Ittoqqortoormiit: 1 Kvartal Rapport 2018
Indledning
Hvis turisme skal fortsætte med at være beskæftigelsesmulighed i Ittoqqortoormiit skal
man arbejde hårdt for at for nok siddepladser på flyvende mellem Reykjavik og Nerlerit
Inaat og retur fra Nerlerit Inaat til Reykjavik.
I kan se under bilag nr 1 at hvis man skal bestille billetter viser den mange, at der er
udsolgt for siddepladser.
Problemet er ikke kun for turister, den er også velkendt for lokale her i Ittoqqortoormiit.
Jeg har mange gange kontaktet Norlandair for at sætte et ekstra fly bare for at får lokale
tilbage til Ittoqqortoormiit fra Island.
Så jeg håber fra Kommuneqarfik Sermersooq samt Selvstyret kan arbejde hårdt for at for
flere siddepladser på flyene, for at have en bedre flyrute til Nerlerit Inaat.
Denne vinter har vi mistet mange turister der skulle ellers komme her men der er aldrig
pladser nok. Hvis vi har en gruppe for 10 eller mere er der slet ikke en mulighed. Så jeg
håber virkeligt at der skal ændres servicekontrakt til flere siddepladser.
Det kan ikke passe at vi skal charter en fly fra Reykjavik til Nerlerit Inaat hvis der skal
komme flere end 10 personer, hvis der er allerede en servicekontrakt med Norlandair.
I den først kvartal har vi haft et par ture med hundeslæde samt snescooter transport for
gæster.

Via guide job og kunsthåndværk job, er der mange familier der har indtægter fra turisme.
I første kvartal af 2018 var der mere end 10 personer (37%), der direkte tjente penge selv
på turisme i Ittoqqortoormiit og nogle af disse som direkte resultat af vores samarbejde
med vores lokale fangere i område.

Produktdvikling
Snescooter safari med snescooter i Liverpool Land, samt i Jameson Land. Deter fo at tage
billeder af isbjørn samt moskus. De har været en stor succes.

Turistinformation
Give general informationen turisme i form af post, e-mail og personligt med hensyn til det
nordøstlige Grønland.
I første kvartal repræsenterede turistinformationen arbejde kun potentielle turister og
hovedsagelig turister, der planlægger uafhængige rejser for vinteren 2018 samt sommeren
2018
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