet kapaciteten bedre eftersom at der, pga. indrejserestriktioner, 
ikke var mange turister på afgangene i løbet af 2020. 

Der var også myndighedsflyvninger (også kaldet nødflyvninger) med en Dash-8 udstyret med ekstra 
brændstoftank, så den kunne flyve direkte mellem Nuuk og København. De flyvninger tæller dog ikke med i 
statistikken. Normale kommercielle passagerer har ikke kunnet booke plads på myndighedsflyvninger, hvor 
der kun har været medtaget nødfragt og personer med samfundskritiske funktioner. 

Alle de omregnede tal (i grønt) skal tages med store forbehold, da andelen af Uoplyste (ikke-registrerede for 
bopælsland) var 28,8% i 2019 og 65,6% i 2020, hvilket giver ikke-valide data.
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Flypassagerer ud af Narsarsuaq lufthavn

Icelandair timeline (Reykjavik-Narsarsuaq)
Der var ingen regulære ruteflyvninger på sommerruten mellem Reykjavik og Narsarsuaq, men Icelandair 
udførte nogle chartrede flyvninger. De 242 passagerer blev ikke registreret for bopælsland, men det er 
sandsynligt at de fleste af disse passagerer var turister.

Air Greenland timeline (København-Narsarsuaq)
Sommerruten mellem København og Narsarsuaq blev aflyst i hele 2020 pga. Covid-19.

Der var kun 242 passagerer på fly ud af Grønland via Narsarsuaq lufthavn i 2020 – hvoraf ingen var rutefly, 
men kun charter eller private flyvninger. Der blev ikke registreret bopælsland i hele 2020.

Før ruteflyvningerne mellem Narsarsuaq og henholdsvis Island og Danmark bliver genoptaget, vil vi sikre os 
at passagerregistreringen igen kan køre som før, da der ikke er blevet registreret bopælsland på passagerer i 
hele 2020. Det hænger sandsynligvis sammen med at Mittarfeqarfiits security personale, som er dem der 
foretager registreringerne, ikke har anset det for relevant at registrere passagerer på de få charter- eller 
fragtflyvninger der var i 2020.
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Flypassagerer ud af Kulusuk lufthavn

Icelandair timeline (Reykjavik-Kulusuk)
2 ugentlige flyvninger indtil Covid-19 nedlukning. Den sidste flyvning var 18. marts. Resten af 
2020 havde Icelandair kun nogle få fragt- og charterflyvninger, hvor det var tilladt af have 
passagerer med fra Grønland til Island, men ikke den anden vej.

Der var kun 291 passagerer i alt på Kulusuk-Reykjavik afgange i løbet af 2020.

Grunden til at Østgrønland har været lukket mere eller mindre helt af for omverdenen er 
primært pga. den isolerede geografiske placering og  den meget begrænsede 
hospitalskapacitet i Tasiilaq og Ittoqqortoormiit, som gør at regionen er særligt sårbar overfor 
udbrud af Covid-19.

Heldigvis har strategien vist sig at fungere indtil videre – dog på bekostning af turismen. 
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Flypassagerer ud af Nerlerit Inaat 
lufthavn

Icelandair/Norlandair timline (Akureyri-Nerlerit Inaat)
2 ugentlige flyvninger indtil Covid-19 nedlunkningen midt i marts. I resten af 2020 var der kun 
få fragt- og charterflyvninger, hvor det var tilladt at have passagerer med fra Grønland til 
Island, men ikke den anden vej.

Som man kan se har andelen af ikke-registrerede passagerer (kategorien ‘Uoplyst’) været 
temmelig høj både i 2019 (50,4%) og 2020 (41,5%), hvilket gør at de omregnede data 
(fordelingen af ‘Uoplyst’ proportionalt ud på landesegmenterne) skal tages med store 
forbehold.
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Antal overnatninger og gæster i Avannaata/Qeqertalik

Nedgangen i 2020 i Avannaata/Qeqertalik ligger på linje 
med det nationale niveau både hvad angår antal 
overnatninger og antal gæster.

Hvad angår antal overnatninger er nedgangen for 
Danmark, Storbritannien og Øvrige Europa ikke nær så 
drastisk som for de øvrige landesegmenter.

Hvad angår antal gæster står Danmark med -63,8% for den 
mindste nedgang blandt alle landesegmenter.
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Også i Qeqqata ligger nedgangen i 2020 på linje med det 
nationale niveau hvad angår både antal overnatninger og 
antal gæster.

Hvad angår antal overnatninger er nedgangen for Øvrige 
Europa, Øvrige Asien og Østrig ligger lavere end de øvrige 
landesegmenter. 

Hvad angår antal gæster er nedgangen for Øvrige Europa 
og Andre Lande lavere end de øvrige landesegmenter.

Malaysia er noteret for en stigning på 10% i antal 
overnatninger og 70,3% i antal gæster, men når det 
handler om så få individer (7 i 2020 vs 4 i 2019) er det svært 
at udlede noget meningsfuldt fra et statistisk perspektiv.

Antal overnatninger og gæster i Qeqqata
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I Sermersooq Vest var der i 2019 og 2020 ingen uregistrerede 
overnatninger/gæster (dvs. noteret i kategorien Ukendt).

Det er umiddelbart en stor overraskelse at konstatere en stigning i 
antal overnatninger for Storbritannien,  Malaysia og Polen, men det 
skyldes højst sandsynligt gæster der er strandet i Nuuk pga. Covid-19 
rejserestriktioner. 

Ser man på samme 3 landesegmenter ift. antal gæster viser GB en -
3,5% nedgang, Polen viser en stigning på 500% (6 gæster i 2020 vs 1 i 
2019), og 100% stigning for Malaysia (4 i 2020 vs 2 i 2019). 

Igen, når der er tale om så små samples kan resultaterne være 
kontraintuitive rent statistisk, hvilket man skal tage passende 
forbehold for.

Antal overnatninger og gæster i Sermersooq Vest
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Nedgangen i Kujalleq er en del større end landsgennemsnittet 
hvad angår både antal overnatninger og antal gæster.

Det er værd at bemærke 10% stigning i antal grønlandske 
overnatninger, hvilket passer med øvrige data om staycation 
turisme i 2020. 

Den eneste anden region der har stigning i antal grønlandske 
overnatninger er Sermersooq Vest, men her er det sandsynligt at 
det i lige så høj grad skyldes været flere erhvervsrejsende til 
Nuuk.

Også hvad angår antal overnatninger er det bemærkelsesværdigt 
at Canada segmentet står for en stigning på 15%. Dog står samme 
segment for en nedgang på -52,5% hvad angår antal gæster, så 
det skyldes højst sandsynligt strandede gæster pga. Covid-19.

Antal overnatninger og gæster i Kujalleq



25

Der har desværre været en lav andel af antal registrerede overnatninger/gæster i 
Sermersooq Øst gennem mange år, og derfor er landesegment data ikke statistisk 
valide. Vi har derfor kun kunnet komme med et meget groft estimat på antal 
overnatninger og gæster for turistsegmenterne.

Således blev 52,3% af overnatningerne i 2019 ikke registreret på nationalitet 
(kategorien ‘Ukendt’), og i 2020 blev 87,3% ikke registreret.

For antal gæster blev 73,2% i 2019 ikke registreret og hele 94,0% i 2020 blev ikke 
registreret. 

Østgrønland blev lukket af for omverdenen på grund af Covid-19 i marts 2020 
hvor den sidste afgang til Island med Icelandair var den 18. marts. Siden har der 
kun været nogle få charter og fragt flyvninger via Island. Det har ikke været tilladt 
for ikke-grønlandske borgere at besøge regionen, hvilket som minimum bliver 
opretholdt indtil 2. maj 2021 (i skrivende stund).

Antal overnatninger og gæster i Sermersooq Øst
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Som nævnt er denne rapport temmelig anderledes struktureret end rapporter for 

øvrige års rapporter, siden den første angående 2015 sæsonen, eftersom Covid-

19 krisen har gjort 2020 sæsonen helt ekstraordinær. 

En nedgang på ca. 70% i den landbaserede turisme og 100% nedgang i krydstogt 

turismen  har sat sine dybe spor, og der er i skrivende stund ikke udsigt til 

væsentlige forbedringer i 2021,  og vi må nok forberede os på at nedgangen i 2021 

omtrent bliver på samme niveau som i 2020.

Selvstyret har meldt ud at hjælpepakkerne til bl.a. turisterhvervet bliver 

forlænget foreløbig til og med juni måned 2021, og Nunarput Nuan kampagnen 

fortsætter ind i 2021. De to ting kan være med til at redde de mest udsatte 

turistaktører fra at måtte lukke, men man skal ikke undervurdere hvor hårdt ramt 

turistbranchen i Grønland er, og der er brug for at hele samfundet støtter op om 

turismens genopstart. Heldigvis er befolkningens holdninger til turismen ikke 

drejet i en mere negativ retning, i kølvandet af krisen – tværtimod.

Vi har desværre ikke på nuværende tidspunkt solide data på hvor mange 

grønlandske turistaktører der har måtte dreje nøglen om på grund af krisen, men 

det vil vi efterfølgende udarbejde en rapport om og publicere.

Det er nemlig stadig for tidligt at analysere de fulde konsekvenser af Covid-19 

krisen, da den i skrivende stund ikke er overstået. Det er allerede klart at de første 4 

måneder af 2021 er startet endnu dårligere end i 2020. 

Vi vil efter alle rejserestriktioner er ophævet, foretage endnu en survey blandt 

grønlandske turistoperatører, for at få det fulde overblik over krisens negative 

effekter på den grønlandske turistbranche. 

Vores nye direktør, Hjörtur Smarason, har meldt ud at Visit Greenland, sammen 

med erhvervet, for fulde sejl vil iværksætte initiativer for at få genetableret 

efterspørgslen på Grønland som adventure destination, og derfor sigter på at nå op 

på 100.000 turister i Grønland, allerede i 2022.

Hvis dette skal lykkedes må vi alle løfte i flok. Slutteligt ønsker vi alle den bedst 

mulige 2021 sæson!

Udarbejdet af Mads Lumholt, senior marketing analyst, maj 2021


