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De forretningsmæssige følgevirkninger 
af COVID-19 har ikke ramt alle lige hårdt 
i Grønland. Særligt har vores råstof, tu-
risme og HORESTA relaterede erhverv 
mærket konsekvenserne af karantæne-
regler samt rejse- og forsamlingsforbud.

Overordnet har krisen dog også tyde-
liggjort styrken og omstillingsparat-
heden i det grønlandske samfund og 
erhvervsliv, samt vores evne til at stå 
sammen. Det kan vi godt være stolte 
af og der er stadig store potentialer for 
vækst og udvikling i landet.

Vores dominerende erhverv og stør-
ste indtægtskilde, fiskeriet, er generelt 
repræsenterede af velkonsolidere kon-
cerner, som har polstring til at kunne 
modstå en sådan storm. Ligeledes er der 
for alvor gang i byggeriet - flere steder i 
landet og særligt med udgangspunkt i 
vores vækstcentre.

Der er store infrastrukturelle pro-
jekter og investeringer undervejs. Fra 
to lufthavnsudvidelser med transat-
lantiske forbindelser, til omfattende 
byudviklingsprojekter. Det kan og skal 
vi udnytte til vækst i den grønlandske 
økonomi og hos de grønlandske virk-
somheder. En opgave som dog bedst 
løses i samarbejde med de mange uden-
landske interessenter og potentielle 

samarbejdspartnere, som fortsat har 
stor interesse for Grønland.    

Internt har vi i Grønland behov 
for en mere ligevægtig fordeling på 
arbejdsmarkedet mellem offentlige 
og private arbejdspladser. Vi ser gerne 
at flere vil søge mulighederne i det pri-
vate erhvervsliv og at der fra offentlig 
side sikres de bedst mulige rammebe-
tingelser for virksomhedernes trivsel. 
Samtidig skal vi sikre uddannelse og 
opkvalificering af den grønlandske 
arbejdskraft og en smidig tilgang af 
udenlandsk arbejdskraft i de sektorer 
hvor dette behov er markant.   

En bæredygtige dagsorden - også  
som et konkurrenceparameter  
Bæredygtighed er et centralt element 
i Grønlands udviklings- og vækstrejse. 
Både i forhold til miljø, samfund og 
økonomi. Både hos offentlige instan-
ser og mange virksomheder arbejdes 
der aktivt med FN’s 17 verdensmål for 
en bæredygtig udvikling. Ligeledes bli-
ver certificeringsordninger i fiskeriet, 
så som Marine Stewardship Councils, i 
stigende grad et absolut krav for at kun-
ne sikre det bedste afkast og en fremti-
dig sikring af vores martime ressourcer.    
Indenfor byggeriet arbejdes der med 

bæredygtighed i form af eksempelvis 
FSC-certificerede materialer og ener-
gioptimerede bygninger. Netop ener-
giområdet er et af de steder hvor vi i 
Grønland er grønnere end de fleste. 

Vores primære energikilde er vand-
kraft og flere eksportvirksomheder 
samt virksomheder i turistbranchen 
kan således med rette påpege dette over-
for et marked, som også er opmærk-
somme på brugen af vedvarende energi. 
Ligeledes er det heller ikke utænkeligt, 
at vores store vedvarende energiressour-
cer, kan finde anvendelse i råstofindu-
strien eller i fremtiden være med til at 
tiltrække nye energitunge industrier.  

Vi skal se vores lands potentiale og 
arbejde sammen mod at indfri dette, 
ved at sikre gunstige vilkår for erhvervs-
livets vækst og stabile rammebetingel-
ser, så vi kan tiltrække investeringer og 
samarbejdspartnere.    

Henrik Leth
Formand
Grønlands Erhverv 

Det grønlandske erhvervsliv har  
vist styrke og omstillingsparathed
COVID-19 krisen har sat sit aftryk på 2020 og med betydelige følgevirkninger,  
men landets erhvervsliv og myndigheder har samtidig vist stor styrke og  
håndteret denne udfordring professionelt

Hans Bak



VIL DIN VIRKSOMHED ETABLERE SIG I ARKTIS,
SÅ ER NUUK DET NATURLIGE VALG

Din virksomhed er velkommen
Invest in Nuuk er din direkte port til Grønlands hovedstad.

Vi har et stort team af dedikerede medarbejdere parat til at sikre 
at din opstart i Nuuk bliver en positiv oplevelse.

I N V E S T  I N  N U U K

NUUK HAR: 
18.000 indbyggere

Grønlands mest moderne containerhavn

En international lufthavn der indvies i 2023

Storslået natur lige ved hoveddøren

Grønlands mest dynamiske og erhvervsvenlige kommune

Invest in Nuuk tilbyder at hjælpe med:

Byggegrunde og byggetilladelser
I samarbejde med lokale ejendomsmæglere, udlejere, og den kommunale forvaltning, 

hjæpler vi der med at finde den rigtige placering til din virksomhed.

Forretningsudvikling
Vi fører nye samarbejdspartnere sammen.

Viden og kulturel forståelse
Vi hjælper din virksomhed med at undgå fælderne i en ny og anderledes kultur.

Invest in Nuuk er en del af Kommuneqarfik Sermersooq
– Grønlands hovedstadskommune.

KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQKontakt: inpi@sermersooq.gl · Tlf. +299 55 56 21 · investinnuuk.gl



4 

Grønland   2020-21

11. årgang

Grønlands forsyningsselskab Nukissiorfiit 
er ansvarlig for landets energiområde og det 
er således også her, at arbejdet for at opnå 
det grønlandske selvstyres erklærede mål 
om en energiforsyning baseret på bæredyg-
tig energi i videst muligt omfang allerede 
i 2030 pågår. Skal dette mål nås i takt med 
landets og vækstbyernes travle udvikling, 
kræver det dog vigtige investeringer i kapa-
citetsudvidelser inden for vandkraft, hellere 
nu end senere.    

  ”Historisk har man truffet rigtig for-
nuftige valg og fremsynede investeringer 
for Grønlands energiinfrastruktur. Under 
de nuværende vækstprognoser er vi dog i 
dag der, hvor der er et så stort pres på den 
eksisterende energiforsyning, at vi lever 
på lånt tid. Det giver derfor mening at 
fortsætte den grønlandske tradition for 

langsigtede grønne investeringer i olie-
fortrængningsløsninger” - CEO, Kaspar 
Mondrup.  

Vandkraftværkerne har i årtier leve-
ret stabil, grøn og billig energi. Alene 
Buksefjordsværket ved Nuuk estimeres 
at have tjent sig selv hjem tre gange siden 
1993-ibrugtagningen. Nukissiorfiit har 
i 2019 udarbejdet flere konkrete vand-
kraftsprojekter, som ligger klar til beslut-
ning - hvoraf det ene netop omfatter en 
fordobling af Buksefjordsværkets produk-
tionskapacitet.   

Grøn energi og bæredygtig  
økonomi i en gennembearbejdet  
investeringscase 
Buksefjordsværket har 3 turbineanlæg, 
hvoraf det tredje blev etableret i 2008. Den 

nuværende effekt er på 45 MW, hvilket ak-
tuelt dækker 99 % af elektricitets- og varme-
forbruget i Nuuk. Fremadrettet vil denne 
kapacitet dog ikke være nok og allerede i 
dag, er forsyningsselskabet nødt til at bede 
bygherrer i Nuuk om at opføre huse, der op-
varmes med oliefyr fremfor med el.  

Investeringer i de grønlandske vand-
kraftværker er kapitaltunge, men også 
et absolut must hvis man skal følge med 
det stigende træk på energiressourcerne. 
Til gengæld er der tale om grønne inve-
steringscases med en fremtidsholdbar 
løsning. 

”Alene ved udvidelse af Buksefjords-
værket ved Nuuk, er de estimerede udgif-
ter, inklusiv netforstærkning og total 
elektricificering af Nuuks varmeforsy-
ning, omkring 1,7 mia. kr. Der er dog tale 
om et projekt med en robust økonomi og 
hurtig tilbagebetalingstid. Det er store 
summer, særligt i en tid hvor interna-
tionale lufthavne og andre store sam-
fundsmæssige anlægsprojekter fylder 
agendaen, men det er samtidig absolut 
nødvendigt for at kunne understøtte og 
udløse potentialet af de selvsamme pro-
jekter” - Kaspar Mondrup, CEO.

Et helt unikt energipotentiale  
- også til erhverv og industri
Udover udvidelse af Buksefjordsværket, 
anbefaler Nukissiorfiit også etablering af 

vandkraftværker ved byerne Qasigianguit-
Aasiaat, Maniitsoq og Paamiut, ligesom der 
også ligger redegørelser klar for fordelagtige 
udvidelser af de to eksisterende værker ved 
henholdsvis Tasiilaq og Ilulissat.  

”Ilulissat er et af de steder, hvor der er 
kraftig vækst og store planer, som kræver 
energi. Vi forventer, at den nuværende 
kapacitet vil være fuldt udnyttet i 2023, 
men vi har planer klar, som kan øge det 
eksisterende output med op mod 75%. 
Der er overordnet stadig et stort ubrugt 
vandkraftspotentiale i Grønland” – Kas-
par Mondrup, CEO.

Sideløbende med arbejdet omkring 
landets forsyning og energimæssige infra-
struktur, har Nukissiorfiit også erhvervs-
relaterede koncepter med i overvejelser-
ne. Grønlands unikke og omfangsrige 
vandkraftspotentiale indtænkes følgeligt 
i forskellige industriscenarier. Som med 
de energiøer, der er på tegnebrættet i Dan-
mark, vil der ved de store vandkraftpoten-
tialer i ikke-bynære områder i Grønland 
kunne etableres store anlæg til produk-
tion af e-fuel (Power2X). Alternativt er 
der oplagte muligheder for datacentre 
eller andre energitunge virksomheder, 
som har brug for adgang til stabil, ved-
varende og billig energi. Dette kan bety-
de indtægter til Grønland samt en stærk 
bæredygtig energiprofil for de respektive 
virksomheder.  

Planer for bæredygtige  
investeringer ligger klar
Nukissiorfiit – Grønlands Energiforsyning er parat med planer for en bæredygtig udvidelse af  
vandkraftskapaciteten til understøttelse af Grønlands udvikling, men det kræver investeringer nu  

Under de nuværende 
vækstprognoser,  
er vi i dag der,  
hvor der er så  
stort et pres på  
den eksisterende 
energiforsyning,  
at vi lever på lånt tid 

Kaspar Mondrup 
CEO / Nukissiorfiit

Nukissiorfiit arbejder ikke blot med vandkraft, men også vindenergi og solceller. Særligt til oliefortrængning i de mindre byer og bygder,  
er disse to energiformer typisk mere omkostningseffektive end et vandkraftværk. 

Buksefjordsværket leverer i dag strøm til Nuuk med en effekt på op til 45 MW. Den 56,6 km lange 
transmissionsledning fra vandkraftværket til byen, er dog forberedt til at kunne håndtere 100 MW.    



BUSINESS TRAVEL MADE SIMPLE

Med Grønlands Rejsebureau kan du koncentrere
dig om det, du skal, når du har vigtige gøremål på din 
erhvervsrejse i Grønland. Vores medarbejdere er 
specialister i erhvervsrejser til og i Grønland og kender 
hver en krog af vores store land. Vi har et fokus og en 
viden, der er afgørende for den travle rejsende, der 
måske skal besøge flere steder i Grønland. Eller skal 
rejse fra Grønland og videre ud i verden. 

Tryghed er nøgleordet, når du rejser med os.  
Når vi kender dine behov til destinationer og ved hvor 
lang tid, du ønsker at opholde dig hvert sted, sørger 
vi for hele logistikken og kommer med forslag til fly-, 
skibs- eller helikopterforbindelser. Og naturligvis 
overnatningssteder. 

Vi giver dig overblik og ro i sjælen på hele din rejse, 
så du bare kan gøre det, du skal. 

Kontakt os, hvis du vil vide mere om fordelene ved at være erhvervskunde: 
Greenland Travel:  Telefon: +45 3313 1011 (København) +299 70 11 07 (Nuuk) 

København | Nuuk | Sisimiut |  Ilulissat | Qaqortoq 

GØR BARE DET, DU SKAL
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Idé og konceptoplæg til Sermeq City er ble-
vet færdigudviklet medio 2020 og den be-
hørige offentlige høring samt myndigheds-
behandling er godt undervejs. Projektet 
repræsenterer et helt nyt greb på arkitektur 
og byrumsudvikling i Nuuk. Bag dette stor-
stillede konceptoplæg, som omfatter intet 
mindre end 36.000 m2 står Shalmi A/S via 

projektselskabet Prime View ApS, i et sam-
arbejde med E+N Arkitektur A/S.

Kræfter som repræsenterer en række 
bolig- og ejendomsudviklingsprojekter i 
Nuuk og som nu søger investorpartnere 
til deres hidtil største projekt. Et projekt 
som ikke ’blot’ er boliger og butiksarea-
ler, men som i høj grad også er tænkt ind 

i landskabet som en markør for Nuuks 
sydlige pynt.             

”Sermeq City vil forme sig ned gen-
nem Entreprenørdalens to fjeldkamme 
og blive et bindeled mellem by og kyst. 
Den nye bydel udformes og disponeres 
med omtanke for den omkringliggende 
natur og topografi. Det er et projekt vi er 
meget stolte af og vi ser frem til at arbejde 
mod en realisering af dette sammen med 
de rette investorer” - direktør, Jeanette 
Sandy Shalmi / Prime View ApS. 

Bygningsmæssigt er der tale om en 
kombination af forskellige boligtyper og 

ejendomme. Fra enfamilieshuse, længde-
huse og punkthuse til sammensat bebyg-
gelse med plads til erhvervsområder, 
butiksliv og indbydende opholdsarealer. 

Et milliardprojekt i etaper,  
i tråd med Nuuks byudvikling   
Realiseringen af Sermeq City kræver medin-
vestorer. Den estimerede totale byggesum er 
900 mio. - 1 mia. kr., med en nødvendig start-
kapital på 150-200 mio. kr. i kombination af 
egenkapital og fremmedkapital – der søges 
derfor en eller flere investeringspartner(e).  
Deltagende investorer får et solidt forret-

Visionært ejendoms- og  
havnefrontsprojekt i Nuuk 
Sermeq City er et solidt bud på en omfattende helhedsplan  
i Nuuks Entreprenørdal  - en plan som på elegant vis  
forbinder by med vand og natur med kultur

sermeq city |  e+N Ark i tektur  | Udvik l ing af  Helhedsplan | sommer 2020 |  s ide 66

Sermeq City kan blive en ny markør for Nuuks sydlige pynt. Oplægget udstikker en omfattende plan og vision for området kendt som Entreprenørdalen. 
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sermeq city |  e+N Ark i tektur  | Udvik l ing af  Helhedsplan | sommer 2020 |  s ide 66

SERMEQ CITY |  E+N Ark i tektur  | Udvik l ing af  Helhedsplan | Sommer 2020 |  Side  16

Kolonihavnen

Containerhavn

Entreprenør-
dalen

Atlanthavn

Nordhavn

Lystbåde-
havn

Nødhavn

Lufthavn

PROJEKTOMRÅDE

Qinngorput

S a t e l i t f o t o ,  N u u k  -  O v e r b l i k  o v e r  h a v n e  i  N u u k .

ningsprospekt og et partnerskab med er-
hvervsfolk med fast forankring - og et stort 
netværk i Nuuk. Projektet er samtidig delt 
op i etaper som kan genere provenu en-
keltvis, hvilket sikrer en god likviditets-
strøm undervejs. Udover den fornødne 
kapital er holdet bag Sermeq City også 
optaget af, at finde partnere der vil med-
virke til byudviklingen i Nuuk og som 
har en oprigtig interesse i - og forståelse 
for - Grønland. Projektet er således også 
harmoniseret med Nuuks overordnede 
byplansudvikling som er i fuld gang i 
kommunalt regi.  

”Vi er fra kommunens side i gang med 
at eksekvere på vores strategi for Nuuk 
frem mod 2030. Sermeq Citys projekt-
ansøgning skal naturligvis behandles af 
rette instanser, herunder offentlige hørin-
ger og udvalgsredegørelser, men overord-

net er projektet i tråd og harmoni med 
byudviklingsplanen for vores hovedstad.” - 
kommunaldirektør, Lars Møller-Sørensen 
/ Kommuneqarfik Sermersooq. 

En by i byen - hvor gletsjer look  
møder middelhavs design 
Sermeq er det grønlandske ord for glet-
sjer og det er også det overordnede tema 
hvorfra Sermeq Citys design tager sit 
præg. Fra valg af lyse blågrønne farver 
og hel- eller halvtransparente materia-
ler, til måden hvorpå bydelen er designet 
til at bevæge sig gennem området for 
slutteligt, at ’kælve’ ud i fjorden ved en 
tidevandstrappe.     

”Visionen er en by i byen med et high-
end præg. Et område med en sammen-
sætning af boliger, erhverv, butiksliv og 
restauranter, som giver liv i nærmiljø-

et hele dagen. Området er tiltænkt hele 
Nuuk og der er lagt stor vægt på en imøde-
kommende atmosfære og intime rum. De 

enkelte bygninger skaber rum og liv, uden 
at komme i vejen for hinandens udsigt”  
- administrerende direktør og medejer / 
E+N Arkitektur A/S, Jesper Back. 

Sermeq City trækker samtidig på inspira-
tion fra middelhavsbyernes uhøjtidelige 
karakter med enkelte kontraster der for-

stærker hinanden og hvor by og vand gli-
der ubesværet sammen. Naturligvis tilpas-
set et grønlandsk klima i valg af design og 
materialer.   

Det er et projekt vi er meget stolte af og vi ser frem til at arbejde 
mod en realisering af dette sammen med de rette investorer 

Jeanette Sandy Shalmi 
Direktør / Sermeq City ApS

Jeanette og Martin Sandy Shalmi; det initiativrige par bag det ambitiøse projektforslag.  

Projektområdet for Sermeq City.
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Bidragskultur 
Hjertet i den grønlandske kultur er fælleskabet

Adm. direktør i KNI, Peter Grønvold Samuelsen.

Hvem kan forestille sig en moderne virk-
somhed uden en detaljeret CSR-strategi? 
Ingen, håber jeg.

En virksomhed kan ganske enkelt ikke 
fungere, hvis samfundet omkring den fej-
ler. Derfor er vi alle en del af løsningen. 
Ligesom vi alle har et ansvar for at styrke 
samfundet omkring os og forbruge natu-
rens ressourcer ansvarligt. En tankegang 
som vi kender og har brugt i tusindevis 
af år.

I Grønland er det helt naturligt for os 
at agere socialt ansvarligt, for det er en del 
af vores DNA, som er lige så gammel som 
inuitkulturens tilstedeværelse. Vores liv 
langs Grønlands mægtige kystlinje har 
formet vores mentalitet, givet os tålmo-
dighed og en grundlæggende ydmyghed 
overfor livet. Fra vi er ganske små lærer 

vi, at familien og fællesskabet er omdrej-
ningspunktet for vores verden. Vi ved, at 
den bedste løsning findes i fællesskab og 
at succes kommer med samarbejde. 

Dette tætte fællesskab blev bragt til 
Grønland af vores forfædre. Det var ganske 
enkelt forudsætningen for deres succes 
som fangere. De var praktiske mennesker 
og det var deres fælleskaber også. Deres 
ansvar for hinanden var lige så konkret, 
som den verden der omgav dem: Ingen var 
vigtigere end fællesskabet.

For fangsten var lunefuld, og selv en 
storfanger kunne komme tomhændet 
hjem. Et pludseligt vejrskifte, kæntren-
de isfjeld eller en rasende hvalros kunne 
på et øjeblik betyde, at bopladsen havde 
mistet en forsørger. Derfor var der tydelige 
deleregler for fangstdyr - både for hvordan 

de skulle parteres og fordeles mellem fan-
gerne. Men også for hvordan byttet blev 
fordelt på bopladsen, så man samtidig sik-
rede dem, hvis gryder var tomme. På den 
måde blev fællesskabet ikke truet af øde-
læggende konflikter. Klogt og praktisk. 

Meget har ændret sig siden vores for-
fædre levede, men for mig er kernen stadig 
den samme: Fællesskabet er stadig hjertet 
i vores bidragskultur. Derfor tager vores 
CSR-strategi i KNI naturligvis afsæt i det 
grønlandske samfund, som vi er så stor 
en del af. Ud over at sikre hverdagen for 
vores kunder i byer og bygder, har vi i KNI 
et stort medansvar for at udvikle et stær-
kere, grønnere og mere selvbærende grøn-
landsk samfund. Det er et logisk ansvar, 
som falder os lige så naturligt at løfte, som 
det gjorde for vores forfædre. 

FAKTA OM KNI 

KNI er en grønlandsk ejet koncern 
med 1.000 ansatte fordelt mellem 
en varedivision, energidivision,  
engrosvirksomhed og slagteri. 

Vi er etableret i 1774, som  
Kongelige Grønlandske Handel,  
og vores aktiviteter strækker sig 
over hele Grønland fra hovedstaden 
til den mindste bygd. 

KNI’s kerneopgave er at sikre 
livsfornødenheder til Grønlands 
56.000 indbyggere i et land på   
2,16 millioner km2. 



Welcome to new tickets that give 
you more flexibility on your trip

See our new flexible tickets at
www.airgreenland.com/ticket

Standard 
FlexStandardTakuss Premium 

FlexPremium

www.airgreenland.com
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Partnerskaber sætter 
gang i etablering  
af andelsboliger

Andelsbolig tanken passer perfekt til 
det grønlandske boligmarked. Fæl-
lesskabet i en andelsboligforening 
er attraktivt, og en andelslejlighed 
er en billig måde at blive boligejer på. 
Derfor kan andelsbolig være med til 
at skabe et sundt økonomisk grund-
lag for familier i Grønland, - og det 
er grunden til, at GrønlandsBANKEN 
faciliterer etableringen af nye andels-
boligforeninger. 

Malene Christensen, der er filial-
direktør i GrønlandsBANKEN i Nuuk, 
siger: 

”Vi har efterhånden været fødsels-
hjælper på en del projekter, hvor vi 
hjælper med at etablere en andelsbo-
ligforening. Vi ser andelsboligmarke-
det som et vigtigt bidrag til, at flere i 
Grønland kommer til at eje egen bolig. 
Andelsboligerne en vigtig katalysa-
tor for en generel positiv udvikling 
af landet. Vi ser derfor vores arbejde 
med andelsboliger som en vigtig del 
af vores CSR, og en måde hvorpå vi kan 
støtte op om partnerskaber under FN’s 
17 verdensmål.” 

Andelsboliger sælges  
inden byggeriet står færdigt
Udfordringen på boligmarkedet i 
Nuuk er, at priserne stiger, og at der 
flytter 300-400 nye borgere til byen 
hvert år. Det betyder, at lejemarkedet 
er presset, og at ventelisterne er lan-
ge. Derfor er andelsboliger oplagte i 
Nuuk. 

Et eksempel på efterspørgslen efter 
de grønlandske andelsboliger kan fin-
des i byggeriet ”De Tre Søskende”, som 
blev opført af MT Højgaard A/S. Her 
blev de 51 andelsboliger afsat, allerede 
inden byggeriet var færdigt. 

”Det har været en spændende 
proces at være med til at etablere 
andelsboliger i Grønland. Projekter-
ne er et godt eksempel på at lokale 
partnerskaber kan være med til at 
understøtte en positiv samfundsud-
vikling,” siger Kim Ulrik Hansen, Sec-
tion Director hos MT Højgaard i Nuuk.  
Ved igangsættelsen af det syvende 
andelsboligprojekt i Nuuk med 48 
boliger var der over 130 tilmeldte til 

det indledende møde, som Grønlands-
BANKEN indbød til i foråret 2020. 

GrønlandsBANKENs rolle i etab-
lering af andelsboligforeningen er 
udelukkende at sikre, at selve forenin-
gen kommer godt fra start – ikke at 
sælge boligerne. Det sker ved, at ban-
ken hjælper den nyoprettede forening 
med forslag til vedtægter, bestyrelse 
og opstarter dialogen med byggefir-
maet, advokater etc. 

Byggeriet og finansieringen vareta-
ges af andelsboligforeningen som byg-
herre, og finansieringen af beboernes 
andelsbeviser sker på individuel basis 
med andelshaverne. Man behøver såle-
des ikke være kunde hos Grønlands-
BANKEN for at blive andelshaver i de 
projekter, som GrønlandsBANKEN 
håndterer. 

”Vi er ikke en del af hverken bygge-
riet eller andelshavernes køb af deres 
nye andelsboliger. Men eftersom man-
ge af andelshaverne er kunder hos os i 
forvejen, rådgiver vi dem naturligvis 
om finansiering af et køb” siger Male-
ne Christensen. 

Andelsboliger skyder  
op på Vestkysten
Modellen er også brugt, med Grøn-
landsBANKEN som facilitator, i byerne 
Maniitsoq, Aasiaat og Sisimiut. 

Filialleder i GrønlandsBANKENs 
afdeling i Sisimiut, Paneeraq Olsen, 
er netop nu i gang med at etablere den 
fjerde andelsboligforening i byen. Den 
nyeste forening skal rykke ind i to nye 
blokke med i alt 24 lejligheder, der 
opføres i løbet af 2022 af Permagreen. 

”Boligerne er meget attraktive. Pri-
sen er naturligvis vigtig, og den gode 
beliggenhed tiltrækker mange. Des-
uden er det sociale også vigtigt. Man 
ejer i fællesskab, og det tiltaler mange, 
at man er sammen om ejendommen,” 
siger Paneeraq Olsen. 

”Andelsboliger er med til at sikre et 
stabilt fundament for familier i Grøn-
land, og det er vi stolte af at bidrage til 
i samarbejde med GrønlandsBANKEN 
og andre aktører,” siger Jonas L. H. 
Nielsen, afdelingsleder hos Permag-
reen i Sisimiut. 

Partnerskaber mellem GrønlandsBANKEN og entreprenører  
som MT Højgaard og Permagreen har banet vejen for  
andelsboligprojekter i Grønland

Filialleder i Sisimiut Paneeraq Olsen og Nuuk Filialdirektør Malene Christensen . 



Powering the Arctic Future 
– Come join us

•  I Nukissiorfiit har vi et ambitiøst mål om 
at forsyne Grønland med vedvarende 
energi. Det gør vi b.la. med vandkraft-
værker, solcelleanlæg, batteribanker 
og et vindmølletestcenter.

•  Nukissiorfiit har mange spændende 
projekter i gang – særligt indenfor ved-
varende energi. Vores forskellige kom-
petencer, gode samarbejde, faglige 
dygtighed og gode sociale kometencer 
er afgærende for vores ssuces. Vores 
alsidighed betyder, at du har mulighed 
for at præge din faglige udvikling og 
opgaveportefølje i den retning, som 
du ønsker.

•  Lyder det som noget for dig?  
Se og søg vores ledige stillinger på 
www.nukissiorfiit.gl/ledige-stillinger/

WWW.NUKISSIORFIIT.GL
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INTELLIGENTE ENERGILØSNINGER 

Mere end 100 år i Arktis
“Vi har i Siemens været aktiv med lokal repræsentation i det Arktiske i 
mere end 100 år, og det har virkelig skabt fundament for et tætknyttet 
samarbejde med mange grønlandske aktører. Det tætte samarbejde 
sikrer ikke alene bæredygtige og tilpassede løsninger til Grønlands 
unikke forhold – det højner også den teknologiske knowhow hos 
samarbejdspartnerne. Eksempelvis når vi sammen minimerer 
energispild i bygninger eller sikrer energiforsyning i kritiske områder.”

– Carsten Uhrenfeldt Dahl, direktør for Siemens Grønland.
 
siemens.dk   l    SiemensGronland

Den digitale udvikling har for alvor fået luft 
under vingerne i Grønland. Gennem de se-
neste år har langt størstedelen af befolknin-
gen fået adgang til hurtig flatrate internet, 
der giver dem og erhvervslivet adgang til 
muligheder, som var helt utænkelige for 
blot få år siden.

”Landets unikke geografi, de enorme 
afstande og det barske vejrforhold har 
altid været definerende for Grønland. Dis-
se forhold gør det sværere, at sikre effektiv 
kommunikation i sammenligning med 
andre lande, men de investeringer, der 
er besluttet af de ansvarlige politikere i 
Grønland omkring udbygning af telein-
frastrukturen med søkabel, radiokæder 
og satellitforbindelser giver Grønland et 
hidtil uset udviklingspotentiale og vi har 
i TelePost kunne yde vores bidrag til at 
styrke den grønlandske sammenhængs-
kraft. Blandt andet fordi digitaliseringen 
allerede i dag åbner muligheder, som gør 
det langt mere attraktivt, at investere i 
projekter og virksomheder,” konstaterer 
bestyrelsesformand i TELE-POST, Stine 
Bosse.

 
Hurtige forbindelser  
giver digitale muligheder
I mange år var internetadgang i det meste af 
Grønland betinget af satellitforbindelser og 
langsom – men dyr – radiokædeforbindelse 
over lange afstande. Sådan er det stadig i yder-

områderne, men de større byer og nærliggen-
de bygder forsynes i dag med velfungerende 
højhastighedsforbindelser, som muliggør 
e-learning, videokonferencer, streaming, 
webhandel og alle de andre ting, der er med 
til at definere det digitale samfund.

Startskuddet til den grønlandske digi-
tale revolution skete i 2009, da TELE-POST 
søsatte det 4.598 kilometer langt fiber-
optisk søkabel, mellem Newfoundland 
i Canada og Nuuk. Siden kom en række 
andre digitale løsninger til, der i dag gør 
at mere end 92 procent af den grønland-
ske befolkning går online med 4G-for-
bindelser.

”For ti år siden troede de færreste, at 
vi i dag ville have flatrate i størstedelen af 
landet. Alene tanken om, at du i Grønland 
kunne ernære dig som app- eller software-
udvikler – eller kan bestille dit jagtbevis 
online– forekom meget fjern. Men i dag er 
det reelt en mulighed,” siger administre-
rende direktør for TELE-POST, Kristian 
Reinert Davidsen.

”Da politikerne så mulighederne i 
vores investeringer, der krævede og kræ-
ver statens opbakning, kunne ingen af 
os helt forudse hvilke kvantespring vi 
kunne tage. Også i dag er det svært helt at 
kunne forestille sig, hvilke jobs og mulig-
heder, der bliver skabt om ti år i Qaanaaq, 
i Kangaamiut eller i Qaqortoq? Det meste 
er pludselig muligt og den digitale revo-

lution er først lige startet og kommer til 
at forme samfundet, ligesom samfundet 
også kommer til at forme digitaliserin-
gen,” forudser han.

Enormt potentiale for befolkning og 
erhvervsliv 
Udviklingen er i gang – og det går stærkt. 
Unge mennesker kan tage en videregående 
uddannelse via internettet, mens de stadig 
bor hjemme hos deres forældre. Sundheds-
væsenet kan nu møde patienter og medi-
cinere og behandle via videokonferencer, 
ligesom børnene i folkeskolen sidder og sam-
arbejder med børn og unge i andre lande.  
”Der er muligheder i dag, som havde været 

utænkelige for ti år siden. Så selvom vi kun 
er ved at kunne skimte potentialet, har 
mange taget hul på mulighederne med 
både iPads og f.eks. kodning på skoleske-
maet. Det er fantastisk inspirerende at se 
digitaliseringen åbne nye muligheder for 
næste generation. En udvikling, vi i TELE-
POST er utroligt glade for at have været 
med til at støbe fundamentet for,” siger 
Bestyrelsesformand Stine Bosse. 

”Vi er nået langt og nok også længe-
re, end selv optimister havde troet for få 
år siden. Men der er meget at tage fat på 
endnu og i de kommende år vil vi lægge 
endnu flere kræfter i og fortsat udbygge 
den digitale infrastruktur.”

Digital udvikling styrker den  
grønlandske sammenhængskraft
TELE-POST har udbygget den digitale grønlandske infrastruktur med rekordfart. Virksomheden  
sikrer nu at 92 procent af befolkningen kan få hurtigere flatrate bredbåndsforbindelser og arbejder  
for bedre løsninger i satellitområderne, hvor 8 % af befolkningen bor. Det giver samfundet og  
erhvervslivet helt nye muligheder

Adm. direktør for TELE-POST, Kristian Reinert Davidsen.

Telekommunikation i Grønland kræver særlige løsninger. TELE-POSTs 
ødeliggende radiokædestationer er en del af løsningen og den digitale 
infrastruktur, som binder det enorme land sammen.



INTELLIGENTE ENERGILØSNINGER 

Mere end 100 år i Arktis
“Vi har i Siemens været aktiv med lokal repræsentation i det Arktiske i 
mere end 100 år, og det har virkelig skabt fundament for et tætknyttet 
samarbejde med mange grønlandske aktører. Det tætte samarbejde 
sikrer ikke alene bæredygtige og tilpassede løsninger til Grønlands 
unikke forhold – det højner også den teknologiske knowhow hos 
samarbejdspartnerne. Eksempelvis når vi sammen minimerer 
energispild i bygninger eller sikrer energiforsyning i kritiske områder.”

– Carsten Uhrenfeldt Dahl, direktør for Siemens Grønland.
 
siemens.dk   l    SiemensGronland
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Som mange andre steder i verden søger be-
folkningen mod byerne. Det gælder også i 
Grønland, hvor hovedstaden – Nuuk – er 
landets hurtigst voksende by. Byen er også 
hjemsted for landets største virksomheder 
og prioriterer erhvervslivets rammer højt.

- Vi arbejder fortsat på at skabe de bed-
ste rammer for erhvervslivet. I den nærme-
ste fremtid effektiviserer vi byggesagsbe-
handling, så der hurtigt bliver mere plads 
til erhverv og boliger. Vi har en ambition 
om at smidiggøre processerne og give alle 
– både erhvervsdrivende og borgere – en 
god oplevelse i samarbejdet med kom-
munen. Vi kan ikke altid eftergive alle 
ønsker, men vi kan give klar, venlig og 
effektiv tale, forklarer borgmester Char-
lotte Ludvigsen. 

Kommuneqarfik Sermersooq, som 
hovedstadskommunen hedder, har for 
første gang i en årrække tiltrukket pensi-
onsselskabernes interesse. Som alle andre 
investorer ønsker pensionsselskaberne sig 

stabile rammer og klar kommunikation 
– og det står højt prioriteret hos Kommu-
neqarfik Sermersooq i Nuuk.

- Vi arbejder for at skabe trygge ram-
mer for investorer – og det betyder altså 
også trygge rammer og gode vilkår for 
medarbejdere. Uden gode arbejdsvilkår, 
stabile boligsituationer og spændende fri-
tidsmuligheder får vi ikke de engagerede 
og motiverede medarbejdere, som både 
vi og investorerne har en stor interesse i, 
forklarer Charlotte Ludvigsen. 

Tid og plads til menneskelig udvikling
Nuuk er et rekreativt centrum i Grønland 
med et pulserende natteliv, kunstneriske 
talenter og gode muligheder for udvikling. 
Ifølge borgmesteren er det dog afgørende, 
at kommunen forstår at udvikle sig med 
tiden og kontinuerligt afstemme kommu-
nens tilbud med borgernes behov og ønsker.

- At have et godt fritidsliv handler i høj 
grad om at bidrage til fællesskaberne og 

sørge for at alle har nogen, som de kan dele 
deres interesser med – og det kræver, at vi 
som kommune bliver ved med at lytte til 
ønsker og drømme. I øjeblikket er vi i færd 
med at gentænke fritidsklubberne i kom-
munen. Hvis det for eksempel viser sig, at 
de unge vil dyrke e-Sport, så må vi se på at 
skabe nogle sunde fællesskaber omkring 
det, fortæller Charlotte Ludvigsen. 

Ifølge borgmesteren er rekreative 
muligheder dog ikke meget værd uden 
en tryg base. Derfor arbejder kommunen 
også med at løse de stigende boligudfor-
dringer i Nuuk. Frem mod 2026 vil kom-
munen etablere 1.850 nye boliger. Det 
skal skabe bedre vilkår for særlige ældre 
og unge familier i byen. 

Når udvikling og bæredygtighed  
går hånd i hånd
I takt med at Kommuneqarfik Sermersooq 
arbejder med at udvikle både erhvervsliv og 
vilkår for borgere i kommunen, har man 

også taget hul på et andet ambitiøst projekt. 
Hovedstaden har en ambition om at blive 
verdens første bæredygtighedscertificerede 
turistdestination – og det arbejde er allerede 
godt i gang. I oktober måned kunne kom-
munen fejre en stor milesten på vejen, da 
det modtog en såkaldt Bronze Certificering 
fra en uvildig miljørevisor.

- Vi har forpligtet os til årligt at levere 
data for at monitorere vores egen indsats 
på bæredygtighedsområdet. Det bety-
der, at vi kan målrette vores indsats for 
at skabe resultater, som ikke bare er miljø-
bæredygtige – men også økonomisk bære-
dygtige, socialt bæredygtige og kulturelt 
bæredygtige. Vi har noget helt særligt og 
vi byder alle velkommen, der kan bidrage, 
men vi skal også passe på vores natur og 
kultur, forklarer Charlotte Ludvigsen. 

Nuuk er en by i rivende udvikling med 
gode vilkår for erhvervsdrivende, trygge 
rammer for borgere og solide visioner for 
fremtidens turisme.

Den arktiske hovedstad,  
der stormer fremad
Interessen for Nuuk er stigende. Det viser både befolkningstilvæksten og investorbølgen, der har 
ramt den arktiske hovedstad. Nuuk er mulighedernes by med en central placering i Arktis – og det 
en helhedsorienteret tilgang, fortæller borgmester Charlotte Ludvigsen

Kommuneqarfik Sermersooq Borgmester Charlotte Ludvigsen ser en klar linje mellem bæredygtighed, menneskelig trivsel og erhvervslivets udviklingsmuligheder.



Contact   www.emj-atcon.gl
Nicolaj Sørensen, CEO

(+299) 53 74 44 · nicolaj@atcon.gl

We have the  
expertise

We can undertake every kind of assignment in 
the unpredictable Arctic and have been doing so 

for more than 25 years. We solve your projects in the 
most efficient way, irrespective of size or location.

www.emj-atcon.gl

Your Greenlandic Contractor

· Mining Supplies

· Demolition Work

· Commercial and Residential Construction

· Landscaping

· Residential construction

· Surveying

· Heavy Duty Concrete Constructions

· Production of concrete elements
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Air Greenland står midt i en større omstil-
lingsstrategi, hvor man ruster sig til øget in-
ternational konkurrence som direkte følge 
af en ny lufthavnsstruktur. Koncernen har 
i 2020 vist, at man kan fastholde denne pro-
ces og samtidig agere effektivt, selv under 
yderst udfordrende omstændigheder.

I 2019 var Air Greenlands samlede 
omsætning lige under 1,4 mia. kr., med 
et før-skat resultat på 106,6 mio. kr. Air 
Greenland, som kunne fejre sit 60års jubi-
læum i 2020, forventer dog et væsentligt 
andet billede for dette år. 

Det er svært at komme udenom COVID-
19s påvirkninger af 2020, også forret-
ningsmæssigt. Dette gælder i særdeles-
hed for en koncern, hvis aktiver omfat-
ter et bredt diversificeret flyselskab, et 
rejsebureau, et hotel og flere luksushytter 
i Grønland. 

”Vi har måtte gennemføre nogle hårde 
besparelser og trimme vores organisation 
i forhold til antallet af ansatte. Skal vi se på 
de positive følger, så har vi fået bekræftet 
vores strategi og omstillingsevne og jeg er 
meget imponeret over koncernens mange 
dygtige ansatte. Vi ser fortsat frem til de 
nye atlantlufthavne og en spændende 
fremtid i Grønlands udvikling.” - CEO, 
Jacob Nitter Sørensen. 

Efter overtagelse af SAS og den danske 
stats aktieandele, overgik Air Greenland i 

2019 til at være 100% ejet af det Grønland-
ske Selvstyre. Eneejerforholdet har givet 
øget fokus til den grønlandske luftfart 
og samtidig bidraget med et smidigt kri-
sehåndteringssamarbejde.

Klar til fremtidens luftfart 
Visse tiltag er succesfuldt blevet imple-
menteret tidligere end planlagt grundet 
COVID-19, eksempelvis et mere fleksibelt 
billetkoncept og generelt er gashåndtaget 
blevet trykket frem på den igangværende 
strategi. Air Greenland er samtidig godt un-
dervejs med en omfattende implementering 
af LEAN-management systemet, hvorfra  
der allerede nu høstes fordele.  

”Introduktionen af LEAN-systemet har 
bl.a. medført en højere regularitet i vores 
flyvninger i en sådan grad, at vi har ind-
snævret vores toleranceparametre for, 
hvornår et fly afgår forsinket - i visse til-
fælde helt ned til fem minutter” - CEO, 
Jacob Nitter Sørensen.   

Overordnet er der en stærk bevægel-
se imod en endnu mere stabil drift og et 
reduceret omkostningsniveau - hvilket 
spiller godt sammen med den igangvæ-
rende modernisering af koncernens flåde.

Investering i flåde og i  
’reason-to-go’ nær Nuuk
Før krisen, i lyset af bl.a. to nye atlantluft-

havne, søsatte Air Greenland et ambitiøst 
investeringsprogram, som udrulles med 
fast hånd med henblik på at være bedst mu-
ligt rustet til fremtidens krav og opgaver; To 
nye Airbus H225-helikoptere er ankommet 
i 2020 som udskiftning for de to Sikorsky 
S-61 helikoptere, der før indgik i Air Green-
lands Search & Rescue (SAR). 

Samtidig er man i gang med at 
udskifte alle syv Bell 212 helikoptere 
til fordel for nye H155. I 2019 opgrade-
rede man på hospitalsflyvningerne med 
et helt nyt Super King Air fly og sidst, 
men bestemt ikke mindst, er udskift-
ningen af Air Greenlands ikoniske 
atlantflyvende A330 også undervejs.   
”Hvis vi skal være bedst muligt rustet til 

fremtidig konkurrence, særligt i relati-
on til internationale flyvninger, er disse 
investeringer essentielle. Vi får en mere 
effektiv og mere miljøvenlig flåde, som 
også reducerer driftsomkostninger” - CEO, 
Jacob Nitter Sørensen.   

Med en forretning der omfatter oplevel-
ser og overnatningstilbud - samt en natur-
lig interesse i at få flere flyvende gæster til 
Grønland - er Air Greenland også i gang 
med at udbygge disse aktiviteter. Konkret 
arbejdes der nu på etablering af ’Icefiord 
Lodge’, en luksus vildmarkscamp ved 
isfjorden bag Kapisillit nær Nuuk. Dette 
via World of Greenland selskabet, hvor Air 
Greenland er medejer og med en forventet 
investering på over 50 mio. kr.    

Effektivisering og fuldt fokus  
på at løfte Grønland
2020 har været et turbulent år, men Air Greenland har hurtigt ageret overfor udfordringerne med COVID-19  
og der arbejdes vedholdende videre med udrulningen af koncernens ambitiøse strategi og investeringsplan    

Vi ser fortsat frem til de nye  
atlantlufthavne og en spændende  
fremtid i Grønlands udvikling 

Jacob Nitter Sørensen
CEO / Air Greenland

Et 2020 med COVID-19 udfordringer har givet turbulens for Air Greenland, men også sat turbo på nogle af koncernens strategiske tiltag. 



Future 
Greenland 2

0
21

Nuuk 18.-19. maj

En ny vækstdagsorden:  
Hvad skal der til  

– fra vision til handling?
Tilmelding og yderligere information om 
konferencen på www.futuregreenland.gl

Grønlands Erhverv
Sulisitsisut
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Vækst i den grønlandske 
bankforretning 
BankNordik har for længst markeret sig som en stærk finansiel partner i  
Nordatlanten - og banken oplever aktuelt også fremgang på det grønlandske marked

BankNordik har altid vægtet den nære kundekontakt højt. I COVID-19 tiderne har der naturligvis været øget fokus på den digitale kontakt med færre håndtryk.  

BankNordik er kommet godt igennem 
2020 trods COVID-19 udfordringer for 
flere af bankens vigtige kunder. Basisind-
tjeningen i hele koncernen er forbedret 
på baggrund af konkrete omkostningsfo-
kuserede tiltag og den grønlandske gren 
af bankens forretning har bidraget til den 
positive udvikling.   

BankNordiks grønlandske ledelse 
udgøres af lokale med et stærkt netværk 
fra grønlandske erhverv og med mange 
års erfaring fra banksektoren og det pri-
vate handelsliv. Banken oplever stigende 
kundetilfredshed, og der arbejdes løbende 
på at forbedre og udvikle koncernens pro-
dukter - også specifikt til det grønlandske 
marked.

”Vi har set en positiv tilgang af kunder 
i Grønland gennem de seneste år og dette 
billede kendetegner også 2020. Vi oplever, 
at der bliver sat pris på vores konstruktive 
indfaldsvinkel og fleksible løsninger samt 
gode bankprodukter” - Erhvervsdirektør, 
Thomas Tyt Mogensen.
Efter 2020s første ni måneder kunne 
BankNordik i Grønland således notere 
33% fremgang på udlån samt en 18% stig-

ning i realkreditformidlingen sammen-
holdt med den tilsvarende periode i 2019.      

Klar til at hjælpe landets erhvervsliv
Generelt har færre end frygtet af bankens 
kunder haft brug for en økonomisk hånds-
rækning eller udskydelse af låneydelser 
under COVID-19 krisen. BankNordik har 
derfor også været mindre berørt af krisens 
indtog end frygtet. 

Situationen er naturligvis stadig for-
bundet med en høj grad af fremtidig usik-
kerhed og BankNordik koncernen har af 
samme årsag øget den pulje, som er afsat 
til at dække eventuelle tab i forlængelse 
af krisen. Der er i denne pulje øremærket 
14 mio. kr. til Grønland.

 ”Generelt er vi velkonsolideret og godt 
polstret til at håndtere en sådan udfor-
dring, bl.a. på baggrund af vores seneste 
tiltag for at sikre endnu bedre balance mel-
lem omkostninger og udgifter. Vi er meget 
fokuserede på, at det grønlandske erhvervs-
liv kommer bedst muligt igennem denne 
tid og vi arbejder tæt sammen med vores 
kunder for at sikre driften i deres virksom-
heder” - Thomas Tyt Mogensen.

En af de elementer som COVID-19 har 
medført for BankNordik i Grønland er 
en øget digital kundekontakt. Noget der 
på samme tid er i tråd med bankens ambi-
tion om at bruge webløsninger til at være 
nærmere kunderne i hele det store land.   

  
Hele landets bank gennem  
digitale forbedringer
BankNordik går målrettet efter at være 
hele landets bank. Banken er fysisk pla-
ceret i Nuuk, men er i samarbejdet med 
TelePost tilgængelig i størstedelen af 
Grønland. Det bliver prioriteret at komme 
rundt på kysten regelmæssigt for at ser-
vicere kunder udenfor hovedstaden. Det 
er et vigtigt element, når det gælder fast-
holdelse af den tætte relation til kunderne 
samt at kunne tiltrække nye kunder. I den 
seneste tid har der dog af naturlige årsa-
ger været et øget fokus på digitale møder.   

   ”Vi har en helt ny webbankløsning på 
vej i 2021, som også vil fungere på mobil-
telefon. Tilsvarende har vi arbejdet med 
og investeret i udstyr for at holde webba-
serede kundemøder med kamera. Det er 
vigtigt, at vores kunder har mulighed for 

at sætte ansigter på os, og det giver som 
regel også en bedre dialog. Med Grønlands 
store afstande i tankerne, er det noget vi 
kommer til at dyrke i stigende grad” - Tho-
mas Tyt Mogensen.

Udenfor Nuuk har BankNordik oplevet 
størst fremgang omkring vækstcentrene 
såsom Ilulissat og Sisimiut. Generelt har 
man dog opbygget en god kundebase over 
hele landet, med gode kundeambassadø-
rer og tillidsbaserede relationer.  

Vi er meget fokuserede på,  
at det grønlandske erhvervsliv 
kommer bedst muligt igennem 
denne tid, og vi arbejder tæt 
sammen med vores kunder  
for at sikre driften i deres  
virksomheder 

Thomas Tyt Mogensen
Erhvervsdirektør /  
BankNordik Grønland
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Få beboede områder på kloden har lige så 
ekstremt et klima som Grønland og mange 
steder er det ikke usædvanligt med natte-
temperaturer på ned til 20-30 minusgrader 
om vinteren. 

Det stiller skrappe krav til opvarm-
ning af bygninger, til ventilation og til 
optimering af energiforbrug. Derfor har 
en af de globalt førende virksomheder 
inden for indeklima og bygningsauto-
matisering, Siemens, indgået partner-
skab med installationsvirksomheden 
Arssarnerit.

”For os handler det om at have en stærk 
leverandør på avancerede produkter og 
ny teknologi, der gør os i stand til f.eks., 
at sikre kunderne et bedre indeklima og 
mindre energiforbrug. Men også om at få 
opbakning på kompetencer, som vi ellers 
kan have svært ved at få adgang til. Sam-
arbejdet styrker vores professionalisme 
og gør os i bedre stand til, at løse opgaver 

optimalt,” siger Torben Nielsen, der er 
adm. direktør i Arssarnerit.

Fokus på videnoverførsel  
og gensidig læring
Hos Siemens forklarer salgsdirektør Lars 
Nielsen, at lokale partnere som Arssarne-
rit er ansvarlig for den praktiske udførsel, 
mens Siemens ofte står for projektstyring. 

”Vi har nyeste teknik på hånden og 
grundlæggende viden om ydeevne, instal-
lation og programmering. Derimod har 
Arssarnerit en lang erfaring og viden om 
de arktiske forhold, hvor installationerne 
skal fungere i praksis. Det giver syner-
gifordele af strategisk betydning for os 
begge,” konstaterer Lars Nielsen, salgsdi-
rektør i Siemens.

Siemens lægger dog stor vægt på at sik-
re videnoverførsel, så lokale kræfter kan 
give en hånd med service og support på 
de avancerede anlæg – også fremadrettet.
”Men grænserne er flydende, og især når vi 
som her arbejder sammen med en partner 
som Arssarnerit, der er meget stærk på det 
praktiske installationsarbejde under arktiske 
forhold. I hvert eneste projekt – store såvel 
som små – lærer vi undervejs af hinanden. 
Det er meget givende,” tilføjer Lars Nielsen.

Projekterne går ofte ud på at automati-

sere bygningsbetjening med henblik på, 
at samtænke og optimere faktorer såsom 
ventilation og opvarmning med styring 
af adgangskontrol, lys og alarm. Nogle 
gange er der tale om installationsarbejde 
i nye bygninger, andre gange om energi-
renovering af eksisterende bygninger for 
at minimere energispild.

Vækst øger behov for  
partnerskaber og dygtige fagfolk
Som en af Grønlands nu største installa-
tionsvirksomheder er Arssarnerit vokset 
betydeligt, selv igennem corona-året 2020.

Der er mange store projekter i gang i 
Grønland, hvilket øger behovet for stærke 

samarbejdsrelationer – som f.eks. samar-
bejdet med Siemens. Men også for kvali-
ficeret, faglært arbejdskraft, og her var 
adm. direktør Torben Nielsen i perioder 
i tvivl om, hvorvidt det var muligt at løse 
den udfordring.

”Jeg kom selv tilbage til Arssarnerit for 
halvandet år siden og min største bekym-
ring var ærligt talt, om vi kunne tiltrække 
nok ressourcer til at udvikle forretnin-
gen. Især nu, hvor vi satser på udenland-
ske partnerskaber. Men det har slet ikke 
været et problem. For nylig slog vi et job 
op på et projekt, hvor der var behov for ti 
specifikke fagfolk. Her fik vi hurtigt mere 
end 50 relevante ansøgninger. Det har vi 
aldrig oplevet før,” siger Torben Nielsen.

Der er flere årsager til den store inte-
resse blandt installatører for at arbejde i 
Grønland, siger han. Dels er der allerede 
mange dygtige lokale fagfolk, dels går 
det ganske enkelt rigtig godt i Grønland.

”Vi har aldrig haft så stor en ordrebe-
holdning som i dag og der er bred optimis-
me i samfundet. Det lover godt for frem-
tiden og for Grønland. Det er helt sikkert 
også med til at gøre det mere interessant 
for internationale aktører som Siemens 
at lægge kræfterne i heroppe,” siger Tor-
ben Nielsen.

Lokale partnerskaber for bedre  
indeklima og lavere energiforbrug
Stærk vækst i byggeriet og  
stigende fokus på indeklima  
og energiforbrug skaber  
grundlag for værdifulde  
partnerskaber mellem Siemens 
og lokale Arssarnerit

Adm. direktør i Arssarnerit Torben Nielsen. Som Grønlands største elinstallatør er Arssarnerit en stærk lokal partnervirksomhed for Siemens i Grønland.

Salgsdirektør hos Siemens, Lars Nielsen.   



Rekruttering af ledere og specialister til Grønland
POINTER A/S vil gerne være med til at gøre en positiv forskel for udviklingen i grønlandsk  
erhvervsliv og tilbyder rekruttering på leder- og specialistniveau til virksomheder inden for alle 
brancher og sektorer i Grønland. Vi har:

•  Mange års erfaring med rekruttering til Grønland og forståelse for de særlige udfordringer, som 
er gældende, når en medarbejder skal integreres i en virksomhed i det grønlandske samfund

•  Et veludbygget netværk blandt talentfulde ledere og specialister i Grønland og Danmark.  
Via vores moderselskab Odgers Berndtson A/S kan vi også tilbyde international executive search

•  Dyb indsigt i både grønlandsk erhvervsliv og grønlandsk kultur

Som din rekrutteringspartner tager vi afsæt i en omhyggelig analyse af din virksomheds sær-
lige behov og skræddersyr kandidatprofil og søgning herefter. Vores vigtigste målsætning er til  
enhver tid at levere den løsning, som tilfører vores klient varig værdi.

Pantone 425 Pantone 1505

Vil du vide mere? 

Kontakt adm. direktør Inger Ingvardsen på 
+ 45 29 36 86 36 eller 

imi@pointersearch.dk. Se www.pointersearch.dk.   

Local advisor with  
a world of expertise
Please visit www.deloitte.gl

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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Stor succes med lokalt  
salg af Grønlandske rubiner
Greenland Ruby etablerer et nyt rubin-brand baseret på  
restprodukter fra minen. De skal sælges via en ny webshop og  
direktør i Greenland Ruby, Peter Madsen, har allerede store  
forventninger til brandet

Greenland Ruby er nu på vej med et nyt, 
anderledes tiltag, der vil gøre de grønland-
ske sten tilgængelige verden over.

”Vores grønlandske rubiner har en 
unik historie. De er udvundet så bære-
dygtigt som muligt og af lokal arbejds-
kraft,” siger Peter Madsen, der er direktør 
for Greenland Ruby. Han er netop ved at 
etablere et nyt brand, der skal markeds-
føre et nyt sortiment baseret på restpro-
duktion fra rubinminen i Aappaluttoq. 
Restproduktet kan ikke klassificeres til 
højeste kvalitetsniveau. Disse rubiner er 
hidtil ikke blevet markedsført, men Peter 
Madsen ser et stort potentiale i dem. 

Optimal udnyttelse af materialet  
fra rubinminen
”Det er ikke alle, der kan bruge 20.000 kr. 
og opefter på en rubin af absolut højeste 
kvalitet. Vi har oplevet, en stigende efter-
spørgsel af grønlandske rubiner, der ikke 
har den allerhøjeste klassificering, og som 
ligger i prisklassen 500 – 5.000 kr. For den 
pris kan man få en meget smuk sten af 
høj kvalitet med den samme grønlandske 
historie, som de helt fejlfri og dyre sten. 

For os er det en oplagt måde at udnytte 
alt materialet fra rubinminen,” fortæller 
Peter Madsen. 

De fleste vil slet ikke kunne se for-
skel og i mange tilfælde vil det kræve en 
ekspert i smykkesten med et mikroskop 
at se, at der ikke er tale om en anden 
kvalitet. 

Greenland Ruby forventer at åbne egen 
butik på havnen i Nuuk i 2021, som skal 
servicere kunder fra krydstogtskibene 
med netop denne type rubiner.

”Vi har allerede stor succes med at sæl-
ge disse rubiner lokalt, både fra vores eget 
showroom her i Nuuk og fra forskellige 
butikker og hoteller landet over. Kunder-
ne er både turister og forretningsfolk, 
men også blandt lokale er der en stigende 
efterspørgsel. Det er et stigende marked, 
og derfor tror vi på, at dette kan udbredes 
til et internationalt marked,” siger Peter 
Madsen.

Stenene, der skal sælges under det nye 
brand, er slebet og forarbejdet præcist 
som rubiner af højeste kvalitet, der i dag 
sælges af eksempelvis juveler-kæden Hart-
manns i Skandinavien. Det nye brand får 

sin egen webshop, der ventes at gå i luften 
i slutningen af 2020. 

Skal sælges på den unikke historie
Set i international konkurrence ligger 
de grønlandske rubiner og safirer helt på 
højde med de bedste fra Asien og Afrika, 
lyder det fra Peter Madsen. Men en vægtig 
faktor i salget af smykkesten er historien 
omkring dem, og her har Greenland Ruby 
en unik fortælling at byde på. 

”Den historie skal vi blive bedre til at 
fortælle og vi skal blive ved med at for-

tælle den. Et af de nye tiltag, som kom-
mer til at ske i første kvartal af 2021, er 
at vi bliver optaget i Responsible Jewelry 
Council. Det er en international orga-
nisation, og vores medlemskab er en 
blåstempling af vores minedrift og pro-
duktionsforhold. Med det certifikat i 
hånden får vi endnu bedre argumenter, 
når vi skal ud at sælge vores rubiner, 
siger Peter Madsen. 

Responsible Jewelry Council er en 
garant for at produktionen foregår efter 
de højeste CSR-standarder. 

Rubinminen ved Aappaluttoq, syd for Nuuk. I baggrunden ses Greenland Rubys moderne produktions- og sorteringsanlæg. 

Direktør Peter Madsen i Greenland Rubys butik i Nuuk. Herfra tilbydes der ’direct-to-market’ salg. 
Dette omfatter både slebne sten og en smykkekollektion efter eget design.



Din næste 
samarbejdspartner

Masanti A/S
Ilulissat - Aasiaat - Sisimiut - Maniitsoq - Nuuk - Qaqortoq
Tlf. +299 81 31 32 - Email: masanti@masanti.gl

Som et lokaltforankret grønlandsk 
arkitekt- og ingeniørfirma, 
kan vi være din næste 
samarbejdspartner. 

Vi rådgiver og favner bredt 
hvad angår bygge- og 
anlægstekniske opgaver. 
Vi projekterer og leder alt fra bærebyg-
tigt nybyggeri indenfor alle kategorier, 
over vedligehold af alle typer anlæg 
og byggerier, til renovering af fredede 
og bevaringsværdige bygninger. Vi har 
blandt andet specialiseret os i 
rådgivning af brandstofopbevaring.

Vi har kompetencerne, hvis du har 
opgaverne giver vi gerne et 
uforpligtende tilbud.

Se mere på vores hjemmeside:
www.masanti.gl

GRØNLANDS STØRSTE INSTALLATIONSFORRETNING  
Vi er i rivende udvikling og søger medarbejdere, er det dig?

Dig? Dig?

ARSSARNERIT HOVEDKONTOR NUUK  ·  Samuel Kleinschmidt-ip Aqq. 9  ·  Boks 359  ·  3900 Nuuk  ·  Tlf: +299 32 21 11  ·  Fax: +299 32 57 11  ·  Mail: mail@arssarnerit.gl
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Turisterne skal helt ud i naturen, så tæt på 
fjorde, is og dyreliv som muligt. Erfaringer 
med luksushytter er så gode, at Grønlands 
Rejsebureau nu udvider konceptet.

Grønlands Rejsebureau investerer i 
udvikling af turismen i Grønland. Stra-
tegien er, at de rejsende skal ud i naturen 
og komme helt tæt på fjorde, is og dyre-
livet. Lodgekonceptet supplerer turisme-
oplevelsen i byerne og tiltrækker penge-
stærke turister, der er parate til at betale 
for unikke oplevelser. Det er baggrunden 
for en satsning på udbygning af overnat-
ningsmuligheder i bæredygtige Lodges. 

”Vi ser frem mod at turismen vil fort-
sætte med at stige i Grønland, når vi kom-
mer om på den anden siden af corona. 
Derfor har vi benyttet tiden i 2020 til at 
udvikle de produkter, som vi er sikre på, 
vil tiltrække turisterne fremover, siger 

Peter Bastrup, administrerende direktør 
i Grønlands Rejsebureau. 

Udbygning med stort potentiale
Således har Grønlands Rejsebureau planer 
om 20 nye hytter, udover de eksisterende 
14 i Glacier Lodge Eqi, ca. 80 km nord for 
Ilulissat. Fire af de gamle hytter er desuden 
blevet opgraderet med bad og toilet. 

Grønlands Rejsebureau kigger også på 
udvikling af hytterne ved Illimanaq, syd 
for Ilulissat. 

”Der er et stort potentiale. Turisterne 
vil være tæt på naturen og vi kan med hyt-
terne tilbyde en unik oplevelse på et højt 
niveau. Eksempelvis mad fra lokalområ-
det og tilberedt på stedet. Det er også med 
til at skabe lokale arbejdspladser, både til 
at servicere bygningerne og som guides 
for rejsende, der vil på udflugter. Bl.a. er 

vores heldags udflugt til indlandsisen fra 
Ilimanaq, varetaget af lokale iværksæt-
tere,” fortæller Peter Bastrup. 

Ny turisme-satsning i Nuukfjorden
På lidt længere sigt venter Peter Bastrup, 
at Nuuk-området bliver det nye mekka for 
turisme i Grønland. Med den nye lufthavn 
bliver der daglige, internationale adgange, 
og det er baggrunden for et projekt i Kapi-
sillit med 50 hytter – det største af sin art i 
Grønland. Projektet som er et samarbejde 
med Topas Explorer Group, er endnu i ud-
viklingsfasen og skal ligge udenfor bygden 
Kapisillit og med udsigt til Isfjorden. 

”Kommunalplanen er undervejs, 
og næste skridt er anlægsfasen. Vores 
udgangspunkt er, at vi har meget store 
forventninger til projektet. Nuuk har 
potentiale til, at blive et nyt turismecen-

trum i Grønland på linje med Ilulissat, og 
målet er, at hytterne skal stå klar samme 
dag, som den nye lufthavn i Nuuk åbner,” 
siger Peter Bastrup. 

Nye muligheder på Grønlands  
Rejsebureau hjemmeside
Grønlands Rejsebureau har ikke kun benyt-
tet afmatningen i forbindelse med corona-
epidemien til at udvikle hyttekoncepter. Nye 
muligheder for selv at sammensætte rejser 
på vores hjemmeside, som inkluderer fly 
og hotel i samme booking er introduceret 
i løbet af 2020. Via Grønlands Rejsebureaus 
hjemmeside er det muligt at kunderne på 
en og samme tid kan bestille både fly og 
hotel, hvis de ønsker at rejse til Ilulissat, 
Nuuk eller København. Konceptet er ganske 
enkelt: Man vælger en afrejsedato, skriver 
hvor mange der skal med på rejsen og om 

Fremtiden er lys for 
turismen i Grønland
Grønlands Rejsebureau udvider lodge-konceptet, udvikler nye muligheder for at sammensætte  
sin egen rejse på vores hjemmeside og giver mulighed for at være turist i eget land

Der er fantastiske muligheder for indkvartering midt i Grønlands storslåede natur. Udsigten til fjord og hvaler fra luksushytterne ved Ilimanaq kan 
nydes fra terrassen. 

Foto:Lisa Burns 
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man vil rejse til enten Ilulissat, Nuuk eller 
København. På baggrund af disse inputs, 
søger hjemmesiden på muligheder og priser 
og du kan efterfølgende let vælge det tilbud, 
du ønsker. Du betaler med det samme på 
hjemmesiden og får tilsendt dine rejsedo-
kumenter. I første omgang er det Grønland 
og Danmark, der kan vælges og på sigt vil 
det også være videre ud i verden.

Turist i eget land
”Det er en lille succes midt i corona-epide-
mien. Når krisen kradser, så hjælper vi hin-
anden og jeg tror, at mange af de nye sam-
arbejder vi har fået i stand i løbet af krisen 
kommer til at danne grundlag for nye pro-
dukter og samarbejder på tværs fremover,” 
siger Peter Bastrup.

De nye rejsemuligheder har blandt 
andet betydet, at mange grønlændere 

oplever deres eget land på en ny måde: 
”Rigtig mange har valgt at bruge deres 
frirejser til at opleve steder i Grønland, 
som de ellers aldrig har fået besøgt. Der 
har været stor søgning mod Sydgrønland, 
men vi har også en stigning i hjemmehø-
rende, som har taget turen hele vejen til 
Qaanaaq. Staycation er helt klart i pro-
dukt, vi vil arbejde videre med at udvikle 
på og måske vil fremtiden ændre ferie fri-
rejse destinationerne bredere, således at 
de både kan gå til Danmark og Grønland,” 
siger Mari Louise Nissen, der er Bureau-
chef hos Grønlands Rejsebureau i Nuuk. 

Et andet meget populært produkt har 
været weekend ture fra Nuuk til Hotel 
Arctic. I Isfjeldenes hovedstad Ilulissat fin-
des de store oplevelser lige udenfor døren. 
Men oplevelserne findes ikke kun under 
åben himmel; også Hotel Arctic, med den 

særlige beliggenhed og betagende udsigt 
og muligheden for kulinarisk forkælelser 
i hotellets restaurant, danner grundlaget 
for en helt særlig forlænget weekend.

Nyt digitalt tilbud til  
erhvervsrejsende i Grønland
Grønlands Rejsebureau lancerer nu 

en ny hjemmeside, www.greenland-
travel.gls, som dedikeres til erhvervs-
kunder og til hjemmemarkedet i Grøn-
land. På den nye hjemmeside kan man 
hurtigt danne sig et overblik over de 
services Grønlands Rejsebureau tilby-
der og fordelene ved at handle hos et 
rejsebureau. 

Nuuk har potentiale til, at blive et nyt  
turismecentrum i Grønland på linje med  
Ilulissat, og målet er, at hytterne skal stå klar  
samme dag, som den nye lufthavn i Nuuk åbner

Peter Bastrup/ 
Administrerende direktør/Grønlands Rejsebureau

Gæster kan også vælge at overnatte i en af 
vildmarkshotellets Eqis 16 hytter - i første parket 
til en af landets mest aktive gletsjerfronter. Både 
Ilimanaq hytterne og Eqi er yderst populære valg 
for besøgende og ligger begge tæt på Ilulissat. 

Foto:Lisa Burns 
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Vi er der, hvor udviklingen er
Stigende globalisering og krav til compliance skaber øget aktivitet hos 
Grønlands internationale advokatkontor, Nuna Advokater.

Der er stigende efterspørgsel på detaljeret 
kendskab til grønlandsk lovgivning. Den 
kommer dels fra de kendte segmenter, 
herunder råstofbranchen, hvor nye aktø-
rer etablerer sig i Grønland, men også fra 
internationale tech-giganter, som søger 
at ensrette globale tjenester i forhold til 
nationale lovgivninger. Det mærkes hos 
Nuna Advokater i Nuuk.

”Vi mærker, at vi er der, hvor udvik-
lingen er,” fortæller Helen Kibsgaard, der 
er advokat og partner i Nuna Advokater, 
Grønlands internationale advokatfirma.

Kendskabet til grønlandsk lovgivning 
bliver stadig vigtigere for udenlandske virk-
somheder, der vil arbejde i Grønland – lige-
som det i stigende grad er ved at blive afgø-
rende for grønlandske virksomheder at 
navigere i forhold til udenlandske aktører. 

”Vi er unikke ved at være til stede 
lokalt, og samtidig er vi vant til at arbejde 
internationalt. Det giver os en lang række 
opgaver i forhold til udenlandske virksom-
heder, der arbejder globalt og dermed også 
i Grønland,” konstaterer Helen Kibsgaard.

Lokalt juridisk kendskab  
i både bredden og dybden
Et godt eksempel på dette er EU's per-
sondataforordning , GDPR. Den omfat-
ter ikke Grønland, eftersom Grønland 
ikke er medlem af EU, ligesom de dan-
ske regler heller ikke gælder. Lignende 
regelsæt er sat i kraft ifølge grønlandsk 

lovgivning, men med undtagelser og ”nu-
ancer”. For grønlandske klienter har lov-
givningen medført skærpede compliance 
krav, herunder behov for whistleblower 
ordninger, som Nuna Advokater også le-
verer løsninger til. 

Et andet eksempel er den nye grønland-
ske udbudslov, som er vedtaget af landstin-
get i Grønland og sat i kraft i år med nye 
procedurer, som både det offentlige og 
private aktører – og såvel grønlandske som 
udenlandske klienter - nu skal navigere i. 

”Vi har altid haft fokus på at levere 
full-service, og det bliver vi ved med. Også 
selv om de områder, vi arbejder med, bli-
ver mere og mere specialiserede. Det er 
en strategi, vi kan levere på, ved dels at 
vækste her i Grønland, dels i kraft af vores 
integrerede samarbejde med advokatvirk-
somheden Horten i København og Aarhus 
med mere end 350 medarbejdere. Dem 
trækker vi på, når vi har behov for ekstra 
ressourcer eller særlig specialistviden, 
ligesom de benytter sig af vores ekspertise 
inden for grønlandske forhold,” fortæller 
Peter Schriver, der er advokat og partner 
i Nuna Advokater. 

Mange nye aktører  
efterspørger sikker viden
Desuden kommer en del nye selskaber til 
Grønland, som typisk også har behov for 
at etablere en helt ny organisation i lan-
det. Det stiller krav til indgående viden 

og erfaring med den lokale lovgivning og 
lokale forhold.

”Her understøtter vi med viden om alt 
indenfor selskabsret, indførelse af uden-
landsk arbejdskraft, ansættelses- og over-
enskomstforhold, leje af lokaler, fast ejen-
dom, finansieringsret, herunder pant og 
senest COVID-19 restriktioner samt meget 
andet,” siger Helen Kibsgaard.

Den stærke faglighed og indgående 
kendskab til grønlandsk ret betyder også, 
at både private virksomheder og offent-
lige myndigheder i Grønland, herunder 
Selvstyret og kommuner, samt en række 
af de selvstyreejede selskaber benytter sig 
af Nuna Advokaters ekspertise. 

”Med vores indsigt i lovgivning og de 
særlige grønlandske forhold føler vi, at 
det er vores pligt at give vores mening til 
kende om lovgivningen her i landet. Vi 
forholder os ikke til politik, men vi kom-

menterer gerne på lovgivningsarbejdet,” 
siger Peter Schriver. 

Nuna Advokater finder det også vigtigt, 
at man deler ud af viden og de erfaringer, 
som høstes, og være med til at skabe gro-
bund for vækst. Nuna Advokater lægger 
sammen med Horten hus til en årlig kon-
ference i København – senest vedrøren-
de megaprojekter i Grønland - hvor både 
eksisterende og nye aktører udvekslede 
viden om og erfaringer med store anlægs-
projekter i landet. Tidligere konferencer 
har omhandlet forskellige modeller for 
OPP-samarbejder i grønlandsk perspektiv.

”Vi ønsker at understøtte udviklin-
gen her i landet ved at vise, hvordan man 
finansierer store projekter andre steder. 
Vores konferencer har været velbesøg-
te, og det vidner om, at der er brug for 
internationalt samarbejde,” siger Peter 
Schriver. 

Nuna Advokaterne er en foretrukken juridisk partner i Grønland. Både for internationale selskaber samt grønlandske virksomheder og myndigheder. 

Advokat & partner, Helen Kibsgaard Advokat & partner, Peter Schriver 



Passioneret og professionel rekrutteringspartner 
af specialister og ledere i Grønland

  

Dorthe Flies
Owner/Partner

T: +45 6083 3117
T: +299 583117

E: mail@flieshr.dk
www.flieshr.dk
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EMJ-Atcon er en af Grønlands mest erfar-
ne og velrenommerede totalleverandører 
i entreprenørbranchen. Virksomheden er 
kendt for sin store indsigt i arktisk byggeri 
og er samtidig kendt for at være en god ar-
bejdsplads.

Det er en stor fordel i en tid, hvor byg-
geriet boomer i Nuuk-området. Virksom-
heden deltager gerne i licitationer og er 
også med til at udvikle mange nye projek-
ter. EMJ-Atcon har gennem mere end 25 år 

været med til at sætte præg på byggeriet 
i den grønlandske hovedstad.

- Det har givet os et godt renome, så vi 
har ingen problemer med at skaffe med-

arbejdere. De fleste er kommet af sig selv 
– uden at vi har annonceret - fordi de ved, 
hvad vi står for. Det giver os en betydelig 
fordel, at stort set alle nyansatte kommer 
til os med en god portion Grønlands-erfa-
ring og stor faglighed, siger afdelingschef 
Henrik Strand.

Stabilitet skaber tillid
- Vi lever af kundernes tillid, og derfor er 
stabilitet et nøgleord. Som ansat hos EMJ-
Atcon er medarbejderne sikre på et godt 
arbejdsmiljø, hvor vi respekterer hinanden 
og vores forskelligheder med en klar mis-
sion om at bygge godt.

- Vi har et højt informationsniveau til 
medarbejderne, så de hele tiden kan følge 
ordretilgangen og udviklingen i firmaet. 
Samtidig har vi udviklet byggemetoder-
ne og finder materialer og løsninger, der 
skåner medarbejderne for meget af det 

traditionelt hårde arbejde på byggeplad-
serne. Derfor er medarbejderne glade for 
EMJ-Atcon.

EMJ-Atcons gode rygte går også igen 

hos kunderne, hvor mange har samarbej-
det med virksomheden i årevis.

Tilfredse kunder vender tilbage
- Vi er kendt for at være med hele vejen i 
byggeriet – enten med vores egne medarbej-
dere eller gennem underleverandører, som 
vi har arbejdet tæt sammen med gennem 
mange år. Det giver sikkerhed og tryghed 
for bygherrerne. Derfor vender de tilbage. 

EMJ-Atcon har aldrig været bange for 
at udfordre de traditionelle byggemeto-
der i Arktis.

- Vi arbejder efter lean-princippet, som 
betyder, at vi altid prøver på at gøre tin-
gene lidt bedre. Vi var en af de første virk-
somheder, der lavede betonelementer – og 
vi har udviklet en række bygningssyste-
mer, der både lever op til de kommende 
bygningsreglementerne og det særlige 
klima i Nuuk, forklarer Henrik Strand.

- Få kender det grønlandske klima og 
materialerne så godt som EMJ-Atcon, så vi 
sammen med kunderne kan skabe bygge-
rier, der både lever op til høje arkitektoni-
ske krav og som fungerer i dagligdagen. 
Vi lytter til både bygherre og brugere – for 
det er dem, der skal leve med og i byggeriet 
mange år frem.

Elementbyggeri er  
fremtiden i Grønland
EMJ-Atcon har i en årrække lavet sine egne 
filigran-elementer på fabrikken i Nuuk.

- Elementbyggeriet har store fordele 
i Grønland. Fremstillingen sker under 

kontrollerede forhold indendørs og opstil-
lingen kan så ske i sommermånederne, 
så byggeriet kan lukkes inden vinteren. 
Det giver en god byggeproces og et godt 
byggeri.

- Elementbyggeri er simpelthen bedre 
og billigere. Det er materialebesparende 
og så er det et godt middel mod de inde-
klima-problemer med blandt andet skim-
melsvamp, som plager mange grønland-
ske bygninger.

- Betonelementerne kan også leveres 
med en særlig lyddug indstøbt. Den meto-
de mindsker generende støj mellem eta-
gerne og lejlighederne og dermed med til 
at skabe et godt indemiljø.

EMJ-Atcon beskæftiger godt 50 medar-
bejdere. Virksomheden blev skabt ved en 
fusion mellem virksomhederne EMJ, der 
blev grundlagt i 1992 og ATCON, som blev 
dannet i starten af 1970'erne.

EMJ-Atcon har succes med at  
udfordre den grønlandske byggeskik
Styrken bag et af Grønlands  
ældste entreprenørfirmaer er  
en stabil medarbejderstab, et  
tæt samarbejde med bygher-
rerne og viljen til at udfordre  
de traditionelle byggemetoder

Vi udfordrer den traditionelle byggeskik og har udviklet  
en række byggesystemer, der er særlig velegnet til de  
vanskelige klimatiske forhold i Nuuk

Nicolaj Sørensen / Direktør, EMJ-Atcon

EMJ-Atcon har erfaringen og kender de vilkår som et udfordrende arktisk miljø byder på. Dette fundament giver mulighed for innovation og nytænkning, tilpasset de grønlandske forhold. 

Boligejendomme med et sundt indeklima er  
en spidskompetence hos EMJ-Atcon.



Start din karriere
I  V E R D E N S  S T Ø R S T E  K O M M U N E

Drømmer du om at sætte dit præg på samfundet 
og være med til at udvikle den offentlige sektor?

Kunne du tænke dig at være en del af et hold, der ikke 
bare gør som de plejer, men tænker nyt, for at løse de 
udfordringer der er i samfundet? Så er Kommuneqarfik 

Sermersooq arbejdspladsen for dig.

Arealmæssigt er vi verdens største kommune

Hver dag arbejder 2.300 ansatte for at forbedre forhold-
ene for vores godt 23.000 borgere. Det er ikke nogen 
hemmelighed, at Grønland har mange udfordringer, men 

hver dag kommer vi tættere på at løse dem.  

I øjeblikket arbejder vi med ambitiøse udviklingsplaner 
på det sociale område, skoleområdet, byudviklings- 
området og erhvervsudviklingsområdet. Hvis du har lyst 

til at deltage i det arbejde, har vi jobbet til dig. 

Se vores ledige stillinger her
sermersooq.gl/da/job
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El-installationsvirksomheden Polar EL A/S 
har vokseværk. På kun godt to år er med-
arbejderstaben vokset fra 15 til 28 – og i be-
gyndelsen af 2020 tog virksomheden et nyt 
domicil på over 600 kvadratmeter i brug.

Polar EL er en alsidig el-installatør virk-
somhed med hovedsæde i Nuuk, men med 
arbejdsopgaver over hele Grønland.

Væksten skyldes ikke mindst det store 
boligbyggeri i den grønlandske hovedstad, 
hvor Polar EL har deltaget i mange entre-
priser. Mange af kunderne er gengangere, 
der anerkender godt el-arbejde.

Polar EL er netop nu ved at lægge sid-
ste hånd på el-arbejdet på den sidste af to 
12-etagers boligtårne tæt ved Nuuks iko-
niske svømmehal Malik. Ny i ordrebogen 
er også el-arbejdet i forbindelse med en 
materielgarage i lufthavnen og flere store 
boligbyggerier.

Grønlands-erfaring spiller 
en stor rolle
Desuden har selskabet en partnerskabsaf-
tale med det grønlandske olieselskab Polar 
Oil, hvor Polar EL tager sig af al el-arbejdet 
på olieselskabets mange tankanlæg over 
hele Grønland.
- Det er mange gange et udfordrende arbejde, 
som kræver god planlægning og omhu – og 
hvor vores store Grønlands-erfaring er i spil:
- Det kan jo ikke nytte noget, at vi står i Øst-

grønland og pludselig mangler en sikring, 
så den gode planlægning er det halve ar-
bejde, siger direktør Jacob Baadstorp, der 
driver Polar EL sammen med kollegaen, 
direktør Jens Kragh Larsen.

- Det er også vores evne til at planlægge, 
som bygherrerne i boligbyggeriet efter-
spørger. Selvfølgelig skal prisen være kon-
kurrencedygtig, men det tæller bestemt 
også, at bygherrerne ved, at vi er til at stole 
på. Vi er i udgangspunktet altid med i hele 
byggeforløbet, fra byggestrømmen skal 
etableres og frem til den sidste stikkontakt 
bliver monteret, siger Jens Kragh Larsen.

- Vi mangler ikke arbejde og har mange 
opgaver i ordrebogen i øjeblikket. Heldigvis 
er der fuld tryk på byggeriet i Nuuk, som er 
inde i en rivende udvikling. Det går meget 
stærkt lige nu, siger Jacob Baadstorp.

Nyt domicil skaber  
rammerne for succes
Lige efter årsskiftet tog Polar EL et nyt fir-
madomicil i brug. 
- Vi har fået dobbelt så meget plads som tid-
ligere. De mange kvadratmeter har givet os 
nødvendig lagerplads, ligesom personalet 
har fået ordentlige og tidssvarende vilkår 
– blandt andet en flot frokoststue. 

De to direktører i Polar El tager aktivt 
del i arbejdet, når opgaverne skal løses 
for kunderne:

- Både Jens og jeg lægger vægt på det prak-
tiske arbejde og jeg har den filosofi, at både 
kunder og medarbejdere bliver glade, når 
de ser, at Mester tager del i arbejdet ude på 
byggepladsen. Det bidrager til en flad orga-
nisation og et godt arbejdsmiljø, forklarer 
direktøren. 

Den lokale arbejdskraft  
kender forholdene
Medarbejderne – som der er blevet mange 
flere af de seneste år – er virksomhedens 
vigtigste ressource.

- Vi bruger primært vores lokale 
arbejdskraft, så langt de fleste er enten 

af grønlandsk oprindelse eller har boet i 
Grønland i en længere årrække. Det kan 
ellers være svært at tiltrække lokale med-
arbejdere, men vi forsøger at gøre, hvad vi 
kan for at være en god arbejdsplads, så vi 
får heldigvis ofte uopfordrede ansøgnin-
ger, fortæller Jens Kragh Larsen.

Udover entrepriseopgaverne i byg-
geriet oplever Polar El også vækst i afde-

lingen for svagstrøm, hvor man blandt 
andet servicerer adgangskontrol, tyveri- 
og brandalarmer for en række af Grøn-
lands største virksomheder, blandt 
andre Tele-Post, det grønlandske luft-
havnsvæsen Mittarfeqarfiit og Royal 
Arctic Line.

Jacob Baadstorp og kollegaen Jens 
Kragh Larsen, der stiftede Polar El i 2008, 
har stor erfaring i den grønlandske el-
branche. Baadstorp har boet i Grønland i 
sammenlagt 22 år og sammen med Jens 
Kragh Larsen har de to mere end 50 års 
grønlandserfaring. 

I 2012 blev Polar EL en del af den norske 

Hareid-koncern, der i dag har 51 procent 
af aktierne.

- Det giver styrke at have en stor inter-
national koncern i ryggen. Vi klarer det 
meste selv, for vi er dem med viden om 
de grønlandske forhold, men det er en 
stor fordel også at kunne søge inspira-
tion, hjælp og støtte udefra, siger Jacob 
Baadstorp.

Polar EL kender de grønlandske  
forhold bedre end de fleste
Planlægning og mange års Grønlands-erfaring er fundamentet for 
Polar EL A/S, der oplever vækst og netop er flyttet i nyt firma domicil

God planlægning og et indgående lokalkendskab er vigtige  
succesfaktorer, når der skal løses el-opgaver i Grønland.

Jacob Baadstorp/ 
Direktør/Polar-El

De to direktører og medejere af Polar El, (f.v.) Jens Kragh Larsen og Jacob Baadstorp.   
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Horten Advokatpartnerselskab
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
København

www.horten.dk

FLERE ÅR I BRANCHEN  
END DE FLESTE

Nuna Law Firm
Qullilerfik 2, 6. 

3900 Nuuk
Grønland

www.nuna-law.gl

En unik kombination af mange års lokal erfaring og 
tilstedeværelse i Nuuk samt højt specialiseret juridisk 
ekspertise i København.

Digital udvikling styrker  
national sammenhængskraft
Vi åbner Grønland for omverdenen og videre i den digitale tidsalder

telepost.gl
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Greenland Venture og Vækstfonden, der 
er den danske stats finansieringsfond har 
siden 2019 arbejdet sammen om, at sik-
re risikovillig kapital til det grønlandske 
erhvervsliv.  Der er mellem Danmark og 
Grønland dedikeret 220 mio. kr. til vækst 
i det grønlandske erhvervsliv. 

”Samarbejdet mellem Vækstfonden 
og Greenland Venture er en vigtig brik i 
at sikre kapital til virksomheder i Grøn-
land. Vi har mange styrkepositioner, 
fiskeri, minedrift, turisme og mange 
flere og det er brancher som disse, at vi 
skal være med til at sikre grønlandske 
arbejdspladser og vækst. Der er et stort 
potentiale i det grønlandske erhvervsliv, 
som vi glæder os til at være med til at for-
løse” - Senior investment manager, Karin 
Pedersen Thorsen / Greenland Venture. 
Som en del af indsatsen har Vækstfonden 

og Greenland Venture gennemført en 
række infomøder i Grønland med god 
tilslutning og generelt er der stor inte-
resse for denne finansieringsmulighed. 
Ønsket er at sikre en spredning af disse 
midler på mange forskellige brancher 
og over hele Grønland - så længe der er 
et klart vækstpotentiale i projektet eller 
virksomheden. 

”Vi har allerede flere gode eksempler i 
porteføljen. Det er dem, vi skal ud at finde 
endnu flere af.  I Vækstfonden besøger vi 
de større byer i Grønland ca. tre gange 
årligt og her møder vi mange spænden-
de iværksættere og virksomhedsledere, 
der er med til at skabe vækst og innova-
tion. Så vi glæder os til at sende endnu 
mere risikovillig kapital til de grønland-
ske virksomheder” - Mogens Andersen, 
Erhvervskundechef i Vækstfonden og 

ansvarlig for de grønlandske finansie-
ringer.   

Løftestang for privat kapital og 100 
mio. kr. til investeringspuljen fra SISA
Pengene fra Greenland Venture og Vækst-
fonden kan bidrage direkte, men bestemt 
også være løftestang for anden kapital - det-
te i form af en tilkendegivelse om vækst-
potentiale, som kan hjælpe den aktuelle 
virksomhed med at sikre yderligere finan-
siering fra andre kilder.                    

”Vores erfaringer siger at penge fra 
os kan hjælpe med, at generere op mod 
5 gange det beløb. Når andre lånegivere 
ser at vi har tillid til et projekt, er de ofte 
mere villig til også at gå ind i et dette. 
Og det betyder, at vi kan være med til at 
sikre endnu mere kapital til virksomhe-
der i hele Grønland” - Senior investment 
manager, Per Buhl Olsen / Greenland 
Venture.   

Greenland Venture og Vækstfondens 
finansieringsmuligheder blev styrket 
yderligere i foråret 2020, hvor den grøn-
landske pensionskasse SISA investerede 
100 mio. kr. i puljen. Med SISA ombord 
bliver samarbejdet styrket yderligere 
med risikovillig kapital samt øget grøn-
landsk tilstedeværelse og medejerskab og 
så åbner det døren til, at pensionskasser 
kan investere direkte ned i det grønland-
ske erhvervsliv. Samarbejdet råder nu 
samlet over 320 mio. kr. og Greenland 
Venture og Vækstfonden forventer, at 

der kan tilvejebringes et samlet låneka-
pitalbeløb for de grønlandske erhvervs-
drivende på 1,5 mia. kr.    

En god case, en forretningsplan, et 
budget og de rette ledelseskompeten-
cer 
Hvis man som virksomhed er på udkig 
efter finansiering fra Greenland Venture 
og Vækstfonden, er der en række punk-
ter, samarbejdet kigger på i samtalen med 
virksomheden: 

”Der er flere elementer som vi lægger 
vægt på i en vurdering af et projekt eller 
en virksomhed. Det handler om vækst-
potentiale, en god case og plan samt et 
budget. For etablerede virksomheder vil vi 
også gennemgå de foreliggende regnska-
ber. Ligeledes ser vi på ledelseskompeten-
cerne og bestyrelsessammensætningen i 
vores vurdering” – Erhvervskundechef, 
Mogens Andersen / Vækstfonden.  Sam-
men med kollega og erhvervskundechef 
Poul Erik Nielsen er Mogens Andersen, 
Vækstfondens repræsentanter i Grønland.

 Hvis man som virksomhed i Grønland 
gerne vil vide mere om mulighederne for 
finansiering, så er man altid velkommen 
hos Greenland Venture og Vækstfonden. 
Sammen kigges der på, hvad der er den 
bedste finansieringsløsning for virksom-
heden, som kan understøtte selskabets 
vækstrejse.

Stærkt samarbejde  
om vækst i Grønland
Vækstfonden og Greenland Venture skal sikre finansiering til grønlandske  
virksomheder og iværksættere. Den samlede investeringspulje lyder på 320 mio. kr

Når andre lånegivere ser  
at vi har tillid til et projekt,  
er de ofte mere villig til  
også at gå ind i et dette.  
Og det betyder, at vi kan  
være med til at sikre endnu 
mere kapital til virksom- 
heder i hele Grønland

Per Buhl Olsen /  
Senior investment manager /  
Greenland Venture

Der er flere elementer som vi lægger vægt på i en vurdering af 
et projekt eller en virksomhed. Det handler om vækstpoten-
tiale, en god case og plan samt et budget. 

Mogens Andersen / 
Erhvervskundechef / Vækstfonden.

Greenland Ventures Senior Investment Manager, Karin Pedersen Thorsen sammen med Vækstfondens erhvervskundechef Mogens Andersen.



– We make it easy to do business with Greenland

ral.gl

Søren Knudsen

Vi ønsker at drive et bæredygtigt fiskeri, som skaber gode  
rammer for fiskere, medarbejdere og de mere end 30 byer og 
bygder i Grønland, hvor vi indhandler fisk og skaldyr. 
Royal Greenlands bæredygtighedsprogram bygger på fire  
prioriteter indenfor rammerne af FNs verdensmål med mål for 
2022 og ambitioner for 2030. 

Bæredygtig forretningsdrift
- det er i vores natur

www.royalgreenland.com
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I Kommuneqarfik Sermersooq er man ikke 
tvivl. Et sundt erhvervsliv med gode vækst-
vilkår er afgørende for kommunens frem-
tid. I samarbejde med kommunens mange 
virksomheder – fra Tasiilaq i øst til Nuuk 
i vest – er kommunen i fuld sving med at 
skabe de bedste rammebetingelser for er-
hvervslivet. 

”Hvis vi skal vækste og erhvervslivet 
skal trives samt kunne tiltrække ogfast-
holde arbejdskraft, så er infrastruktur, 
boliger, institutioner og mv. en forudsæt-
ning. Vi tager aktive skridt for at sikre 
disse faktorer, ligesom vi også indbyder 
til dialog med på hjemmehørende og ude-
frakommende virksomheder”, forklarer 
Kommunaldirektør, Lars Møller-Sørensen.  

Behovet for flere boliger, institutioner, 
erhvervsarealer og stærkere infrastruktur 
i Nuuk stiger i takt med en øget interesse 
for byen. Hovedstaden er den hurtigst 

voksende by i landet og med planer om at 
udvide den nuværende lufthavn til inter-
national flytrafik, er der ikke udsigt til at 
sænke farten for den fremadstormende by.

”Sikringen af gode rammevilkår for 
erhvervslivet er også sikringen af gode 
rammevilkår for borgerne, da bæredygti-
ge foretagender i Sermersooq selvfølgelig 
beror på stabil og engageret arbejdskraft. 
Derfor er vi selvfølgelig også optagede af 
at give virksomhedernes medarbejdere 
gode muligheder for udfoldelse uden for 
arbejdspladsen. Vi ser hele billedet – ikke 
blot nogle få betingelser”, forklarer Lars 
Møller-Sørensen

Investeringer og partnerskaber  
bydes velkommen   
Det er kommunens byudviklingsselskab 
Nuuk City Development A/S (NCD), der har 
ansvaret for at gøre idéer til virkelighed. Ar-

bejdet i Nuuk er allerede i fuld gang: Dele 
af den omfattende kyststi er færdiggjort, 
anlæggelse af vejforbindelser i Siorarsior-
fik er i udbud, det samme gælder en helt 
ny brandstation og byggeriet af to nye dag-
institutioner er allerede undervejs. Bygge-
riet af hovedstadens nye storskole er også 
undervejs og sideløbende er mange private 
bygherrer i gang med at opføre flere bolig-
ejendomme i Nuuk. 

Fremtidens opgaver kalder på investe-
ringsvillig kapital og NCD arbejder derfor 
med en række modeller for finansiering 
og private partnerskaber. NCD har i sam-
arbejde med Kommuneqarfik Sermersooq 
aktivt opsøgt ekstern finansiering og er 
langt i dialogen med flere potentielle inve-
storer. Det drejer sig i høj grad om med-
investering i boligbyggeri i Nuuk, men 
andre offentlige-private-partnerskabspro-
jekter er også på tegnebrættet.

”For første gang i lang tid i Grønland 
er det lykkes med at vække interessen fra 
flere danske pensionsselskaber. Dette er i 
sig selv en meget positiv nyhed. Investorer 
som disse går kun ind, såfremt de vurde-
rer at der er tale om et gennemarbejdet 
projekt og naturligvis med en forventning 
om et afkast. Pensionsselskaber er et godt 
eksempel på den type investorer vi gerne 
ville tiltrække og som alle andre investo-
rer så ønsker de klare linjer og stabile ram-
mevilkår”, fortæller Lars Møller-Sørensen.

NCDs program indeholder op mod 4.200 
boliger, skoler og institutioner samt re-
kreative og grønne arealer, natur tilgange 
og bycentre. Den samlede omkostning er 
vurderet til 4-5 mia. kr., udad hvilket det 
kommunale lånebeløb anslås til at kunne 
blive mellem 500-700 mio. kr., da der i høj 
grad vil være tale om private byggerier til 
privat udlejning. 

Bæredygtighed på dagsordenen
Sermersooq har desuden forpligtet sig til 
at overvåge bæredygtigheden i kommunen 
med henblik på at forankre FNs verdens-
mål i praksis i kommunen. Eksempelvis er 
Nuuk på vej mod at blive certificeret som 
den første hovedstad i verden, som er en 
bæredygtig turistdestination.

”Turismen er i vækst i Kommuneqarfik 
Sermersooq. Fra en spændende udvikling 
i Østgrønland med bl.a. et øget samarbejde 
med Island til ’genopdagelsen’ af Nuuk og 
Nuuk fjord som turistdestination.”, fortæl-
ler Lars Møller-Sørensen.

Kommuneqarfik Sermersooq er en 
kommune med fokus på erhvervsvenlig-
hed og bæredygtighed. Kommunens stør-
ste by – Nuuk – er hjemsted for landets 
største virksomheder og både den kommu-
nale og nationale hovedadministration.

Dialogen med investorer foregår blandt 
andet via kommunens Invest in Nuuk, 
hvor erhvervsdrivende og virksomheder 
kan henvende sig med relation til eksem-
pelvis investeringer eller virksomheds-
start i Nuuk.

Erhvervsfremme i Sermersooq  
har mange facetter
I Grønlands største kommune Kommuneqarfik Sermersooq har man fokus på at skabe stærke  
vækstvilkår for kommunens initiativrige erhvervsliv – og det kræver en helhedsorienteret indsat

Hvis vi skal vækste og erhvervslivet skal  
trives samt kunne tiltrække og/eller fastholde  
arbejdskraft, så er infrastruktur, boliger,  
institutioner mv. en forudsætning 

Lars Møller-Sørensen 
Kommunaldirektør / Kommuneqarfik Sermersooq

Udsigten over Grønlands hovedstad er præget af byggekraner i disse år og der er et stort behov for de mange nye boliger og institutioner som opføres. Her byggeriet af Nuuks nye storskole ’Atuarfik 
Narsarsuaq’. Et projekt under Nuuk City Development A/S, som opføres af den islandske entreprenørvirksomhed ÍSTAK.



STARK Kalaallit Nunaat A/S

KALAALLIT NUNAANNI NIOQQUTINIK ILLIT PILERSUISUT 
DIN LOKALE LEVERANDØR I GRØNLAND

LOKALE BUTIKKER
• Lokale lagre
• Lokale muligheder
• Lokale løsninger

LOGISTIK LØSNING
• Professionelt håndtering
• Optimal emballering
• Fragtoptimering

PROJEKT LØSNING
• Professionelt back up
• Grønlandsk erfaring
• Sparringspartner

LOKALT ENGAGEMENT
• Grønlandsk aktieselskab
• Medlem af CSR Greenland
• Bæredygtig udvikling

STARK Nuuk
Box 140 • 3900 Nuuk
Telefon 38 37 70

STARK Qaqortoq
Box 339 • 3920 Qaqortoq
Telefon 38 37 30

STARK Aasiaat
Box 99 • 3950 Aasiaat
Telefon 38 37 50

STARK Ilulissat
Box 507 • 3952 Ilulissat
Telefon 38 37 60

STARK Tasiilaq
Box 1 • 3913 Tasiilaq
Telefon 38 38 10

STARK Sisimiut
Box 469 • 3911 Sisimiut
Telefon 38 37 40

STARK Ilulissat

STARK Aasiaat

STARK Sisimiut

STARK Nuuk

STARK
Qaqortoq

STARK Tasiilaq

BESØG OS PÅ FACEBOOK
STARKKALAALLITNUNAAT

STARK Grønland
Langerak 17 • 9220 Aalborg Ø
Telefon 82 52 23 00

Medlem af CSR Greenland

 

PPEERRMMAAGGRREEEENN    
GGRRØØNNLLAANNDD  AA//SS  

 

Din lokale samarbejdspartner  
 

Permagreen Grønland A/S er Grønlands 
største lokale bygge- og anlægsvirksom-
hed med mere end 60 års erfaring. Vi ar-
bejder i total- og fagentreprise og er me-
get alsidig med mange slags byggerier og 
projekter. www.permagreen.gl 
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Adm. direktør i Pointer Search Inger Marie Ingvardsen (midt) og Grønlands-team, er klar til at hjælpe grønlandske virksomheder og myndigheder med 
deres rekrutteringsbehov.

Siden 2008 har Pointer Search serviceret 
grønlandske direktioner med afdækning 
af behov for kompetencer og rekruttering 
af kandidater. Pointer Search benytter nu 
i stigende grad sine kompetencer inden for 
grønlandsk ledelse til at besætte stillinger 
i grønlandske bestyrelser. 

”Særligt miljøspørgsmål og CSR er ryk-
ket ind i bestyrelseslokalet og er med til at 
sætte dagsordenen for vores grønlandske 
samarbejdspartnere. Vi hjælper med at 
afdække behov og sammensætte de rette 
kompetencer i topledelserne. I forlængelse 
af dette oplever vi en stigende efterspørg-
sel på rådgivning om nye kompetencer 
og bestyrelsessammensætning,” siger 
Inger Marie Ingvardsen, der er direktør 
hos Pointer Search. 

Her kommer Inger Marie Ingvardsens 
mangeårige kendskab til det grønlandske 
arbejdsmarked i spil. Bestyrelsesarbejde 
i Grønland er nemlig på mange måder 
anderledes end andre steder: 

”Man kan ikke drive bestyrelser i Grøn-
land på samme måde som i Danmark. Det 
kræver en dyb kulturel forståelse og indfø-
ling med de grønlandske værdier. Samti-

dig findes en stor andel af de grønlandske 
bestyrelser i offentligt ejede selskaber, og 
det betyder, at vi skal kigge på nogle andre 
kriterier af mere samfundsmæssig karak-
ter, end hvis det var private virksomhe-
der,” siger Inger Marie Ingvardsen. 

Et dedikeret team  
til grønlandsk rekruttering
Pointer Search arbejder nært sammen 
med sine grønlandske kunder. Det bety-
der blandt andet, at rekrutteringsopgaver 
altid starter med en analyse af, hvilke be-
hov virksomheden har for kompetencer. 
Resultatet er ikke nødvendigvis en rekrut-
tering, men i stedet kan løsningen være at 
efteruddanne nuværende medarbejdere.  

Der er et stigende behov for speciali-
ster til Grønland, som kan varetage nye 

typer opgaver, særligt inden for IT, jura 
og økonomi. Der kommer løbende flere 
og flere dygtige hjemmehørende specia-
lister på arbejdsmarkedet, men ikke nok 
til at dække efterspørgslen. Derfor er der 
stadig et behov for at supplere med uden-
landsk arbejdskraft. 

Disse opgaver løser Pointer Search fra 
København, Aarhus og Grønland med et 
team af dedikerede medarbejdere, som 
dagligt er i kontakt med grønlandske 
kunder. 
”Vi er dagligt opdaterede og ved, hvad der 
sker i Grønland på mange niveauer. Vores 
team er meget dedikeret til Grønland og vi 
besøger vores kunder så ofte, det er muligt. 
Vi har dog valgt ikke at have en afdeling i 
Grønland, da det er vigtigt for os at have en 
armslængde til de virksomheder, vi arbejder 

med. Arbejdsmarkedet i Grønland er lille, 
og vi har blandt andet opnået den store til-
lid ved at værne om vores habilitet,” siger 
Inger Marie Ingvardsen. 

Virtuel rekruttering bidrager
I 2020 har rejserne til Grønland været sat 
på hold på grund af corona. Det er dog ikke 
gået ud over effektiviteten, nærmest tværti-
mod. Overgangen til virtuelle møder har 
gjort mange processer hurtigere. 

”Vi foretrækker naturligvis personlige 
møder. Det kan være svært at vurdere en 
kandidats personlige gennemslagskraft 
og energiniveau via en computer, men 
det er blevet hurtigere at sætte møder op. 
I nogle tilfælde kan vi afslutte rekrutte-
ringsopgaver en til to uger hurtigere end 
normalt,” siger Inger Marie Ingvardsen. 

Professionalisering af  
grønlandske bestyrelser  
kræver nye kompetencer
Internationalisering, digitalisering og miljøspørgsmål skaber behov for nye kompetencer i de  
grønlandske bestyrelser. Det er erfaringen hos Pointer Search, der oftere hjælper virksomheder  
med at sammensætte bestyrelser, der kan håndtere nye typer af problemstillinger

OM POINTER SEARCH OG  
INGER MARIE INGVARDSEN

Inger Marie Ingvardsen er adm.  
direktør og har stået i spidsen  
siden 2008, hvor Pointer Search 
blev en selvstændig virksomhed i 
Odgers Berndtson Gruppen. Hun 
har bred ledelses- og konsulent-er-
faring fra anerkendte Search & Se-
lection huse og har forsynet grøn-
landske virksomheder - både i den 
offentlige og den private sektor 
- med direktører, funktionschefer, 
mellemledere og tunge speciali-
ster i over 30 år. Inger Ingvardsens  
netværk omfatter Nordens mest 
talentfulde ledere og specialister.  
Hun har tidligere arbejdet i IT- og  
retailbranchen og er uddannet 
cand. merc. fra CBS.



Rejser til GrønlandDanmark
Grønland

vr-travel.com

Oplev smukke Grønland med ro på

Vores rejseeksperter planlægger din tur 
uanset formål:
• Forretningsrejse
• Konference med gæster fra hele verden 
• Besøgs- og grupperejser
• Ferie

Med 50 års kendskab til transportmulighederne 
reserverer vi hele din rejse med fly, bådtrans-
port og hotelovernatning.

Kontakt os og få udarbejdet et konkret tilbud 
tilpasset din næste rejse til Grønland. 

Kontakt kundeservice 
+45 7642 9999 . +299 322899
business@vr-travel.com . holiday@vr-travel.com

Sammen sikrer vi dem de bedste rammer
Hos Arctic Import arbejder vi ud fra et totalløsningskoncept og forhandler de mest anerkendte 
brands indenfor møbler, løs inventar samt legepladser til skoler, børnehaver og institutioner. 
Vi er eksperter i indretning og bidrager med vores viden til at skabe tidløse og inspirerende 
rammer om leg og læring. Det handler om rum og rummelighed, og om fleksibilitet. 
Kontakt os, og få det optimale ud af jeres indretning.

NUUK  ·  www.arcticimport.gl  ·  +299 363670
AALBORG  ·  www.arcticimport.dk  ·  +45 96321900
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Trods en generel fremgang i den grøn-
landske økonomi over de seneste år, så er 
der stadig store muligheder for vækst og 
erhvervsudvikling i landet. Et potentiale 
som skal udløses i samarbejde med interna-
tionale samarbejdspartnere under sikring 
af et maksimalt afkast til de grønlandske 
virksomheder. Med en lav arbejdsløshed 
i landet, en stor offentlig sektor og et ud-
præget behov for mere arbejdskraft er der 
samtidig nogle udfordringer, som skal løses 
for at potentialet indfries.  

”Vi har nogle klare udfordringer i det 
grønlandske erhverv, som vi i GE er inte-
resseret i at få drøftet åbent og iværksat 
handlingsplaner omkring. Vi står i Grøn-
land også overfor en større bølge af gene-
rationsskifte, hvilket vil kræve kapital 
og innovationskraft i erhvervslivet. Det 
betyder også, at vi i GE skal følge med den 
nye generation og blive ved med at udfor-
dre os selv på, hvordan vi skaber værdi 

for vores medlemmer” – Direktør, Chri-
stian Keldsen.  

Christian Keldsen tiltrådte posten som 
direktør for GE d. 1. november 2020 og over-
tog således stafetten fra Brian Buus. Christi-
an Keldsen er uddannet cand.jur. fra Køben-
havns Universitet og har en lang erhvervs-
erfaring, bl.a. fra luftfartsbranchen som 
kommerciel direktør hos Air Greenland og 
senest som succesful selvstændig konsulent 
og erhvervsdrivende i Grønland.   

Fra 4 søjler - til 4 reelle søjler 
Generelt sagt, så fordeler Grønlands er-
hvervsliv sig indenfor følgende fire søjler; 
fiskeri (og fødevarer), de landbaserede er-
hverv (inkl. handel og byggeri), turisme og 
råstoffer. Førstenævnte og her naturligvis 
særligt fiskeriet, er det klart dominerende 
erhverv - særligt set i relation til landets eks-
portrelaterede indtægter og statskassens 
årlige indtægter.

”Der er en fortsat uligevægt i mellem dis-
se fire søjler, hvilket blotlægger den grøn-
landske økonomi for potentielt store sving-
ninger og det er en sårbar position. Vores 
fremadrettede strategi indeholder et klart 
fokus på, at skabe fire reelle og mere balan-
cerede erhvervssøjler. Der er dog ingen tvivl 
om at fiskeriet fortsat vil have en central 
rolle, at spille i landets økonomi” – Chri-
stian Keldsen.  

Dette arbejde pågår indenfor GEs fire 
egne organisatoriske roller, som henholds-
vis arbejdsgiverforening, interesseorgani-
sation, erhvervsudviklingsorganisation 
og serviceorganisation. 

Future Greenland 2021 - fra visioner 
 om vækst til handling
Et tilbagevendende tiltag fra GE er erhvervs-
konferencen: ’Future Greenland’, som afhol-
des hvert andet år i Nuuk. I 2021 bliver det 
7. gang den velbesøgte konference afholdes 

og denne gang, netop med en vækstorien-
teret dagsorden.

”Vi skal forsøge at blive så konkret som 
muligt i arbejdet med disse udfordringer 
og erkende, at de kun kan løses med dia-
log og samarbejde. På tværs af sektorer 
og under god koordinering mellem det 
private erhvervsliv og de offentlige myn-
digheder. Vi har nogle stærke vækstcentre 
i landet og lufthavnsudvidelserne i Nuuk 
og Ilulissat er undervejs. Vi skal sikre os, at 
vi udnytter disse muligheder og for alvor 
kan udløse vores økonomis vækstpoten-
tiale” – Christian Keldsen.

Forhåbentlig er den værste del af 
COVID-19 krisen i bakspejlet, når kon-
ferencen løber af staben d. 18. og 19. maj, 
så tilslutningen kan blive størst muligt. 
Både fra Grønland, men også fra de mange 
internationale interessenter, samarbejds-
partnere og potentielle investorer som 
landet er omgivet af.    

Grønlands erhvervsliv har stadig 
stort vækstpotentiale  
Grønlands Erhverv har sat vækst højt på dagsordenen og arbejdsgiverforeningen arbejder 
samtidig ud fra den vision, at væksten skal være tydelig i alle brancher og sektorer   

Christian Keldsen tiltrådte som ny direktør for Grønlands Erhverv i november 2020 og ser blandt andet frem til en ’Future Greenland’ konference i 2021 med fokus på vækst.
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Direktør Jeanette Sandy Shalmi og ejer af Pinguaraq Development ApS, Martin Sandy Shalmi, på byggegrunden ved Pinguaraq.   

Pinguaraq Development ApS er et visionært 
byggeselskab under projektudvikler Shalmi 
A/S. Fokus er på sunde moderne boliger, 
der understøtter det grønlandske familie-
mønster og som tilbyder en udpræget grad 
af fleksibilitet.   

Ved udgangen af 2020, er Pinguaraq 
Development godt i gang med byggemod-
ning i området, hvorfra selskabet har taget 
sit navn. Pinguaraq ligger i forlængelse 
af en af Nuuks nyere bydele, Qinngorput 
- med smukke fjelde i baglandet og en 
storslået udsigt over fjorden samt resten 
af Nuuk. Shalmi A/S råder allerede over en 
velkonsolideret portefølje af udlejnings-
ejendomme og har samtidig andre store 
projekter i horisonten, hvorfor de 78 boli-
ger ved Pinguaraq opføres med salg for øje. 

”Vi har en konstruktiv dialog i gang 
med forskellige parter, men vi er fortsat 
åbne overfor investorer med interesse for 
dette projekt. I lyset af et andet stort udvik-
lingsprojekt, giver det likviditetsmæssig 
mening at bygge Pinguaraq med salg for 
øje. Pinguaraq ejendommene kan sælges 
enkeltvis som ejerboliger eller samlet som 
hele ejendomme til en andelsboligfor-
ening eller ejendomsinvestor” - ejer og 
projektudvikler, Martin Sandy Shalmi. 

Selve byggeriet igangsættes i januar 
2021 og den første af de i alt fem ejendom-
me med tre etager hver, forventes færdig 
allerede oktober i samme år. De tre næste 

er planlagt nøgleklar henholdsvis i janu-
ar, marts og juni 2022, hvor den sidste 
forventes færdig i januar 2023. 

Hurtigt, billigt, bæredygtigt  
og med et sundt indeklima
Pinguaraq-projektet er udarbejdet i et sam-
arbejde med E+N Arkitektur A/S og består 
i en ny fleksibel modulopbygget boligmo-
del, hvilket giver en meget hurtig lukketid. 

Ved brug af præfabrikerede elementer 
er der tale om en lukketid - fra fundamen-
tet er færdigt til facade og tag er på plads 
- på helt ned til 14 dage. Herefter kan det 

indvendige arbejde igangsættes. Dette ska-
ber et godt byggeflow og eliminerer muli-
ge skimmelsvampsproblemer, som følge 
af længerevarende klimaeksponering.   

Bæredygtighed er indtænkt i alle byg-
geprocesser og i materialevalget.  Eksem-
pelvis genanvendes de udsprængte 
stenmaterialer i betonproduktionen og 
anvendes som belægninger på stierne. 
Herudover er der fokus på brugbare fæl-
lesarealer, et sundt indeklima og en over-
kommelig pris. 

”Overordnet er der tale om et nyt greb 
på det klassiske langhus indtænkt i en 

grønlandsk kontekst og med vægt på at 
skabe et dynamisk boligområde, der er 
rart at opholde sig i. Med det store behov 
for flere boliger i Nuuk, er det samtidig 
fordelagtigt, at der er tale om en hurtig 
konstruktionsmetode” - administrerende 
direktør og medejer / E+N Arkitektur A/S, 
Jesper Back. 

Funktionelt og fleksibelt byggeri  
- med en lækker altan
Det modulbaserede byggekoncept i de fem 
ejendomme medfører en stor grad af flek-
sibilitet i indretningen og mulighed for, at 
den enkelte bolig i høj grad kan formes efter 
købers ønsker. Der er lagt vægt på brugen 
af træ og i mindre grad beton, samt detaljer 
som eksempelvis gulvvarme og store opvar-
mede depotrum øverst, hvor bygningernes 
elevator naturligvis går helt op til.

”Boligerne er i høj grad designet til den 
grønlandske hverdag. Gårdmiljøet er gjort 
nemt i forhold til snerydning og hver bolig 
har udover depotrummet også et mindre 
skur til næropbevaring. Disse skure fun-
gerer samtidig som skel mellem de store 
lækre altaner, hvorfra man kan nyde sin 
udsigt” - Martin Sandy Shalmi.   

Alt i alt er der tale om 78 indbydende 
boliger i Qinngorput, tæt på skole, lyst-
bådehavn, caféer og indkøbsmuligheder, 
smukt placeret i Nuuks storslåede omgi-
velser.  

78 nye boliger på vej  
- mellem fjeld og fjord 
Investorsamarbejde bydes velkommen af Pinguaraq Development, som er i fuld gang 
med at byggemodne i et af Nuuks nye attraktive beliggende boligområder

Pinguaraq-ejendommene 
kan sælges enkeltvis som 
ejerboliger eller samlet 
som hele ejendomme til en 
andelsboligforening eller 
ejendomsinvestor

Martin Sandy Shalmi 
Ejer og projektudvikler /  
Pinguaraq Development

En smuk placering til et gennemtænkt byggeri. Tegnet og designet af anerkendte  
E+N Arkitektur A/S.  
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Flies HR tilbyder rekruttering af speciali-
ster samt ledere på både taktisk og strate-
gisk niveau. Flies HR er professionelle og 
erfarne rekrutteringseksperter, som altid 
sikrer, at kunden får den rigtige løsning. 
Deres rekrutteringsteam har langvarige 
relationer med kunder og kandidater, og 
de sætter en ære i at kunne levere hurtige 
og fleksible løsninger for at sikre det bedste 
match for virksomheden. Rekrutterings-
processen gennemføres som en kombina-
tion af search suppleret med annoncering 
i udvalgte medier eller eventuel som en 
lukket og fortrolig proces - alt efter virk-
somhedens behov.

I 2020 fik Flies HR rekrutteringsopga-
ven på at finde en ny direktør til Grøn-
lands Erhverv. Rekrutteringsopgaven 
var, som størstedelen af deres opgaver, 
at afdække det grønlandske arbejdsmar-
ked først. Virksomhederne har brug for 
kandidater som har kulturforståelsen. I 
et mindre arbejdsmarked er det vigtigt 
som samarbejdspartner at have kend-
skab og være aktive over for grønland-
ske kandidater, som er bosat uden for 
Grønland. Flies HR holder derfor man-
ge gange om året informationsmøder i 
Danmark, hvor de forsøger at tiltrække 
og holde kontakten til kandidater, som 
på et tidspunkt gerne vil f lytte tilba-
ge til Grønland. Flies HR har, udover 

mange kandidater i deres CV-bank, også 
løbende tilbud som karriererådgivning, 
lovgivning og rådgivning om jobmulig-
heder i Grønland. 

Flies HR sørger for at både kandidaten 
og familien har alle de nødvendige infor-
mationer og rådgiver om bolig, lovgiv-
ning, skole/institution, bohaveflytning 
m.v. En rekruttering handler ikke kun 
om at besætte en ledig stilling, en rekrut-
tering er at sikre det rigtige match mellem 
kandidat og virksomheden. 
”Hvis jeres virksomhed har brug for den 
helt rigtige specialist eller leder, så kan I 
trygt overlade jobbet til os,” siger Dorthe 
Flies. ”Flies HR gennemfører hvert år man-
ge rekrutteringsopgaver, som enten er en 
kombination af et opslået stillingsopslag 
og en search proces, eller hvor vi udeluk-
kende laver search og afdækker både det 
grønlandske og nordiske arbejdsmarked,” 
siger Dorthe Flies. 

I 2020 har mere end halvdelen af Flies 
HR’s rekrutteringsopgaver ikke været 
opslået med et traditionelt stillingsop-
slag, men hvor man via en stærk search 
proces har fundet og kontaktet kandida-
ter ud fra stillingsprofilen og med de rette 
kvalifikationer. 

Jobgaranti på alle opgaver
I et arbejdsmarked, hvor mange kender hin-

anden, kan virksomheden have behov for 
ikke at signalere, at de søger en ny medar-
bejder. Løsningen findes i samarbejdet og 
hvis en search proces er den rette løsning, 
har rekrutteringsbureauets mange års er-
faring med arbejdsmarkedet i Grønland 
stor betydning. Flies HR har udover egen 
CV-bank adgang til flere search-adgange. 
Derfor kontakter de i gennemsnit 600 - 700 
kandidater i en rekrutterings-/search proces 
for at sikre, at virksomhederne får de mest 
kvalificerede kandidater. 

”Vi ved godt, at hvis kandidaten bor 
uden for Grønland, er det vigtigt, at virk-
somhederne bruger en samarbejdspart-
ner, som har kendskab til både lovgivning, 
kultur, sprog og som kender landet igen-
nem mange år. Hvis der er en partner, eller 
familie, der skal flytte med til Grønland, 
tilbyder vi også hjælp med at finde job til 
partner,” siger Dorthe Flies.

Hos Flies HR får virksomhederne til-
knyttet både en primær og sekundær kon-
sulent i hele rekrutteringsprocessen. På 
den måde sikres det, at opgaven får fuld 
opmærksomhed i hele perioden. 

Arktisk Ledelse
Flies HR’s dedikation til Grønlands erhvervs-
liv kommer således også til udtryk gennem 
afholdelse af ledelsesseminarer i Nuuk un-
der overskriften ”Arktisk Ledelse.” Konfe-

rencen har været en fast tilbagevendende 
begivenhed i seks år.

Arktisk Ledelse er en vidensdelings-
platform for ledere, specialister og HR-
partnere i Grønland. Arktisk Ledelse er 
arrangeret af Flies HR i samarbejde med 
Implement Consulting Group og Kommu-
neqarfik Sermersooq.

Om Flies HR Consulting
Flies HR Consulting samarbejder i dag med 
42 private og offentlige virksomheder. Flies 
HR er i Grønland flere gange om året og del-
tager derudover i konferencer som PDAC, 
Future Greenland, FaroExpo og arktiske 
netværksgrupper. Flies HR er medlem af 
Grønlands Erhverv og har to gange om året 
en konference i Nuuk med nogle af de mest 
aktuelle oplægsholdere og temaer, som er 
relevante for Grønland. Kulturforståelse 
og kendskab til det grønlandske, arktiske 
og nordiske arbejdsmarked og tætte rela-
tioner til kunderne sikrer, at Flies HR har 
stor indsigt i virksomhedens strategi og 
kan derfor give den bedste rådgivning og 
rekruttering. 

Passioneret og professionel  
rekrutterings- og HR- partner
Flies HR er med mere end 19 års erfaring i Grønland en stærk samarbejdspartner, når det  
gælder rekruttering af specialister og ledere, samt ledelsesudvikling til såvel private som  
offentlige grønlandske virksomheder

FAKTA OM FLIES HR

•  Vidste du, at vi i gennemsnit  
kontakter 600-700 kandidater  
i en rekrutteringsproces

•   Under 5% af vores rekrut- 
teringsopgaver bliver besat  
via en ansøgning

•   Flies HR får giver 100% jobgaranti 
på alle rekrutteringsopgaver 

•   Vi afholder hvert år mange  
informationsmøder i Danmark 
om det grønlandske arbejds-
marked

•   Flies HR afholder hvert år 2  
årlige konferencer i Nuuk

•   Flies HR afholder kurser i ledelses- 
og medarbejderudvikling

•   Flies HR tilbyder outplacement-
forløb

Test

Delprocesser

Seminar

Lederudvikling

Rekruttering

Search & Selection

Rådgivning

Flies HR Consultings Direktør, Dorthe Kjærgaard Flies, har opbygget stor erfaring med det grønlandske arbejdsmarked og  
indsigt i de lokale virksomheders behov.



RÅDGIVNING OM 
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til organisationer og erhvervsliv i Grønland
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MICHAEL LINFOS 

Tel: +299 53 87 89
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SISA
... hele Grønlands pensionskasse

A strong brand worldwide

Verdens smukkeste 
arbejdsplads
Polar Seafood leverer verdens bedste seafood fra  
verdens smukkeste arbejdsplads - og skaber bæredygtige 
resultater til gavn for mennesker og samfund.  
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Polar Seafood har produceret seafood af 
højeste kvalitet i over 30 år og beskæftiger 
mere end 1.000 personer. Koncernen fisker i 
Nordatlanten efter hellefisk, torsk, rødfisk, 
stenbidder (rogn), men også pelagiske arter 
såsom makrel og hvilling. Skaldyrsfiskeriet 
omfatter naturligvis de efterspurgte koldt-
vandsrejer men også snekrabber.

Med gode fiskepriser har den årlige 
nettoomsætning, de seneste 5 år, ligget 
lunt omkring 3 mia. kr., hvilket også har 
betydet væsentlige provenuer til den grøn-
landske statskasse. Forretningen hviler 
på et sundt fiskeri af skaldyr og fisk fra 
de kolde nordatlantiske vande. Et fiskeri, 
der værnes om og hvor bæredygtighed 
betragtes som en afgørende parameter. 

”Vi er udover det punkt, hvor man kan 
stille spørgsmålstegn ved vigtigheden af 
et certificeret bæredygtigt fiskeri. Vi er 

som koncern ekstremt opmærksom på 
dette og det er markederne i høj grad også. 
Et bæredygtigt fiskeri er nødvendigt for 
vores havmiljø, vores konkurrenceevne og 
for fremtiden af det grønlandske fiskerier-
hverv” - Bestyrelsesformand, Henrik Leth.  

Marine Stewardship Council (MSC) er 
den mest udbredte og internationale aner-
kendte certificering indenfor fiskeriet og er 
baseret på FN's fødevare- og landbrugsorga-
nisations regler for ansvarligt fiskeri. MSC 
gennemfører årlige audits af respektive 
medlemskaber og det er således muligt at 
miste en certificering igen, hvis ikke man 
lever op til organisationens standarder. 

Kontante fordele af  
et certificeret fiskeri 
De store internationale supermarkedskæ-
der udgør væsentlige afsætningskanaler for 

Grønlands fiskeri. Hvis man vil have sine 
produkter i køledisken her, er det svært at 
komme udenom et certificeret fiskeri, og 
de internationale trends går i overvejende 
grad mod øget bæredygtighed.

”For et fiskeri i vores liga og med vores 
position på markedet, vil det fremadret-
tet være en væsentlig hindring ikke at 
sikre et bæredygtigt fiskeri. Der er stadig 
afsætningskanaler for ikke-certificerede 
fangster, men det er typisk til meget lavere 
priser - for nogle arter kan forskellen være 
helt op til 20 kr. kiloet for den indhand-
lende fisker” - Henrik Leth.  

Der er således en direkte linje fra sik-
ring af et bæredygtigt fiskeri til den enkel-
te fiskers indtjeningsgrundlag og herfra 
også til det samlede afkast fra Grønlands 
vigtigste erhverv. Med dette i tankerne, 
indgik Polar Seafood og andre aktører 
indenfor det grønlandske fiskeri i 2001 
et branchesamarbejde omkring en fælles 
indsats for et bæredygtigt fiskeri. 

Branchesamarbejde igennem  
Sustainable Fisheries Greenland 
Medlemmerne i Sustainable Fisheries Green-
land (SFG) tæller de absolut tungeste trawler-
rederier og fiskeriaktører i Grønland, lan-
dets fisker- og fangerforening KNAPK samt 
arbejdsgiverforeningen Grønlands Erhverv.  

Igennem SFG arbejdes der mod, at de 
grønlandske fiskerier gøres så bæredyg-
tige, at de kan opnå certificering i henhold 
til MSC. Dette gøres i samarbejde med for-
skere på flere institutter og universiteter 
- både nationale og internationale. 
”Vi har i Grønland allerede opnået MSC 
certificeringer på mange af vores vigtigste 

fiskerier, både ud for Vestgrønland og i Ba-
rentshavet. Det omfatter vigtige arter som 
rejer, hellefisk, stenbidder samt torsk, kul-
ler og sej. Vores arbejde fortætter mod at få 
omfattet så stor en del af det samlede grøn-
landske fiskeri som overhovedet muligt ”

Arbejdet udføres i tæt dialog med de 
relevante grønlandske myndigheder og 
beslutningstagere, landets fiskerikontrol 
samt Grønlands Naturinstitut, som står 
for den uvildige rådgivning i forbindelse 
med den årlige kvotefastsætning.  

Bæredygtigt fiskeri er et markedsvilkår 
Grønlands største private virksomhed, Polar Seafood, understreger betydningen af et 
bærdygtigt fiskeri for fiskerierhvervets fremtid og indtjeningsgrundlag 

Vi er udover det punkt, 
hvor man kan stille  
spørgsmålstegn ved  
vigtigheden af et  
certificeret bære- 
dygtigt fiskeri 

Henrik Leth
Bestyrelsesformand /  
Polar Seafood

Fiskeriet er Grønlands dominerende indtægtskilde, hvorfor der også værens om den bæredygtige 
forvaltning fra trawlerrederiernes side. 

Et moderne trawlerfiskeri i verdensklasse, som Polar Seafood også ønsker at kunne give videre til de kommende mange generationer.  



www.banken.gl ·  Tlf. 701234

Sammen er vi til gavn for Grønland 
I GrønlandsBANKEN arbejder vi aktivt med  
FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Vi glæder os til at høre fra dig

Har du brug for en bank der er tæt på dig? 
En bank der forstår dig og dine behov? Kontakt Grøn-
landsBANKENs erhvervsafdeling og lad os få 
en snak om din virksomheds behov.
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Royal Arctic Lines røde skibe skær sig smukt igennem det kolde vand. En livslinje til de grønlandske  
samfund og en adgang til handel med verden.   
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Strategiske alliancer åbner  
for nye indtægtsområder
2020 vil stå som en historisk milepæl for Royal Arctic Line;  
Implementeringen af shipping-virksomhedens strategi og  
samarbejde med Islandske Eimskip er for alvor en realitet

Mere end 240 års grønlandsk shipping-
historie blev ændret den 10. juni 2020. 
Datoen markerede starten af samsejlings-
partnerskabet mellem Royal Arctic Line 
(RAL) og Islandske Eimskip. En ny epoke 
i forsyningen og besejlingen af Grønland 
var herved en realitet. Denne ’Vessel Sha-
ring Agreement’ (VSA) omfatter tre nye 
topmoderne atlantgående containerski-
be, hver med en kapacitet på 2.150 TEU,  
herunder RALs ”M/S Tukuma Arctica” og 
Eimskips ”M/S Dettifoss” som blev søsat 
og påbegyndte deres rutesejlads i 2020. 

”VSA’en og den nye tonnage repræ-
senterer i sig selv naturligvis et markant 
skridt for RAL - og en anselig investering. 
Det er dog den nye rutestruktur, som 
kan realiseres på denne baggrund, der 
for alvor er epokegørende. Der er både 
tale om en effektivisering af den vest-
nordiske søfragt og en udvidelse af RALs 
kommercielle aktiviteter. Samtidig åbner 
rutestrukturen op for handlen mellem 
Grønland og de internationale markeder 
på et langt mere konkurrencedygtigt 
grundlag ” - Deputy CEO, Aviâja Lyberth 
Lennert.

RAL har i deres partnerskab med 
Eimskip og den nye rutestruktur, effek-
tivt forbundet den grønlandske gods-
transport med det globale shippinghub 
netværk. ”Tukuma Arctica” er således 
det første grønlandske containerskib 
der med fast frekvens, anløber ikke blot 
Aarhus og Aalborg, men også Reykjavik, 
Thorshavn, Frederiksstad og Helsing-
borg. 

     
Strategisk partnerskab med  
DHL i Island understøtter vigtigt  
salg af overskudskapacitet
De faste anløb i islandsk havn skaber mu-
lighed for at udnytte en eksisterende over-
skudskapacitet og herved genere et nyt 
indtjeningsgrundlag for RAL. Hvert år 
sejler shippingvirksomheden langt flere 
containere til end fra Grønland, og den-
ne situation kan nu omsættes til forret-
ning via det islandske marked. Dette vil 
være gavnligt for eksporterende island-
ske kunder og samtidigt betyde nye ind-
tægter for RAL - og i sidste ende Grønland.   
    ”En reel kapitalisering på denne situa-
tion kræver dog fast repræsentation på 

Island med henblik på at kunne betjene 
kundesegmentet her. Efter overvejelser 
omkring dette og en omfattende scree-
ning af markedet, valgte vi at indgå i et 
strategisk partnerskab; Fremfor eget RAL 
kontor på Island varetages vores interesser 
der nu igennem DHL Global Forwarding” 
- Aviâja Lyberth Lennert.

Formelt startede dette partnerskab 
ved udgangen af september 2020 og hvil-
ket gav RAL adgang til DHLs verdensom-
spændende logistiknetværk. Et netværk, 
der omfatter mere end 220 lande og en 
unik portefølje af logistiktjenester.

     
Forbedringer på det nationale marked 
inklusiv øget frekvens til Tasiilaq 
Hvor ovenstående i høj grad omfatter for-
bedringer af RALs internationale og kom-
mercielle forretningsevne, så pågår der 
samtidig markante indenrigsmæssige for-
bedringer. En væsentlig sidegevinst ved 

VSA-løsningen er nemlig en langt bedre 
og mere fleksibel servicering af Tasiilaq på 
den grønlandsk østkyst med det nyindkøbte 
skib Nanoq Arctica. 

”Med vores faste forbindelser til 
Island og en generel oprustning af vores 
engagement der, opstår der synergief-
fekter for Tasiilaq og omegn. Vi går fra 
anløb i byen hver tredje til hver anden 
uge og der er samtidig tale om markant 
hurtigere transittider, hvilket kan bidra-
ge væsentligt til udviklingsmulighe-
der i Østgrønland. Eksempelvis inden-
for bygge- og anlægsarbejde” - Aviâja 
Lyberth Lennert.
 Yderligere er der tale om tilgangen af fire 
nybyggede og mere effektive bygdeskibe til 
feeder-funktion på Grønlands langstrakte 
kyst. Heraf blev to leveret i 2020 og de sid-
ste leveres i 2021. Godstransporten til og 
serviceringen af hele Grønland forbedres 
således også markant.  

Der er både tale om en  
effektivisering af den  
vestnordiske søfragt og  
en udvidelse af RALs  
kommercielle aktiviteter 

Aviâja Lyberth Lennert 
Vicedirektør / Royal Arctic Line 

Havnen i Nuuk fungerer som en central opsamlingshub i Grønland, før Royal Arctic Line 
stævner ud i verden. 



46 

Grønland   2020-21

11. årgang

Med mere end 2.200 ansatte, en årsomsæt-
ning på over 5,3 mia. kroner og et ordinært 
2019-resultat før skat på 263 mio. kr., er fi-
skerikoncernen Royal Greenland blandt de 
stærkeste økonomiske lokomotiver indenfor 
sektoren i Nordatlanten.

”Hos Royal Greenland har vi altid været 
vores ansvar bevidst og siden 2012 har 
vi arbejdet struktureret med Corporate 
Social Responsibility (CSR),” forklarer Jens 
K. Lyberth, Director, Corporate Relations 
& HR.

”Siden indgangen til 2020 har vi fokuse-
ret på vores indsats omkring FNs Verdens-
mål. Med det udgangspunkt har vi udpeget 
fire prioriterede områder, som er fokuseret 
omkring henholdsvis: Bæredygtigt fiskeri, 
Ansvarligt aftryk, Det sunde arbejdsliv og 

Uddannelse i Grønland,” tilføjer han. De 
fire indsatsområder baserer sig på FNs Ver-
densmål nummer 14, 12, 8 og 4.

Målrettet bæredygtighedssamarbejde 
med andre aktører
Bæredygtigt fiskeri er et indsatsområde, der 
i høj grad drives i samarbejde med organi-
sationen Sustainable Fisheries Greenland. 
Her arbejdes der på at sikre, at alle fiskerier 
forvaltes i henhold til videnskabelig rådgiv-
ning og på at størstedelen af de grønlandske 
arter er certificerede som bæredygtige. Her 
anvendes bl.a MSC-certificeringen som le-
detråd for arbejdet.

”Arbejdet foregår i tæt samspil med 
Grønlands Naturinstitut og Departemen-
tet for Fiskeri, Fangst og Landbrug,” siger 

Lisbeth Due Schönemann-Paul, Corporate 
Sustainability Manager.

Ansvarligt aftryk handler om at udnyt-
te de fisk og skaldyr der fanges, bl.a ved 
at sikre, at så stor en del af restproduk-
terne som muligt udnyttes effektivt. Det 
er eksempelvis at anvende rejeskaller til 
fremstilling af rejemel til ingrediensin-
dustrien, som det allerede sker i dag på 
den ene af Royal Greenlands rejefabrikker. 

”Men ’Ansvarligt aftryk’ handler også 
om at reducere vores plastforbrug, energi- 
og vandforbrug samt CO2-emissionen,” 
siger Lisbeth Due Schönemann-Paul.

Uddannelse til gavn for  
koncern og samfund
Dertil kommer indsatsområderne omkring 
’Det sunde arbejdsliv’ og ’Uddannelse i Grøn-
land’, der indeholder en række elementer. 
Virksomheden fokuserer på at sikre et godt 
og sundt arbejdsmiljø. Eksempelvis ved at 
forebygge nedslidning gennem minimering 
af tunge løft og systematisk opsamling af 
viden omkring arbejdsskader. Der holdes 
ligeledes en tæt dialog med leverandører 
for at sikre, at de også arbejder målrettet 
for at optimere deres medarbejderes trivsel.

”Vi er en stor virksomhed, og vi fylder 
meget i Grønland. Vi er ydmyge omkring 
det faktum og bevidste om, at den måde 
vi forvalter vores rolle på, har stor betyd-
ning. Derfor er uddannelse et vigtigt ind-
satsområde for os,” fortæller Corporate HR 
chef Christian Laursen. Virksomheden 
arbejder derfor også for at sikre en bred 
opbygning af kompetencer blandt virk-
somhedens mange dygtige medarbejdere. 
Ved at tilbyde elever og studerende prak-
tikpladser, men også ved andre tiltag. For 

eksempel har koncernen sammen med 
andre fiskeriselskaber sponseret en ny og 
meget avanceret simulator ved Grønlands 
Maritime Center i Nuuk, som skal være 
med til at gøre de maritime uddannelser 
mere attraktive.

”Vi er meget optagede af at inspirere 
og stimulere de unge mennesker til at 
få øjnene op for, hvor mange spændende 
muligheder, der er på de landbaserede 
arbejdspladser, men også til søs som f.eks. 
maskinmester eller navigatør,” siger Chri-
stian Laursen.

”Vores mangeårige, interne uddannel-
sesakademi – Royal Greenland Academy 
– er vores flagskib, hvis rolle for os næsten 
ikke kan overvurderes. Mere end 800 med-
arbejdere deltog i kurser her i 2019. Dette 
konstante og målrettede sats på opkvalifi-
cering er naturligvis dels med til at styrke 
os som virksomhed, men har også en stor 
og positiv betydning for det grønlandske 
samfund som helhed,” tilføjer han.

Royal Greenland tager afsæt i FNs Verdensmål 
Grønlandsk største fiskerikoncern afbalancerer sin kommercielle styrke med et udstrakt  
samfundsmæssigt og socialt ansvar

Director, Corporate Relations &  HR Jens K. 
Lyberth.

Royal Greenland efterstræber et bæredygtigt og ansvarligt fiskeri, fra de oceangående trawlere til det kystnære jollefiskeri.  

Undervisning og uddannelse har stort fokus hos Royal Greenland. Blandt andet  
gennem koncernens eget Royal Greenland Academy. 
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Arctic Import lever af at servicere private 
virksomheder og offentlige institutioner. En 
service, der ikke blot omfatter et særdeles 
bredt spektrum af fødevarer, detailvarer og 
non-food, men også specialistrådgivning, 
knowhow og effektiv logistik. Servicen le-
veres ikke kun i Nordatlantens større byer, 
men også de sværeste fremkommelige egne 
i nord nås med et højt serviceniveau.  

I 2020 har Arctic Import taget endnu 
et vigtigt skridt i en positionering overfor 
nye markedsvilkår og har herigennem 
strammet det forretningsmæssige fokus. 
En transformation, der har omfattet fra-
salget af egne ’Business to Consumer’ 
(B2C) detailbutikker og en afvikling af 
aktiviteter, der ikke understøttede ’Busi-
ness-to-Business’ (B2B) strategien.  

”Det, der i høj grad kendetegner vores 
virksomhed, er evnen til omstilling og 
forståelsen af vores kunders behov. Den-
ne evne beror på fysisk tilstedeværelse i 
Grønland samt mere end 40 års historik 
med handel i Nordatlanten. Vores ope-
rationelle fundament udgøres af tætte 
handelspartnere og i allerhøjeste grad af 
servicemindede, erfarne og yderst kom-
petente medarbejdere” - CEO, Thomas 
Hjort.

Arctic Import har nu for alvor cementeret 
positionen som den førende engrosleveran-
dør med eget varesortiment og kontorer i 
bl.a. Nuuk og Torshavn samt stærke samar-
bejdspartnere fordelt over hele Nordatlanten. 

Succesfuld transformation  
fra B2C til B2B hviler på  
tre forretningsben
Arctic Imports engroshandel og varesor-
timent spænder stadig bredt, men B2B-
fokuseringen har koncentreret kræfter-
ne på tre stærke forretningsområder; 
foodservice, detailhandel og non-food. 
Med kundesegmenter, der omfavner alt 
fra HORESTA og dagligvarebutikker, til 
skoler, kontorer, trawlere, krydstogtski-
be mv.

”Det har været en naturlig bevægelse, 
at flytte os 100% over i dette marked. Her 
tilbydes, stort set alt indenfor food og non-
food. Vi kan fuldt ekvipere en dagligva-
rebutik, udstyre en institution eller en 
ejendom med alt indbo. Vi har stor eks-
pertise med komplette projekter og har i 
indeværende år bl.a. leveret alt inventar 
til tre færøske skoler - inklusiv legepladser 
fra den anerkendte virksomhed Kompan” 
- Thomas Hjort.

Arctic Import arbejder ud fra et totalløs-
ningskoncept, hvor rådgivning fra bran-
chekonsulenter er et integreret element. 
Virksomheden kan mønstre folk med stor 
indsigt i produktprogrammer og et utal af 
brancher, eksempelvis fødevarekonsulenter 
med kokkebaggrund eller møbelkonsulen-
ter, som kan sparre både med kunden og 
arkitekten. 

Historisk 2020-leverandørkontrakt 
understreger ny styrkeposition
Arctic Import har i efteråret 2020 indgået 
deres hidtil største kontrakt. Virksomhe-
den skal de næste fem år være hovedle-
verandør til Grønlands største detailkæ-
de KNI, som har 64 dagligvarebutikker i 
Grønland. Aftalen er en milepæl for Arctic 
Import og er både en understregning af 

Arctic Imports formåen samt et spring til 
et andet niveau. 

 ”Vi er meget stolte over denne aftale, 
som er en fornem kulmination på mange 
års forberedelse i retning af at blive den 
foretrukne leverandør til dagligvarekæ-
der på det nordatlantiske marked. Vi har 
de seneste år oplevet stor fremgang både 
på Island og Færøerne som leverandør af 
dagligvarer og nu styrkes vores position 
inden for dette område også væsentligt i 
Grønland.” - Thomas Hjort.

Aftalen er indgået i samarbejde med 
Reitan Distribution A/S, som er Danmarks 
største leverandør i dagligvaresektoren og 
et datterselskab af Rema 1000 Danmark 
A/S. Dette betyder således, at de grønland-
ske kunder bl.a. kan se frem til de populære 
Rema 1000 private label produkter.   

Når markedet flytter sig, flytter vi med
Arctic Import har indgået et historisk leverandørsamarbejde med KNI og overordnet er  
engrosvirksomheden nu i mål med deres markedsdrevne B2B transformation   

Vi har stor ekspertise med komplette projekter og har i  
indeværende år bl.a. leveret alt inventar til tre færøske skoler  
- inklusive legepladser fra den anerkendte virksomhed Kompan

Thomas Hjort
CEO / Arctic Import 

 (f.v.) Arctic Group CEO, Thomas Hjort på en af de mange årlige ture til Grønland,  sammen med Sales Manager Henrik Kronborg og Salgschef Jesper Berg Kristensen. 
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AARHUS HAVN 

Containere håndteret i 2019:  
574.000 TEU

Containerkaj: 1.300 meter

Gantry kraner: 8 med maks.  
kapacitet på op til 110 tons og op  
til 36 containerflyt pr. time (GMPH)

Reefer plugs: 1.200 + aktuel  
udvidelse

Kajdybde: 14 meter

Containerområde: 850.000 m2 

•  Mulighed for veterinærkontrol 
og fortoldning

•  Pakhuse og lager

•  Moderne kølefaciliteter og udvidet 
reefer faciliteter til køle/frys 

•  Værksted og containerreparation 
Container vejning

•  Slæbebåde, lodsnings- og  
fortøjnings crew m.m. 

Aftalen mellem Aarhus Havn og det grøn-
landske rederi er trådt i kraft medio 2020. 
Resultatet er en række konkrete fordele for 
både Royal Arctic Line (RAL) og de grøn-
landske import- og eksportvirksomheder 
som helhed.  

Aarhus Havn er en af de mest effek-
tive containerhavne i Europa, som hånd-
terer 2 ud af 3 af de containere, som 
anløber de danske farvande. Havnens 
containerterminal er ekviperet med 
nogle af verdens største containerkra-
ner, som gennemsnitligt kan flytte op til 
36 containere i timen. Der er jernbane-
spor helt frem til kajerne og terminalen 
har ro/ro-faciliteter til trailerfærger. Alt 
sammen samlet i en terminal i funktion 
24/7 året rundt.

»Særligt interessant for mange grøn-
landske virksomheder er, at vi på havnen 
har omfattende faciliteter til køle- og fry-
secontainere, samt meget professionel-
le og innovative aktører indenfor cold-
storage branchen, som er eksperter i at 
håndtere temperaturfølsomme fødevarer. 
Desuden har vi told- og veterinærfunktion 
direkte på havnen - en stor fordel for den 
nordatlantiske handel med verden« - CCO, 
Nicolai Krøyer.

Der er APM Terminals, som betjener 
containerterminalen i Aarhus og mod-
tagelse, udlevering og oplagring af con-
tainere fungerer hurtigt og smidigt ved 
hjælp af moderne computerstyringssy-
stemer. Aarhus Havn nyder samtidig godt 
af naturlige forhold, som gør det nemt at 

anløbe havnen med et kajområde, som er 
veldimensioneret til at kunne håndtere de 
hyppige anløb - selv nogle af verdens stør-
ste containerskibe, der anløber ugentligt.    

Grønland direkte forbundet med 14 
ugentlige afgange til globale markeder 
Via Aarhus Havn har RAL nu adgang til et ru-
tenet, der effektivt er bundet op på det meste 
af verden, heriblandt flere af de helt centrale 
shippinghubs; eksempelvis fem ugentlige 
afgange til Rotterdam, seks til Hamborg, 
samt ikke mindst flere ugentlige afgange til 
henholdsvis Thorshavn og Reykjavik - således 
håndterer Aarhus Havn allerede en væsentlig 
del af det nordatlantiske gods. 

”Aarhus Havn ligger centralt i Dan-
mark med gode indfaldsveje for lastbiler 
og en generel effektiv infrastruktur. EU 
har udpeget Aarhus Havn som en havn 
med europæisk betydning og samtidig 
er vi stærkt forankret i det globale ship-
pingnetværk” - Nicolai Krøyer.

Synergieffekter mellem virksomheder 
og omkostningsdeling 
Mere end 5.000 danske eksportvirksom-
heder har base i regionen og årligt udgår 
varer fra Aarhus Havn svarende til en esti-
meret eksportværdi på over 130 mia. kr. 
Der har været en kontinuerlig fremgang 
i den årlige godsomsætning - indtil videre 
med foreløbig rekord i 2019, hvor 574.000 
TEU er håndteret på havnen.

”Mange af virksomhederne på eller 
omkring havnen er forankret i fødeva-

reindustrien. Dette giver gode synergi-
effekter og er årsagen til, at en global 
cold-storage koncern som Lineage igen-
nem deres opkøb af Lundsøe Køl og Frys 
vælger at etablere sig på havnen i Aarhus. 
For os skaber det et stærkt fundament og 
et vækstpotentiale med spændende for-
retningsmuligheder” - Nicolai Krøyer. 

Udover synergier mellem virksomhe-
der med tætte relationer, som eksempel-
vis virksomheder indenfor håndtering 
af temperaturregulerede fødevarer, til-
byder eksempelvis Aarhus Havns contai-
nerterminal også en omkostningsfordel i 
et effektivt system, hvor mange virksom-
heder deles om facilitetsudgifter. Således 

skal den enkelte virksomhed ikke betale 
for tomgangsperioder, men kun betale for 
det, der bruges.   

En af Europas mest effektive containerhavne 
Aarhus Havn er en havn under konstant udvikling, som kan fejre  
ikke mindre end 175 års drift i 2020 - samtidig markerer året  
opstarten for samarbejdet med Royal Arctic Line   

EU har udpeget Aarhus Havn  
som en havn med europæisk  
betydning og samtidig er vi 
stærkt forankret i det globale  
shippingnetværk

Nicolai Krøyer
Chief Commercial Officer/ Aarhus Havn

Royal Arctic Line påbegyndte deres nye samsejlingsprogram med islandske Eimskip i 2020, hvilket også inkluderer anløb af Aarhus Havn med fast frekvens.

CCO Nicolai Krøyer med Aarhus Havns 
lange containerskibskaj og effektive 
gantry kraner i bagrunden
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Revisions- og rådgivningsfirmaet Deloitte 
i Nuuk kombinerer lokal rådgivning med 
internationalt udsyn og glæder sig over en 
grønlandsk talentmasse i vækst

Det koster tid og kræfter at arbejde 
målrettet med talentudvikling. Men der 
er også stor værdi og mange gevinster for-
bundet med indsatsen. Det vurderer Claus 
Bech, statsautoriseret revisor ved Deloitte 
i Nuuk, som arbejder tæt sammen med 
store dele af det grønlandske erhvervsliv.

”Samtidig er den lokale talentmasse i 
klar vækst, og det er blevet lettere at til-
trække, udvikle og fastholde dygtige med-
arbejdere. Det er utroligt opmuntrende,” 
siger Claus Bech, der også fortæller at Lea 
Nielsen netop har bestået den afsluttende 
eksamen for at blive statsautoriseret revisor.

Deloitte er det førende revisionshus 
i Grønland og beskæftiger sig primært 
med revision og skatterådgivning. Men 
virksomheden udfører også en lang ræk-
ke andre ydelser – enten ud fra kontoret i 
Nuuk eller i samarbejde med udenlandske 
kolleger. Det gælder f.eks. forvaltningsre-
visions-undersøgelser, whistleblower-ord-
ninger, cybersikkerhed, persondatasik-
kerhed, samfundsøkonomiske analyser, 

økonomianalyser og finansieringsråd-
givning.

Lokal talentindsats  
styrker forretningen
”Vi kan trække på et stort internationalt 
netværk og på en ekstremt bred vidensbase. 
Alligevel er det en strategisk prioritet for os, 
at satse målrettet på lokal talentudvikling. 
Det handler – for os og for andre grønland-
ske organisationer og virksomheder – om 
at blive mere selvhjulpne og selvsuppleren-
de. Det er ganske enkelt den bedste måde 
at udvikle en bæredygtig forretning på,” 
supplerer statsautoriseret revisor Bo Colbe. 

Deloitte har for nylig ansat to HA-stu-
derende ved Ilisimatusarfik (Grønlands 
Universitet) som trainees. Desuden er en 
medarbejder fra Nuuk ved at færdiggøre 
sit cand.merc.aud-studie på Aalborg Uni-
versitet, mens en anden er godt i gang 
med sin uddannelse samme sted. Reelt 
fungerer Aalborg-kontoret som base for 
Deloitte-ansatte fra Nuuk, der læser videre 
i Danmark. Hvilket gør det let for dem, at 
fastholde en tæt kontakt og en arbejds-
mæssig relation til kollegerne derhjemme. 

”På den ene side er vi en lokal virksom-

hed. På den anden side er vi også en del 
af et netværk, der spænder over hele klo-
den og hvor vi arbejder tæt sammen med 
kolleger i mange andre lande. Derfor er 
det virkelig positivt at se, hvordan unge i 
Grønland bliver stadig mere ambitiøse og 
internationalt orienterede. Vi ser dog også 
stadig stigende udfordringer i forhold til 
de sproglige kompetencer. Vi er afhængi-
ge af at kunne kommunikere med vores 
kolleger i Danmark og norden og vores 
koncernsprog er engelsk. Det betyder at 
en stor del af vores revisionsværktøjer er 
på engelsk – og at en del af vores interne 
undervisning foregår på engelsk. I takt 
med den øgede internationalisering er det 
derfor afgørende, at de sproglige kompe-
tencer øges,” vurderer Bo Colbe.

Deloittes arbejdsmodel var 
 en stor fordel under Covid-19
Det internationale udsyn, som Deloitte i 
Nuuk blandt andet lægger for dagen i sin 
talentudvikling, har også gavnet virksom-
heden under Covid-19. For da alt lukkede 
ned og rejser blev praktisk taget umulige, 
måtte kommunikation, møder og samar-
bejde nødvendigvis foregå digitalt.

”Men sådan har vi i vid udstrækning alle-
rede arbejdet gennem flere år – for sådan 
må det jo være, når du har kolleger over hele 
verden. Derfor var omstillingen til de nye 
arbejdsformer ikke så stor som for mange 
andre. Det har ganske enkelt bare funge-
ret,” konstaterer statsautoriseret revisor 
Allan Pedersen.

I skrivende stund er der i al væsentlig-
hed endnu engang lukket ned for interna-
tional flytrafik, ligesom turistindustrien 
også ligger underdrejet. Men Allan Peder-
sen vurderer, at der er grund til at nære 
stor optimisme på Grønlands vegne. 

Han fremhæver blandt andet den meget 
positive udvikling indenfor byggeriet, at 
infrastrukturen udvikles med stor hast 
samt at digitale bredbåndsforbindelser 
på få år er blevet tilgængelige for de fleste. 
Samtidig står de nye lufthavne i Nuuk og 
Ilulissat forhåbentlig klar, når verden luk-
ker op igen og der endnu engang kommer 
gang i investeringer og turisme.

”Disse faktorer er – blandt meget andet 
– med til at gøre grønlandske erhvervsliv 
og samfund bedre rustet end nogensinde, 
når verden lukker op igen efter Covid-19,” 
konstaterer Allan Pedersen.

Deloitte ser store muligheder i 
målrettet lokal talentudvikling
Revisions- og rådgivningsfirmaet Deloitte i Nuuk kombinerer lokal rådgivning med 
internationalt udsyn og glæder sig over en grønlandsk talentmasse i vækst

Deloitte Grønlands partnerteam - (f.v.) Allan Pedersen, Claus Bech og Bo Colbe.
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Lundsøe Køl & Frys spiller en central rolle i 
mange af de grønlandske fiskeriprodukters 
vej til de internationale markeder. Samtidig 
håndterer virksomheden en stor mængde 
af de temperaturfølsomme varer der im-
porteres af de grønlandske detail- og en-
grosbutikker. Samlet set er omkring 80% 
af den nuværende forretning relateret til 
den nordatlantiske region.   

Den nordjyske virksomhed har hoved-
kvarter i Aalborg, men har gennem de 
seneste år også udvidet betragteligt på 
Aarhus Havn. En havn, hvor næsten 70% 
af de containere der anløber de danske 
farvande håndteres. Lundsøe Køl & Frys’ 
vedholdene arbejde har nået et hidtidigt 
højdepunkt i 2020, med et salg til Lineage 
Logistics - verdens største koncern inden-
for køle- og frysehusbehandling og tem-
peraturreguleret logistik.   

”Vi er meget tilfredse med salget og 
vi ser frem til at blive fuldt integreret i 
Lineages verdensomspændende organisa-
tion. Vores eksisterende kunder og igang-
værende planer påvirkes kun positivt af 
vores nye ejerskab og vi vil løbende holde 
vores interessenter opdateret om integra-
tionen. Vores ambitioner og vækststrategi 
får endnu mere slagkraft med en global 
organisation i ryggen” - Adm. direktør, 
Søren Søe-Larsen.

Globalt er amerikanske Lineage den 
førende udbyder af services i den tempe-
raturregulerede værdikæde og organi-
sationen matcher Lundsøes innovative 
tilgang rigtigt godt. Lineages netværk af 

køle- og frysefaciliteter omfatter mere 
end 53,8 mio. m3 fordelt på Nordamerika, 
Sydamerika, Europa, Asien, Australien og 
New Zealand. 

Samme høje service og medarbejderen-
gagement med kunden i centrum
Hos Lundsøe har man altid haft fokus på 
kundens behov og de krav der stilles til for-
svarlig og effektiv håndtering af fødevarer. 
Dette kommer ikke til at ændre sig. Virk-
somheden har tidligt investeret i avanceret 
robotteknologi, hvilket ikke blot betyder 
effektivitet i pakning og hygiejnisk vare-
håndtering, men også nedbringelse af en-
hedsomkostningerne.    

”Vores branche handler meget om 
tillid og vores kunder ved at vi konstant 
arbejder på, at sikre de optimale forud-
sætninger for at kvaliteten i fødevarerne, 
bibeholdes helt frem til aftager. Vi tilby-
der en ubrudt kølekæde med korrekt og 
effektiv håndtering” - Søren Søe-Larsen.

Hos Lundsøe er det ikke kun den avan-
cerede teknologi, som sikrer kundens 
varers færd, men også et team af ca. 35 
yderst kompetente og erfarne medarbej-
dere. Fagligt engagement og medarbej-
derinvolvering er centrale elementer bag 
Lundsøes succes. Med en flad organisati-

on er der ikke langt til ledelsen, hvis der 
er procesforbedringsforslag eller særlige 
kunde forespørgsler.     

Innovationskraft og passion  
bag dynamisk vækststrategi 
Lundsøe, som årligt håndterer årligt over 
70.000 tons fødevare, har for alvor udvidet 
lagerkapaciteten gennem de seneste år. Aal-
borg og det nordjyske er stadig centralt i 
virksomhedens vækststrategi, men man 
er i udvikling med markedet og har derfor 

også disponeret kapital mod kapacitetsud-
videlser på Aarhus Havn.       

”Vi har en stor passion for vores bran-
che og er altid åbne overfor innovative 

tiltag der kan understøtte en fornuftig 
vækst. Vores vækst skal være afstemt og i 
balance, så vi alle kan følge med, men vi er 
konstant i bevægelse” – Søren Søe-Larsen. 

Lundsøe afsluttede i 2019 den første 
af to foreløbige byggeetaper på Aarhus 
Havn hvorved man råder over 10.000 m2 
topmoderne varehus. Anden etape invol-
verer en udvidelse der fordobler dette tal 
og påbegyndes i foråret 2021. Der er stor 
efterspørgsel på fryse- og kølelagerplads, i 
en sådan grad at Lundsøe oplever at kapa-

citeten bliver fyldt, stort set så snart et nyt 
varehus bliver taget i brug. Således er der 
også allerede nye planer på tegnebrættet 
og vækststrategien fortsætter.    

Lundsøe Køl og Frys bliver til Lineage Logistics, men det høje serviceniveau og den effektive håndtering af fødevarer forbliver den samme.

Nu en del af verdens største 
cold-storage netværk
Lundsøe Køl og Frys er højt specialiseret indenfor køle- og frysevarer til og fra Nordatlanten og  
efter 2020 salget til Lineage Logistics også en del af en global koncern 

Vores eksisterende kunder og  
igangværende planer påvirkes kun 
positivt af vores nye ejerskab og vi 
vil løbende holde vores interessen-
ter opdateret om integrationen 

Søren Søe-Larsen 
Adm. direktør / Lundsøe 

Alt har sin rette plads i Lundsøes omfattende 
temperaturregulerede varehuse, hvorigennem 
ikke mindre end 70.000 tons fødevarer årligt 
håndteres. 
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Høj aktivitet i forsikringsbranchen afspej-
ler, at der er øget forbrug og erhvervsakti-
vitet i Grønland.

Hos Kalaallit Forsikring meldes om 
stigning inden for de fleste forretnings-
områder og det skaber travlhed. 

”Vi oplever opsving inden for flere for-
sikringsområder og det kan også ses på 
antallet af blandt andet forsikringer til 
biler, lystfartøjer og erhvervsfartøjer. Det 
er nogle af vores specialer, hvor vi løbende 
tilpasser vores produkter til markedets 
behov. Kunderne har forskellige ønsker 
til dækningerne og på privat og erhvervs-
forsikringerne arbejder vi hele tiden på, 
at kunderne får de dækninger, der pas-
ser til behovet. Vi står til rådighed for at 
tilbyde en komplet forsikringspakke til 
alle erhverv og private i Grønland og det 
får vi lov til at levere på for tiden,” siger 
Dora Drechsel, der er direktør i Kalaallit 
Forsikring. 

Netop nu mærkes væksten i byggeriet også. 
Nye familier etablerer sig i nye hjem og an-
tallet af personbiler i Grønland, og særligt 
i Nuuk, er stærkt stigende blandt andet på 
grund af attraktive finansieringsmulighe-
der og mere tilgængelige bilstørrelser. Det 
sætter gang i udstedelse af forsikringer, 
både når den nye bil skal forsikres og når 
den gamle skifter ejer. Det samme gælder 
køretøjer, som snescootere og ATV’ere.

Følger samfundets  
forsikringsbehov på nært hold
Den hastige udvikling stiller konstant krav 
til udvikling af forsikringsprodukterne, her 
er en af de vigtigste parametre, at have ind-
sigt i lokale og kulturelle forhold samt lov-
givning og nye markeder. På den måde kan 
Kalaallit Forsikring bedst være på forkant 
og have den rette portefølje af forsikrings-
produkter parat, der svarer til det aktuelle 
behovet i landet. 

Den nuværende vækst kan håndteres af de 
eksisterende medarbejdere, men fortsætter 
fremgangen i Grønlands økonomi, så må 
Kalaallit Forsikring overveje at rekruttere 
flere medarbejdere. 

Der er mangel på uddannede forsik-
ringsagenter i Grønland. Den udfordring 
arbejder Kalaallit Forsikring på ved at 
oplære lokale talenter og tilbyde dem en 
formel uddannelse på Forsikringsakade-
miet i Rungsted i Danmark. 

Fokus på digitalisering  
og yderområderne 
Kalaallit Forsikring har gennem de seneste 
år været igennem en digitaliseringsproces. 
Det har gjort mange services nemmere og 
hurtigere for kunderne. Dora Drechsel er 
dog bevidst om, at mange forsikringstage-
re i Grønland har begrænset adgang, eller 
begrænset erfaring med brug af internet-
tet. Det betyder, at den traditionelle sagsbe-

handling ikke umiddelbart kan erstattes af 
digitale løsninger. Derfor kommunikerer 
Kalaallit Forsikring stadigvæk, lige så gerne 
med fax og brevpost, som gennem e-mail 
og online formularer. 

”Vi har gennem mange år på det grøn-
landske forsikringsmarked lært, at noget 
af det vigtigste er at lytte til vores kun-
der. Vi skal forstå, hvad der driver folk og 
først derefter sammensætte løsninger og 
forsikringstilbud til dem. Vi arbejder i et 
meget stort spænd med forskellige kun-
der, som alle skal have forsikringsydel-
ser, der passer nøjagtigt til dem. Mange 
af vores kunder er nødvendigvis ikke 
erfarne i en hverdag, der er styret af en 
kalender. De vil have mødet, når det pas-
ser dem – og de vil have mulighed for, at 
se hinanden an inden de køber en for-
sikring og det passer os fint, at opfylde 
dette behov hos kunderne” siger Dora 
Drechsel. 

Gode forsikringsprodukter skal 
understøtte væksten i Grønland
Kalaallit Forsikring er til stede på fire lokationer i Grønland og virksomheden dækker hele samfundets 
behov for forsikring. Det sker på kundernes præmisser, gennem personlig og digital kontakt og med stor 
forståelse for de vilkår, der gælder for Grønlandske virksomheder og borgere

Direktør Dora Drechsel sammen med salgschef Tommy Edvardsen på kontoret i Nuuk.  
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I foråret 2020 iværksatte Air Greenland et 
nyt billetkoncept for flyrejsende. Billetterne 
Standard og Premium giver mulighed for, at 
ændre rejsedato op til to timer inden afgang 
mod et gebyr. De nye billettyper erstatter de 
tidligere ’røde’ restriktive billetter og er et 
supplement til de allerede kendte fleksible 
billetter, som nu hedder Standard flex og 
Premium flex. 

Konceptet skal gøre det nemmere at 
være rejsende i Grønland, både for priva-
te og forretningsrejsende. Gebyret for at 
ændre billetterne er på henholdsvis 500 
DKK på indenrigsafgange og 750 DKK på 
atlantafgange. 

”Vi har oplevet, at kunderne har efterspurgt 
mere fleksibilitet i forbindelse med booking 
af rejser, og vi har arbejdet med at forbedre 

kundeoplevelsen længe. Derfor er jeg rigtig 
glad for, at vi nu kan tilbyde vores kunder 
de nye produkter, hvor vi over tid vil ud-
vide produktindhold og forskellene endnu 
mere,” siger fungerende kommerciel direk-
tør i Air Greenland Mogens E. Jensen. 

Hurtigere Check-in
På den nye Premium klasse, som erstatter 
den tidligere røde business billet, er der nu 
også indført hurtigere check-in, så kunder-
ne kan checke ind blot 30 minutter før af-
gang i hele Grønland. 
”Vi har arbejdet på det nye billetkoncept i 
lang tid, men corona-situation gjorde, at vi 

fremskyndede processen. De nye billetter 
er en investering i vores kunder, og de er 
en justering i retning af de billettyper, som 

de store internationale selskaber benytter,” 
fortæller Katja Vahl, der er E-business and 
marketing manager hos Air Greenland. 

Flex-billetter bruges som  
afbestillingsforsikring
De nye billetter er ifølge Air Greenland en 
fremtidssikret løsning, som vil være stan-
dard for billetstrukturen de kommende 
år i Grønland. 

”Vi har fået positive reaktioner på den 
nye billetstruktur. Vi har i første omgang 
set, at forretningskunderne har været 
interesserede, men også privatrejsende 
har tilvalgt de nye billettyper. Blandt 
andet oplever vi, at kunderne synes, det 
er praktisk med muligheden for at ændre 
billetten, når der f.eks. er usikkerhed 
omkring corona-situation på destinati-
on,” siger Katja Vahl. 
Ud over øget fleksibilitet og hurtigere Check-
in tilbydes der nu også et udvidet udvalg af 
aviser og magasiner til gratis download. 
Det foregår via Club Timmisa appen, der 
netop er blevet opgraderet med en række 
nye features.

Øjeblikkeligt opdaterede  
rejseoplysninger
”Hvis du benytter den samme e-mailadresse 
til at booke billet, som du bruger til din Club 

Timmisa app, eller du efter købet registre 
rejsen i app’en, så vil du automatisk få noti-
fikationer om din rejse. Dertil kommer, at 
alle, uanset om du er rejsende eller venter på 
en rejsende, via appen kan abonnere på en 
eller flere flyafgange og modtage beskeder, 
hvis der skulle ske ændringer på afgangen.  
Det giver os mulighed for at kommunikere 
meget direkte og målrettet med kunderne,” 
fortæller Katja Vahl. 

I den nye version bliver alle oplysninger 
opdateret næsten øjeblikkeligt, hvor der 
tidligere kunne gå op til 24 timer. 

”Visionen er, at Club Timmisa appen 
skal være en digital rejsepartner, der sik-
rer en gnidningsfri rejse fra start til slut. 
Men appen bruges også i høj grad af de 
rejsendes pårørende til at se, hvor langt 
de er kommet,” siger Katja Vahl. 

Club Timmisa har fået opgraderet sit 
fordelsprogram. Som medlem af den gra-
tis klub modtager man eksklusive med-
lemstilbud i form af mulighed for at vinde 
billetter til kulturelle begivenheder, rejse-
gavekort og rabatter. Medlemsfordelene 
bliver meldt ud lokalt, så medlemmer kun 
modtager tilbud, der er relevante for deres 
lokalområde.

Club Timmisa appen kan downloades 
til iPhone og Android via App Store og 
Google Play. 

Nye billettyper giver større fleksibilitet
Air Greenland markedsfører nye, mere fleksible billetter, som erstatter de tidligere røde  
økonomi- og businessbilletter. Samtidig er Timmisa appen blevet opgraderet, så de  
rejsende får øjeblikkeligt opdaterede rejseoplysninger

E-business and marketing manager hos Air Greenland, Katja Vahl, kan med tilfreds konstatere at det nye billetsystem er blevet  
velmodtaget. Både af forretningsrejsende og privatkunder. 

De nye billetter er en investering i vores kunder, og de er  
en justering i retning af de billettyper, som de store  
internationale selskaber benytter

Katja Vahl /   
E-business og marketing manager / Air Greenland 



VIDSTE DU, AT AARHUS HAVN… 

•    er Danmarks største containerhavn  
(markedsandel ca. 65 pct.) 

•   er en af Europas mest effektive containerhavne
•   anløbes af verdens største containerskibe
•    har et finmasket rutenet med forbindelse  

til det meste af verden
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Vandvejen 7, DK-8000 Aarhus C
Tel. +45 86 13 32 66, port@portofaarhus.dk, www.aarhushavn.dk

We start where others stop

Environmental clean-up · Logistik · Ship Charter · One-door-solutions  
Shipyard · Project development · Contracting/consulting · Camp www.60north.gl



SISA – en stærk  
samarbejdspartner
Som hele Grønlands pensions- 
kasse er det vores mål, at sikre 
bedst mulig pensionsdækning  
og bredest mulig udbredelse af 
pensionsordninger på arbejds-
markedet i Grønland

For at opnå dette mål er det nødvendigt at 
tilbyde attraktive pensionsordninger til 
alle som kan opnå medlemskab af SISA, 
hvad enten det er gennem overenskomst-
baserede aftaler under forskellige fagfor-
bund, eller det er som firmapensionsord-
ninger med virksomheder.

Værdigrundlaget for SISA er baseret på 
ønsket om større social lighed i samfun-
det og sikring af alderdom i økonomisk 
trygge rammer. 

Investering og opsparing
Vores mission er, at sikre vores medlem-
mer en attraktiv pensionsordning med 
højt afkast til lave omkostninger. SISA in-
vesterer derfor medlemmernes opsparing 

således, at det afkast der tilskrives opspa-
ringen over en årrække konsekvent ligger 
blandt de 3 bedste, når man sammenlig-
ner med andre pensionsudbydere i Grøn-
land og Danmark. Og det mål opfylder vi 
indtil videre. I forhold til investeringerne 
har SISA særligt fokus på investeringer 
i Grønland, når dette kan ske på vilkår 
for afkast og risiko der harmonerer med 
langsigtet forvaltning af betroede midler.

En anden ting, som påvirker størrelsen 
på pensionsopsparingen, er prisen på de 
forsikringer, der er en naturlig del af en 
pensionsordning. Her kan vi konstatere, 
at SISA generelt tilbyder de laveste priser 
efter skat, og der bliver derfor mere tilbage 
til livet som pensionist.

SISA er den eneste pensionsudbyder i 
Grønland, der tilbyder livsvarige pensi-
onsydelser med en garantitid på 10 år, og 
som er baseret på grønlandske statistiske 
data. En 66-årig kan i gennemsnit forvente 
at leve 80,6 år efter de grønlandske statiske 
data, mens de danske tal til sammenlig-
ning giver en forventet levetid på 88,0 år.

Det betyder i praksis, at den månedlige 

livsvarige pensionsydelse, der udbetales 
til det enkelte medlem, er cirka 33% højere 
fra SISA, end hvis den livsvarige pensions-
ydelse blev beregnet på dansk dødelighed.

Din pensionsopsparing  
– vores kernekompetence 
Opsparing til pension er langsigtet. Netop 
derfor er det vigtigt at vælge den rigtige 
samarbejdspartner på det område. SISA 
blev stiftet i 1999 og vi beskæftiger os ude-
lukkende med pensionsopsparing og de 
dertil knyttede forsikringsprodukter. 

I vores rådgivning lægger vi derfor 
vægt på, at pensionsbidraget for det enkel-
te medlem stiger til et niveau, hvor bidra-
get skal være stort nok til både at sikre øko-
nomien i alderdommen og samtidigt give 
mulighed for, at der også kan træffes indi-
viduelle valg omkring forsikringsdæk-
ninger der opfylder medlemmets behov. 
Medlemmet skal desuden have mulighed 
for, at justere forsikringsdækningerne i 
takt med de ændringer medlemmet ople-
ver i sit over tid. 

Vores sekretariat er placeret i Nuuk og 

bemandet med dygtige faguddannede 
medarbejdere inden for pensionsrådgiv-
ning. Vi betjener medlemmer og samar-
bejdspartnere på grønlandsk og dansk i 
skrift og tale. 

FAKTA OM SISA: 

SISA er ejet af medlemmerne  
og skal derfor ikke levere et  
overskud til en gruppe af  
aktionærerne. 

Vores mission er, at sikre vores med-
lemmer en attraktiv pensionsordning 
med højt afkast til  
lave omkostninger. 

•  3.574 mio. kroner i samlet  
pensionsopsparing 30. juni 2020. 

•  223,3 mio. kroner i  
indbetalte bidrag 2019.  

•  Omkostning pr. medlem  
474 kroner i 2019. 

•  200+ grønlandske virksomheder 
indbetaler til pension i SISA for de-
res ansatte. 

•  1.156 pensionister modtog  
47,9 mio. kroner i udbetalinger  
i 2019. 

SISAs medarbejdere er klar til at betjene pensionskassen medlemmer og sikre at disses midler investeres bedst muligt, med størst muligt afkast.   
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Grønlandske virksomheder og offentlige 
institutioner arbejder intensivt med at di-
gitalisere arbejdsgange, fagsystemer, do-
kumenthåndtering og mange andre ker-
nefunktioner. Processen er dog endnu på 
et tidligt stadie, hvilket giver Grønland 
enestående muligheder i de kommende år.

”I Danmark og resten af Nordeuropa 
er digitaliseringen nået langt. Men det 
betyder også, at man har begået mange fejl 
undervejs, som er kostbare at rette op på,” 
konstaterer Morten Kjærsgaard, direktør 
i IT-virksomheden Magenta.

”I Grønland har vi derimod mulighed 
for at få IT-systemerne til at fungere bedre 
fra dag ét ved at lære af erfaringerne og 
tænke samspil og funktionalitet ind fra 

starten. Fuldstændig ligesom det er let-
tere at lægge gulvvarme ind i et nyt hus 
end i et gammelt, hvor du skal bryde alle 
gulvene op først,” bemærker han. 

IT-løsninger klikkes  
sammen som Lego-klodser
Det er blandt andet vigtigt, at de forskellige 
systemer i en organisation kommunikerer 
og udveksler data effektivt med hinanden. 
Det kræver, at man etablerer gode systemin-
tegrationer og velfungerende grænseflader.

Her er det særligt en fordel med såkaldt 
løse integrationer, hvor man – populært 
sagt – klikker systemer på og af hinanden, 
som Legoklodser.

”Det er en metodik, vi arbejder meget 
med og som passer godt til Grønland. 
Blandt andet fordi den gør det nemmere 
og billigere at skifte ét system ud med 
et andet, når der for eksempel kommer 
noget bedre på markedet. Men uden behov 
for at sætte store og kostbare projekter i 
søen,” forklarer Morten Kjærsgaard. 

Magenta udvider i Nuuk 
Ved indgangen til 2021 udvider Magenta og 
vil have tre fastansatte på kontoret i Nuuk, 
heriblandt en nyansat projektleder. Hertil 

kommer knap 40 ansatte på virksomhedens 
kontorer i Aarhus og København. 

”Vi har været i Grønland og har haft 
grønlandske kunder i over ti år og vi er 
blevet taget rigtig godt imod. Måske fordi 
vi tidligt gjorde det klart for vores kunder 
og samarbejdspartnere, at vi var kommet 
for at blive. Vi er trygge ved at satse målret-
tet på Grønland og har hele tiden haft som 
erklæret mål at være med til at opbygge 
lokale kompetencer og drive væksten her-
oppe,” siger Morten Kjærsgaard.

Behov for langvarige  
samarbejdsrelationer
Denne pointe rammer en central udfor-
dring for grønlandske virksomheder og 
institutioner, påpeger Bent Handberg, se-
nior projektleder og landechef for Magenta 
Grønland. Nemlig i forhold til det begræn-
sede udbud af lokale spidskompetencer, som 
kan støtte digitaliseringsprocesserne i det 
nødvendige omfang.

Det er ganske vist en udfordring for 
virksomheder i alle lande. Men i Grønland 
oplever man ofte at være nødt til at hyre 
IT-virksomheder uden for landets græn-
ser til at løse opgaver af speciel karaktér. 
Efterfølgende rejser konsulenterne ofte 

fra Grønland igen, hvilket gør det svært 
at etablere blivende samarbejdsrelationer.

”Det gør det besværligt at sikre effek-
tiv og kontinuerlig overførsel af kompe-
tencer og viden. Det er også kostbart at få 
IT-firmaerne til, at foretage ændringer på 
systemerne og ofte sender de nye konsu-
lenter hertil, som ikke kender organisa-
tion eller systemer på forhånd. Det er man 
lidt træt af i Grønland og det forstår jeg 
måske godt,” bemærker Bent Handberg.

Vil gøre kunderne mere selvhjulpne
Skal man digitalisere et samfund fra bun-
den, er der behov for specifikke IT-tekniske 
kompetencer og for projektledere. Det øger 
sandsynligheden for, at IT-projekterne for-
løber effektivt, at budgettet overholdes og 
at den endelige løsning kan det, den skal. 

”Vi arbejder målrettet på at have både 
tekniske kompetencer og projektlederkom-
petencer til stede i Grønland, ligesom vi 
aktivt søger, at gøre vores kunder mere uaf-
hængige og i stand til at løse flere IT-opga-
ver på egen hånd,” siger Bent Handberg.

”Det er afgørende for os, at det går godt 
i Grønland, og derfor vil vi også yde vores 
til at få digitaliseringen til at lykkes,” 
understreger han.

Lokale IT-kompetencer styrker 
grønlandsk digitalisering
IT-virksomheden Magenta  
har været tilstede i Grønland i 
mere end ti år og udvider nu  
med projektlederkompetencer. 
Virksomheden arbejder  
målrettet på at styrke digita- 
liseringen og med at gøre  
IT-kunder mere selvhjulpne

Magenta har oplevet vækst på det grønlandske marked og udvider nu antallet af faste medarbejdere i Nuuk.



Hotel Qaqortoq
P. O. Box 509 • 3920 Qaqortoq
Tel. + 299-64 22 82 Fax: + 299-64 12 34 • www.hotel-qaqortoq.gl • mail@hotel-qaqortoq.gl

4-star hotel with authentic Greenlandic flair and modern conference  
facilities in South Greenland’s friendliest and most colorful town

Hotel Qaqortoq

We start where others stop

Hotel Apartment · Boat Charter www.60north.gl
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Totalrådgiver til det grønlandske byggeri 
Masanti er blandt Grønlands førende indenfor byggeteknisk rådgivning med alle de nødvendige  
kompetencer - fra ingeniørberegninger og tilstandsregistreringer til arkitekttegninger og typehuse  

Masanti tilbyder alt indenfor byggetek-
nisk rådgivning; arkitekter, ingeniører, 
maskinmestre og teknikere. Firmaet 
rådgiver lige fra den første idé-fase til 
færdigt byggeri indenfor nybyggeri, re-
novering, tilstandsregistrering og an-
lægsarbejde. Siden 2019, har Masanti 
haft fem arkitekter ansat, hvilket gør 
Masanti til en af landets største arki-
tektvirksomheder.  

”Sidste års oprustning indenfor arki-
tektarbejde er en del af vores fremadret-
tede strategi. Det er en spændende og 
erfaringsrig proces, hvor vi i 2020 for 
alvor har budt ind på og landet denne 
type opgaver. Vi har særligt oplevet en 
fremgang i forbindelse med vores enfa-
milies typehuse, som bygger på en træ-
ramme-konstruktion. Men også indenfor 
større boligejendomme, har der været 
vækst, både i rollen som arkitekter og 
tekniske rådgivere” - Direktør, Morten 
Gosvig.

Masanti har kontorer i Sisimiut, Nuuk, Ilu-
lissat, Maniitsoq, Qaqortoq og siden 2019 
også i Aasiaat. Således er virksomheden 
fast forankret i, eller tæt på, de fleste af 

Grønlands vækstcentre og områder med 
høj aktivitet.   

En bred opgaveportefølje kræver  
erfaring og højt kompetenceniveau  
Grønlands travle boligbygningssektor har 
øget fokus i disse år, men Masanti er også 
bredt engageret i en række forskelligar-
tede rådgivningsopgaver. Et opgavespænd, 
der understøttes af en medarbejderstab 
med et højt kompetenceniveau, mange 
års anciennitet og brede faglige kvalifi-
kationer.  

”Forskelligheden i vores rådgiv-
ningsportefølje kræver et højt erfarings-
niveau og ikke mindst en grundlæggende 
forståelse for byggeteknisk arbejde under 
grønlandske forhold. Samtidig er det 
noget af det, som gør Masanti til en spæn-
dende arbejdsplads med mange mulighe-
der for faglig udvikling” - Morten Gosvig.

Som eksempel på opgaver ud over i 
boligsektoren, er Masanti fast husrådgiver 

for Polaroil, som har brændstofanlæg over 
hele landet. Samtidig har man gennem-
ført en omfattende tilstandsregistrering 
på samlet over 170.000 m2 offentligt ejede 

bygninger i hele landet over de seneste 
år - fra kirker og kollegier, til sportshal-
ler og institutioner. Ligeledes er Masanti 
fortsat rådgivende underleverandør til 
COWI i anlæggelsen af de internationale 
lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq. 

Fra en helt ny folkeskole i Kangaatsiaq 
til guldminen i syd 
I 2020 har Masanti fået nye og anderledes 
opgaver. Blandt disse kan nævnes bygge-
rådgivningen i forbindelse med den helt 
nye skole i Kangaatsiaq, en folkeskole fra 
0.-9. klasse, som længe har været på øn-
skelisten i Kommune Qeqertalik, der også 
selv finansierer denne. Primo 2020 blev 
hovedentreprisen vundet af KJ Greenland 
A/S og opgaven er godt undervejs med et 
færdigt fundament i hovedbygningen.      

”Året har også budt på en anden ny og 

spændende opgave, mere specifikt i for-
bindelse med genåbning af Nalunaq guld-
minen i Sydgrønland under det canadiske 
mineselskab AEX Gold. Her bistår vi pri-
mært med rådgivning om og håndtering af 
ansøgninger til myndighedsgodkendelse. 
Selvom der har været minedrift før og visse 
anlæg kan reetableres, er der i grove træk 
tale om et ’greenfield’ projekt, hvor man 
starter fra ’scratch’. Der skal eksempelvis 
anlægges havnefaciliteter, etableres camp 
med infrastruktur mm.” - Morten Gosvig.

Selv om råstofbranchen lige nu ikke 
fylder broderparten af Masantis ordre-
bog, så er der trods alt en vækst for fir-
maet i denne sektor. Masanti har historik 
i Olivinminen nord for Nuuk (2005-10) og 
White Mountain ved Kangerlussuaq, og 
det er således ikke første gang virksom-
heden er indover et mineprojekt.  

Forskelligheden i vores rådgivningsportefølje kræver et højt 
erfaringsniveau og ikke mindst en grundlæggende forstå-
else for byggeteknisk arbejde under de grønlandske forhold

Direktør Morten Gosvig  / Masanti

Masantis direktør Morten Gosvig.

Masantis ”Illutsialak” typehus er baseret på en træramme konstruktion og designet til de grønlandske forhold.



Air Greenland Charter 
Tel. +299 34 31 46 , e-mail: charter@airgreenland.gl
www.airgreenland.com/charter

Air Greenland is your reliable partner in exploration and 
construction, with decades of experience working in the 

challenging environment of the arctic. 

You will benefit from our local 
knowhow and our integrated 
infrastructure in form of hangars, 
aircrafts and helicopters around the 
country. Greenland is our home and we 
have the advantage of being a part of 
an extensive local business community. 
 
We can handle route, freight and 
charter in Air Greenland, so you can 
actually get a total solution that is 
connected. 
 
Make our knowhow your advantage!
We tailor make every job to suit the 
customers’ requirements, with efficient 
service and excellent pilot skills. 

Greenland can be challenging. Make 
Air Greenland Charter a part of your 
solution. 

www.airgreenland.com
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Nukissiorfiit er ansvarlig for at producere 
og levere el, vand og varme til størstede-
len af forbrugerne i Grønland. Således har 
forsyningsvirksomheden en helt essen-
tiel rolle i det grønlandske samfund med 
stor betydning for både private hjem og 
erhvervslivet. 

Grønland kunne i 2018 fejre 25års 
jubilæum for brugen af vandkraft og 
i dag forsynes over 70% af landet med 
miljøvenlig energi fra et landets 5 vand-
kraftværker. Nukissiorfiits næsten 400 
ansatte arbejder således helt fremme i 
feltet, når det kommer til brug af vedva-
rende energi. Som ansat hos Nukissiorfiit 
er man i direkte berøring med bæredyg-
tige energiløsninger og der er samtidigt 
gode karriereudviklingsmuligheder, 
hvor man kan udvide sine ansvarsområ-
der og kompetencer i et særdeles interes-
sant arktisk miljø. 

”Den bæredygtige dagsorden er en 
væsentlig del af vores arbejde - i ord, 
handlinger og konkrete opgaver. Det-
te i en hverdag, hvor naturen og det 
arktiske klima spiller en hovedrolle. 
Forholdene i vores seks forsyningsdi-
strikter byder samtidig på meget for-
skelligartede og teknisk spændende 
udfordringer” - CEO, Kaspar Mondrup.   
Nukissiorfiits hovedkvarter er i Nuuk, 

hvor ca. 90 medarbejdere inklusiv admi-
nistration og ledelse har hjemme. Virk-
somheden er nettostyret, men ejes af 
Grønlands Selvstyre - med reference til 
Departementet for Udenrigsanliggender 
og Energiområdet.

Behov for højtkvalificeret  
arbejds-kraft til at løfte ambitiøse 
bæredygtighedsmål   
Det Grønlandske Selvstyre har i 2017 
vedtaget en sektorplan, som guider Nu-
kissiorfiits arbejde og mandat frem mod 
2030. Planen omfatter bl.a. sænkning af 
el- og vandpriserne, samt en overordnet 
modernisering af energi- og vandfor-
syningen. 

Samtidig er der en erklæret ambition 
om, at Grønlands offentlige energiforsy-

ning i videst muligt omfang skal base-
res på vedvarende energi. Dette kræver 
kvalificeret arbejdskraft og kompeten-
cer indenfor en række forskellige fag-
grupper.  

”Grønland er energimæssigt et fore-
gangsland i den globale grønne omstil-
ling. I Nukissiorfiit er vi altid på udkig 
efter dygtige medarbejdere, teknikere 
og andre kvalificerede kollegaer, som kan 
bidrage til den bæredygtige udvikling og 
som ønsker at arbejde i et fagligt udvik-
lende miljø” - Kaspar Mondrup.

Nukissiorfiit har jobs indenfor en bred 
række af faggrupper heriblandt ingeniø-
rer, elektrikere og maskinmestre samt 
andre akademiske faggrupper som eksem-
pelvis økonomer. Nukissiorfiit har i øvrigt 
ligget blandt rigsfælleskabets top 25, målt 

på medarbejdertilfredshed igennem de 
seneste to år. 

Arbejdsopgaver med et mix af  
avancerede energiteknologier   
Vandkraft er, og vil også fremadrettet være, 
den vigtigste rene energikilde i landets forsy-
ning. Nukissiorfiit arbejder dog fortsat med 
at integrere andre grønne elementer i ener-
giforsyningen, herunder vind- og solenergi, 
særligt til de mindre samfund, hvor et vand-
kraftværk ikke er en rentabel løsning.  

”Vi arbejder med integration af man-
ge forskellige løsninger i energimixet. Det 
inkluderer solceller, som vi er ved at udrulle 
i flere bygder og som kan nedsætte dieselfor-
bruget med op til 25%. Batteriteknologien 
falder i pris og er under stor udvikling og vi 
har nu flere hybridanlæg, som kombinerer 
batterier med solceller. Med batteri og solcel-
ler kan vi muligvis fjerne helt op til 50% af 
dieselforbruget” – Kaspar Mondrup. 

Yderligere arbejdes der også med for-
skellige løsninger indenfor vindkraft, 
samtidig med at virksomheden samar-
bejder med kommunerne omkring fjern-
varme fra affaldshåndteringsanlæg og en 
effektiv udnyttelse af energien herfra. 
Hos Nukissiorfiit er der ikke mangel på 
spændende opgaver omkring bæredygtig 
energi i et arktisk miljø. 

En spændende og grøn  
arbejdsplads i det arktiske 
Et job hos Nukissiorfiit betyder ansvarsfulde arbejdsopgaver, hvor vedvarende energi er 
øverst på agendaen og avancerede tekniske løsninger testes under arktiske forhold    

I Nukissiorfiit er vi altid på udkig efter dygtige medarbejdere,  
teknikere og andre kvalificerede kollegaer, som kan bidrage  
til den bæredygtige udvikling 

Kaspar Mondrup 
CEO / Nukissiorfiit

Nukissiorfiit er en teknisk arbejdsplads, hvor man som medarbejder er med til at skabe og implementere bæredygtige energiløsninger.



P o r t  o f  N u u k
 - Gateway to Greenland 
 - Arctic hub 
 - All year operation

www.sikuki.gl
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Service-aftaler og faste kunder er en vigtig 
del af virksomhedsstrategien i Nuuk-virk-
somheden Nic’s VVS.

Virksomheden startede i 2018 og er på 
knap tre år vokset til fire udlærte medar-
bejdere og en lærling.

Vækst har lige fra den første dag været 
målet for indehaveren Nic Rasmussen, 
der søsatte virksomheden allerede inden 
den afsluttende eksamen som VVS-instal-
latør. Målet var – og er – en virksomhed i 
kontrolleret vækst, som er uafhængig af 
konjunkturerne.

- Service står øverst på listen hos os, da 
det er vigtigt at give vores kunder et eks-
tra smil på læben. Det opnår vi ved at være 
fleksible og overholde aftaler til punkt og 
prikke, forklarer Nic Rasmussen.

Vi skal reagere hurtigt,  
når kunden ringer
En god del af omsætningen hentes hjem 
på de såkaldte spjældopgaver, som for ek-
sempel sprængte vandrør og mindre for-
andringer.

- Det er ofte hasteopgaver, hvor der skal 

reageres hurtigt. Her kommer vores flek-
sibilitet som et mindre firma ind i bille-
det. Det betyder meget, at vi kan reagere 
hurtigt – og det skaber tilfredse kunder, 
der vender tilbage igen og igen. 

- Vi satser bevidst på serviceopgaverne 
og de mindre nybygningsopgaver, fordi 
det gør os mindre afhængige af konjunk-
turerne og udviklingen på byggemarke-
det generelt. Det er efter min mening ret-
tidig omhu.

- Strategien har virket, for vi har mange 
faste kunder. Mange af de større virksom-
heder her i Nuuk har en fast serviceafta-
le med Nic’s VVS, både i forbindelse med 
faste eftersyn og opgaver, der skal løses 
her og nu.

Varmepumper er fremtiden
Et kerneområde for Nic’s VVS er energiråd-
givning og varmepumper:

- Varmepumper er et relativt nyt pro-
dukt i Grønland, som vi har store forvent-
ninger til i en tid, hvor der er fokus på 
grønne investeringer. Varmepumper spa-
rer på energien og dermed co2’en.

- Vores varmepumper er udviklet og frem-
stillet til at fungere i det hårde nordiske 
klima. De producerer varme selv ved en 
temperatur på helt ned til -25°C. Det er 
en beskeden investering, som i de bedste 
tilfælde har en tilbagebetalingstid på kun 
fem år.

Der er i Grønland et stort fokus på inde-
klima – og det er et andet vigtigt område 
for Nic’s VVS.

- Mekanisk ventilation er et naturligt 
valg i alle nye huse i dag. De moderne 
anlæg fungerer helt automatisk og hol-
der fugt ude af huset, så der ikke dannes 
skimmelsvamp. Vores styrker er, at vi selv 
projekterer, dimensionerer og tester ven-
tilationsanlæg. Derved kan vi være rigtig 
konkurrencedygtige på priserne.

Udover de faste kunder deltager Nic’s 
VVS også som underleverandør ved licita-
tionsopgaver, hvor opgaven udføres for et 
af de store entreprenørfirmaer – blandt 
andet EMJ-Atcon, som Nic’s VVS har et tæt 
samarbejde med.

Virksomheden satser på eget firmado-
micil i fremtiden

Nic’s VVS har for kort tid siden ansat sin 
første lærling.

- Der er stor mangel på uddannet 
arbejdskraft i Grønland, og som virksom-
hed har vi efter min mening en forpligtel-
se til at hjælpe den grønlandske ungdom.

- Jeg er glad for lærepladsen. Nic er en 
god læremester, og jeg har allerede prøvet 
mange spændende arbejdsopgaver, siger 
lærlingen Hector Tørnqvist, der kan se frem 
til at være færdig med sin uddannelse i 2023.

Nic’s VVS holder i øjeblikket til i lejede 
lokaler på Paassasivik, men det vil Nic Ras-
mussen nu gøre noget ved:

- Vi er på udkig efter et egnet areal med 
passende vækstmuligheder, så vi kan byg-
ge vort eget firmadomicil med både værk-
sted, lager og personalefaciliteter, afslører 
Nic Rasmussen, der i øvrigt netop har fået 
leveret virksomhedens tredje MAN TGE 
af Usissat Auto.

Udover at drive virksomhed har Nic 
Rasmussen også brugt meget tid på orga-
nisationsarbejde, som et meget aktivt 
medlem af Grønlands Erhvervs lokalfor-
ening i Nuuk.

Nic’s VVS satser på faste kunder  
og serviceaftaler
Fleksibilitet er et nøgleord for Nic’s VVS, der er inde i en kontrolleret 
vækst og nu har planer om at flytte i egne lokaler

Indehaver og stifter af Nic’s VVS, Nic Rasmussen (t.h.), sammen med sit hold i Nuuk. Nu på udkig efter et areal til at bygge eget firmadomicil. 

Vi tilbyder vore kunder en
komplet lager- og logistikløsning
indenfor temperaturregulerede fødevarer.

Vores sektionsopdelte fryse- og kølehuse rummer
mulighed for lagring i både korte og længere perioder
– fuldstændig tilpasset kundernes behov. Vi kan samtidig
tilbyde indfrysning, pluk, opvejning, sortering, palletering, 
omlæsninger, etikettering, samt udtagning af veterinær-
prøver og andre serviceopgaver.

Pakkeriet hos Lundsøe giver kunden mulighed for individuelle 
løsninger til catering og detail. Vi råder over avancerede produktions-
anlæg, hvilket sikrer ensartet kvalitet og håndtering, som foretages af 
fagkompetente medarbejdere.

Afdelinger: Svenstrup · Nørresundby · Aalborg Havn · Aarhus havn · Hjallerup

Vi lever af at holde det, vi lover

www.lundsoe.dk
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Med en flåde på fire moderne udflugtsbåde 
– og en ny specialbygget finsk 37 fods pas-
sagerbåd på vej – Nuuk Water Taxi satser 
sine penge på vækst i en tid, hvor Covid-19 
stadig har lagt global flytrafik i fryseren. For 
direktør og medejer Anders Lykke Laursen 
venter, at arktisk turisme kommer stærkt 
igen, når pandemien slipper sit greb.

”Før 2020 oplevede Nuuk Water Taxi 
årlige vækstrater på 30-40 procent gen-
nem flere år. Og nu er der så mange posi-
tive lokale tiltag på vej, at udviklingen vil 
accelerere yderligere,” vurderer Anders 
Lykke Laursen.

De gule både fra Nuuk Water Taxi er 
et velkendt syn i den 160 kilometer lan-
ge Nuup Kangerlua, også kendt på dansk 
som Godthåbsfjorden. Virksomheden har 
gennem årene bragt tusindvis af turister 
tæt på fjordens dramatiske klippeforma-
tioner, isbjerge og gletscheren Narsap 
Sermia, samt det mangfoldige dyreliv – 
blandt andet hvaler. Den enestående natur 
er en af årsagerne til, at Grønlands hoved-
stad er ved at blive en af landets attraktive 
turismedestinationer. 

Turismeinfrastruktur  
i arktisk særklasse
Fortsat vækst forudsætter imidlertid, at in-
frastrukturen er på plads og her er Nuuk i 
arktisk særklasse. Dels står den nye lufthavn 
klar om få år. Dels har byen et omfattende 
vejnet og bybusser, der udlejer overskuds-

kapacitet til bl.a. krydstogtsselskaberne, så 
turisterne nemt kan komme rundt. Lige-
ledes er konstruktionen af flere ambitiøse 
hotelprojekter samt af 50 topmoderne og 
luksuriøse ecolodges – Nuuk Icefiord Lodge 
– godt i gang, så endnu flere besøgende kan 
bo stilfuldt og bekvemt.

”Dertil nyder Nuuk godt af et stærkt 
arbejdsmarked, så både vi hos Nuuk Water 
Taxi og den øvrige hospitalitybranche 
kan tiltrække dygtige medarbejdere og 
udvide forretningen,” siger Anders Lykke 
Laursen.

Han er selv aktiv i en række lokale 
sammenhænge. Han er valgt ind i Grøn-
lands Erhvervs brancheudvalg for Hotel, 
Restauration og Turisme og er også valgt 
til Nuuk Green Team. Her arbejder lokale 
erhvervsfolk og kommunen sammen for 
at gøre Nuuk til verdens førende arktiske 
økodestination.

”Vi samarbejder med organisationen 
Earth Check om opgaven og kan allerede 
sætte flueben ved en lang række punkter. 
For eksempel er elforsyningen 100% bære-
dygtig. Der arbejdes også på at afdække 
mulighederne for at omdanne affald til 
bioethanol på det nye miljøcenter, som 
står for at skulle opføres under selskabet 
Esani. Hvilket f.eks. kan tilsættes brænd-
stoffet i vores både,” siger Anders Lykke 
Laursen.

Han bemærker, at Nuuk Water Taxi des-
værre må vente med at overgå til eldrift af 

bådene. Primært fordi den nuværende bat-
teriteknologi ikke kan levere tilstrækkelig 
kapacitet til, at det vil være forsvarligt i et 
barsk miljø med store afstande. Men på sigt 
håber Anders Lykke Laursen, at gøre bådene 
endnu mere klimavenlige; i første omgang 
ved at introducere hybride løsninger.

Grøn dagsorden som  
konkurrenceparameter
”Bæredygtighedsindsatsen er dels et spørgs-
mål om at aflevere naturen i mindst lige så 
god stand, som vi overtog den i. Men samti-
dig er det en parameter af stigende betyd-
ning for gæsternes valg af destination og no-
get, som turister i Arktis lægger meget stor 
vægt på,” bemærker Anders Lykke Laursen.

Han er selv tidligere produktchef i en af 
Grønlands største virksomheder, KNI, og 
har taget den topprofessionelle tilgang med 
over i det, der for få år siden startede som et 
ganske lille firma med kun én båd.

”Vi har fået nye og meget stærke med-
ejere ind i form af Grønlands største rejse-
koncern, Topas Explorer Group. Vi har en 
professionel bestyrelse, arbejder målrettet 
med fem-års strategier og har en velfun-
deret vision, som vi styrer efter. Det er – 
sammen med en række andre faktorer 
– medvirkende årsag til, at Nuuk Water 
Taxi er en virksomhed, som står stærkt, 
når turisterne igen kan besøge Grønlands 
dramatiske natur,” siger Anders Lykke 
Laursen.

Professionalisme, vækst og grønne 
ambitioner løfter turismen ved Nuuk
Nuuk Water Taxi ser optimistisk på fremtiden og vurderer, at virksomheden – og hele 
lokalområdet – vil nyde godt af et regulært turismeboom i de kommende år

Water Taxis moderne fartøjer i de genkendelige gule farver, er ideelle til hurtig  
og bekvem transport i fjorden.

Nuuk fjord byder på idyl og fantastiske sejlture, tæt på landets travle og aktive hovedstad.

HVERDAGSSMYKKER MED  
FORSVARLIGT UDVUNDET  

ÆDELSTEN FRA GRØNLAND  
— DESIGNET AF LOKALE 

LÆS MERE OG SE  
KOLLEKTIONERNE PÅ 

KITAA.COM
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Grønlands byggesektor er præget af travl-
hed, hvilket selvfølgelig smitter positivt 
af på STARKs vareomsætning. I 2020 har 
virksomheden således pakket over 41.000 
m3 gods til Grønland, hvilket er nyt rekord-
niveau og samtidig understreger STARKs 
evne til at levere under pres og høj aktivitet.  

»Vores store erfaring med at drive byg-
gemarked kombineret med markedets 

bedste logistikløsning gør, at vi kan sikre 
vores kunder de bedste løsninger - til rette 
tid og sted. Prisen er naturligvis vigtig, 
men særligt i Grønland kommer man ikke 
udenom, at logistik og leveringssikkerhed 
er nøgleelementer« - adm. direktør Poul 
Erik Nørnberg.

STARK Grønland tilbyder deres kunder 
skræddersyede logistikløsninger, således 

at den samlede leverance for det enkelte 
projekt optimeres - en stor fordel på de 
respektive byggeplades. Samtidig fun-
gerer butikken i Nuuk som et fremskudt 
storlager for STARK Grønlands logistiske 
knudepunkt og centrallager i Aalborg. 

Selvbestemmelse i den grønlandske 
forretning med STARK Group i ryggen
STARK Grønland, officielt STARK Kalaallit 
Nunaat A/S, er etableret som et selvstændigt 
aktieselskab. Dette er ganske bevidst og af-
spejler samtidig den helt særlige gren af 
STARKS forretning, som det grønlandske 
marked udgør. 

STARK Grønland har fysiske butikker 
i Qaqortoq, Nuuk, Sisimiut, Aasiaat, Ilu-
lissat og Tasiilaq. De lokale butikker har 
et bredt sortiment af gængse byggemate-
rialer samt kvalitets værktøj og arbejds-
tøj, hvilket STARK er kendt for, men også 

særlige emner, som kan være efterspurgt 
lokalt. 

»STARK Kalaallit Nunaat A/S er en del 
af STARK GROUP - en af Nordeuropas føre-
nde indenfor byggemarkeder og tømmer-
handel. Vi nyder samtig en høj grad af 
fleksibilitet og frihed til at tage beslutnin-
ger, der matcher de grønlandske behov og 
danner grundlag for en fornuftig forret-
ning. Det er lokal forankring og interna-
tional styrke på en og samme tid« - Poul 
Erik Nørnberg.

I Nuuk er STARK i fuld gang med 
planer om at bygge en toetagers topmo-
derne tømmerhandel ved et dedikeret 
erhvervsområde tæt på byens nye havn. 
Der er tale om en udvidelse af butik 
og lageropbevaring med større lager 
under tag og en ’drive-in’ trælast. Kon-
kret er der tale om 14.000 planlagte 
m2 byggegrund, heraf ca. 5.000 m2 

Leverandør til Grønlands travle byggeri
STARK Grønland er en integreret del af byggeriet i Grønland - med mange års erfaring, et bredt 
varesortiment, lokale butikker og logistisk kapacitet til selv de største anlægsprojekter 

Vi ønsker helt overordnet set at bidrage til den 
bæredygtige udvikling i det grønlandske sam-
fund Poul Erik Nørnberg

Adm. direktør /  
STARK Kalaallit Nunaat

Der er høj travlhed i den grønlandske byggesektor. Særligt i landets større byer, som her i Ilulissat. STARK Grønland har i 2020 slået egen rekord på vareomsætning og leveret over 41.000 m3 
gods i Grønland. 
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STARK Grønlands kommende nye butik og byggemarked i Nuuk, med drive-in trælast og 5.000 m2 under tag. 

under tag, med forventet butiksåbning 
i juli 2022.

Tager aktiv del i samfundsudviklingen 
De lokale butikker er ikke blot vigtige for 
lokale professionelle håndværkere. STARK 
har også oplevet en kraftig vækst i privat-
kundesegmentet, særligt i 2020. Disse 

kontante fordele tilbydes igennem STARK 
KLUBBI medlemskabet, når de handler i 
den lokale butik.

STARK Grønlands lokale forankring er 
ikke blot tilstedeværelse, men omfatter 
også involvering i en lang række projek-
ter, hvor man engagerer sig i samfunds- 
og uddannelsesfremmende initiativer.

 »Vi ønsker helt overordnet set at bidrage til 
den bæredygtige udvikling i det grønland-
ske samfund. Hvad end det omhandler mil-
jøcertificerede materialer i vores sortiment, 
CSR-indsatser, oprettelse af elev- og jobprøv-
ningspladser eller lokale sponsorater. Vi me-
ner, at man skal drage omsorg for det miljø, 
som man er en del af« - Poul Erik Nørnberg.

STARK Grønland er medlem af CSR-Green-
land, som har til formål at fremme CSR-
agendaen i Grønland og styrke de grøn-
landske virksomheders kompetencer på 
området. Samtidig har STARK Grønland 
også en fast partnerskabsaftale med ’Mæl-
kebøttecenteret’ omkring støtteindsamlin-
ger til gavn for udsatte grønlandske børn. 

SERMEQ  CITY
BO VED VANDET IMELLEM FJELDKAMMENE

Se mere -  www.sermeqci ty.g l in fo@sermeqci ty.dk 

Invester i udviklingen af et nyt high-end bolig- og erhvervsområde centralt i Nuuk

Mulighed for varieret sammensætning af bolig og erhverv

År til år - forrentning på 11% i baselinescenariet

Kontakt info@sermeqcity.gl
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Arssarnerit er Grønlands største elinstal-
latør og i løbet af 2020 har virksomhedens 
85 ansatte fået godt 40 nye kollegaer. Det-
te som følge af Arssarnerits overtagelse af 
Matu Security. Aftalen kom på plads over 
sommeren og ved udgangen af 2020 vil fu-
sionen formelt være på plads. Baggrunden 
for fusionering for Arssarnerit var både se-
curityområdets vækstpotentiale i Grønland 
og en strategisk diversifikation med oplagte 
synergieffekter.  

»Vi har oplevet en positiv udvikling på 
elinstallationsområdet og ser samtidig 
vagt-, alarm- og sikringssektoren som en 
god case. Udover at være en forretnings-
mæssig oprykning på markedet, så mat-
cher Arssarnerit og Matu hinanden godt 
rent teknisk. Nu kommer vi blot hele vejen 
rundt om de tekniske systemer - fra installa-
tion og servicering, til daglig brug og moni-
torering« - Adm. direktør, Torben Nielsen. 

Samtlige af Matu Securitys erfarne 
ansatte er forsat i virksomheden, ligesom 
man har valgt at holde fast i kendte og 
velfungerende ledelsesteams. Der holdes 
også fast i Matu Securitys navn og brand 
til de opgaver, der vedrører security, men 

alle flytter under samme tag i Arssarne-
rits eksisterende lokaler, hvor der også 
er fundet plads til den 24/7-bemandede 
vagtcentral. Generelt er man i fuld gang 
med at få trimmet og strømlinet set-up’et, 
inklusiv sammenlægning af to tidligere 
centraler til én og en gennemgribende 
digitalisering med nyt ERP-system.  

 
Historisk høj ordrebeholdning  
med flere store entrepriser
2020 har været et travlt år for Arssarnerit. 
Særligt entrepriseområdet har kastet væ-
sentlige ordrer af sig.

»Vi har en tidligere uset volumen i 
vores ordrebog. Vi byder fortsat ind på 
strategiske vigtige opgaver og er ganske 
tilfredse med 2020 og den videre horisont. 
Det tyder på en kundetillid og et fagligt 
niveau som vi kan være stolte af. På entre-
priseområdet er vi involveret i de to luft-
havnsprojekter - i hhv. Ilulissat og Nuuk, 
hvor vi følger med byggeriets rytme. Yder-
ligere har vi fået el-entreprisen på bygge-
riet af landets kommende største skole i 
Nuuk, vores største enkeltstående ordre 
nogensinde« - Torben Nielsen.

Sidstnævnte kontrakt repræsenterer 35 
mio. kr. og arbejdet gennemføres i sam-
arbejde med den islandske hovedentre-
prenør Ístak. Med denne kontrakt kigger 
Arssarnerit tilbage på et 2020, hvor den 
samlede ordrebeholdningsværdi oversti-
ger 200 mio. kr. 

En sund forretning - med et højt kompe-
tenceniveau og MT Højgaard i ryggen
Arssarnerits tidligere hovedaktionær, Lind-
pro, blev sidste år frasolgt af begges moder-
selskab MT Højgaard. MT Højgaard valgte 
dog at holde fast i Arssarnerit som en solid 
forankring i Grønlands installationsbran-
che.  

»Det er naturligvis en styrke, når MT 
Højgaard vælger at bibeholde deres enga-
gement i Arssarnerit. Det understreger 
også dennes fortsatte ønske om tilstede-
værelse på det grønlandske marked samt 
en enighed om, at Arssarnerit repræsen-
terer en velfungerende enhed. Formelt 
set hører vi under MT Højgaard Interna-
tional og har mulighed for at trække på 
et meget stærkt bagland om nødvendigt« 
- Torben Nielsen.

Internt råder Arssarnerit over en ganske 
kompetent stab, hvor videreuddannelse, 
medarbejderudvikling og fokus på nye 
tekniske muligheder er en del af agen-
daen. Det gav naturligvis således også an-
ledning til stolthed, da en af Arssarnerits 
elektrikerlærlinge, Mutsi Motzfeldt, i år 
afsluttede sin svendeprøve med resultatet 
12/12.  Det er første gang en grønlandsk 
studerende på Den Jydske Haandværker-
skole leverer en topkarakter i både prak-
tik og teori. 

Grønlands største el-installatør  
fusionerer sig ind i security sektoren
Arssarnerit overtog i 2020 Matu Security og tilbyder nu også vagt-, alarm- og 
overvågningsservices - samt fortsat alt indenfor elinstallation og -entreprise 

Vi har en tidligere uset  
volumen i vores ordrebog.  
Vi byder fortsat ind på  
strategiske vigtige opgaver  
og er ganske tilfredse med 
2020 og den videre horisont

Torben Nielsen 
Adm. direktør / Arssarnerit

Arssarnerit har overtaget Matu Security. Matu Securitys navn og logo vil dog fortsat præge den del af forretningen som har med security-området at gøre.   
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Masik startede i midt 80’erne som et er-
hvervsdykkerfirma, og det maritime er 
forsat omdrejningspunktet for mange af 
virksomhedens aktiviteter. Masik råder i 
dag over en af Grønlands største private 
skibsflåder, en flåde som er konfigureret til 
pramtransport af tungt materiel samt skibe 
til bugsering, sandindvinding, isbrydning, 
dykning og vandbygning.     

”I 2020 har vi oplevet travlhed på sær-
ligt indvinding af sømaterialer. Sand og 
søral til betontilslag er efterspurgt i den 

travle bygeindustri i en sådan grad, at vi 
nu har købt egne lastbiler i Nuuk for, at få 
flyttet materialer hurtigere væk fra hav-

nen og undgå flaskehalse ved losning” - 
direktør og ejer, Mike Høegh. 

Året har samtidig budt på en lang række 
opgaver indenfor transport af gods og sejlads, 
herunder bugseringer og flytning af tungt 
materiel. Masik sejler også fast for Rubinmi-
nen ved Qeqertarsuatsiaat, ligesom man i 
2020 har fortsat samarbejdet med TELE. Sidst-
nævnte har typisk involveret pramtransport 
af og efterfølgende helikopter-sling fra pram 
af brændstof til TELEs mange fjerntliggende 
radiokædestationer i Grønland.    

Under overfladen er Masiks dykkeropgaver 
ofte i forbindelse med spunsarbejde eller 
havnerenovation, hvilket også er tilfældet i 

2020, hvor Masik har været engageret både i 
Nuuk, Paamiut og i Tasiilaq samt omkring-
liggende bygder.

En bred palet af ydelser - også på land
I 2019 og igen i 2020, vandt Masik licita-
tionen vedrørende oprydningen af Marraq 
syd for Nuuk. Arbejdet ved den efterladte 
nødlandingsbane fra 2. verdenskrig blev 
afsluttet i sommeren 2020 og omfattede 
bl.a. bortskaffelse af gamle bilvrag og op 
mod 50.000 rustne olietønder.

”Vi har den seneste årrække påtaget 
os flere opgaver på land og investeret i 
det nødvendige tunge entreprenørmate-
riel til eksempelvis nedrivningsopgaver 
eller specialopgaver som oprydningen ved 
Marraq. Tilsvarende har vi investeret i et 
fuld camp-setup, der kan huse 12 mand. 
Dette tilbyder vi til eksempelvis kunder 
indenfor forskning og efterforskning eller 
bruger det selv ved længere opgaver i fel-
ten” - direktør og ejer, Bodil Høegh. 

Masik er også i fuld gang med at bygge 
et nyt indkvarteringshus i Nuuk med 32 
dobbeltværelser, som forventes færdig i 
sommeren 2021. Planen er at bruge dette 
til arbejdskraft fra kysten, kunder med et 

kortere stop i Nuuk eller tourguider med 
kunder, der skal ind i fjorden.  

Fuldt udbygget lystbådehavn  
med værkstedsfaciliteter og  
en brændstofvirksomhed 
Overnatningsfaciliteterne opføres i Nuuk 
bydelen Qinngorput i tilknytning til end-
nu et af Masiks mange forretningsområder 
- en lystbådehavn med plads til ca. 200 både. 
Ved havnen har Masik yderligere snart to 
værkstedsbygninger klar, hvorfra det ene 
bruges og det andet udlejes. 

”Vores mange forskellige projekter 
udspringer typisk af, at vi ser synergi 
med eksisterende aktiviteter, som giver 
flere muligheder for helårsarbejdspladser. 
Vi har en stab af virkelig dygtige lokale 
folk, som vi gerne vil holde fast i og sikre 
beskæftigelse hele året rundt, selvom de 
maritime opgaver kan være sæsonbeto-
nede” - direktør og medejer, Bodil Høegh. 

På havnen findes samtidig den tilknyt-
tede forretning Nuuk Oil, som også er stif-
tet af ejerparret bag Masik. En del af denne 
forretning er salg af brændstof til både, 
men der findes også tankstation til biler, 
ligesom der sælges og transporteres brænd-
stof til kunder i Nuuk og projekter i felten. 
En videre udvidelse af denne gren af det 
foretagsomme pars forretningsaktiviteter 
er i øvrigt også på tegnebrættet.     

Driftige entreprenører - på vand og på land
Som udgangspunkt er Masik et søtransport- og erhvervsdykkerfirma,  
men driftige ejere har udviklet aktiviteterne til at omfatte langt mere end dette

Vores mange forskellige projekter udspringer typisk  
af, at vi ser synergi med eksisterende aktiviteter,  
som giver flere muligheder for helårsarbejdspladser

Bodil Høegh
Direktør og medejer / Masik 

Erhvervsdykker Mike Høegh samt meddirektør og medejer Bodil Høegh. Fundamentet er lagt til parrets nyeste forretningstiltag;  
Overnatningsfaciliteter og vandrehjem tæt på deres lystbådehavn i Nuuk bydelen Qinngorput. 

Fo
to

: H
an

s B
ak



S E C U R I TY

MED MENNESKER, TEKNOLOGI OG VIDEN  
SKABER VI TRYGHED

Døgnbemandet kontrolcentral · Servicevagter · Sikkerhedsvagter · Urovagter · Skibsvagter 
Salg og service af videoovervågning, tyverisikring og adgangskontrolsystemer samt brandslukningsanlæg

W W W . S E C U R I T Y. G L
LARS@MATU.GL • TLF.: 538778

Nic Rasmussen
VVS Installatør

+299 55 42 37 · nic@nicsvvs.com  ·  Paassaasivik 14 · 3900 Nuuk

Vand  •  Varme  •  Ventilation  •  Sanitet  •  Handicap-sanitet  •  Varmepumper  •  Energi-optimering  •  Betonhuller

AKUT TIL RÅDIGHED 24 TIMER I DØGNET

www.nicsvvs.com

Nic’s vvs
Din vvs-installatør



72 

Grønland   2020-21

11. årgang

60° North Greenland leverer logistik samt 
en lang række services til grønlandske og 
internationale kunder. Kernen i forret-
ningen er tillid, netværk og fleksibilitet, 
og det har i løbet af 30 år skabt en suc-
cesfuld virksomhed med mange lokale 
medarbejdere. 

”Netværket, viden om de grønland-
ske forhold og lokal arbejdskraft gør hele 
forskellen, og det er præcis det, vi er eks-
perter i. Man er i et lille samfund nødt 
til at være fleksibel og kunne håndtere 
flere forretningsområder på en gang, ikke 
mindst på grund af sæsonudsving og skif-
tende vejrlig. Det er grunden til, at vi har 
så spredte aktiviteter,” fortæller adm. 
direktør i 60°North Greenland, Rasmus 
Chr. Rasmussen, der har base i Qaqortoq.

60° North Greenland har således opnå-
et succes med så forskellige aktiviteter 
som entreprenørvirksomhed, udlejning 
af hotellejligheder, båd-charter, konsu-
lentydelser og fragt af foder samt gødning 
direkte til fåreholderstederne i Sydgrøn-
land. Et andet forretningsområde er sup-

port til mineindustrien. Her leverer 60° 
North Greenland total solutions til råstof-
virksomhedernes etablering.

Nuuk-kontor understøtter  
råstof og miljø
60° North Greenland har kompetencerne 
og erfaringen til at levere komplette service-
pakker til  mineindustrien. Dette område er 
i vækst og derfor har 60° North Greenland 
for nyligt etableret kontor i Nuuk. Det er ofte 
her, de udenlandske kunder ankommer, og 
det er i Nuuk, at selvstyrets kontorer, såsom 
Råstofdirektoratet, Miljø- og Erhvervsdirek-
toratet er placeret.

”Netværk, markedsføring og tilladel-
ser fylder mere og mere i vores hverdag. I 
kraft af vores grønlandskendskab tilbydes 
komplette løsninger for råstofselskaber, 
herunder camp, transport, catering, logi-
stikløsninger og mandskab – det hele. Det 
kræver, at vi hurtigt kan få alle aktører til 
at spille sammen, og derfor er det vigtigt 
for os at være i Nuuk,” siger Nungo Peder-
sen, der er Business Development Manager 

på 60°North Greenland’s kontor i Nuuk. 
Hun understreger desuden vigtighe-

den af at informere de internationale aktø-
rer om, at man skal have en grønlandsk 
partner: 

”Forudsætningen for at kunne navi-
gere med succes i Arktis er, at man har 
en lokal partner. Vi har en vigtig opgave 
i at oplyse om dette. Mineselskaber bli-
ver ofte overraskede over, hvor effektivt 
vi kan løse opgaverne, blandt andet ved 
at vi kan trække på et omfattende net-
værk af underentreprenører og andre 
vigtige kontakter,” lyder det fra Nungo 
Pedersen.

Miljøoprydningsopgaver tager fart
2020 har været præget af covid-19 i mine-
industrien, men det har blot betydet, at 
60°North Greenland har oprustet på mil-
jøområdet. Miljø-oprydning foregår bredt 
i hele Grønland, fra Nordgrønland til Øst-
kysten.

”Miljøopgaver er et voksende forret-
ningsområde for os. Det er igen et eksem-

pel på, at vi med vores udstyr og lokale 
mandskab fleksibelt kan passe opryd-
ningsopgaver ind, når vi alligevel er i et 
område og har ledig kapacitet, både som 
rådgiver og som entreprenør ” fortæller 
Rasmus Chr. Rasmussen.

Han oplever, at tilliden mellem de for-
skellige aktører på det grønlandske mar-
ked går begge veje. 

”Logistik er dyrt i Grønland, så vi prø-
ver så vidt muligt at skabe en synergi mel-
lem udbud og efterspørgsel i lokalområ-
der ved blandt andet at kombinere opgaver 
inden for miljø oprydning og mineindu-
strien. Vi baserer vores forretning på til-
lid. Og vi tager helst selv hele ansvaret for 
de projekter, vi deltager i. Det skaber et 
grundlag for langsigtet samarbejde, og det 
er også derfor, vi tager et socialt ansvar,” 
fortæller Rasmus Chr. Rasmussen.

 60° North Greenland har en aktiv 
CSR-politik blandt andet i form af støt-
te til aktiviteter for børn og unge, 
misbrug, forebyggelse samt sports-
klubber.

60°North: Vi starter hvor andre stopper
60° North Greenland er en service- og logistikvirksomhed med en lang række forretningsområder. 
Særligt råstof- og miljøområderne er i vækst, og derfor udvider virksomheden nu med et kontor i Nuuk

60° North Greenland servicerer råstofbranchen i Sydgrønland med logistik og maritim support. Der sejles samtidigt for mange andre forskellige kunder 
- fra entreprenørvirksomheder og turistture til transport af foder og gødning for områdets mange fåreholdersteder.
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Hotel Qaqortoq har stor succes som Sydgrøn-
lands eneste 4-stjernede hotel og konferen-
cecenter. Hotelejer Jim Riis kan se tilbage 
på 2020, som et år med rekordomsætning 
og den bedste sommersæson nogensinde. 

”Det skyldes en fleksibel virksomheds-
strategi, en stab af topmotiverede medar-
bejdere og en enestående beliggenhed i 
dejlige Sydgrønland”, forklarer direktør 
og hotelejer Jim Riis.

”Vi besluttede allerede i foråret, at vi 
ville vende corona-truslen til en mulighed 
– og vi var derfor klar, da mange grønlæn-
dere med kort varsel valgte Sydgrønland 
som deres sommerferiemål.”

- Sydgrønland har meget at byde på. 
Både en vidunderlig og frodig natur, man-
ge historiske seværdigheder, en venlig 
befolkning og ikke mindst korte og over-
skuelige afstande. 

Et par dages luksus
Mange af sommerens grønlandske gæster 
valgte selv at sejle til Sydgrønland – og de 
brugte så Hotel Qaqortoq til et par dages luk-
sus i forbindelse med turen til for eksempel 
Igaliku. Bygden er en af Sydgrønlands stør-
ste attraktioner, som kan nås på et par timer 
fra Qaqortoq. I Igaliku kan man opleve af-
slappet bygdestemning, nordboruiner, land-
brugsbedrifter og fine vandremuligheder.

- Efter en lang sejltur er det skønt at 
blive forkælet med rigtige senge og et 

besøg i  vores cafe, som er blevet til en 
stor succes.

- I cafeen byder vi på populære retter 
som burgere, pastaretter og steaks. Menu-
kortet bygger på vores erfaringer med, 
hvad de forskellige kundegrupper ønsker 
– uanset om det er lokalbefolkningen eller 
de boende gæster, der tæller alt fra kursi-
ster, forretningsfolk og tjenesterejsende. 
Desuden har vi nogle lækre menuer, der 
retter sig direkte mod kurser eller sel-
skaber.

Personalet er vigtigt
Succesen stiller store krav til personalet.

- Vi har et godt og stabilt personale, 
der har en professionel indstilling og 
har løbet stærkt hele sommeren. Det 
påskønner vi. Det er vores vigtigste 
ressource og jeg er stolt over den ind-
sats, som de leverer hver eneste dag. 
Staben er også blevet udvidet i løbet af 

sommeren. Blandt andet er der ansat flere 
faguddannede tjenere, en bager og senest 
en pizzabager. I alt tæller personalet cirka 
30 medarbejdere.

Fleksibel konferenceafdeling
Hotel Qaqortoq udvidede for et par år siden 
med en hel ny konferenceafdeling med alt 
inden for moderne multimedia, internet 
og audiovisuelt udstyr. Det er et fleksibelt 
arrangement, hvor konferencerummene 
kan opdeles helt ned til 10 personer og op 
til en biografopsætning med plads til 150 
konferencedeltagere.

- Den ny konferenceafdeling gav hotel-
let et betydeligt løft og var med til, at vi 
forrige år blev landsdelens første firestjer-
nede hotel.

Selv om konferencemarkedet har været 
hårdt ramt af den internationale corona-
krise, oplever Jim Riis stor efterspørgsel 
efter konferencefaciliteterne.

- Hotel Qaqortoq bliver altid brugt, når 
Kommune Kujalleq har behov for at samle 
medarbejdere og politikere fra hele Syd-
grønland, ligesom det har stor betydning, 
at Qaqortoq er uddannelsescentrum i Syd-
grønland.

Der bliver ikke tale om at hvile på laur-
bærrene, selv om Jim Riis kan se tilbage 
på et år med rekordomsætning:

Ny bar og loungeområde
- Vi skal udnytte momentum, så vi er netop 
gået i gang med en udvidelse, hvor vi laver 
et orangeri i forbindelse med receptionen 
med ny bar og et loungeområde. Her kan 
gæsterne uanset vejret nyde vores fantasti-
ske udsigt.

Og udsigten fra Hotel Qaqortoq er vir-
kelig i særklasse. Hotellet ligger på en klip-
pe over havnen i Qaqortoq med udsigt til 
fjorden, isfjelde og en del af byen.

Til foråret går hotellet i gang med at 
bygge en boligblok med otte personale-
boliger i tillæg til hotellets eksisterende 
personaleboliger.

- Vores gæster bor godt og det skal selv-
følgelig også gælde personalet, siger Jim 
Riis.

Jim Riis har været direktør på Hotel 
Qaqaortoq i 12 år. Hotellet er oprindelig 
bygget i midten af firserne og udvidet flere 
gange. I dag har Hotel Qaqortoq 36 værel-
ser og 10 hotellejligheder.

Rekordbesøg i Sydgrønland
Turister og lokalbefolkning har taget Hotel Qaqortoq til sig så 2020 blev et rekordår

Medarbejdernes engagement  
og vores enestående beliggenhed 
giver succes

Direktør Jim Riis, Hotel Qaqortoq

Hotel Qaqortoq - Sydgrønlands eneste 4-stjernede hotel og konferencecenter. Hotellet ligger med en fantastisk udsigt til fjorden og Qaqortoqs travle havnemiljø.
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Air Greenlands charterafdeling varetager 
de flyvninger, som ikke berører koncernens 
faste ruteflyvninger. Dette omfatter bl.a. 
flyvninger for sundhedsvæsenet, turist-
flyvninger, heliskiing, Search & Rescue 
operationer, samt flyvninger til Thule Air 
Base. I udpræget grad omfatter afdelingens 
forretning dog også helikopterflyvninger i 

forbindelse med anlægsopgaver, forsknings- 
og råstofprojekter.  

Air Greenland Charter har akkumule-
ret rigtig mange års erfaring i den grøn-
landske råstofbranche - i særdeleshed i 
relation til landets mineralefterforsk-
ning; hvad end det gælder serviceper-
sonalet, administrationen eller piloter-

ne, er man i høj grad på hjemmebane i 
Grønlands, til tider udfordrende, klima 
og topografi. Således er Air Greenland 
Charter også et fordelagtigt valg for de 
internationale råstofselskaber, som ope-
rerer i Grønland.

”Der er ikke meget, vi ikke har set før, 
når det kommer til flyvninger i Grøn-

land. Vi har mange års tilbagevendende 
samarbejde med stort set alle råstofpro-
jekter i Grønland. Med Air Greenland 
Charter får man ikke blot en løsning fra 
A til B med udpræget ekspertise i arkti-
ske flyvninger, men også en partner, der 
er yderst velbevandret i råstofbranchen 
- med en naturlig forståelse for denne 
industris krav og rytme” - Sales Director, 
Flemming Glyager. 

Kombinationen af denne forståelse, 
ekstremt erfarne og kompetente medar-
bejdere samt det rette materiel er funda-
mentet i Air Greenland Charters evne til 
effektivt at kunne supportere råstofsel-
skaber i Grønland.       

Et integreret samarbejde  
er grundlag for succes 
Bluejay Mining er et af de selskaber, som 
har været aktive i Grønland gennem en år-
række - med flere licensområder i pipelinen. 
Selskabet har også i 2020 været en central 
kunde hos Air Greenland Charter, særligt 
i forbindelse med deres mest fremskredne 
projekt ’Dundas Ilmenite’ i det høje nord, 
tæt på Qaanaaq.       

Råstofindustriens  
foretrukne samarbejdspartner 
Air Greenland Charter er det oplagte valg, når selskaber effektivt skal have  
løst luftfartsrelaterede opgaver i Grønlands efterforskningssæson 

Udfordrende forhold og teknisk krævende flyvninger, som eksempelvis sling-operationer, er  
Air Greenlands hjemmebane.    

Med Air Greenland Charter får man ikke blot en løsning fra  
A til B med udpræget ekspertise i arktiske flyvninger, men  
også en partner, der er yderst velbevandret i råstofbranchen  
– med en naturlig forståelse for denne industris krav og rytme

Flemming Glyager 
Sales Director / Air Greenland Charter
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www.norlandair.is
Tel: +354 414 6960

email: norlandair@norlandair.is

Norlandair operates Twin Otter on skis and large size flotation tires and Beechcraft King Air 200.

On request, other aircraft types can be arranged, e.g. Dash 7/8, Fokker 50, Antonov 12.

Aviation services 
in the Arctic

Scheduled flight service to Constable Point / Nerlerit Inaat
Charter flights
Medevac service with medical sta�
Survey flights
Complete logistical services

”Air Greenlands services og dygtige pi-
loter har været et centralt element i suc-
cesen bag vores fremskridt. Samarbejdet 
har fungeret gnidningsfrit, og piloterne 
indgår som en integreret del af vores team 
i felten, hvor deres erfaring samtidig gør 
dem til en væsentlig kapacitet” - COO/ 
Bluejay Mining Plc, Bo Møller Stensgaard.  
Opgaverne for Bluejay Mining har inde-
holdt flere af de komplekse præcisions-
flyvninger, som kendetegner mineralef-
terforskning såsom seismiske målinger, 
sling-operationer og flytning af borerigge.       

Kort arktisk sæsonvindue kræver  
sikker, pålidelig og erfaren partner 
Effektivitet og fleksibilitet er i høj kurs, 
når det handler om efterforskning eller 
udvinding i Arktis. Den grønlandske sæ-
son er relativ kort., typisk med et feltak-
tivitetsvindue fra midt juni til slut sep-
tember. Når der samtidig oftest er tale 
om arbejde i ødeliggende egne med be-
grænset infrastruktur og heraf væsent-
lige omkostninger, gælder det for alvor 
om at minimere operative risici og mak-
simere udbyttet af sæsonen.        

”Det er kritisk for vores kunder at 
holde et højt aktivitetsniveau i som-
merhalvåret og vi flyver rigtig mange 
helikoptertimer i denne periode. Det 
kan være en hektisk periode for selska-
berne, hvor alt skal fungere. Vi skale-
rer op og ned på piloter og materiel 
efter kundens behov – om nødvendigt 
kan der arbejdes 24/7. Der er en fæl-
les interesse i et smidigt samarbejde 
og præcis eksekvering. Et tillidsfuldt 
samarbejde og en god fælles forståelse 
er nøglen til succes” - Charter Manager, 
Toke Brødsgaard. 

Air Greenland Charter tilbyder en 
høj grad af fleksibilitet i dette samar-
bejde, dog er der et område, hvor man 
aldrig går på kompromis; sikkerheden. 
Der er en udpræget safety-always kultur 
i Air Greenland, og koncernens erfarne 
piloter er certificeret efter de højeste 
standarder og gennemgår årligt nøje 
tilrettelagte træningsforløb. Som et led 
i denne proces er Air Greenland ved at 
opnå en BARS certificering, der er en af 
de højeste standarder indenfor råstof-
industrien.

Hos Air Greenland Charter kender man de forhold som gælder i landets travle  
efterforskningssæson og piloterne er vant til at indgå i remote-camp operationer.     
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Helicopter charter in all parts of Greenland 

helicopter.gl +299 494230info@helicopter.gl

THE BEST POSSIBLE WAY
TO EXPERIENCE GREENLAND

CHARTER

Helicopter tours in South Greenland 
TOURS

ISG blev etableret i 2019 som det nye om-
drejningspunkt for erhvervsliv, udvikling 
og iværksætteri i Kommune Kujalleq. ISG 
baserer sig på klyngesamarbejder, innova-
tive visioner og ikke mindst på at udvikle et 
nyt narrativ for hele regionen. I 2019 rejste 
direktør i ISG Allan Chemnitz til en lang 
række byer, bygder og fåreholdersteder i 
kommunen for at skaffe datagrundlag til 
en ny vision for Sydgrønland baseret på lo-
kal forankring og reelle behov.

”Vi spurgte ganske enkelt: Hvad lever 
du af i dag, og hvad skal du leve af i mor-
gen? Svarene gav os både råmaterialet 
til den strategi, vi nu arbejder efter. Den 
grundlæggende research er vores sikker-
hed for, at forretningsudviklingen er rea-
listisk og solidt forankret lokalt,” siger 
Allan Chemnitz. 

Arbejdet viser, at Sydgrønland står over 
store opgaver, men et enormt potentiale. 
ISG har kategoriseret arbejdet i fire søjler: 

turisme, fiskeri, fødevarer og råstoffer. 
”Tilgængeligheden er helt central. Hvis 
vi skal udleve vores potentiale inden for 
de fire søjler, så skal det være muligt at 
komme frem og tilbage. Derfor arbejder 
vi hårdt på at sikre, at lufthavnen i Qaqor-
toq kommer – og at den får de rette dimen-
sioner. Det samme gælder havneanlæg i 
regionen, som har et potentiale til at skabe 
et center for både fragt og krydstogttu-
risme,” siger Allan Chemnitz.

Gode intentioner på turismeområdet 
kræver investeringer
Turisme er et af de områder, som er helt 
afhængig af tilgængeligheden. Derfor 
arbejder ISG på at udvikle en regional 
strategi for turismeerhvervet samt en 
model for, hvordan partnerskaber faci-
literes mellem lokale og internationale 
aktører. Her er den nye lufthavn en alt-
afgørende faktor: 

”Udfordringen på turismeområdet er, at få 
sat handling bag ordene. Vi oplever, at der 
er stor opbakning til vores visioner, men 
der skal altså investering og finansiering 
til. Jeg tror faktisk, at landspolitikerne er 
blevet overraskede over, hvor ambitiøse 
vi er i Sydgrønland,” lyder det fra Allan 
Chemnitz. 

Nytænkning i fiskerisektoren:  
Fra torsk til tang og ørreder
Fiskeri har i en årrække været vigende i Syd-
grønland, og sektoren er i dag primært af-
hængig af torskens bevægelser. I fremtiden 
bør den Blå Økonomi afsøge indtægter fra 
flere forskellige kilder. ISG leder f.eks. pro-
jekter med produktudvikling inden for 
aquakultur og dyrkning af tang. 
”Vi er meget inspirerede af islandske og 
norske projekter, hvor man i tilsvarende 
klima dyrker tang til foder. I dag impor-
teres stort set alt foder til fåreholderste-
derne, men hvorfor kombinerer vi ikke 
fårehold med aquakultur?” konstaterer 
Alle Chemnitz, der tilbyder rådgivning 
om forretningsplaner til denne type pro-
jekter.

Stort potentiale for udvikling  
af fødevarer til eksportmarkedet
Landbruget i Sydgrønland har potentiale 
til at levere en stor del af Grønlands føde-
varer, ligesom her er gode muligheder for 
at udvikle specialprodukter rettet mod eks-
portmarkedet.

”De nye trawlere kan for eksempel pro-
ducere benmel direkte på skibene, som 
kan bruges som foder i landbrugene. Det 
er en oplagt forretningsmulighed, som 
både kan give landmændene billigere 

lokalproduceret foder og understøtte fiske-
riet,” fortæller Allan Chemnitz.

Han mener, at det i høj grad er en men-
talitet, der skal ændres for at disse visioner 
kan blive til virkelighed. 

”Vi skal til at tænke forretning mere 
kommercielt og fokusere mindre på til-
skudsperspektivet. Vi skal ganske enkelt 
have en større grad af selvbårenhed ind 
i samfundet. Det kommer til at tage tid, 
men det er nødvendigt, for tilskudstan-
kegangen er ikke bæredygtig på sigt,” 
mener han.

Mineskole skal uddanne  
lokale specialister
Sydgrønland har en rig undergrund og der-
for det naturligt at lade råstoffer indgå som 
en væsentlig del af den overordnede strategi 
for regionen. ISG arbejder på at skabe lokale 
arbejdspladser på baggrund af de råstoftil-
ladelser, der gives. Derfor ligger en råstofud-
dannelse placeret i Sydgrønland også højt 
på dagsordenen. 

”Viden skal være i højsædet, også 
på råstofområdet. Vi ønsker derfor en 
uddannelse, der i højere grad fokuserer 
på råstofbearbejdning og på laborato-
rieteknik end på sprængning og hånd-
tering af store maskiner,” lyder det fra 
Allan Chemnitz.

Om ISG
Innovation South Greenland A/S er ejet af 
Kommune Kujalleq og er omdrejningspunk-
tet for Erhvervslivet, Turismeudvikling og 
Iværksætteri i Kommune Kujalleq. Det er 
muligt at følge ISG gennem hjemmesiden 
og høre en række podcasts om erhvervslivet 
i syd. Se mere her www.isg.gl

Fokuseret forretningsudvikling i Sydgrønland
Med etableringen af organisationen Innovation South Greenland (ISG)  
i 2019 er der udstukket en klar kurs i arbejdet med at udvikle regionen

Udviklingen af de maritime erhverv sammen med fødevareproduktion og råstoffer er blandt de mange erhvervsmuligheder som har potentiale for 
videre vækst i Sydgrønland.

Direktør Allan Chemnitz (nr. to fra h.), sammen med sekretariatsholdet i Innovation  
South Greenland.
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I BankNordik har vi solid erfaring som finansi
el samarbejdspartner for erhvervslivet i Nord
atlanten. Vi ser det som vores væsentligste  
opgave at sikre, at din virksomhed har de  
bedste rammer for at vokse og udvikle sig.

Vores kompetente rådgivere har erfaring med  
en lang række brancher og virksomheder af 
forskellig størrelse og kompleksitet. 

Vi giver din virksomhed den opmærksomhed,  
den fortjener, og vi bruger vores ressourcer  
der, hvor de skaber mest værdi for dig.

www.banknordik.gl

Rådgivning, som alle kan forstå

De bedste  
rammer for  
din virksomhed 
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