
QEQERTARSUAQ 

 

- Erhvervsudvikling 
Qeqertarsuaq har behov for et øget fokus på erhvervspotentialer for at modstå yderligere 
fraflytning. Byen har et særligt potentiale ift. en videreudvikling af råvareproduktion og 
produktudvikling, f.eks. indenfor vandressourcer, fiskeri og nye landbrugsmuligheder, samt nye og 
forbedrede turistattraktioner i samspil med resten af Diskobugten. Hertil kommer en rolle som 
supplerende base for offshore aktiviteter. Der skal sikres arealer til denne alsidige erhvervsudvikling 
(fiskefabrik, vandproduktion, landbrug, turisme), under hensyntagen til de forskellige brancher og 
med fokus på nye arbejdspladser samt udvikling af serviceerhvervene. 

For Kangerluk gælder, at der i tæt samarbejde med Qeqertarsuaq bør sættes kræfter ind på 
fiskerierhvervet, eller der kan satses på landbrugsmuligheder. Alternativt kan potentialet som 
turistmål undersøges og styrkes, hvilket kræver forbedrede adgangsforhold. 

- Uddannelse 
Byen har en række solide uddannelsesinstitutioner og en fremsynet folkeskole, men mangler tilbud 
om videreuddannelse, praktikpladser og efteruddannelse, når de unge har gennemført folkeskolen. 
Muligheder for nye uddannelsesinstitutioner til opkvalificering, samarbejde med Arktisk Station eller 
etablering af en efterskole, bør være til stede i planlægningen, og kan samtidig sikre synergieffekt 
mellem institutionerne.  

Kangerluk har meget begrænsede uddannelsesmuligheder og bør derfor understøttes af muligheder 
i Qeqertarsuaq eller andre steder i Diskobugten. Skolens flere funktioner skal også gå igen i de 
fysiske rammer. 

- Bosætning og gode boliger 
Qeqertarsuaq kendetegnes ved mange fritliggende huse og velfungerende kædehuse. Der skal 
fortsat være plads til forskelligt byggeri i mindre skala til flere målgrupper i blandede boligområder, 
og ved eventuel udvidelse af byen mod vest eller syd skal mangfoldighed i boligområderne stadig 
sikres. 

Der bør muliggøres andre anvendelsesmuligheder for Kangerluks tomme boliger, så de ikke 
forfalder yderligere, ligesom der samtidig må forventes saneringsbehov. 

- Kultur og identitet 
Kulturlivet i Qeqertarsuaq skal styrkes gennem fysiske rammer i byrummet, f.eks. gennem 
væresteder og flere udendørsaktiviteter for især børn og unge og foreningslivet. Det skal 
planlægningen være med til at sikre. Naturen spiller en stor rolle for de lokale borgere, og 
aktiviteter som hundeslædekørsel, fiskeri, fangst, skiløb, vandring mm. kan understøttes af 
planlægningen. Eventuelle etableringer af uddannelsesinstitutioner kan være med til at skabe mere 
liv på kulturområdet, og eksisterende kulturfunktioner skal være tydeligere i bybilledet. 

Kangerluk bør indtænkes i Qeqertarsuaqs kulturliv og i Diskobugten generelt. 

- Tryghed og det gode liv 
Forskellige tiltag kan være med til at skabe tryghed. F.eks. bør mere uformelle fritidstilbud med en 
forebyggende karakter understøttes, både administrativt og gennem arealer til formålet (f.eks. 
væresteder og værksteder). Qeqertarsuaq har mange oplagte samlingssteder, som bør defineres 
klarere og gøres attraktive med borde og bænke, og et udbygget stisystem kan være med til at 
skabe bedre sammenhæng i byen, og borgerne har allerede peget på flere områder. 



I Kangerluk kan en decideret fællesanvendelse af de offentlige institutioner være med til at fremme 
trygheden og livet i bygden. 

- Sundhed og forebyggelse 
De mange initiativer i Qeqertarsuaqs udeområder bør understøttes af arealer, der muliggør mange 
fysiske aktiviteter til forskellige målgrupper, det gælder f.eks. grillpladser, boldbanen og ønsker om 
legeplads i nærheden heraf. Samtidig skal muligheden for hundehold bevares og placeres på 
hensigtsmæssige steder i tilknytning til byen. 

De forebyggende indsatser kan også rettes mod fritidsaktiviteter, væresteder, uddannelse mm. 

- Infrastruktur og forsyning 
Qeqertarsuaqs havnefaciliteter bør forbedres for at kunne imødekomme de forskellige 
erhvervsmuligheder og for at servicere borgerne, det gælder både kajområdet, jollehavn og 
pontoner. Byen er især i vinterhalvåret befordringsmæssigt afgrænset fra resten af Diskobugten, og 
ændrede vejrforhold gør jollerne mere udsatte. En lufthavn i relation til offshore-udviklingen vil 
også kunne forbedre adgangen til Qeqertarsuaq. Der er udlagt areal til lufthavn øst for byen. Den 
endelige placering og indretning, samt vejforbindelse skal afklares i mere detaljerede undersøgelser 

En større del af byen bør sikres forsyning og kloakering/afledning af gråt spildevand (herunder 
hensigtsmæssig placering af udledning), og alternativer som jordvarme skal undersøges. 
Natrenovation, tele- og tankanlæg er placeret tæt på eksisterende og potentielle boligområder, 
hvorfor det på sigt kan blive nødvendigt at finde alternative placeringer. 

Kangerluk er meget isoleret i forhold til infrastruktur og transportmuligheder, og der bør overvejes 
løsninger herfor, herunder evt. arealudlæg til helistop. 

- Klima, miljø og natur 
Qeqertarsuaq har etableret modtagestation og er forsøgsområde for affaldstransport. Trods sin 
størrelse er der åben forbrænding i byens udkant. I stedet bør der arbejdes og planlægges for 
bedre affaldshåndteringsløsninger, f.eks. transport af affald. Også i Kangerluk kan placering af 
dumpen eventuelt genovervejes. 

Naturen på Qeqertarsuaq er enestående og anvendes både af borgere fra hele Diskoregionen og 
turister. Derfor er det særligt vigtigt at tydeliggøre naturbeskyttelsesområderne og samtidig 
muliggøre en aktiv brug af området, f.eks. ved etablering af mindre broovergange, flere stiforløb og 
udlæg af rekreative områder. 

- Kulturarv og bevaring 
Byen har en spændende historie som Nordgrønlands hovedstad og en række bevaringsværdige 
bygninger, som der bør tages vare om, blandt andet gennem styrkelse af museet, samt alternativ 
og nutidig anvendelse af bygningerne. Også hundeslædekørslen er central for områdets kultur, og 
forhold for dette skal styrkes i den fysiske planlægning. 

Også øens nedlagte bosteder, bl.a. Nipisat og Qullissat skal beskyttes i deres anvendelse gennem 
planlægningen af det åbne land. 

- IT, demokrati og dialog 
Kommuneplanen skal blive et vigtigt og målbaseret redskab for den gode forvaltning, og brugen af 
den skal formidles til borgerne, og der skal være plads til debatmøder i kommunens processer. 
Dialogen mellem borger og kommune skal styrkes, også via digitale medier. 

  


