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Forskningsfelt – infrastruktur, 
erhvervsudvikling og levevilkår



Grønland er ikke en ø 
Centraleuropa 
ca. 300.000.000 
indbyggere

Grønland 56.000 
indbyggere

Afstand fra 
Qaanaaq til 
Nuuk som fra 
Oslo til Rom



Grønland er 71 øer
Hvert bosted egen el-
og vandforsyning

Ingen veje mellem 
bosteder

Ikke muligt at bo et sted 
og arbejde et andet

Nordgrønland og 
østkysten kan kun 
besejles dele af året



Ø-drift
• Alle Grønlands bosteder er små



Selv Nuuk med 18.000 indbyggere er en lille by



Ø-drift
• Små ø-driftssamfund er afhængig af: 

– Stor import af næsten alt
– Stor eksport – ofte uforarbejdede råvarer
– Import af uddannet arbejdskraft 
– Eksperter kommer udefra og kender ofte ikke lokale 
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• Markedsøkonomien er på mange områder ude af 
drift

• Opstår naturlige monopoler
• Derfor kan Grønland ikke sammenlignes med 

Danmark eller Island
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Bæredygtig erhvervsudvikling
• Grønlads naturgivne ressourcer kan udnyttes 

uden fast bosætning i landet.
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Bæredygtig
• Grønlads naturgivne ressourcer kan udnyttes 

stort set uden fast bosætning i landet

• Det er ikke bæredygtigt 

• Geopolitisk behov for 
bosætning

• Skal udnytte landets diversitet – kræver en 
spredt bosætning

• Og i Grønland bor mennesker, der skal have et 
godt liv – Her er et marked
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Afgørende for et bosteds udvikling

• Eksistensgrundlag – fisk, fangstdyr, turisme, 
mineraler osv.

• Mennesker der forstår at udnytte mulighederne

• Den nødvendige infrastruktur – el, vand, fabrik, 

butik, skole, sundhedsstation osv. 

– Dermed bliver administration, uddannelse, 
infrastruktur etc. også til erhverv



Afgørende for et bosteds udvikling

Hendriksen 2013



Infrastruktur – et par eksempler



Gennem 1950- og 1960’erne 
forsøgte Danmark at samle 
befolkningen i 
‘åbentvandsbyerne’

Der skulle de fange torsk eller 
arbejde i fabrikkerne

Derfor blev der investeret i 
disse byer

Og i lidt mindre omfang i 
Diskobugten på grund af rejer 

Antallet af bosteder blev 
halveret

Det var intentionen at affolke 
Upernavik and Uummannaq 
distrikter



Eksistensgrundlag ændrer sig



Eksistensgrundlag ændrer sig

• Torsken forsvandt op gennem 80’erne

• Siden slutningen af 80’erne hellefisk i 
Upernavik

• Men investeringerne i infrastruktur fulgte ikke 
med



Upernaviks vandforsyning



Upernaviks vandforsyning

• Upernavik med 1.100 indbyggere har en meget 
lille vandsø

• Ingen vandnet i byen 
– Vandtanke i husene – potentiel bakterievækst
– Hente vand ved taphuse

• Gennemsnitforbruget pr. indbygger 35 liter pr. 
dag

• Ikke tilstrækkeligt vand til fiskefabrikken
• Ingen kloak i Upernavik
• Men der er masser af vand på naboøen Akia 1 km 





Upernaviks 9 bygder

• Ca. 60% af distrikters befolkning bor i de 9 
bygder

• Primær erhverv hellefisk



Upernaviks 9 bygder

• Ca. 60% af distrikters befolkning bor i de 9 bygder

• Primær erhverv hellefisk

• Flere bygder har ikke tilstrækkeligt vand til 
forarbejdning af hellefisk

• Gennemsnitligt vandforbrug pr. indbygger ned til 
10 liter pr. dag

• 2 bygder har ingen vandforsyning

• Ingen bygder er kloakerede

• Svært at tiltrække arbejdskraft



Gennemsnitlig husstandsindkomst 2016

DKK Indbyggere
Innaarsuit 532.634 162
Nuuk 532.282 17.316
Saattut 490.478 236
Kangerlussuaq 483.358 499(Airport)
Aappilattoq 477.880 164

Sarfannguit 466.913 113

Naajaat 466.378 43



Transportinfrastruktur og turisme



10 bosteder med lufthavn

Øvrige bosteder: båd eller 
helikopter

Eller jolle og hundeslæde

Transportinfrastruktur og turisme



Fra Qaanaaq er det 
nærmeste hospital Ilulissat –
eller som fra København til 
Venedig

For at rejse fra 
Ittoqqortoormiit til Nuuk skal 
man tage helikopter til  
Constable Point, fly til 
Akureyri fly til Reykjavik, fly 
Nuuk

Der er mange aflysninger på 
grund af vejr



Markedsgørelse
• I Diskobugten og Sydgrønland er det ikke Air  

Greenland, der står for passagersejladsen



Det betyder, at turister ved forsinkelser selv skal 
stå for indkvartering og købe ny billet.



Bæredygtig turisme
Turisterne ønsker at opleve Grønland



Det er vigtigt at udnytte de lokale og regionale 
forskelle



Udfordringer
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Opsplitningen / sektoriseringen
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Opsplitningen / sektoriseringen
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