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I denne serie på 11 artikler tegner Visit Greenland et 
samtidsportræt af adventure turismen i Grønland.

Seriens formål er at iscenesætte adventure i Grønland  
både på værdiniveau og på caseniveau. 

Dette gør vi gennem overordnede artikler omkring adventure 
som turismeform og mere lokaliserede historier omkring 
grønlandske virksomheder, der i deres forretningspraksis 
tænker og agerer ansvarligt og bæredygtigt.
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Vi håber, at du finder inspiration og ny læring i serien.

God fornøjelse 

Anders Stenbakken 
CEO, Visit Greenland





Adventure turismens kerneværdier er grundstenen i den 
grønlandske turisme. De kommende år vil væksten i jobs og 
indtægter komme fra virksomheder, der tænker bæredygtigt, 
tager ansvar for kultur og miljø, og forstår at inddrage gæster i 
aktive oplevelser.

TURISMEN ER EN GLOBAL MAGTFAKTOR 
Turisme er en økonomi baseret på mennesker og social interaktion, og 
globalt set står turismesektoren i dag for 9% af verdensmarkedet og 1 ud af 
11 jobs.

Både i Grønland og på verdensplan er turismen i stand til at udvikle 
regionale økonomier og støtte op omkring lokalsamfund. 

Dette sker dog ikke altid uden betydelig påvirkning af natur og miljø, samt 
af kulturelle værdier, på måder, der kan være skadelige både på kort og 
lang sigt.

Udfordringen for turismen vil derfor altid være at skabe økonomisk og 
samfundsmæssig udvikling og samtidig tage hensyn til natur, miljø og 
kultur.

GRØNLAND ER EN ADVENTURE DESTINATION 
Adventure turisme adresserer alle disse udfordringer på en måde, som 
både giver udviklingsmuligheder til lokalsamfund og tager højde for 
adventure rejsendes mangeartede forståelser af, hvad en ansvarlig, 
bæredygtig adventurefokuseret oplevelse indeholder.

Grønland er en utvetydig adventure destination i omverdenens øjne, og 
derfor har Visit Greenland i en årrække arbejdet med promovering og 
forståelsen af Grønland i det perspektiv.

Vi forstår adventure turisme som en rejseform, hvor gæster interagerer med 
miljø og natur, deltager i fysiske aktiviteter og indgår i kulturel udveksling i 
en kombination af mindst to af disse elementer.



ADVENTURE ER EN PERSONLIG INDSTILLING 
Adventure handler ikke om hvor vildt, højt eller ekstremt noget er. Det er 
først og fremmest en mental indstilling til rejseoplevelser, der former de 
værdier, som gæster bringer med sig på tur. 

Adventure er med andre ord et subjektivt begreb, der afhænger af, hvordan 
den enkelte rejsende gerne vil forme sine oplevelser.

Det centrale for adventureturister er således, at ferien skal være 
oplevelsesbaseret, og at merværdi opstår, når de får mulighed for at 
komme ind under huden på en destination gennem fysisk aktivitet, 
kulturelle møder eller naturoplevelser. 

Gennem sådanne aktiviteter flytter hver enkelt rejsende sine egne grænser 
kulturelt, fysisk og geografisk, og grænserne er forskellige fra person til 
person.

ADVENTURE ER EN FORRETNINGSFILOSOFI 
Adventure turisme passer direkte ind i måden det grønlandske samfund og 
de lokale grønlandske økonomier fungerer på. 



Det er en rejseform, der støtter lokaløkonomier, fordi turoperatører 
fokuserer på at skabe oplevelser, der er forankret i lokalsamfund, hvor man 
kan komme tæt på hverdagen og væk fra masseturisme. 

Dette skaber indtægter i selv de mindste byer og bygder, der er involveret 
i adventure aktiviteter. Af samme grund ser vi også, at de stærkeste 
adventure aktører i Grønland er små, lokalt forankrede firmaer med en 
markant iværksættervilje og en passion for at skabe oplevelser og fortælle 
historier, der er knyttet til specifikke aktiviteter og nærområder.

Gennem sådanne aktiviteter formes efterhånden virksomheder, der 
medvirker til at tage aktivt ansvar for samfundsudviklingen, og som 
bekymrer sig om natur og miljø, involverer lokale ildsjæle og sikrer at 
turistoplevelser er kulturelt forankrede og samtidig baseret på kommerciel 
forretningsdrift.

Set i det lys er det Visit Greenlands klare mål at støtte op om alle, der 
tænker bæredygtigt, tager ansvar for kultur og miljø og forstår at inddrage 
gæster i aktive oplevelser, for det er fra denne type turistvirksomheder, at vi 
forventer at se en vækst i nye arbejdspladser og indtægter de kommende 
år.

Kilder: Artiklen trækker på viden fra UNWTOs “Global Report on Adventure Tourism” 2014.





Adventure industrien er fra 2010 til 2014 vokset med 195%, 
og Grønland har alle muligheder for at blive en del af dette 
internationale udviklingsmønster, der bringer flere penge til 
lokalsamfund og øger opmærksomheden på ansvarlig turisme.

Adventure turismen er globalt fortsat en relativt lille medspiller i 
turismeindustrien som helhed, men fordi Grønland så udtalt er en 
adventure destination, er det interessant, at netop adventure segmentet er 
i hastig vækst. 

Samtidig bidrager industrien med en vækst i opmærksomhed på 
bæredygtighed, lokal forankring og samfundansvarlighed, og disse værdier 
medvirker til at fremtidssikre sektoren.

I denne artikel har vi samlet en række nøgletal for turismen og vi slutter 
af med at zoome ind på det amerikanske marked som et eksempel på, 
hvordan den generelle vækst i adventure er relevant for Grønland.

 
GLOBALE NØGLETAL FOR TURISMEN OG ADVENTURE INDUSTRIEN

• Turismen står for 30% af alle tjenesteydelser og 1 ud af 11 jobs i den 
globale økonomi. 

• I 2010 var den globale værdi af adventure markedet mere end 500 
milliarder danske kroner, men allerede i 2013 var dette tredoblet til 
mere end 1.5 billion danske kroner i omsætning. 

• Væksten i omsætningen kommer både fra flere adventure rejsende og 
et generelt højere forbrug på hver enkelt rejse.

• 42% af alle rejsende deltager i et eller omfang i adventure aktiviteter i 
løbet af deres ferie.

• 69% af alle adventurerejsende kommer fra Europa, Nordamerika og 
Sydamerika.



ADVENTURE DEMOGRAFI

• 53% af alle adventure rejsende i 2014 var kvinder og 47% var mænd.

• 37% af adventure rejsende i 2014 havde en videregående uddannelse 
på fire år eller mere.

• Gennemsnitsindkomsten for adventurerejsende er ca. DKK 275.000,-.

• En lille andel rejser alene, 21% rejser med venner, 37% rejser med en 
ægtefælle eller partner og 30% rejser med deres familier inklusive med 
børn.

 
FORBRUGSMØNSTRE - TURISME MED LOKAL BETYDNING

• Inddelt i adventure kategorierne “hård” og “blød” ses et mønster, hvor 
gæster i den bløde kategori (bl.a. ikke-ekstreme aktiviteter, kulturfokus, 
lokalsamfundsinddragelse og guidede naturoplevelser) bruger ca. DKK 
5.000,- per tur eksklusiv transportomkostninger.



• Til sammenligning bruger ikke-adventure gæster på verdensplan ca. 
DKK 3.500,- per person per rejse uden transportomkostninger, eller 
omkring 40% mindre end de adventuregæster, som samtidig i mere 
udstrakt grad lægger pengene i lokalsamfund, hvor den økonomiske 
påvirking er mere synlig.

• Mere ekstreme adventure rejsende bruger kun omkring 2.750,- per tur 
eksklusiv transportomkostninger, men bruger til gengæld væsentlig 
flere penge på udstyr til rejsen.

• I en masseturisme kontekst går ca. 80% af en rejses udgifter til 
flyselskaber, hoteller og andre internationale selskaber - men 
i adventure industrien går 70-80% af omkostningerne til lokale 
økonomier.

• 65,5% af det samlede rejseforbrug per adventure gæst forbliver i den 
eller de destinationer rejsen har besøgt.

Kilder: UNWTOs “Global Report on Adventure Tourism” 2014 og 
ATTAs og GWUs “Adventure Tourism Market Report” 2010



DET AMERIKANSKE MARKED SOM CASE 
Gennem Visit Greenlands netværksarbejde i Adventure Travel Trade 
Association og en række virksomhedsbesøg i Nordamerika kan vi se en 
tydelig tendens til, at det nordamerikanske marked vil komme til at spille en 
afgørende rolle for adventure turismens vækst i Grønland i de kommende 
år.

24% af alle rejsende i og ud af USA identificerer sig selv som adventure 
rejsende og amerikanske soft adventure rejsende er klart den gruppe, der 
trækker det globale forbrugsgennemsnit op, med et forbrug på ca. DKK 
5.500,- per gæst uden transportomkostninger.

Interessen for Grønland fra USA er i konstant vækst og alene på greenland.
com tegner amerikanske besøgende sig nu for 25% af alle besøgende. 

Derudover øges tilgængeligheden fra Nordamerika til brohovedet i 
Island hvert år, både med flere afgange fra Island til USA og med flere 
forbindelser fra Island til Grønland.

Samtidig er amerikanske turoperatører, der opererer på de islandske og 
grønlanske markeder, stærkt fokuserede på at værdier som ansvarlighed, 
bæredygtighed, lokalsamfunds inddragelse og autencitet indgår som 
kerneelementer i oplevelser på destinationerne.

Dette viser, at alle aktører i Grønland, der har interesse i at skabe vækst 
bør tænke aktivt på, hvordan Nordamerika kan indgå i virksomhedens 
udviklingsstrategi enten i form af partnerskaber med amerikanske og 
islandske aktører, eller på egen hånd. 

For uanset hvad, så er der et reelt vækstpotentiale i at udvikle sig i harmoni 
med markedsbehovene hos disse samarbejdspartnere.

Se mere om statistik for turisme i Grønland på www.stat.gl
Se mere om adventure turisme specifik statistik på www.tourismstat.gl







Jens-Pavia Brandts virksomhed Greenland Outdoors har 
specialiseret sig i kombinationen af kajaksejlads, dyrelivs-
oplevelser, kulturhistorisk historiefortælling og vandring 
omkring Kangerlussuaq.

ADVENTURE VÆRDIER I ØJENHØJDE 
På globalt plan har adventure turisme operatører i gennemsnit mere end 
40 ansatte, og med industriens fortsatte vækst vil dette mønster uden tvivl 
skifte i retning af større og stærkere virksomheder i de kommende år.

I Grønland er billedet dog fortsat et andet, når vi kigger på de 
virksomheder, der af egen vinding implementerer værdier som 
bæredygtighed og ansvarlighed i virksomheden. 

Samtidig er der langt færre menneskelige og økonomiske ressourcer 
til rådighed på vores hjemlige arbejdsmarked, men det forhindrer ikke 
en række lokale virksomheder i at praktisere adventure turisme i en 
størrelsesorden, der passer med grønlandske forhold og muligheder.

 
ET LANDSKAB I TRE DIMENSIONER 
Greenland Outdoors er en lille turudbyder i Kangerlussuaq, der på et 
udtalt værdigrundlag baseret på bæredygtighed og ansvarlighed leverer 
produkter, der er tydelige eksempler på, at adventure ikke behøver at være 
stort anlagt og koste mange penge for at være en succes.

Stifteren Jens-Pavia Brandt fokuserer på en kombination af natur-, kultur- 
og dyrelivsoplevelser og lægger vægt på, at gæster, der kommer ud i den 
grønlandske natur, føler sig som en del af et tredimensionelt landskab der 
også indeholder historier om nutidens og tidligere tiders brug af landet og 
dyrelivet.

Kerneprodukterne er kajaksejlads, dyrelivsoplevelser, vandreture, 
kulturhistoriske oplevelser og historiefortælling - ofte i en kombination af 
flere oplevelser på samme tur.



LOKAL FORANKRING I KANGERLUSSUAQ 
Greenland Outdoors begyndte med realiseringen af en drøm, drevet af 
passionen om at formidle de naturoplevelser, som Jens-Pavia selv har i 
Kangerlussuaq, hvor han i dag bor sammen med sin familie.

“Ideen om at starte mit eget firma med ture i naturen har jeg haft meget 
længe”, fortæller Jens-Pavia. ”Glæden ved at være i naturen og leve af 
naturen er den grundlæggende drivkraft bag dette, og da jeg arbejdede 
som styrmand tilbragte jeg mange timer med at spejde ind på land 
og forestille mig, hvor fantastisk det må være at kunne udforske den 
spændende kyst og indlandet vi sejlede forbi.”

Samtidig følte han et behov for, at flere i Grønland bruger deres erfaringer 
til at skabe oplevelser for andre:

“En af de oplevelser der fik mig til at starte Greenland Outdoors kommer 
fra min tid på Iscentralen i Narsarsuaq, hvor jeg så hvordan mange 
udlændinge kommer for at guide turister. Nogle guider havde aldrig været i 
Grønland før, og jeg følte at dette måtte være en opgave vi selv burde løse 
i Grønland i så vid udstrækning som muligt.”

På den baggrund etablerede han sig i Kangerlussuaq på et værdigrundlag, 
der handler om at give turisten den bedst mulige oplevelse af natur, dyreliv, 
kultur og historie.“



Se mere om Jens-Pavia og Greenland Outdoors på
www.greenlandoutdoors.com

“Jeg vil gerne gøre det på en ærlig måde, der både viser vort lands gode 
og mindre gode sider. Dette gjort med omtanke på naturen og dyrelivet, 
så vort aftryk i naturen bliver så lille og så skånsomt som muligt. Samtidig 
skal det ske med respekt for fangerfamilierne, som ikke skal have forstyrret 
deres jagt eller føle sig udstillede.”

Adventure turisme antager mange former og aktører i erhvervet udtrykker 
de grundlæggende værdier på forskellige måder, men i sidste ende er 
kernen i Jens-Pavias virksomhed klassisk adventure turisme med et udtalt 
fokus på kombinationen af natur, kultur og aktive oplevelser i et bæredygtigt 
perspektiv.

“Denne omtanke og de værdier ser jeg gerne Greenland Outdoors udvikle 
sig med også på sigt, så et ønske om økonomisk væskt ikke må overstige 
eller gå forud for de grundlæggende værdier.” 

“Samtidig vil jeg meget gerne være med til at uddanne nye grønlandske 
guider, som kan indgå i vores virksomhed - eller endnu bedre; starte deres 
egen virksomhed, som vi så efterfølgende kan samarbejde med.”





Visit Greenlands arbejde med kortlægning og segmentering 
af turister i Grønland hænger tæt sammen med Adventure 
Travel Trade Associations definitioner på adventure, og i denne 
artikel kigger vi nærmere på sammenhængen mellem de to 
modeller.
KOMBINATIONEN AF TO MODELLER 
For snart mange år siden udviklede Adventure Travel Trade Association 
[ATTA] en definition på adventure turisme og adventure turister. En sådan 
rejsende kombinerer mindst to af de tre følgende elementer på en ferie: 
fysisk aktivitet, engagement i naturen samt kulturel interaktion og læring. 
På baggrund af den definition kan størstedelen af turister opfattes som 
eventyrere.

I 2012 skabe Visit Greenland et overblik over markedssegmenter for bedre 
at kunne beskrive turister i Grønland. Det inddeler turister ud fra deres 
respektive ønsker om at opleve natur, kultur og en kombination af begge 
eller deres særinteresser i fotografi, ekstreme aktiviteter, ornitologi og så 
videre.

Segmentkortet beskriver også turisternes engagementsniveau - altså 
hvor dybt de søger i deres oplevelse af destinationen. Hvert segment har 
særlige navne såsom Naturelsker, Kulturværdsætter og Globetrotter.



ADVENTURE OG SEGMENTERING 
Det er ikke svært at se, hvor disse to modeller overlapper. I modellen 
nedenfor har vi angivet de tre ATTA værdier i cirklerne og de 11 
grønlandske segmenter er kortlagt henover disse. Hver af de grønlandske 
segmenter danner specifikke kombinationer af de tre ATTA grundaspekter.

NATUR OG FYSISK AKTIVITETS SEGMENTER 
De grønlandske landskaber tilbyder muligheder lige fra lettilgængelige 
naturoplevelser til terræn, der udfordrer selv verdenskendte eventyrere, 
og som destination tiltrækker vi derfor en bred vifte af segmenter, der alle 
fokuserer på at opleve destinationens naturrigdomme gennem forskellige 
grader af fysisk aktivitet.

KULTURSEGMENTER 
Segmenter der udelukkende fokuserer på en destinations kultur er 
betydeligt mindre almindelige i Grønland, men dem der kommer vil gerne 
opleve befolkningens pionérånd og vores velbevarede nordbohistorie. 
Disse segmenter udfordrer normalt deres intellekt mere end deres krop.



Globetrotteren er et af Grønlands mest 
almindelige segmenter, og forståeligt nok, 
eftersom de er indbegrebet af turister. 
De er almene eventyrere, der gerne vil prøve 
lidt af alt det Grønland kan tilbyde. Globetrottere 
søger efter et afrundet billede af vores kultur, 

Sightseeren er at andet almindeligt segment 
i Grønland, først og fremmest som følge af 
krydstogtturismen. Sigthseeren ønsker ligesom 
Globetrotteren af få et generelt overblik over 
Grønlands natur- og kulturaspekter, men baseret 
på bløde adventure oplevelser. 

Naturelskerens mål er at have det godt og sjovt 
udendørs og de er et meget almindeligt segment 
i Grønland. 
At være aktiv er en del af deres livsstil i 
hverdagen, og dette tager de videre til deres 
ferieoplevelser. 

Ekstreme eventyrere er per definition det mest 
fysisk aktive segment vi har i Grønland. 
Mange har skabt en karriere baseret på hele 
tiden at teste grænserne for deres mentale og 
fysiske formåen. 

Specialinteresse Eventyreren er et stærkt 
fokuseret markedssegment. 
De har én specifik passion i livet - mere end bare 
en hobby - og deres jagt på nicheoplevelser 
bringer dem kloden rundt. De foretrækker at 
rejse med andre, der deler deres interesse, og 

folk og natur, og deres målsætning er at være 
aktive gennem hele oplevelsen.
I Grønland vælger Globetrottere oplevelser 
såsom kaffemik, hundeslædeture og gåture på 
Indlandsisen.

I stedet for fysiske udfordringer vælger de lette 
oplevelser, der giver dem tid til at observere.
I Grønland vælger Sightseere oplevelser såsom 
museumsbesøg, guidede byture, rundflyvninger 
og køreture til Russell Gletsjer.

De holder af en række forskellige fysiske 
aktiviteter og er rimeligt eventyrlystne i forhold til 
at prøve nye ting. Hvis det bringer dem tættere 
på naturen, så prøver de det af. I Grønland 
vælger Naturelskere lange dagsture til fods, 
hvalsafaris, skiløb, cykling og kajakmuligheder.

Kun de mest barske landskaber kan give dem 
den platform, hvor de kan udleve deres behov 
for adrenalinsus.
I Grønland tiltrækkes ekstreme eventyrere især 
til first ascent klatring, heliskiing og krydsninger 
af Indlandsisen.

af samme grund kombinerer de næsten aldrig 
specialinteresser med familierejser.
I Grønland er Specialinteresse Eventyrere 
særligt fokuserede på fotografi, lystfiskeri, 
trofæjagt og ornitologi.



Vildmarkssøgere er rejseverdenens ensomme 
ulv. 
Disse rejsende har hverken behov for 
organiserede ture, guider eller venner. 
Vildmarken er det eneste de ønsker sig. 

Naturværdsætteren er et relativt reserveret 
segment. 
De foretrækker at observere smuk natur fra en 
komfortabel afstand i stedet for at være midt i 
den. 

Kulturelskeren rejser for at opleve nye 
lokalsamfund og få et anderledes perspektiv 
på verdens mangfoldighed. De suger et lands 
puls til sig som en svamp og tager nye indtryk 
til sig hele tiden. De vil have lokale guider som 
turledere så de har større mulighed for at høre 

Etnofilen og Den Autencitetssøgende vil have en 
dybdegående og ærlig forståelse for et folk og 
de prøver næste at blive ligesom de lokale for 
at opnå det. De leder efter lokale steder frem for 
turistfælder, og mange gange undgår de helt at 
besøge større byer.

Kulturværdsætterne er lidt nogle bogorme, 
der holder af at dykke ned i kulturhistorien. De 
researcher og læser en hel del inden en rejse, 
så de kan afprøve deres viden på destinationen. 
Eftersom en stor del af deres interesse handler 
om hændelser i fortiden, så sætter de stor pris 

I Grønland er Vildmarkssøgende fokuseret på 
vandreoplevelser. 
De ankommer ofte blot med et telt, et kort og 
deres tanker - helt frie til at lade den vandrende 
ånd tage dem så langt som de lyster i den store 
natur.

De rejser ofte i Grønland på et krydstogtskib og 
de søger næsten altid efter guidede oplevelser, 
så de kan lære mere om, hvad de ser.
I Grønland vælger Naturværdsætteren sejlture, 
rundflyvninger, dyrelivsoplevelser og korte 
vandreture ved Sermermiut.

en fortælling om, hvordan det er at vokse op i 
Grønland.
I Grønland vælgere Kulturelskere kaffemik, 
hundeslædeture, byvandringer på egen hånd og 
besøg i bygder.

Forskellen mellem de to er, at Den 
Autencitetssøgende medbringer klare ideer 
om, hvordan de mener, at den lokale kultur bør 
udtrykke sig. I Grønland vælger Etnofile og 
Autencitetssøgende at bo i private hjem, og de 
vægter bygdebesøg højt.

på en dygtig museumskurator som deres lokale 
guide.
I Grønland vælger Kulturværdsætteren 
museumsbesøg, besøg på Économusée 
workshops, ture til Nordboruiner og guidede 
vandreture.





Foto: André Guttesen



Liisi Egede Hegelunds oplevelseskoncept kombinerer 
overnatning og kulturmøder i en naturoase midt i Nuuks 
storbyverden på en måde, der viser, at adventure i Grønland 
fungerer både i fjeldet og i urbane miljøer.

ADVENTURE I HVERDAGEN 
Adventure turisme er et krydsfelt mellem kultur, natur og fysisk aktivitet, 
og Inuk Hostels i Nuuk viser vejen til et spændende og innovativt overlap 
mellem overnatning og turoplevelser i Grønland, der samtidig er et 
eksempel på, hvordan produkter hverken behøver at være ekstreme eller 
langt ude i naturen for at være rendyrket adventure.

Liisi Egede Hegelunds virksomhed kombinerer overnatning og oplevelser i 
en kulturhistorisk kontekst med fokus på inddragelse, kulinariske indtryk og 
storytelling i et urbant miljø med rødder i fortiden. 

Virksomhedens grundlæggende filosofi handler om at levere bæredygtige 
oplevelser baseret på Liisis egen kulturelle baggrund og turismeerfaringer 
i det Liisi kalder et “Inuit landskabs projekt”, hvor kultur og overnatning 
mødes i et produkt, der både henvender sig til adventure rejsende og 
virksomhedsarrangementer. 

 
NYE PERSPEKTIVER PÅ NUUK 
“Ideen er, at både det omgivende fjord- og fjeldlandskab, byens rum 
og den kulturelle oplevelse af landets hovedstad giver Inuk Hostels 
en aktivitetsplatform, der samtidig er koblet til gæsternes mulighed for 
at overnatte i en moderne udgave af fortidens grønlandske hustyper”, 
fortæller Liisi.

“Min grønlandske baggrund og min store kulturelle viden og ikke mindst 
min erfaring og viden om turisternes krav til produkt og service, har 
resulteret i, at jeg har sat mig for at satse på realiseringen af et projekt, der 
er unikt i Nuuk, og som tilføjer en helt ny dimension til oplevelser i byen.”



I dette tematiserede univers, baseret på ting som hun brænder for at 
formidle, leverer Liisi sine Inuk Hostels oplevelser, og eksempler på 
virksomhedens produkter er bl.a.:

• Fortællinger fra inuit kulturen, hvor man får hverdagslivet ind 
under huden gennem mødet med guider, der beretter om fortiden, 
forfædrenes bedrifter, myter og sagn.

• Kulturhistoriske madoplevelser, hvor man besøger tidligere tiders 
forrådsklipper, som blev anvendt til at lagre tørfisk og kød helt op i 
1960erne.

• Et møde med hverdagslivet i en moderne grønlandsk storby 
kombineret med madoplevelser, kaffemik og historiefortælling.

 

DET STORE I DET SMÅ 
Nogle gange er det de små detaljer, der gør den store forskel, og adventure 
i Grønland kan med fordel aktivere de værdier, man som menneske selv 
lever med i hverdagen, og som kan bruges i produktionen af oplevelser for 
andre.

Adventure er først og fremmest en personlig indstilling til verden, en 
nysgerrighed og et ønske om at udfordre sig selv kulturelt og fysisk på en 
ansvarlig måde. 

Derfor kan det, der for os virker hjemligt og velkendt, måske i virkeligheden 
vise sig at være nøjagtigt det perspektiv, som omverdenen leder efter for at 
oplevelsen føles unik og inspirerende. 

Og det er sådanne vinkler på verden, der kan give en virksomhed den 
markedsfordel, der gør at produktet bliver set og i sidste ende bliver til en 
god forretning.

Se mere om Inuk Hostels på
www.inukhostels.com







Natur- og kulturessourcer er adventure turismens byggesten 
og offentlig-private samarbejder omkring fredning og 
beskyttelse skaber både grundlaget for bæredygtig 
ressourceforvaltning og fremtidssikret forretningsudvikling.

NAMIBIAS 42% 
Namibia er eksemplet adventure industrien vender tilbage til hver 
gang snakken falder på de bedste eksempler på naturbeskyttelse og 
dyrelivsfredning. Og med god grund, for historien begyndte under tragiske 
omstændigheder med pres på udrydningstruede arter, krybskytteri og 
væbnede konflikter i starten af 1990erne, inden Namibia besluttede at 
overdrage fredningsarbejdet til en række lokale organisationer rundt om i 
landet.

Dette viste sig både at skabe en følelse af medansvar og 
turismemuligheder i hele landet i en sådan grad, at 42% af Namibia i dag 
er under dyre- og naturbeskyttelse i en eller anden form. Programmerne 
generer samtidig mere end 33 millioner kroner årligt i indtjening til de 
lokalsamfund, der er en del af programadministrationen.

Fredningsarbejdet er kun blevet en succes fordi en bred vifte af 
interessenter har taget ansvar for landets ressourcer og er gået sammen 
på tværs af ellers normalt modsætningsfyldte sektorer - bl.a. jagt- og 
safariturisme - i arbejdet med den fælles interesse i at skabe et ansvarligt 
system for sikringen og videreførelsen af de berørte dyrearter.

Kilde: NamibiaTourism.com

SYSTEMATISK FOKUS PÅ GODE RAMMEBETINGELSER 
Namibia casen er et af de klareste eksempler på, hvordan politisk arbejde 
på højeste niveau koblet med lokal inddragelse og medansvar kan sikre de 
rigtige rammebetingelser for turismen.

En sådan prioritering af erhvervet i Namibia skete kun fordi en række 
institutioner, der bidrager til den overordnede strukturering af erhvervet, 
dedikerede tid og ressourcer til fælles national udvikling.



Forholdene i Namibia blev således forbedret, fordi der både var et 
forretningsperspektiv og et samfundsøkonomisk behov for at sikre 
ressourcerne for eftertiden. 

Dette skabte en platform for en adventure industri, der i dag er en stærk og 
markant spiller imagemæssigt globalt set og en vigtig økonomisk motor i 
Namibia.

ADVENTURE OG RAMMEVILKÅR I GRØNLAND 
Natur- og kulturessourcer er adventure turismens byggesten, og fordi 
adventure gæster fokuserer mindre på traditionel infrastruktur og mere på 
autentiske, inddragende, aktive oplevelser, så er det ofte mere gavnligt for 
en destination at bruge kræfter på at sikre rammevilkårene for industriens 
brug af og adgang til natur, dyreliv og kulturhistorie.

Det væsentligste redskab vi i dag har til sådan rammeudvikling i den 
grønlandske turismeindustri er lovgivningen om koncessioner.

Loven giver turistaktører adgang til at søge om eksklusive brugsrettigheder 
til landområder baseret på gennemførelsen af specifikke turaktiviteter.

Koncessioner giver mulighed for, at grønlandsbaserede aktører har et 
sikkerhedsnet i form af brugsrettigheder og bedre investeringsgrundlag for 
udviklingen af eksisterende og nye produkter. 

Rammerne handler således både om at styrke den interne regulering af 
erhvervet og om at skabe flere muligheder for, at et produkt kan styrkes og 
udvikles i samarbejde med eksterne turoperatører uden fare for, at unfair 
konkurrence fjerner eller udhuler indtjeningsgrundlaget.

KONCESSIONER ER FREMTIDSSIKRET FORRETNINGSUDVIKLING 
Langt hovedparten af grønlandsoplevelserne har ikke behov for den 
eksklusivitet som koncessioner giver, men Visit Greenland vurderer, at især 
fire områder har: Elvfiskeri, trofæjagt, vildmarks camps og heliski.



Især lystfiskeri efter fjeldørred, trofæjagt og camps i baglandet er følsomme 
overfor forvaltningen af natur- og dyreressourcer. 

Disse aktiviteter er samtidig underlagt offentlighedens opmærksomhed 
fordi de griber ind i ressourcer, som vi har et fælles ansvar for at forvalte 
bæredygtigt, så også kommende generationer kan nyde godt af dem.

Og sidst men ikke mindst, så skaber det merværdi for adventure 
gæster, at turoperatøren passer på et produkts grundlæggende 
ressourcer og inddrager gæsten i forståelsen af, hvorfor og hvordan 
ressourcebeskyttelsen er en vigtig del af oplevelsen. 

Foto: Dan Bach Kristensen





Travellodge Greenland i Østgrønland har skabt stærke 
adventure produkter og en virksomhed i vækst på en blanding 
af lokal viden, passion og et ønske om at gøre en forskel i 
lokalsamfundet.

Adventure turisme er drevet af ønsket om at levere oplevelser af høj kvalitet 
med forankring i lokalsamfund og baseret på et sæt af kerneværdier, der 
beskytter og udvikler kultur, miljø og natur på en bæredygtig måde. 

Samtidig vil en adventure operatør med lokalkendskab og et stærkt 
netværk have en naturlig fordel i sit hjemlige landskab, fordi iværksættere 
i adventure turismen, der får succes, ofte forstår at kombinere 
forretningsdrift og passion med lokale kræfters viden og erfaringer.

LOKAL VIDEN OG PASSION 
Travellodge Greenlands grundlægger, Lars Anker Møller, fungerede i en 
årrække som jæger og fanger i Tasiilaq, inden han valgte at omsætte sine 
erfaringer til en turvirksomhed. 

I dag er forretningen i støt vækst i Østgrønland og tilbyder bl.a. 
hundeslædeture, vandreoplevelser, fototure, isdykning, skiture og 
ekspeditionssupport.

“Det er i høj grad lokale ressourcer, der har bygget vores virksomhed”, 
fortæller Lars. “De folk jeg arbejder med i dag kender jeg fra min tid som 
fanger, og det styrker Travellodges produkter, at vi kan bruge folk fra 
området til at køre hundeslæder, stå for logistik, åbne dørene til deres 
hjem, opføre trommedanse og så videre.”

BÆREDYGTIGHED TAGER MANGE FORMER 
Adventure i Grønland vil altid være udfordret af de klimatiske forhold og 
lange rejseafstande, og eksempelvis 100% bæredygtig transport er svært 
at implementere på en profitabel måde, men for Travellodge er der mange 
måder, hvorpå man kan tage ansvar for miljø og natur.



“Først og fremmest holder vi fast i, at alt der kommer med ud på tur skal 
med hjem igen. Vi efterlader med andre ord ikke noget skrald i naturen. 
Derudover sørger vi for at udpege specifikke toiletsteder på vore ture, 
så der ikke er efterladenskaber alle steder i landskabet - men vi bygger 
samtidig ikke toiletter ved alle lejre, fordi vi føler, at det skæmmer 
oplevelsen af en uberørt natur.” 

“Vi er også fokuserede på, at alle vore eksterne samarbejdspartnere og 
agenter skal have en grøn profil. Nogle af dem er WWF medlemmer og kan 
vise det med et badge på deres hjemmesider, hvilket fortæller os, at vi har 
at gøre med en aktør, der tænker bæredygtigt.”

ANSVARLIGHED OG UDDANNELSE 
Adventure er mere end aktive oplevelser og omtanke for miljø og natur, 
hvilket Travellodge anerkender gennem et program, der er unikt i Grønland. 
I accept af, at uddannelse er svært tilgængelig for en lokal fanger 
med en årsindkomst på under DKK 100.000,- så har Lars Anker taget 
initiativ til opkvalificeringen af en række lokale fangeres sikkerheds- og 
navigationscertifikater.

“Vi er nødt til at forstå, at mange af dem, der i dag arbejder med turisme, 
også fortsat er aktive som fangere, og at man i de her erhverv er nødt til 
at kombinere sin indkomst fra flere aktiviteter, men at det kan være svært 
uden den rigtige uddannelse.”



“Derfor har vi startet et samarbejde med Sermersooq Business Council  og 
Grønlands Arbejdsgiverforening, hvor vi tilbyder en gratis uddannelse til en 
række fiskere og fangere, og ikke kun til vores egne bådførere, så de kan få 
den nyeste viden og de seneste certifikater, der kræves.”

“Man kan spørge, hvorfor vi gør det for andre end os selv, men vi ser det 
som en investering i lokalsamfundets udvikling, fordi uddannelsen åbner 
flere døre for flere mennesker i både turisme- og fiskeindustrien, og det 
sætter mere gang i økonomien i Østgrønland samtidig med, at det direkte 
gavner Travellodge Greenland”.

Virksomhedens sociale ansvar og vækst hænger således tæt sammen 
for Lars Anker, der også tilbyder et engelsk kursus til sine ansatte, hvor 
guleroden for at tage en tur på skolebænken er en forøgelse af timelønnen. 

Men, som Lars fortæller, “i Tasiilaq kommer folk ikke på arbejde for at 
tjene penge, de kommer fordi de kan lide det og fordi det er sjovt, så det 
er altid en udfordring for arbejdsgiveren at skabe en sjov og spændende 
arbejdsplads, der samtidig er en profitabel virksomhed. Kan vi ikke det, så 
går folk tilbage til livet som fangere.”

Se mere om Travellodge Greenland på
www.travellodge.dk





Samarbejdet mellem virksomheder i en supply kæde kan 
være afgørende for både lokal og global implementering af 
forretningsudvikling baseret på bæredygtige og ansvarlige 
virksomhedspraksisser.

ADVENTURE TURISMENS AKTIVER  
Alle virksomheder indgår i en supply kæde, og i turismen går den ofte helt 
fra guiderne i et lokalsamfund til multinationale turoperatør. 

Turismen i Grønland er, ligesom på alle andre destinationer, nært forbundet 
med menneskelig kapital og naturressourcer, og erhvervets råmaterialer er 
et fælles aktiv, som det kræver samarbejde at beskytte og udvikle. 

Adventure aktører har derfor gavn af at udnytte de overlappende 
forretningsnetværk, som langt de fleste virksomheder indgår i på flere 
niveauer.

Sådanne uformelle og formelle kommercielle partnerskaber udgør en 
naturlig platform for fælles forretningsudvikling og kan danne rammen 
om et sæt af principper og retningslinjer for bæredygtig og ansvarlig 
forretningsskik.

En sikring af ansvarlig og bæredygtig vækst har gavnlige økonomiske, 
sociale og naturmæssige effekter både lokalt, regionalt, nationalt og 
internationalt, og selv den mindste virksomhed i en kæde kan påvirke store 
leverandører til at stille krav til miljøhensyn, lokalsamfundsinddragelse og 
så videre.

Gensidig vilje til at udvikle sig i fællesskab styrker desuden 
produktudvikling og produktsamarbejde og mindsker afstandene mellem de 
sælgende og udførende led i en kæde. På den måde sikres det, at gæsters 
forventninger og oplevelser kan afstemmes og opfyldes på alle niveauer i 
processen.



Fælles retningslinjer for god forretningsskik med et bæredygtigt fokus kan 
eksempelvis handle om:

• Bevarelse af naturresourcer

• Beskyttelse af dyreliv

• Videreførelse af kulturelle værdier

• Samarbejde med lokalsamfund

• Brug af lokal viden og ressourcer

• Aktiv tilpasning til klimaudfordringer

• Retningslinjer for affaldshåndtering

• Begrænsning af CO2 udledning

• Engagement i samfundsudviklingen



Adventure turisme er med andre ord ikke en automatisk gevinst alene 
ved at begrebet anvendes i markedsføringssammenhænge. Det kræver 
handling, passion og samarbejde at implementere forandringsskabende 
initiativer og gøre dem til et forretningsgrundlag for alle led i supply kæden.

FÆLLES PRAKSISSER ER GOD FORRETNING 
Ansvarlighed kommer fra en personlig indstilling og vilje til forandring, 
og grundfilosofien i dette arbejde kan skabe fælles praksisser for 
turismeudvikling, der er med til at levere højkvalitetsoplevelser.

Men virksomheder, der leverer ansvarlige oplevelser af høj kvalitet, har ikke 
kun det moralske grundlag på det tørre. Sådanne praksisser er også med 
til at øge lokalsamfunds positive syn på turisme og styrke en operatørs 
omdømme og anerkendelse på markedet både lokalt og internationalt, fordi 
man betragtes som en ansvarlig aktør. Og dette kan kan være med til at 
tiltrække kvalificeret arbejdskraft og øge værdien af produkter hele vejen 
gennem en supply kæde.

Det gavner med andre ord at tage ansvar for partnerne i ens 
samarbejdsnetværk, for de er alle med til at sælge, udvikle og beskytte de 
ressourcer, som ellers i værste fald kan blive misbrugt, nedslidt og ødelagt.

Foto: Angu Motzfeldt





PGI Greenland er en nystartet virksomhed i Diskobugten, 
der i et tætpakket marked har fundet en niche med adventure 
oplevelser, udviklet i et nært samarbejde med lokale 
logistikleverandører og en international samarbejdspartner.

NYE MULIGHEDER PÅ ET TRAVLT MARKED 
Spanske Marc Carreras kom i 2012 til Ilulissat som guide og skiløber og 
fandt snart ud af, at der var en niche af oplevelser i Diskobugten, som hans 
kompetencer og erfaring kunne bruges til at udvikle.

På et marked, hvor der allerede er mange om buddet, har Marc med 
sin virksomhed PGI Greenland skabt en adventure niche med fokus på 
kajaksejlads, klippeklatring, sneskoture, isklatring og skiløb baseret på små 
grupper og personlige oplevelser.

Produktudviklingen sker i en kombination af markedsefterspørgsel og lokal 
viden om praktiske muligheder, måske bedst illustreret ved en serie nye 
kajakprodukter, der er forankret i et omfattende kajakcenter i Oqaatsut, 
og som er opstået ud fra PGIs dialog med markedet omkring manglende 
kajaktilbud i Diskobugten.

STRATEGISK SAMARBEJDE 
For at styrke sin markedsposition har Marc Carreras indgået et samarbejde 
med Pas Grau International, også kendt som PGI, hvoraf er skabt navnet 
PGI Greenland. 

Dette strategiske samarbejde er et godt eksempel på, hvordan man med 
de rette eksterne partnere kan sikre investeringskapital og støtte fra et 
etableret navn i industrien, der skaber troværdighed og giver adgang til nye 
markeder.

Sådanne samarbejdsformer er samtidig en velafprøvet og velfungerende 
model for produktudvikling, der gør, at små lokale aktører ikke står alene 
med kvalitetssikring, sikkerhedsudfordringer, markedstilpasning og 
markedsføring. 



PGI Greenland modellen passer som skræddersyet til Grønlands 
erhvervsklima, hvor størstedelen af turistaktørerne ofte er for små til på 
egen hånd at udvikle sig efter markedsbehovene.

PGI Greenland understreger selv i deres katalog, hvordan passion, 
professionalisme, sikkerhed og respekt for natur og kultur er 
virksomhedens kerneværdier.

PGI står ved disse værdier ved at kommunikere dem direkte til gæsterne 
i forbindelse med virksomhedens markedsføring. På den måde styrkes 
båndet til den adventure filosofi, som aktiviteterne er forankret i.

INVOLVERING I LOKALSAMFUNDET 
Samarbejde er en kernefilosofi i Marcs udviklingsarbejde, og kajakcenteret 
i Oqaatsut er skabt sammen med North Greenland Adventure, der med 
lokale overnatningsmuligheder, Restaurant H8 og sejladser til og fra 
Ilulissat leverer en logistisk platform for produkterne.

Ønsket er på sigt at styrke Oqaatsuts involvering i både kajakcenteret og 
i turismen mere generelt, og det er PGI Greenlands målsætning at hjælpe 
lokalsamfundet til at få større andel i indtjeningen gennem serviceydelser 
og med tiden også kulturoplevelser.     

PGI Greenlands ture udbydes desuden af en række af de eksisterende 
turoperatører i Ilulissat, og Marc forsøger på den måde at skabe den 
bredest mulige adgang til det vigtige lokale marked, som er en del 
af forretningsgrundlaget ved siden af de internationale gæster, som 
moderselskabet PGI kan sende.

Se mere om North Greenland Adventure på
www.northgreenlandadventure.com

Se mere om PGI Greenland på
www.pgigreenland.com







En af de centrale aktiver for en turoperatør er professionelle 
guider med specialiseret viden, der kan inspirere og hjælpe 
virksomhedens gæster på en ansvarlig og sikker måde.

ADVENTURE INDUSTRIENS AKTIVER 
Naturresourcer og kulturhistoriske værdier er centrale aktiver for adventure 
turismen som helhed, men en af turismens væsentligste redskaber til 
værdiskabelse og værdiforøgelse er en virksomheds menneskelige 
ressourcer i form af guider og andet personale.

Kvaliteten i adventure turismen styrkes af menneskers dedikation til et 
produkts levering, og for adventure operatører er det hjertet i kvaliteten af 
de oplevelser, man tilbyder. 

Samtidig er guider altid i nærkontakt med gæsterne på en rejse, og derfor 
er guidefærdigheder, formidlingsevner og ansvar for sikkerhed centrale 
aktiver for enhver turoperatør at udvikle.

I et forretningsmæssigt perspektiv bidrager guider desuden til at 
differentiere en virksomheds produkter fra konkurrenter på markedet 
gennem udviklingen af personlige udtryk, der skaber unik værdi for 
gæsterne.

GUIDEEGENSKABER OG UDDANNELSESANSVAR 
Guider løser en række tekniske, praktiske og sociale opgaver, og i 
adventure virksomheder spænder en enkelt guides ansvar som regel fra 
både sikkerheds- og navigationsspørgsmål til kulturformidling, sociale 
relationer og gruppepsykologi. 

Guider er med andre ord en specialiseret ressource, der bedst uddannes 
i direkte tilknytning til de oplevelsesverdener, som de forventer at skulle 
arbejde med. Der vil altid være behov for mere bredt uddannede guider 
til mindre specialiserede opgaver, men så snart kajaksejlads, trofæjagt, 
skiløb, klatring, brævandring, møder med dyreliv, fotografi og lignende 
aktive oplevelser er en del af virksomhedskernen, så øges behovet for 
dybere uddannelse og specifikke færdigheder.



Der har i mange år været en debat om hvorvidt Grønlands Selvstyre, Visit 
Greenland eller andre nationale enheder skal uddanne guider,.

Men fordi guidefærdigheder lettere udvikles i erhvervssammenhænge, så 
fungerer nationale institutioner af samme grund bedst som støttefunktion til 
erhvervet frem for som specialiseret uddannelsesplatform.

RESSOURCERUDFORDRINGER I GRØNLAND 
I New Zealand har man udviklet en checkliste, der adresserer en række 
af disse mange spørgsmål, som omhandler ressourceudviklingen i en 
adventure virksomhed:

• Er der en eller flere personer i virksomheden, som er ansvarlige for 
personaleudviklingen?

• Har virksomheden sikret, at personalets færdigheder stemmer overens 
med, og lever op til, gældende industristandarder?

• Samarbejder virksomheden med andre om monitorering og udvikling 
af personalet, så det sikres, at virksomheden følger eksisterende 
industristandarder?

• Er der skabt en kultur i virksomheden, der giver plads til at stille 
spørgsmål og adressere kritiske udfordringer på en konstruktiv måde?

• Har virksomheden et organiseret introduktions- og træningsforløb med 
nye guider, der gør dem i stand til at løfte nødvendige specialiserede 
opgaver?

• Forstår alle ansatte virksomhedens grundfilosofi, og kan de omsætte 
dette til handling i mødet med gæsterne?

• Er alle ansatte klar over hvilke minimumstandarder, som virksomheden 
sætter for guidearbejdet?

• Har virksomheden en procedure for at sikre, at alle ansatte lever op til 
minimumkravene?



I det bedst tænkelige scenarie var alle adventure guider i Grønland så vidt 
muligt kulturelt forankrede i deres lokalmiljøer, fordi det styrker båndet 
mellem destination, oplevelsesformidling og de adventure gæster, der ofte 
vægter oplevelser sammen med guider af lokal oprindelse.

Arbejdsmarkedsforholdene i Grønland gør dog, at der ikke i dag er 
det arbejdskraftgrundlag, der skal til for at fylde alle positioner ud i 
turismeerhvervet med de specialiserede guider, der er behov for i 
adventure industrien. 

Gæster vægter sikkerhed og faglig kvalitet højt, og i mange tilfælde går 
eksempelvis sikkerhedsspørgsmål forud for en guides etniske tilknytning. 
Derfor må operatører til tider finde arbejdskraft i udlandet for at sikre, at 
sikkerhedskrav og faglige kompetencer opfyldes. 

Kilder:  UNWTOs “Global Report on Adventure Tourism” 2014 & AdventureEDU 
“AdventureEDU’s Approach to Guide Training”





Visit Greenland bruger sammen med enkelte andre 
grønlandske aktører det globale Adventure Travel Trade 
Association netværk til fortsat udvikling af adventure 
industrien i Grønland.

VISIT GREENLAND OG ADVENTURE TRAVEL TRADE ASSOCIATION 
Visit Greenland har siden 2008 været medlem af adventure industriens 
paraplyorganisation Adventure Travel Trade Association [ATTA]. 

Arbejdet i dette netværk er en central del af vores fokus på Business-2-
Business samarbejder mellem grønlandske og udenlandske aktører - og 
ATTAs udviklingsværdier er samtidig den platform, som vi bygger den 
grønlandske adventure turismes grundpiller op omkring.

HVAD ER ATTA? 
ATTA er en sammenslutning af virksomheder i adventure industrien, der 
alle arbejder for erhvervets fortsatte vækst på måder, der understøtter en 
bæredygtig og ansvarlig udvikling på globalt plan.

Gennem netværksbegivenheder, vidensdeling, case studier, industri-
indblik og forretningsredskaber bistår ATTA både turoperatører og 
destinationsenheder med national, regional og lokal adventure turisme 
udvikling. 



Dette baseres på årlige medlemskontingenter, der bl.a. også giver adgang 
til:

• webinarer om adventure trends, aktør case studier, med mere,

• presseformidling gennem AdventureTravelNews, herunder 
medlemsnyheder, mulighed for at indsende pressemeddelelser, læse 
industrinyheder, modtage dataanalyser, med mere, 

• en profil på adventuretravel.biz online medlemsoversigten,

• adgang til brug af ATTA logoet som tegn på medlemsskab og 
værdigrundlag,

• adgang til ATTAs sociale platform The HUB hvor industripartnere 
mødes,

• rabat på deltagelse i det årlige Adventure Travel World Summit, 
industriens netværksbegivenhed og markedsplatform, som Visit 
Greenland også er fast deltager på.

ATTA arbejder helt overordnet for at skabe vækst i adventure turismen og 
sikre, at dette foregår på en bæredygtig og ansvarlig måde. 

Derfor er organisationen også involveret både internationalt og nationalt 
i udvikling af erhvervsudvikling, standardardisering, værdinormering og 
mange andre baggrundsaktiviteter, der fungerer som rammevilkår for 
erhvervet.

ET GLOBALT NETVÆRK FOR AKTIVE MEDLEMMER 
Netværket indeholder i dag mere end 800 virksomheder i over 80 
forskellige lande.

Mere end 180 af disse er udgående turoperatører, der sælger 
rejseoplevelser i hele verden, og det er disse medlemmer, der bidrager 
til, at ATTA kan arbejde på vegne af en global bevægelse af ligesindede 
aktører.



Organisationen har i øvrigt igangsat en serie af case studier, der giver 
indblik i turoperatørers arbejde med turismeudvikling i et adventure 
perspektiv: adventuretravel.biz/membership/case-studies/ 

Men for Visit Greenland er sagen egentlig ganske klar: Medlemsskabet 
af ATTA bringer os tættere på den industri, der allerede i dag er et 
kerneelement i Grønlands turisme. 

Ved aktivt at forfølge mulighederne for uddannelse, vidensdeling og B2B 
partnerskaber kan vi medvirke til at grønlandske aktører får større indblik 
i potentialerne ved at tænke og agere som adventure operatører på et 
globalt marked, der er baseret på bæredygtighed og ansvarlighed.

Den største fordel opnår man selvfølgelig som operatør og regional 
destination ved at: 

- melde sig ind i organisationen 
 
- aktivt opsøge netværkspartnere 
 
- deltage i uddannelsesmuligheder (mange af hvilke foregår online)

- lære af case studier 
 
- omsætte viden til handling 
 
- på sigt måske endda være med på det årlige Adventure Travel World  
Summit.

Overvejer du som turoperatør, overnatningssted, repræsentant for en 
destination, interesseorganisation eller lignende at blive medlem er du 
velkommen til at kontakte Visit Greenland for mere information.

Se mere om ATTA og medlemsfordelene på  
adventuretravel.biz/membership





info@greenland.com

Hans Egedes Vej 29
3900 Nuuk
+299 34 28 20

Strandgade 91
1401 København K
+45 32 83 38 80
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