SEKTORPLAN
REKREATIVE UDERUM OG AKTIVITETER
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OM SEKTORPLANEN

Sektorplanen skal skabe et sammenhængende overblik over planer og skitsere samfundstendenser med relation til Qasuitsup Kommunias rekreative uderum og aktiviteter, derudover skal planen fungere som et værktøj
for beslutningstagere, som sætter rammerne for den fremtidige udvikling inden for området omkring uderum
og aktiviteter. Denne sektorplan har til formål at de gode rekreative arealer bevares samt at der skabes grobund for at forbedre og udvikle nye områder i form af fælles arealer til rekreation, aktiviteter samt brugen af
den fremtrædende kulturarv.
Denne sektorplan er baseret på kommunalbestyrelsens såvel som borgernes, driftsansvarlige og andre interessenter og aktørers ønsker, målsætninger og visioner for de rekreative uderum i Qaasuitsup Kommunia.
Sektorplanen gør.
Sektorplanens hovedfokus er de følgende temaer, som står centrale for de rekreative uderum i kommunens
byer og bygder. Disse temaer behandles for alle byens byer og for kommunens bygder. Disse temaer er:
Læring
Motion
Fællesskab
Rekreation
Der skal være fokus på temaerne, for at tilgodese de mange forskelligartede aktiviteter kommunens borgere og
besøgende har i de rekreative uderum.
Interessenter
Alle kommunens borgere og erhverv bliver berørt af og har interesse i denne sektorplan. Mange af kommunens
borgere bruger på daglig basis de rekreative område i Qaasuitsup Kommunia og det er vigtigt, at sikre disse
områder til glæde for borgerne. Dette gælder såvel sommer- som vinteraktiviteter. Samtidig besøger flere og
flere turister Qaasuitsup Kommunia, der også benytter de mange gode rekreative områder.
Samtidig fungerer sektorplanen som politisk og administrativt beslutningsværktøj, der skal sikre fælles retning
og strategisk prioritering. Denne sektorplan har indflydelse på mange af kommunens ansvarsområder og forvaltninger og fritidsområder. Den vil i fremtiden indgå som et værktøj i planlægningen af byer og bygder.

2

BYER

Registreringer og kortlægning
af eksisterende fysiske forhold

Byudvikling, demografi,
bylivstendeser,
brugergrupper

Ønsker og fokusområder
gennem borger- og interessentinddragelse

Kortlægning og hierakisk
inddeling af byrum og pladser
i byerne
Prioritering og udvælgelse af
indsatsområder
Vision og succeskriterier for
hver enkelt by med fokus på
uderum og aktiviteter

Politiske mål, kommuneplan,
planstrategi, andre
sektorplaner

Samlede strategier
og visioner for
bygdernes rekreative uderum og
aktiviteter

BYGDER

Nationale strategier
Selvstyrets visioner
Offentlige undersøgelser

Ønsker og fokusområder
gennem borger- og interessentinddragelse

Kortlægning af fokusområder
og ønskede udviklingsarealer
til uderum og aktiviteter

Prioritering og udvælgelse af
indsatsområder
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Samlede strategier
og visioner for
byernes rekreative
uderum og aktiviteter

FORUDSÆTNINGER
Sektorplanen har til formål at sikre, at fremtidige investeringer foretages på et strategisk og oplyst grundlag.
Derfor er det vigtigt at forholde sig til politiske målsætninger såvel som udviklingstendenser og de eksisterende
fysiske forhold der gør sig gældende på sektorplanens område.
Sektorplanen er udviklet ud fra byernes egne registreringer og inddragelse af forskellige interessenter, såsom
museumsledere, fritidsledere, skoleledere og lignende. Samtidigt er hver enkelt bygd inddraget gennem det
lokale bygdekontor som afholder borgermøde og anden inddragelse. Dermed bygger sektorplanens succeskriterier, mål og ønsker på borgernes og interessenternes egne tanker, ideer og ønsker. Dette er med til at rodfæste sektorplanen i borgerens egen hverdag og fritid.
Sektorplanen har til formål at fungerer som politisk og administrativt beslutningsværktøj, der skal sikre fælles
retning og strategisk prioritering. Denne sektorplan har indflydelse på mange af kommunens ansvarsområder
og forvaltninger og fritidsområder. Den vil i fremtiden indgå som et værktøj i planlægningen af byer og bygder.
Sektorplanen er et ”levende” redskab der opdateres løbende og som bygger på borgerinddragelse og ønsker fra
interessenter. Løbende opdateres sektorplanen med nye ønsker og handlingsmål, så planen hele tiden fremstår
som et opdateret værktøj til den fremtidige udvikling.
Ønsket med planen er bland andet at bruge den til fremtidig planlægning og udarbejdelse af kommuneplanstillæg. Dermed sikres et bredere perspektiv på planlægningen og et ønske om mere fokus på udvikling. Gennem planlægning kan der udlægges arealer og ligeledes friholdes arealer fokuseret på rekreative uderum og
aktiviteter så der åbnes om for udvikling og prioritering.
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STATUS PÅ NUVÆRENDE FYSISKE FORHOLD
Qaasuitsup Kommunia – verdens største kommune
– er kendetegnet ved, at have mange gode friarealer, som bruges vinter og sommer. Kommunen udgør
et areal på mere end 660.000 km2, og spænder fra
omkring 67 grader nordlig bredde til cirka 81 grader
nordlig bredde, er der stor forskel på levebetingelserne i kommunens byer.
I Qaasuitsup Kommunia ligger 5 af byerne samlet i
området omkring Diskobugten, og de ligner derfor
til dels hinanden. Diskobugten er kommunens turismecentrum med Ilulissat som hovedmål. De 5 byer
har alle muligheder for indkøb, skolegang, børnepasning, fritidsaktiviteter og servicemuligheder.
De resterende 3 byer ligger fordelt langs kysten mod
nord.
Mange af kommunens borgere bruger på daglig basis
de rekreative område i Qaasuitsup Kommunia til vidt
forskellige formål, og det er vigtigt, at sikre disse
områder til glæde for borgerne. Dette gælder såvel
sommer som vinter.
Muligheden for fritids- og friluftsaktiviteter er af stor
betydning for Qaasuitsup Kommunias borgere og med
til at styrke sammenholdet, samt muliggørelsen af en
aktiv hverdag med fokus på forbedret folkesundhed
og livskvalitet. Gennem nye tiltag og forbedringer af
eksisterende forhold kan anderledes bevægelsesformer indarbejdes i byens fysiske miljø og derigennem
aktivere byernes og bygdernes borgere, samt skabe et
aktivt miljø, omkring byer og bygder, både i den tætte
bebyggelse og i det åbne land, til brug for turisterne
til aktiv ferie og autentiske naturoplevelser.
De reakreative områder rummer således mulighed for
mange forskellige aktiviteter, og det skal de fortsætte
med. Det er derfor vigtigt at alle disse aktiviteter
sikres i denne sektorplan. Samtidig skal denne plan
også være med til at sikre, at fremtidige aktiviteter
sikres i planlægningen.
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SNITFLADER TIL ANDEN PLANLÆGNING OG
UDVIKLINGSTENDENSER
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TURISME

Inden for de sidste årtier er der sket en stor udvikling
af turismen i Grønland generelt. Qaasuitsup Kommunia har udviklet sig fra at have fiskeri som eneste
hovederhverv til at have både fiskeri og turisme som
hovederhverv, og udviklingen fortsætter. Qaasuitsup
Kommunia er den førende kommune i Grønland inden
for turisme med ca. 25 % flere overnatninger i 2012
end Kommuneqarfik Sermersooq, som er den kommune med næstflest overnatninger. Især Ilulissat og
områderne i Diskobugten er knudepunkt for turisterhvervet i regionen.
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DEMOGRAFI
Knap en tredjedel af Grønlands befolkning bor i Qaasuitsup Kommunia. Per 1. juli 2014 boede der 17.405
personer i kommunen, men tallet er faldende. I 2012
faldt indbyggertallet med 1 %, hvilket svarer til et fald
på 189 personer. Siden 2003 er indbyggertallet samlet
set faldet med 7 %.
Qaasuitsup Kommunias aldersfordeling er nogenlunde
svarede til den generelle fordeling i resten af Grønland. Blandt befolkningen er fordeling på aldersgrupper følgende:
0-5 årige: Qaasuitsup Kommunia 8,6 %, hele landet
8,6 %
6-16 årige: Qaasuitsup Kommunia knap 17 %, hele
landet knap 16 %
17-64 årige: Qaasuitsup Kommunia 66 %, hele landet
68 %
65-99 årige: Qaasuitsup Kommunia 8,4 %, hele landet 7,4 %
I de seneste 10 år er befolkningen i den erhvervsaktive alder blevet ældre, og der er blevet flere over 65
år. Ifølge befolkningsprognosen vil gruppen af ældre
vokse yderligere i de kommende år.
Generelt er tendensen, at folk flytter fra bygderne til
byerne - som det også gør sig gældende globalt set.
Tendensen er dog ikke helt så markant i Qaasuitsup
Kommunia som mange andre steder i Grønland. I
perioden 1977-2012 er andelen af byboere i Qaasuitsup Kommunia steget med 4 % (fra 72% til 76 %).
Det er primært i Midtgrønland og Diskoregionen, at
man kan se en stigning.
I forhold til Qaasuitsup Kommunias 8 byer med tilhørende lokalområder er det kun Ilulissat-området,
der har haft befolkningstilvækst siden år 2000, mens
Upernavik-området har været uændret. De øvrige 6
områder i Qaasuitsup Kommunia har alle haft befolkningstilbagegang.

2012
Januar
Hele landet
Kujalleq
Sermersooq
Qeqqata
Qaasuitsup
Udenfor kommunerne

56.749
7.417
21.813
9.638
17.687
194

2013
Juli
56.810
7.302
21.851
9.668
17.705
284

Januar
56.370
7.151
21.868
9.620
17.498
233

2014
Juli
56.483
7.189
21.979
9.517
17.566
232

Januar
56.282
7.088
21.236
9.436
17.291
231

Juli
56.295
7.024
21.179
9.465
17.405
222
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STIGENDE ANTAL ÆLDRE

Tendensen i Qaasuitsup Kommunia siger, at der i de
kommende år vil komme et stigende antal ældre.
Dette gælder ikke kun for Qaasuitsup Kommunia men
for hele Grønland.
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Kommunens befolkning er koncentreret omkring
Ilulissat (26 %), Aasiaat (18 %) og Uummannaq (7
%). I alt bor 51 % af kommunens befolkning i de tre
distrikter.
I Qaasuitsup Kommunia har der gennem det seneste
årti overordnet været en lille negativ nettotilflytning,
da antallet af flytninger fra kommunen er lidt højere
end antallet af flytninger til kommunen. Dette står i
stor kontrast til Grønlands byer generet, der oplever
en stor stigning i vækst.
For Qaasuitsup Kommunias byer gælder en blandet
befolkningsudvikling med skiftende op- og nedgange.
Den største udvikling i kommunens befolkningsgrundlag forventes fremover at ske i de større byer,
herunder Ilulissat og de øvrige byer med status som
potentielle forsyningsbaser for offshore industrien og
offshore relaterede erhverv.
Det er imidlertid vanskeligt at konkretisere omfanget
og hastigheden af den forventede udvikling. Dette
skyldes, at den er tæt forbundet med den globale
økonomi og udviklingen inden for råstof- og turismebrancherne. Derudover afhænger det af beslutninger i Selvstyret om eventuelle investeringer i f.eks.
lufthavne og havne.
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ÆNDRET LEVEVIS

Livsstilsændringer ses i stigende grad, hvor den
traditionelle grønlandske levevis erstattes af en mere
vestlig livsstil. Det resulterer i, at tilfælde af livsstilssygdomme, så som type 2 diabetes (sukkersyge),
er steget markant de seneste årtier.
Størstedelen af befolkningen lever en tilværelse uden
større fysisk aktivitet og med øget indtag af junkfood,
sodavand, slik, kager og lignende. Især de yngre
befolkningsgrupper spiser usundt, og det er derfor
vigtigt at målrette forebyggende tiltag mod denne
befolkningsgruppe.
Det er ikke kun blandt børn og unge, at der er sundhedsproblemer. Der er en udbredt overvægtighed
blandt både kvinder og mænd, hvilket skaber et behov
for en ændret livsstil. Over 25% af befolkningen over
65 år har type 2 diabetes, og tendensen er stigende
med alderen. Det er derfor også vigtigt at sætte fokus
på ældres livsstil og mulighed for bevægelse. Tiltagende funktionshæmning med alderen er derfor også et
punkt, der skal fokuseres på. De ældres netværk er
også en betydelig faktor for aktivitetsniveauet.
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SNITFLADER TIL ANDEN PLANLÆGNING

Kommuneplan 2014-16 for Qaasuitsup Kommunia
Sektorplanen tager udgangspunkt i de politiske målsætninger og visioner, som er fremsat i Kommuneplan
2014-16 for Qaasuitsup Kommunia, kommunens relevante strategier samt de ønsker, der er på sektorområdet.
Sektorplanen er således en direkte udmøntning af kommuneplanen.
Planstrategi
Kommuneplan 2014 – 26 for Qaasuitsup Kommunia
Qaasuitsup Kommunias Ældrepolitik
Ifølge Qaasuitsup Kommunias ældrepolitik skal ældre have de bedst mulige levevilkår, og bibeholde deres
selvstændighed og værdighed. Målsætningerne for de ældre i Qaasuitsup Kommunia indeholder ønsker om, at
ældre skal blive boende i eget hjem længst muligt, og at de skal have hjælp til selvhjælp for bedst muligt at
kunne tage vare på sig selv.
Det forebyggende arbejde på ældreområdet skal prioriteres højt, og de nødvendige fysiske hjælpemidler skal
være til stede. Omgivelserne skal være ældrevenlige, så der er mulighed for aktivitet, men også så de ældre
selv kan klare dagligdagens opgaver på sikker vis. Dette inkluderer, at alle offentlige institutioner er indrettede,
så der er let tilgængelighed, at trafikstrukturen er tilpasset gangbesværede, og at der skal være bænke langs
veje, trapper og andre færdselsruter. Dette er naturligvis en central del i Sektorplan for rekreative arealer.
Nationale planer og strategier
Ud over Qaasuitsup Kommunias egen kommuneplan og planstrategi, har denne sektorplan også en snitflader
til Naalakkersuisuts landsdækkende sundhedsstrategi – Inuuneritta II 2013–2019 og Naalakkersuisuts befolkningsundersøgelse fra 2005–2009 – Levevilkår, Livsstil og Helbred. Genneførslen af handlingsplanerne for
denne sektorplan medfører, at Qaasiutsup Kommunia kan være md til at bidrage til at opfylde strategiens mål
og visioner, og på en naturlig måde være med til at forebygge det stigende antal livsstilssygdomme, som ses i
Grønland.
Sundhedsstrategien, Inuuneritta II 2013-2019, påpeger, at fysisk aktivitet er en vigtig faktor for et godt helbred. Det er også vigtigt, at den fysiske aktivitet er sjov og indholdsrig, og at den styrker oplevelsen af socialt
sammenhold. Der skal altså laves lokal planlægning, der lægger vægt på udformningen af nye og eksisterende
boligområder, institutioner og opholdsstedet i nærmiljøet, så de inspirerer til bevægelse, leg og sociale aktiviteter. Denne sektorplan er en naturlig forlængelse af netop dette perspektiv, da den skal sikre, at de grønne
områder i byen forbliver grønne og muliggør både leg og aktiviteter
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POLITISKE MÅLSÆTNINGER

Strategi 2020
I Strategi 2020, som er Qaasuitsup Kommunias planstrategi, er visionen, at der skal være plads til mange forskellige mennesker, oplevelser og udvikling. Sloganet siger, at der skal være plads til at leve.
I Strategi 2020 opstilles 4 kerneværdier:
Fællesskab
Læring
Mangfoldighed
Gæstfrihed

Sektorplanen tager udgangspunkt i de politiske
målsætninger og visioner, som er fremsat i Kommuneplan 2014-26 for Qaasuitsup Kommunia, kommunens
relevante strategier samt de ønsker, der er på området.
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De 4 kerneværdier repræsenterer forskellige relevante visioner fra kommunens side. Disse er, at alle skal tage
aktivt del i samfundet og være engagerede. Viden om den grønlandske kultur skal overleveres fra generation
til generation. Man skal værne om naturens og årstidernes variation, de mange oplevelsesmuligheder samt kulturen. Den traditionelle grønlandske gæstfrihed skal bevares, så alle føler sig velkomne, og nyankommne skal
ses som en ressource.
Qaasuitsup Kommunia ønsker at være et attraktivt sted at bo, og man stræber derfor i kommunen efter at implementere tiltag på forskellige områder og af varierende omfang, for at opfylde dette ønske.
Der skal sættes fokus på kulturen i kommunen. Det er vigtigt at den grønlandske kultur bevares og formidles
videre til yngre generationer for at bibeholde de gamle traditioner. I tråd med at bevare de gamle traditioner
skal kulturarven og bygningskulturen bevares, og den skal ikke mindst formidles videre til både lokale såvel
som turister.
Turismeerhvervet skal udvikles, og det skal med tiden omfatte, at turister valfarter til hele kommunen. Det er
vigtigt at tiltrække turister, men det er også vigtigt at tiltrække nye borgere til kommunen og ikke mindst fastholde de nuværende. Det skal være attraktivt at bosætte sig i Qaasuitsup Kommunia, og både foreningslivet og
kulturlivet skal støttes i kommunen for at styrke fællesskabet.
Foreningslivet skal også være med til at skabe trygge rammer for børn i kommunen, ligesom et fokus på sundhed og forebyggelse skal være med til at give indbyggere i alle aldre et sundt og godt liv.
For at skabe de bedste rammer for et godt liv er det vigtigt, at der også er fokus på vores natur. Det er vigtigt
at indtænke bæredygtighed når der snakkes om Qaasuitsup Kommunias klima og miljø.
Den fulde udgave af Strategi 2020 kan findes på Qaasuitsup Kommunias hjemmeside.

OPSAMLING

Fra bygder til centre
Qaasuitsup Kommunia, som resten af grønland,
oplever en tendens til koncentration i de større by og
flere og flere bygder lukkes eller minimeres, bl.a. er
bygden Kangerluk på Diskoøen nede på en befolkning
på 11 personer.
Dette er en væsentlig forandring i et land, hvor livet
indtil for nylig blev levet i små, afsondrede samfund.
Derfor stilles der stadig større og større krav til
byernes udbud af og muligheder for aktiviteter, samt
uderum der fordrer socialkontakt og rekreation.
Centrenes nye krav og forandringer skyldes ikke blot
den interne til- og fraflytning, men også den stigende
turisme.
Den globale turisme har de senere år udviklet sig
imod en mere desinationsbåren turisme, hvor fokus
er rettet mod enkle destinationer hvor en autentisk
oplevelse forventes og hvor kulturelle og landskabelige forskelle opleves.
Dette har været med til at fremme Grønland som en
større destination på turimekortet, med sine enorme
landskaber og autentiske oplevelser.
Denne tendens er med til at og bør mere i fremtiden være med til at forme de nye uderum og byernes
fysiske billede.

14

BYLIVS TENDENSER
Sociale kompetencer
Flere mennesker bor alene og mange flytter rundt
for at finde arbejde og studere. Derfor er byens rum
blevet et vigtigt element i fremme af social kontakt
da flere lever alene og har behov for at komme ud
og møde andre eller deltage i anden aktivitet med
andre mennesker. Fællesskabet og det sociale samvær
med andre mennesker er af megen stor betydning for
menneskers velbefindende, deres psykiske sundhed
og humør.
Flere ældre
Med den stigende gruppe af ældre er det vigtigt med
bredere fokus på aktiviteter og variationer henvendt
til de ældre. For den ældre generation er det af stor
betydning at de har muligheder for at komme ud og
rundt i det fysiske miljø, så de kan holde sig aktive og
beholde kontakten med andre mennesker
Kropskultur
Affødt af øget antal livsstilssygdomme, stillesiddende
arbejde, samt fokus på den sunde krop, er interessen
for aktivtet i dagligdagen øget væsentligt. Jogging,
kondiaktiviteter, gåture og fysisk aktive gøremål er i
dag blevet en større del af det samlede liv i byerne. At
skabe bevægelsesmuligheder og aktiviteter i byer og
det åbne land er vigtigt i forhold til at kunne aktivere
og skabe muligheder i de førnævnte områder, en aktivering som er med til at forebygge livsstilssygdomme,
en sund krop og en lang række andre følgesygdomme
Læring og oplevelser
Byens rum har mange muligheder for at skabe aktiviteter med fokus på oplevelser og læringsmiljø. Flere
mennesker bruger store dele af deres tid indendørs
på arbejdet eller derhjemme foran computeren eller
tv. Byens rum er derfor de seneste år brugt mere som
en del af oplevelsesøkonomiens funktioner og som et
kulturelt læringsmiljø. Her er der også stor fokus på
den stigende turisme og dets ønske om forståelse,
oplevelse og indlevelse i de givne turistdestinationer
og dets kultur og historie
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FOKUS BRUGERGRUPPER
Turister
Byerne besøges, specielt i sommer månederne, af
store mængder turister. Turisterne findes i flere forskellige typer – krydstogtturisterne som ankommer
i store flokke til byerne og opholder sig i kort tid, de
aktive med fokus på friluftslivet, samt de natur og kultur interesserede der opholder sig i byen for at opleve
dets kultur og derfra tage gåture i den omkringliggende natur.
Motionister
Med fokus på den stigende kropskultur bruges byen af
flere motionister der søger et aktivt liv, friluftsaktiviteter og aktive naturoplevelser. Disse brugergrupper
skaber et aktivt bybillede men samtidigt også et aktivt
område omkring byens centrum og de er med til at
flytte nogle af byens funktioner fra centrum og ud i
ydreområderne.
De ældre
Den stigende befolkningsgruppe bestående af ældre
og ofte dårligere gående har i fremtidig byudvikling
nogle andre krav med fokus på ophold og korte
afstande. I grønlandske by er denne gruppe vigtig i
byrumsomdannelse grundet det kuperede og skarpe terræn der besværliggør bevægelse, hvis man er
dårligt gående, seende eller lignende.
Den faste beboergruppe
Den faste gruppe der har den daglige færden og brug
i byens rum, består af både tilflyttere, flere generations familier og den midlertidige arbejdsgruppe. Den
midlertidige arbejdsgruppe er i større grønlandske
byer ofte stor da arbejdsstyrken er af stor udskiftning.
Denne “permanente” gruppe er med til at sikre en
grundaktivitet i byens rum på alle tider af døgnet og
året, og dermed grundlaget for en tryg by og et aktivt
byrum. Desto mere denne gruppe aktiveres og placeres i byens rum des mere aktiv vil byen opleves.
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VISION

- Der skal være muligheder for aktiviteter og motion
i alle Qaasuitsup Kommunia’s byer og bygder. Dette
skal prioriteres ved planlægning så der skabes aktive
byrum og områder i naturen, så borgere og turister har mulighed for fysisk udfoldelse og dermed en
forbedret folkesundhed
- Udvikling of byens aktivitetsfaciliteter og rekreative
muligheder i det fysiske byrum og det åbne land skal
udføres så det er med til at realisere den ønskede
byudvikling i kommuneplanen, planstrategien og andre sektorplaner.
- Den fremtidige udvikling af de rekreative uderum,
samt aktiviteter i byens rum og det åbne land, skal
ske med fokus på naturen og miljøet så dette sikres
ved en hensynstagen til plante- og dyrelivet, gennem
fremme af friholdte arealer, bedre afmærkninger, samt
brugen af typografien og geologien som en vigtigt
faktor i stedet for et problem.

Sektorplanen for uderum og rekreative aktiviteter i Qaasuitsup Kommunia skal være med til
at sikre, at kommunens fremtidige investeringer
på området sker på den bedst anvendelige
måde. Sektorplanen forholder sig til de eksisterende forhold, tendenser samt den forventede
udvikling, og de konsekvenser denne vil have
inden for sektorområdet.
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- Gennem udviklingen af de rekreative uderum og
aktiviteter bør der være fokus på at inddrage turismen
som en faktor, så turisterhvervet fremmes gennem de
forskellige udviklingsmuligheder.
- De rekreative uderum udvikling og renoveres med
fokus på bedre inddragelse af borgerne i bybilledet så
der sikres et stærkt fælleskab og sociale relationer i
bybilledet.

METODE
Det negative rum – hierarki og forbindelse
Husene

Livet skal leves mellem husene! Denne læresætning
står stærkt i den grønlandske by/bygd, der med sin
unikke allemandseje hvor man ikke kan eje jorden,
fremstår som et stort flydende offentligt rum placeret
i et kuperet terræn.
Dette flydende rum skabt som den negative form af
husenes placering fremstår dog ofte uorganiseret, rodet og anarkistisk, dermed fremstår det alligevel som
et privat område uden brugsmuligheder. Friarealerne
mellem husene bør derfor ryddes og holdes som friarealer, så der sikres en mere åben by og mulighed for
ophold og aktivitet.

Det negative rum

Derfor ønsker denne metode at fokusere på en hierarkisk inddeling af byernes rum, så der fremstår
”by”rum i byernes flydende rum. ”By”rum med forskellige funktioner og oplevelser, alle udvalgte og
placeres gennem stedets specifikationer, borgerinddragelse og funktionelle ønsker.
Dermed skabes der byer som med en mere fremtrædende og indbydende karakter. Disse ”by”rum forbindes med hovedlinjer så der skabes et primært flow
gennem by så aktivitetsniveauet løftes og der skabes
større tryghed i byen.
Det hierarkiske byrum
Hierarkiske rum:
En hierarkisk inddeling af byrummene laves og lægges
til grund for fremtidig planlægningsarbejde. Inddeling
laves ud fra forskellige spørgsmål og stedsspecifikke
funktioner, historier og ønsker; Unik udsigts punkt,
typografiske vilkår der kunne fremme leg, bevaringsværdige områder og lignende. De hierarkiske rum
tager primært udgangspunkt i byernes natur og typografi, samt den kulturelle historie.

Historiske huse

Udsigt

18

BYERNE
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KANGAATSIAQ
Kangaatsiaq er den sydligste af Qaasuitsup Kommunias byer, og hører til området omkring Diskobugten.
Byen er med sine kun 549 indbyggere kommunens
mindste by, og samtidigt Grønlands yngste by. Den
ligger ud til det åbne hav og indgår i et stort fjord- og
skærgårdssystem med mange øer og bugter.
Turisme er et erhverv med betydning for Kangaatsiaq
og omegn, og turisme er den branche, som forventes
at vokse mest i de kommende år, med fokus på byens
nære kontakt til vandet tilbydes der sejlture i båd eller
kajak, hvor der også er gode muligheder for at se
hvaler i bugten.
Centrum ligger langs Davidsstrædet, hvor de fleste
offentlig og privat services er koncentreret, herfra
løber nogle veje og stier henholdsvis nord og syd om
forbjerget, byen har et begrænset vej- og stinet.

Succeskriterier

Handlingsmål

- Byen og det åbne land er flettet sammen gennem
stier, vandreruter og med overnatningsmuligheder i
det åbne land

- Belysning af byens aktivitetspladser og boldbanen

- Byen fremstår med fællesskabsorienteret løsninger
der binder byen sammen og som skaber opholdspladser med fokus på tryghed og samvær

- Anlæggelse af overnatningsmuligheder i det åbne
land i vandreafstande fra byen

- Aktiv brug af kulturarven i byens hverdags og rum

- Byen fremstår som en by i sammenhæng med
naturens brug og fordrer naturbeskyttelse gennem
miljøvenlige løsninger og renovering.

Styrkelse af byens fysiske rammer via implementering af fritidsaktiviteter i sammenhæng med byens
skole, børn og unge, samt byens ældre – Med fokus
rettet mod multifunktionelle løsninger der fordrer
tryghed og fællesskab.
Styrkelse af turisterhvervet med naturen som
primære faktor, med fokus på kulturarvens
fortællinger– fangst, jagt, hundeslæde, kajak, ophold i
naturen, samt husflid og kunsthåndværk
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Planlægnings og fysiske tiltag
- Reservering af arealer i det åbne land til overnatningsmuligheder
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AASIAAT
Byen er placeret i det sydvestlige hjørne af Diskobugten i et skærgårdslignende område og er med
sine 3102 indbyggere Qaasuitsup Kommunias anden
største by, og indbyggertallet har de seneste 5 år
været stigende.
Byen er Nordgrønlands uddannelsescentrum med 4
skoler for børn og unge i et bredt aldersspænd hvilket
er med til at skabe et udbredt ungdomskulturliv i
byen. Byens primære funktioner og aktiviteter er
placeret omkring havnen, der samtidigt er en del af
byens centrum og hvor byens ældste del findes med
et særligt værdifuldt bevaringsområde.
Styrkelse af det hierarkiske fokus på byens eksisterende byrum med henblik på at forbedre mulighederne
for ungdommen og uddannelsesinstitutionerne, samt
bedre muligheder for ophold og rekreation.
Styrkelse af udbuddet på aktiviteter i byens rum,
samt sammenkobling ved forbindelsesstier mellem
eksisterende og mulige aktiviteter, samt byens uddannelsesinstitutioner

Succeskriterier

Handlingsmål

- Byens aktiviteter, foreningsliv og uddannelsesfaciliteter bindes sammen så der skabes et sammenhængende byrum med belysning og rekreative faciliteter.

- Sø område omdannes til skøjtebane om vinteren

- Nye aktiviteterplanlægges i det fysiske byrum for at
skabe et mere aktivt byrum med fokus på fællesskab
og motion for byens unge og studerende

- En svømmehal i byen som en udvidelse af byens
aktivitetsmuligheder

- Ny skaterbane

- Belysning af byens aktivitetspladser og opholdsrum
- Fremhævning af byens mindemærker og skulpturer
gennem renovering og forbedringer, samt oplysning til
borgere gennem for eksampel apps
- Realisering af en børneø/Meeqqat qeqertaat - et
værested for børn for øget aktivitet i det fri
- Anlæggelse af terrasse med siddefaciliteter i
forbindelse med biblioteket - som mødested og udkigspost

Styrkelse af forbindelses linjer mellem kollegier,
uddannelsesinstitutioner, byrum, aktiviteter og pladser med fokus på belysningen så tryghed og sikkerhed øges som vigtige faktorer i byens rum. Samtidigt
forlænges brugen af aktiviteterne og byrummene.
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Planlægnings og fysiske tiltag
- Byggefelter til fritidsaktiviteter såsom svømmehal og
skatebane
- Reservering af arealerne omkring søerne til vandreruter om sommeren og skøjtebane om vinteren

23

QASIGIANNGUIT
Byen ligger på en halvø inderst i Diskobugten på den
nordlige side af vigen Havnebugten. Byen er med sine
1191 indbyggere den fjerdestørste by i Qaasuitsup
Kommunia. Byen er Grønlands næstældste by, og den
ældste bydel er derfor udpeget som bevaringsområde,
her findes den fredet bygning – Butikken –, opført
i 1734, Grønlands ældste træhus. Om sommeren
kører ”Projekt Levende Boplads”, hvor inuits kultur i
1700-tallet levendegøres og formidles.
Turisme spiller en stor rolle i byen på grund af dens
smukke beliggenhed og karakteristiske udtryk. Terrænet omkring Qasigiannguit er velegnet til korte og
længere vandreture i fjeldene eller ind til randen af indlandsisen, flere af ruterne er markerede. Byen markerer sig samtidigt med et meget aktivt musikmiljø
Styrkelse af byens historie gennem hierarkisk inddeling af byens mange små rum så der dannes et
forstærket fokus omkring de turistmæssigt attraktive
arealer omkring den gamle bydel, fiskerikajen og havneområdet og prioritere en forbindelse mellem disse
pladser.
Styrkelse af byens rekreative forhold ved etablering
af områder med forskellige funktioner og aktiviteter
med afsæt i den kulturelle arv og muligheder for
kulturel udfoldelse i de naturligt fremkomne områder
som strandområdet og det store fjeld uden for byen
med udsigt om hele byen og halvøen.

Succeskriterier

Handlingsmål

- Nyt byrum opstår omkring den gamle fiskerikaj og
strandområdet med god forbindelse så området sikres
brug af alle og fremstår som et offentligt byrum med
muligheder for læringog oplevelser, samt rekreation.
Med afsæt i byens nuværende musikmiljø

- Byens indre torv opgraderes og forbedres med siddefaciliteter, springvand og andre byelementer

- Byens centrale plads fornyes og fremstår som et
centralt samlingssted med opholdsmuligheder for
byens borgere og turisterne

- Facilitering af udendørsophold ved vandet hvor der
etableres siddemuligheder og grill faciliteter, samt
legeplads med afsæt i den grønlandske kultur

- Stranden fremstår som et samlingssed sommer
halvåret med aktiviteter og i sammenhæng med de
etablerede område omkring den gamle fiskerikaj

- Etablering af et udendørsbadebassin, med spild
varme fra Nukissiorfiit

- Brugen af havneområdet som et rekreativt samlingssted med afsæt i udsigten over havet og legepladser og aktiviteter baseret på den grønlandske
kultur og dets historie

- Fortovet langs hovedgaden belægges så sikkerheden
øges ved en differentiering mellem fortov og vej

- En multi lege- og fitnessplads uden for hallen med
afsæt i grønlandske aktiviteter
- Etablering af strandområde ved den nuværende
strand - reservering af arealet og friholdelse for både
og hunde - så der skabes en badestrand
- Etablering af en teltplads i sammenhæng med den
nuværende hytte som ligger lidt udenfor byen, med
toiletfaciliteter.
- Kunstgræsbane for at styrke byens fysiske aktiviteter.
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Planlægnings og fysiske tiltag
- Friholdelse og reservering af arealer som har værdifuld placering i forhold til offentlige samlingssteder,
som havneområdet, midtbyen og strandområdet.
- Køre- vandrespor mellem Qasigiannguit og Ilimanaq
med shelters på vejen, så der skabes muligheder for
at bruge det åbne land i nærkontakt til byen
- Mulighed for anlæggelse af shelters i det åbne land
og langs ruten til Ilimanaq
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ILULISSAT
Byen er placeret i Diskobugten lige nord for Isfjorden/
Kangia og er med 4530 indbyggere Qaasuitsup Kommunias største by. Byen besøges hvert år af tusindvis
af turister, et omfang der overstiger alle øvrige destinationer i Grønland.
Byen har et omfattende rekreativt stinet med forskellige markerede vandreruter i fjeldet langs det
udpegede UNESCO-område, Isfjorden, som benyttes
af både lokale og mange turister, samt et net af stier
i byens ældre bydele med bland andet Knud Rasmussens fødehjem.
Styrkelse af byen som Grønland centrum for turisme
og verdensarv. Byen fremstå som et eksempel på
inddragelse af turister og turisme som en generator
for udvikling

Succeskriterier

Handlingsmål

- Byens centrum fremstår indbydende for turister og
med information der åbner op for byens historie og
fortællinger

- Grunden ved det gamle asfaltværk bruges som et
udgangspunkt for aktiviteter grundet dets typografiske
muligheder og tætte kontakt til kollegier og blå rute

- Byens samlingssteder fremstår som fællesskabsorienterede steder med siddefaciliteter og legeaktiviteter

- Forbedret historiske stier

- Byen og det åbne land er bundet sammen som en
glidende overgang mellem landskab og bebyggelse

- Placering af bænke i byens rum så det skabes små
rekreative pladser
- Bedre sammenhæng mellem hallen og fodboldbanen
så der skabes et sammenhængende aktivitetsområde

Styrkelse af byen som et aktivt fysiske rum der
forbinder den nære by med det åbne land gennem
aktiviteter og rekreative uderum, så det smelter sammen til et stor sammenhængen landskab
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Planlægnings og fysiske tiltag
- Friholdelse af område til ski
- Reservering af området omkring det gamle asfaltværk til aktiviteter og udendørs motion
- Bedre skiltning og brug af historien som by element.
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QEQERTARSUAQ
Byen er hovedbyen på Grønlands største ø – Diskoøen
– og dermed en af de vigtigste byer i Nordgrønland.
Diskoøen adskiller sig fra resten af Grønland da øen er
en vulkanø, der fremstår anderledes med sine bastalt forekomster og frodige natur. Derfor har byen i
mange år været en vigtig destination for geologiske
og biologiske undersøgelser,
Styrkelse af fortællingen om byen som Nordgrønlands hovedstad med fokus på de mange gamle
historiske bygninger som fortæller denne historie
fremhæves og istandsættes så de fremstår som indbydende historisk fortællende elementer i byen.

Succeskriterier

Handlingsmål

- Fokus på naturbeskyttelse, så naturen sikres, samtidigt forbedres mulighederne for aktivt i naturområderne så de også blvier en tydeligere en del af
byens funktioner

- Renovering af det gamle kartoffellager så det kan
være med til at fortælle byens historie som et gammelt indrettet grønlandsk hjem.

- Byens unge, utilpassede og arbejdsløse er en del af
byens fokus på at forbedre de fysiske rum og derigennem skabes udvikling uden større omkostninger

- Etablering af sti rundt om Karl Thygesen tasersua,
så denne kan bruges af byens borgere og turister som
et rekreativt område.
- Vedligeholdelse af museets have så den er med til
at fortælle historien om Qeqertarsuaq som en arktisk
station for biologiske undersøgelser og lignende.

Styrkelse af forsåelsen for den anderledes natur
med udgangspunkter i de forskellige stationer for
undersøgelser, samt vandre muligheder ud i det åbne
land hvor den frodige natur med overnatningsfaciliteter.

- Fremhæve museet og dets område som byens samlingssted. Samtidigt med at byens kanoner flyttes fra
deres nuværende position til en ny placering ved museet. Dermed bliver museet udgangspunkt for festlige
lejligheder og byens primære samlingssted.

Styrkelse af det sparsomme fritidsudvalg med prioritering af fritidsaktiviteter med fokus på motion og aktiv
hverdag, med afsæt i skipist, moutainbike, vandring
og lignende.

- Forbedre skipisten samt anskaffe en skilift så
mulighederne for skiløb forbedres.
- Nye hytter ved ”kuup iluani”, ”itillimi killermi” og
”ikaarsaariaani” til brug ved lejrophold for omsorgssvigtede børn og pædagogiske formål så som
- Anlæggelse af en kunstgræsbane så byens fritidsmuligheder udvides
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Planlægnings og fysiske tiltag
- Udlægning af områder og byggefelter til forbedring
af fritidsfaciliteter, fritidsanlæg og rekreative
muligheder
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UUMMANNAQ
Uummannaq ligger på en lille ø på 12 km2 i Uummannaq Fjorden og er med sine 1248 indbyggere
Qaasuitsup Kommunias tredjestørste by. Byområdet
ligger langs med fjeldet, som er byens varetegn, og
hele den sydlige kyst, idet der kun kan bygges på et
bælte mellem stejle skråninger ved kysten og spærrezonen til vandindvindingsområdet – hvilket skaber en
langstrakt by med centrum i den sydlige del. Turismeerhvervet er voksende i Uummannaq, og i området
omkring Uummannaq er der mange muligheder for
aktiviteter så som vandreture og klatreture i fjeldene
på Nuussuaq halvøen.

Succeskriterier

Handlingsmål

- Byens rum fremstår som et aktivt rum med funktionelle legepladser baseret på leg og motion samt
brugen af det kuperede landskab og den langstrakte
by som et stort udendørs fitness rum

- Anlæggelse af et fælles kultur- eller medborgerhus
med en minihal og fitness

- De fysiske rum fremstår med bedre opholdsmuligheder og belysning så en tryg by fremmet med
fællesskabsorienterede aktiviteter

- Fysisk aktive legepladser for børn så de sikres en
aktiv barndom med fokus på motion og sundhed

Styrkelse af byens sundhed og minimering af livsstilssygdomme gennem fokus på af byens fysiske rum
som et aktivt middel i sammenhæng med det kuperede landskab
Styrkelse og fremhævning af byens kulturinstitutioner og ældre bygninger med høj prioritering at fremme
turismen og skabelse af en pæn by med kulturarven
som omdrejningspunkt
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Planlægnings og fysiske tiltag
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UPERNAVIK
Upernavik, 1124 indbyggere, er Qaasuitsup Kommunias anden nordligst beliggende by, placeret i
Baffin-bugten på Upernavik-øen i den sydlige del af
Upernavik Isfjord. I den nordlige del af byen er der de
senere år skabt et nyt kulturelt område, et nyt samlingspunkt med kulturhus og indendørs og udendørs
idrætsfaciliteter. I Upernavik er der rig mulighed for
unikke naturoplevelser, og egnen er kendt for sine
100 mindre øer med gode muligheder for sejlads med
kajak i sommermånederne. Byen består samtidigt af
et meget begrænset vej- og stinet af dårlig kvalitet.
Samtidigt er der ingen fortove i Upernavik, og kun få
steder er der etableret stier eller fjeldtrapper.
Styrkelse af bevidstheden omring naturbeskyttelse i
og omkring Upernavik gennem miljø- og bæredygtige
tiltag, samt bedre muligheder for at udnytte den i en
turistmæssig sammenhæng.

Succeskriterier

Handlingsmål

- Byen fremstår med et aktivt åbent land hvor kulturaktiviteter fra fangerne, såsom grønlandsk kajak,
hundeslæde og lignende, er en af den overordnede
turismestrategi og byens aktive billede

- Anlæggelse af udendørs faciliteter til fysiske aktiviteter og motion

- Et åbent miljø med fællesskabsorienterede aktiviteter der fremme god muligheder for samvær mellem
familer - børn og voksne
- Byens foreninger og klubber er samlet og samarbejder på kryds for at sikre størst mulig variation ag
aktivitetsniveau

- Renovering af eksisterende bygning så denne kan
bruges som fælles klubhus og samlingssted for flere af
byens foreninger.
- Oplags muligheder af kajakker så der fremmes
muligheder for brugen af kajak turisme i områdets
smukke natur

Styrkelse af en by med flere større og mindre tiltag
der sikre muligheder for en aktiv hverdag – hvilket er
med til at skabe en sundedere by og en minimering af
livsstilssygdomme.
Styrkelse af formidlingen og fremhævning af kulturarven med fokus på fangerkulturen med de gode kajakfaciliteter og hundeslædekørsel, samt den fysiske
kulturarv, som facilitator
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Planlægnings og fysiske tiltag
- Arealer reseveres i tæt kontakt til vandet til oplag
af kajakker og der skabes muligheder for at sætte
kajakkerne i vandet

33

QAANAAQ
Byen, 635 indbyggere, er kommunens og Grønlands
nordligste by. Qaanaaq er planlagt ud fra et regulært
gadenet placeret på et skrånende terræn mellem
havet og bjerget ved Inglefjeld Fjord. De seneste
årtier har der været en stigende befolknings tilvækst
primært på grund af tilflytning fra de omkringliggende
bygder. Stranden er omdrejningspunktet for bylivet i
Qaanaaq, og det er her indbyggerne mødes.
Byen er kendt som fangerkulturens nordligst beliggende by, hvor den oprindelige, grønlandske kultur står
stærkt med mulighed for at opleve traditionel trommedans, demonstration af kajakteknik og korsang.
Turismen er derfor af stigende betydning i byen.

Succeskriterier

Handlingsmål

En by bestående af fællesskabsorienterende aktiviteter med fokus på et aktivt fysisk miljø med rig mulig
for motion og social samvær i byens rum.

- Bæredygtige løsninger for byens belysning, da solen
er væk i flere måneder om året.

Et bæredygtigt samfund som basere sig på den grønlandske kultur gennem brug af naturens ressourcer på
en miljøvenlige måde og med fokus på naturbeskyttelse

- Brugen af erstatningshusene i fangerbyen til nye
funktioner, som et fysisk mindesmærker – et af kulturarvens fortællende pejlemærker.

Styrkelse af et læringsmiljø centreret omkring de traditionelle grønlandske aktiviteter, specielt fangerkulturen, ønskes integreret i byens fysiske billede.
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Planlægnings og fysiske tiltag
- Inddragelse af beskyttelse og videreudvikling af erstatningshusene i fangerbyen - til fremtidige projekter
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SAMLET STRATEGIER, MÅL OG SUCCESKRITERIER
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MANGFOLDIGHED_Fritid/Motion/Friluftsliv
INDSATS
- Belysning på fodboldbaner
og lignende
- Nye legepladser designes
med fokus på bevægelse og
grønlandsk kultur
- Områder til aktiviter som
ski og lignende friholdes
- Centralt kuperede terræner
friholdes til aktiviteter
- Aktivitetsområder forbindes
og bruges til løb og lignende.
- Generel opprioritering af de
fysiske rammer for kulturelle
begivenheder

Muligheden for fritidsaktiviteter er af stor betydning
for Qaasuitsup Kommunias borgere og muliggørelsen
af en aktiv hverdag sikrer en forbedret folkesundhed
og livskvalitet. Gennem nye tiltag og forbedringer af
eksisterende forhold kan anderledes bevægelsesformer indarbejdes i byens fysiske miljø og derigennem
aktivere byernes borgere, samt skabe et aktivt miljø,
både i den tætte bebyggelse og i det åbne land, til
brug for turisterne til aktiv ferie og autentiske naturoplevelser.
Fritidsaktiviteter er noget der berører alle aldersgrupper; legeaktiviteter for de helt små, fysiske
udfordringer og muligheder for det store midterfelt,
samt bevægelses- og opholdsmuligheder for de ældre.
Når bevægelsesmulighederne og forskellige aktiviteter
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SUCCESKRITERIER

MÅLING

Det kuperede terræn
er en generator for
anderledes aktiviteter
og bevægelse

Forbedret folkesundhed i byerne

Byerne indeholder et
aktivt miljø året rundt
og årstidernes skiften
bruges aktivt

Borgerundersøgelser

I byerne er rum og
områder reserveret til
brug for motion og
aktiviteter
Byernes aktivitets
områder er belyste og
multifunktionelle, og
er dermed sikret mere
tryghed og brug
planlægges i bybilledet og det åbne land er det vigtigt
at planlægge med mulighed for brug ved alle årstider,
her kan indtænkes mulighederne ved årstidernes forskellige scenarier.
Det naturligt skiftende terræn i Grønland er ideelt til
træning af en række områder; gang af varieret art,
balance, koordinering, styrke og udholdenhed. Man
bør dermed være bedre til at udnytte det kuperede og
skiftende landskab til forbedring af byens aktivitets
rum. Ved at have muligheden for at bevæge sig udenfor kan man på en naturlig måde få trænet kroppen
hvilket hjælper til at holde sig sund.
Ved at bruge det eksisterende landskab som element
i den fremtidige planlægning af nye fritids- og friluftsaktiviteter skaber man samtidigt en forståelse for
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Byernes fysiske rum
og nære natur indbyder til et aktivt liv.
Byrummene summer
af aktivitet og
udnytter årstidernes
skiften og terrænets
muligheder.

landskabets indvirkning, opbygning og typografiske
egenskaber.
I fremtiden skal et fremme af disse aktiviteter prioriteres gennem blandt andet reservering og friholdelse
af arealer til skisport, vandreruter, klatrearealer, kajakpladser, hundepladser/slædespor og lignende.
Samtidigt bør markering samt vedligeholdelse af
vandreruter prioriteres så det åbne land åbnes op og
inviterer til brug. Dette vil skabe bedre muligheder
for borgere, samt turister til brug af naturen på både
egne samt naturens præmisser. Ved et fremme af
vandreruter vil en prioritering af mindre lejerpladser
og shelters være med til skabe bedre vilkår for brugen
af det åbne land til et aktivt friluftsliv.

GÆSTFRIHED_Rekreation/Rekreativitet
INDSATS
- Udpegning af pladser med
rekreativ værdi
- Anvisning af opholdssteder i
det åbne land og brugen af
terrænet som siddefacilitet.
- Friholdelse af arealer med
ekstra attraktiv udsigt eller
placering så byen ikke lukker
om sig selv
- Styrket fokus på bæredygtighed og bevaring

SUCCESKRITERIER

MÅLING

Borgere og turister
vandre rundt i det
åbne land på afmærkede ruter

Antal borgere der gør
ophold i byernes
fysiske rum

Bænke og borde
strategisk placeret i
forhold til udsyn,
ophold og for
gangbesværede

Borgerundersøgelser

Naturbeskyttelse
prioriteres ved anlæggelse af rekreative
pladser og ruter

Optælling af antallet
af turister og borger
på vandreruterne

Byrummene og
vandreruter er aktive
og brugbare året
rundt
Hvis borgere og turister gives gode vilkår og forbedret
muligheder for ophold, færdsel og vandreruter, vil de
i langt højere grad færdes til fods og bruge byen og
det åbne land, hvilket vil være med til at udvikle hele
spektret af attraktive rekreative aktiviteter.
Et godt byrum kan altid kendes på at mange vælger
at afbryde deres gøremål eller gåtur for at standse op,
slå sig ned, nyde udsigten, naturen, byrummet og de
andre mennesker. Gode betingelser for ophold, pauser
og oplevelser er nøglen til etablering af et attraktivt
og levende byrum, med fokus på rekreation. Samtidig skal der i udformningen af byrummene tages
højde for det arktiske klima med lange kolde vintre og
årstidernes skiften og dertil vekslende brug af byens
rum. Et byrum vil aldrig have den samme intensitet i
aktiviteter - over et døgn, en uge, et år - og skal der-
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for have en grad af fleksibilitet.
Qaasuitsup Kommunia indeholder storslået natur,
som det er vigtigt at værne om, men det skal samtidig være muligt at bruge den og inddrage den som
en del af hverdagslivet. I kommunen bruges naturen
rekreativt, både af borgerne og turisterne. Ruter og
områder til rekreativ brug skal udpeges og afmærkes,
så man på den mest optimale måde skåner naturen
og dets plante,- og dyreliv. Samtidigt sikres ruternes
og områdernes rekreative effekt samtidigt ved at sikre
mod for megen menneskelig indgriben da naturen og
de storslåede vider er den primære faktor for byernes
rekreative værdier. De rekreative værdier bør sikres
og fremhæves både i byens rum og det åbnes lands

Byernes pladser er
levende rum hvor
transit afbrydes og
ophold opstår, hvor
oplevelser sanses og
naturen mærkes.
Hvorfra vandreture i
det åbne land starter hvor naturen begynder

vider.
Den rekreative brug sikres igennem et fokus på brugen af siddepladser i områder med høj værdi så disse
sikres mod bebyggelse, hundehold eller lignende som
kan fjerne muligheden for brug til rekreation. Der
bør samtidigt i planlægningen sikres at der friholdes
arealer til mere rekreativ brug så disse kan designes
i skalaer der inviterer til brug og ophold og ikke blot
er transit områder. Samtidigt kan mindre indgreb som
afmærkninger, stier, muligheder for ophold, siddemuligheder og lignende være med til at åbne op for
naturen så den bliver mere tilgængelig
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LÆRING_Turisme/Oplevelser
INDSATS
- Udpegning af historisk
interessante områder
- Skiltning og kort med
information, og kulturarvs
historie
- Brug af bygningsfacader til
oplysninger og fortællingervidere udvikling af “opslagstavlen”
- Øget information om kultur,
både aktivt kulturliv og
kulturarv (Samarbejde
mellem skole og museer)

Turisterne er og vil i fremtiden blive en vigtigere del
af grundlaget for de grønlandske byer. Derfor er det
vigtigt at have blik for udviklingen af byrummene og
fokusere på de storslåede og unikke omgivelser og
værne om de naturgivne aktiver i Qaasuitsup Kommunia. Turisterne prioriterer oplevelser højt når der holdes ferie. Dette gælder ikke kun de ældre turister men
også unge rejselystne eventyrere. Turisterne skal have
mulighed for at lære noget om det land og det sted,
de besøger og der ses en stigende tendens i ønsket
om unikke og autentiske oplevelser. Derfor bør fokus
rettes mod åbenhed; lærings,- og oplevelsesmæssige
værdier med fokus på at fremstille byerne som dele af
en kulturelhistorie og naturmæssig placering.
Den grønlandske kultur og alle dens forskelligheder
har gennem tiden været en vigtig del af samfundet.
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SUCCESKRITERIER

MÅLING

Byrum med fokus på
historien og fremhævning af de historiske værdier

Turister og borger der
undersøgende bruger
byens rum

Afmærkede ruter i
byerne med fokus på
information om
historien og læring

Borgerundersøgelser

Brugen af typografien
i fremtidige byrums
funktioner som et
fortællende element

MÅL

Det åbne land er et
videnscenter og
byerne er fortællende
objekter der inddrager
dets borgere og
turister som levende
elementer

Skilte, tavler, udsigtsposter bruges som
fortællende objekter

Der skal indgå fortællinger om kulturen overordnet
set, samt lokale fortællinger der viser den personlige del af historien. Det er vigtigt at den historie der
bliver fortalt ikke kun omhandler fortiden, men også
hvordan kulturen har ændret sig op til den levevis der
er i dag.
Når man som turist ankommer til en af byerne i
Qaasuitsup Kommunia bør man føle sig inviteret til at
opleve og forstå de kvaliteter, naturværdier, samt kulturelle og historiske tilbud der findes. Denne invitation
kan forekomme gennem bedre skiltning og kort så
der skabes et overblik, og derigennem fokuspunkter.
Disse fokuspunkter knyttes til byens netværk visuelt
og fysisk. Områder i byerne udpeges med historisk værdi og fremmes derigennem af skiltning med

fortællinger fra historien, information og lignende.
Dette vil fremme brugen af byerne som historiefortællende elementer og som del af oplevelsesøkonomien
og læringsorienteret.
Det er ikke kun som et turistmiddel at byen fremmes
gennem skiltning og fremhævning af de kulturhistoriske værdier, byerne får også et løft læringsmæssigt.
Byerne gøres til levende objekter for læring hvor
borgere i alle aldre kan ved at gå gennem byen få
fortalt dets historie og små fortællinger.

FÆLLESSKAB_Social/Fællesskab
INDSATS
- Byernes pladser og rum
hierakisk inddeles, prioriteres
og gives identiteter der
fordrer sociale relationer

SUCCESKRITERIER

MÅLING

Byrum er hierakisk
inddelt med hovedpladser hvor byens
borgere samles

Antal mennesker i det
fysiske rum

- Planlægning af siddemuligheder i byens rum ved
pladser

Byens rum og pladser
fremstår attraktive og
indbyder til ophold og
fællesskab

- Fokus på kulturformidling
gennem byens pladser og
åbne rum. Opprioritering af
både statisk kunst (skulpturer mm.) og dynamisk kunst
(åbne pladser for performance, events mm.)

Typografien indgår
som et plads
skabende element
med siddefaciliteter og
inddelinger

Der er generelt ønsker om at renovere og forskønne
mange af kommunens byrum. Både for at gøre
byernes rum og pladser indbydende til brug og ophold
for borgerne, samt for at give turister et pænt og
indbydende indtryk. Et indbydende byrum er med til
at åbne byen op og skabe en offentlig tilgængelig by
med fokus på det sociale og mangfoldighed.
En introduktionen af et byrumshierarki i byerne kan
være med til styrke de enkelte byrums kvaliteter og
forskelligheder, så et varieret udbud af attraktioner
og begivenheder kan tilbydes og dermed inviteres et
bredt udsnit af borgerne til at besøge og bruge byens
rum. For nogle byrum kræves meget få tiltag for at
styrke karakteren, mens der for andre kræves egentlige omlægninger og tilføjelser af helt nye funktioner.
Der er i hver by identificeret forskellige byrum der

primært grundet deres placering centralt i byen, kobling til byens netværk og adgang til herlighedsværdier, bør opgraderes til at fungere som de vigtigste
byrum. Derudover identificeres en række byrum
af mere sekundær karakter, der dog alle spiller en
afgørende rolle for hierarkiet og hvordan hele byen
opleves.
Der er mulighed for at skabe mange forskelige typer af byrum, grundet den forandrende typografi.
Dermed ændres byrummenes skalaer konstant, fra
det nære urbane rum i den tætte bebyggelse til det
vidtrækkende byrum med udsigt til enorme vider til
det isolerede byrum med stejle fjeldsider til flere sider.
Denne store mangfoldighed af byrums typer er unik
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Byernes fysiske udtryk
afspejler en ro med
fokus på rekreation og
social interaktion
Byer der ønsker at
inddrage sine brugere
som objekter i billedet
- både som subjekter
og objekter.

for de grønlandske by og bør dyrkes i højere grad.
Dette skaber også en større forståelse og udnyttelse
af byerne og bygdernes naturlige potentialer.
Ved at fokusere på de forskellige byrum ud fra et
hierarkisk synspunkt er det samtidigt nemmere at
lave samlingspunkter for byens borgere så der bygges
et bredere fællesskab mellem aldersgrupper, grupperinger, turister og lignende. Dette vil være med
til at kunne skabe mere sociale byer hvor de sociale
kompetencer udnyttes til at fremme aktiviteter og
brug af byens rum.
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BYGDERNE I QAASUITSUP KOMMUNIA
I stor kommunen Qaasuitsup er der 30 bygder. Disse varierer i størrelse og placering. I denne sektorplan er de
opdelt efter geografisk lokation. I et Nordområde indeholdende bygderne under distrikterne Ummannaq, Upernavik og Qaanaaq, samt i et Diskobugtområde indeholdende bygderne under distrikterne Kangaatsiaq, Aasiaat,
Qeqertarsuaq og Ilulissat.
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BYGDERNE - I DISKOBUGTEN
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ATTU
Bygden er kommunens sydligste bygd og placeret i
et forholdsvis fladt og vådt område. Bygden var i sin
tid en af de største i Grønland men indbyggertallet
er faldet de seneste årtier og er nu på 231 personer,
det er dog steget en smule de senere år. Bygden har
ingen bevaringsværdige bygninger og fremstår som
en forholdsvis spredt bebyggelse.
Succeskriterier
- Bygdens har flere alternativer til en aktiv fritid, samt
muligheder for tilbud døgnet rundt
- Bygden er en musikalsk bygd med gode faciliteter
for musikere og en god festival
Handlingsmål
- To nye legepladser med gynger, rutsjebane og balancestole.
- Et døgnåbent aktivitetshus til unge, som et forebyggende tiltag mod stoffer og euforiserende stoffer
- Reparation og færdiggørelse af minifodboldstation
- Et træningsrum i forbindelse med forsamlingshuset
og et rum til musikinstrumenter
- Nedrivning og brug af gammel garage som cykel- og
løbebane, samt til skateboard
Planlægnings og fysiske tiltag
- Reservering og placering af arealer til nye legepladser
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IGINNIARFIK
Styrkelse
Succeskriterier
Handlingsmål
Planlægnings og fysiske tiltag
-
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NIAQORNAARSUK
Bygden er blandt kommunens største med 258 indbyggere, dette har dog været markant faldende med
et fald på 25% siden 2005 og det forventes at faldet
fortsætter – Bygden har en stor andel af unge mellem
10-19 år. Bygden er placeret på et næs med adgang
til åbent hav med smuk udsigt, der mangler dog aktivitets muligheder og samlingssteder.
Succeskriterier
- Kulturarven er fremtrædende i bygden og bygden er
forskønnet med fortællende historiske elementer
- En bygd med gode rekreative muligheder både som
fritid i hverdagen og som ”tilflugtssted” i weekenden
Handlingsmål
- Legeområde til bygdens unge med rulleskøjtebane,
volleybane, cykelbane og lignende
- Placering af bænke til ophold og som udkigsposter
med den smukke udsigt
- Forbedring af stier som forbinder bygdens områder
og rekreative uderum
- Oprettelse af hytter uden for bygden, ved Nassuit
qasigiaqarfiat, som kan anvendes til opholdssted, og
som aktivitetshus og afslapningshus.
- Forskønnelse og udvikling af kulturarven
- Forskønnelse af træstykket, der er strandet på
standen og sætte denne inde i bygden
Planlægnings og fysiske tiltag
- Reservering af arealet til legeområde
- Placering og reservering af arealer til bænke, de bør
indgå i fremtidige anlægsprojekter
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IKERASAARSUK
Bygden fik først status af bygd i 1993 og er derfor relativ ny og blot med en befolkning på 98 indbyggere,
antallet har de senere år været faldende.
I bygden er der ingen nævneværdige historiske bygninger og der mangler udbud af aktivitetsmuligheder.
Succeskriterier
- Bygden fremstår ”sund” med gode muligheder for
motion og fysiske aktiviteter
Handlingsmål
- Udvikling af en mindre motionshal (tilbygning til
forsamlingshus)
Indeholdende bl.a.: løbebånd, cykler, materialer til at
styrke krop, arme og ben
Planlægnings og fysiske tiltag
- Reservering af areal til fremtidig motionshal
- Reservering af areal til fodboldbane
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AKUNNAQ
Befolkningstilvæksten har de senere år været stagneret og der er ca. 100 indbyggere, det forventes dog
at dette vil falde. Bygden har flere bevaringsværdige
huse men mangler fællestilbud for dets indbyggere og
der mangler et udbud er kan være med til at skabe et
turismepotentiale.
Succeskriterier
- Den fremstår som en homogen bygd med samlingssteder der symboliserer en samhørighed
- Bygden er et tilflugtsmål fra Upernavik med fokus på
rekreation og oplevelser
Handlingsmål
- Legeplads til bygdens børn
- Friholdelse af områder til rekreativ brug med stole
og bænke
- Placering af flere mindre aktivitets- og motionsfaciliteter i bygdens fysiske rum
- Friluftsbad som Islands brygge
- Fodboldbane med bænke
Planlægnings og fysiske tiltag
- Reservering af areal til legeplads
- Friholdelse af arealer til rekreativ brug og terrænmodning af disse arealer
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KITSISSUARSUIT
Befolkningstallet har været jævnt faldende de senere
år og er nu på 90 indbyggere. Bygden er en gammel hvalfanger station og har flere bevaringsværdige
huse. Bygden har ikke noget forsamlingshus og fremstår uden større samlingssteder
Succeskriterier
- Bygdens har flere alternativer til en aktiv fritid, samt
muligheder for tilbud døgnet rundt
- Bygden er en musikalsk bygd med gode faciliteter
for musikere og en god festival
Handlingsmål
- Ny legeplads med gynger, rutsjebane og balancestole.
- Minihal som nyt samlingssted, med motionsfaciliteter
og mulighed for brug som forsamlingshus
- Gadelamper, så bygdens rum bliver mere attraktive
og trygge
- Forbedring af bygdens fodboldbane
Planlægnings og fysiske tiltag
- Placering af fremtidige gadelamper
- Reservering af areal til legeplads
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IKAMIUT
Bygden er placeret midt imellem Aasiaat og Qasigiannguit og består af 77 indbyggere. Dette tal er
har de seneste år været faldende og det er primært
de unge der fraflytter og bosætter sig i bland andet
Aasiaat for uddannelse. Bygden er af ældre dato og
består derfor at flere fredet bygninger og et bevaringsværdigt område.
Succeskriterier
- Bygdens ældre historie fortælles gennem dets bybillede
Handlingsmål
- Ny legeplads med gynger, rutsjebane og balancestole.
- Placering af nye bænke
Planlægnings og fysiske tiltag
- Flytning af eksisterende legeplads da denne er placeret tæt på hundepladsen
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OQAATSUT
Styrkelse
Succeskriterier
Handlingsmål
Planlægnings og fysiske tiltag
-
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QEQERTAQ
Qeqertaq er placeret på en lille ø og har 122 indbyggere, et antal der er stødt faldende de senere år.
Bygdens placering åbner op for gode motions- og
friluftsaktiviteter i forbindelse med havet og det åbne
land og der er samtidigt en god forbindelse til den
nærliggende bygd, Saqqaq.
Succeskriterier
- Det er en bygd med gode fælles og rekreative faciliteter som fordrer både det planlagte og det ikke
planlagte møde.
Handlingsmål
- Placering af lygtepæle som skaber bedre mødesteder
året rundt
- Ny legeplads med legeaktiviteter der fordrer den
grønlandske kultur
- Forbedring af omregnet omkring forsamlingshus
så der skabes et samlingssted i byen – udendørs og
indendørs
- Minihal og fodboldbane
Planlægnings og fysiske tiltag
- Reservering af arealer til motionsfaciliteter
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SAQQAQ
Saqqaq, ”Solsiden”, er den ældste af de fire bygder
tilhørende Ilulissat. Bygden har på nuværende tidspunkt 166 indbyggere og det tal er som i de fleste
andre bygder faldende, med største delen der flytter til Ilulissat. Kulturarven går langt tilbage i tiden.
Således er der vest for bygden fundet arkæologiske
spor efter Saqqaq-kulturen fra ca. 2.500 år f.Kr.,
opkaldt efter bygden. Herudover er der flere bevaringsværdige bygninger fra nyere tid, der udgør et
bevaringsværdigt miljø, herunder Hannibal Fenckers
hus, som er kendt for sin tilhørende have og drivhuse
Succeskriterier
- Bygdens historie og placering relateret til dets kulturhistorie er fremhævet og en del af bygdens fysiske
billede
Handlingsmål
- Placering af museum som danner grundlag for fremtidig turisme relateret til stedets historie
- Minihal
- Forbedringer af badesø så den er børnevenlig og
med badefaciliteter, som springbræt
- Forbedret fodboldbane
Planlægnings og fysiske tiltag
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ILIMANAQ
Bygden er en af Grønlands ældste bygder og udgangspunkt for vandreture til Qasigiannguit og til UNESCO
verdensarvsområdets sydlige del, samt bådture til
isfjorden, ligesom det er udflugtsmål for turister, der
gerne vil opleve den autentiske grønlandske kultur.
Bygden står overfor ny udvikling med nye turisthytter og renovering af gamle eksisterende bygninger til
brug som restaurant og lignende.
Bygden har blot 57 indbyggere og dette er et tal som
har været meget faldende de senere år.
Succeskriterier
- Bygdens historie er bundet sammen med den nye
udvikling som turistdestination med hytteby, restauration og lignende.
- Bygden er en turistdestination og udgangspunkt for
vandreture og UNESCO området
Handlingsmål
- Forbedring af området omkring de fredet og renoveret bygninger
- Forbedret fodboldbane
- Forbedret svømmeforhold ved badesø
Planlægnings og fysiske tiltag
- Udarbejdelse af kommuneplantillæg til friholdelse og
udvikling af det fredet område.
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KANGERLUK
Styrkelse
Succeskriterier
Handlingsmål
Planlægnings og fysiske tiltag
-
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BYGDERNE - I NORD
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NIAQORNAT
Styrkelse
Succeskriterier
Handlingsmål
Planlægnings og fysiske tiltag
-
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QAARSUT
Bygden er relativ gammel og var før i tiden hjemsted for Grønlands første kulmine. I dag bor der 161
indbyggere, dette tal har dog været faldende og siden
200 er der fraflyttet ca. 80 indbyggere.
Der er stor historie i bygden og i kort afstand dertil er
der fundet en gammel inuit boplads med 8 mumificerede Thule lig.
Succeskriterier
- Bygden har gode fritidsmuligheder for børn og unge
- Bygdens historie fortælles gennem vandreruter til
boplads og kulmine
Handlingsmål
- Renovering af B-259. Så dette kan bruges som samlingssted for byens børn og unge, da disse mangler et
værested
Planlægnings og fysiske tiltag
- Prioritering af vandreruter der forbinder bygden med
dets seværdigheder uden for bygden
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IKERASAK
Styrkelse
Succeskriterier
Handlingsmål
Planlægnings og fysiske tiltag
-
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SAATTUT
Styrkelse
Succeskriterier
Handlingsmål
Planlægnings og fysiske tiltag
-
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UKKUSISSAT
Som mange andre bygder har Ukkisissat oplevet et
markant fald i befolkningen de senere år (33%), og er
på nuværende tidspunkt på 154 indbyggere. Bygden
består af flere bevaringsværdige huse i et samlet bevaringsværdigt område nær havnen, et område som
besidder megen historie. Bygdens aktivitets faciliteter
og uderum er af meget dårlig vedligehold.
Succeskriterier
- I nær kontakt til bygden er der overnatningsfaciliteter og gode vandre muligheder som ofte benyttes
af turister og beboere
- Der er store samlingsområder i bygden som bruges
året rundt af beboere til diverse arrangementer og
aktiviteter
Handlingsmål
- Eksisterende fundament renoveres og udvides så det
forbedres som samlingspunkt for hele bygden, samt
etablering af depot til brug af opbevaring af værktøj,
musikinstrumenter og lignende.
- Gammelt fundament til lighus bruges til fremtidig
legeplads da det er centralt placeret i bygden
- Området med fodboldbanen renoveres og forbedres
- Gammel sti til Iterlaanut (skråning mod dalen)
markeres og synliggøres til brug af turister skolelever
og beboere
- ved området omkring Iterlaa laves til et område for
overnattende med shelters – til turister og skoleklasser
Planlægnings og fysiske tiltag
- Reservering af arealerne omring de gamle fundamenter til rekreativ brug
- Markering og friholdelse af den gamle fangersti mod
Iterlaanut
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ILLORSUIT
Styrkelse
Succeskriterier
Handlingsmål
Planlægnings og fysiske tiltag
-
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NUUGAATSIAQ
Styrkelse
Succeskriterier
Handlingsmål
Planlægnings og fysiske tiltag
-
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UPERNAVIK KUJALLEQ
Bygden har de senere år haft en stigende befolkningstilvækst og består i dag af 197 indbyggere. Heraf er
en stor del af disse børn/unge, hele 36% hvilket giver
en meget ung befolkning.
Bygden er modsat mange andre placeret i et forholdsvis fladt grønt område og i der er store udviklingsmuligheder og restrummelighed grundet dette
Succeskriterier
- Bygden har flere forskellige fritidsmuligheder for
dets børn og unge og et rekreativt udbud omkring
søen.
- Fodboldbanen fremstår som bygdens samlingssted
og med flere aktivitetsmuligheder
Handlingsmål
- Minihal – med henblik på at give unge flere aktiviteter i løbet af efterår og vinter.
- Udvidelse af udendørs legeplads til børn samt nyt
materialer til legepladsen.
- Renovering af udendørs fodboldsbane til voksne
- sætte skærme op uden om fodboldbanen, fordi
fodboldbanen har til beliggenhed lige ved siden af en
fjeldside, samt opsætning af bænke da banen bruges
som samlingssted om sommeren.
- Søen bruges rekreativt og der lægges joller til, der
ønskes cement på begge sider af denne så det gøres
nemmere at lægge til.
Planlægnings og fysiske tiltag
- Flytning af den nuværende helistop, da denne har til
beliggenhed meget tæt på huse og fodboldbanen.
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KANGERSUATSIAQ
I bygden bor der pr. 2013 179. Bygden er flere gange
blevet kåret til at være den bedst fungerende bygd i
Grønland og specielt dets fokus på at fremstå renholdt
har sikret disse kåringer.
Succeskriterier
- Bygden har flere forskellige fritidsmuligheder for
dets børn og unge
Handlingsmål
- Forbedringer af fodboldbanen, så denne fremstår
som en inviterende bane
- Brugen af de gamle skolebygninger, B-115 og B-195,
som børnehave og fritidsklub for børn og unge
Planlægnings og fysiske tiltag
-
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AAPPILATTOQ
Bygden er den der er placeret tættest på hovedbyen
Upernavik og består af 154 indbyggere, hvoraf over
1/3 del er børn og unge, befolkningstallet er dog
faldet de senere år og det forventes at denne trend
fortsætter. På grund af sin nære kontakt til Upernavik har bygden gode udviklingsmuligheder inden for
turisme med kajak og hundeslædeture.
Succeskriterier
- Den fremstår som en homogen bygd med samlingssteder der symboliserer en samhørighed
- Bygden er et tilflugtsmål fra Upernavik med fokus på
rekreation og oplevelser
Handlingsmål
- En scene foran Sullisivik, der kan bruges til musikere
om sommeren og efteråret, samt som et samlingssted
med borde og stole
- En sti der går igennem Kooruarsunnguaq op til fjeldet, til brug som rekreativt område
Planlægnings og fysiske tiltag
- Reservering af arealet foran bygdens Sullissivik, som
samlingssted
- Udbygning af ny vej igennem Kooruarsunnguaq, så
den rekreative sti bliver nemmere at bruge
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TUSSAAQ
Styrkelse
Succeskriterier
Handlingsmål
Planlægnings og fysiske tiltag
-
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NUUSSUAQ
Bygden startede som et ret lille udsted men er vokset
til at have en befolkning på 201 indbyggere. Bygden
er placeret på et næs og der er derfra gode muligheder for vandreture og hvaler.
Succeskriterier
- Bygden fremstår som et attraktivt udgangspunkt for
vandreture, som et tilflugtsmål fra Upernavik
- Selve bygden er et roligt og rekreativt sted med
gode muligheder for ophold
Handlingsmål
- Placering af bænke i bygden til ophold, samt hvile
for ældre
- Opprioritering af vandreruter og afmærkning
- Placering af legeplads
Planlægnings og fysiske tiltag
- Ved offentligt nybyggeri skal der etableres bænke
eller anden mulighed for ophold
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KULLORSUAQ
Kullorsuaq, ”Den store tommelfinger”, er placeret
meget yderligt og med lang afstand til nærmeste
bygder. Bygden er en af de yngre bygder i kommunen
og er først grundlagt i 1928. Bygden er samtidigt den
største i kommunen og en af de få bygder med en stigende tilvækst af indbyggere, et tal der på nuværende tidspunkt ligger på 448. Bygden er samtidigt den
tættest bebygget med 5,2 indbyggere pr. husstand og
samtidigt blandt de yngste med en stor andel af børn
og unge.
Succeskriterier
- Bygden fremstår med flere faciliteter til børn og
unge så de har flere steder at tilbringe fritiden og der
fungerer som samlingssteder.
Handlingsmål
- Den eksisterende boldbane forbedres – stedet er et
stort samlingssted for bygdens unge og børn.
- Pladsen foran det eksisterende servicehus er et
samlingssted for bygden og bør renoveres og ryddes så det fremstår mere attraktivt. Et eksisterende
betonfundament friholdes og fungere som en form for
platform/scene der bruges til leg og markeder.
- Den eksisterende legeplads forbedres - Der ønskes
en basketbane/streetbane
- Multihus til brug som klub og børnehave
- Knud Rasmussens gamle hus Bjørneborg ligger 20
km fra Kullorsuaq. Ved at renovere bygningen kan
man genskabe et stykke historie og samtidigt bruge
den som destination for udflugter af bygdens beboerer
og turister
Planlægnings og fysiske tiltag
- Friholdelse af arealet foran nuværende servicehus
- Reservering af areal til multihus
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NAAJAAT
Styrkelse
Succeskriterier
Handlingsmål
Planlægnings og fysiske tiltag
-
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INNARSUIT
Styrkelse
Succeskriterier
Handlingsmål
Planlægnings og fysiske tiltag
-
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NUTAARMIUT
Styrkelse
Succeskriterier
Handlingsmål
Planlægnings og fysiske tiltag
-
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SAVISSIVIK
Styrkelse
Succeskriterier
Handlingsmål
Planlægnings og fysiske tiltag
-
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SIORAPALUK
Styrkelse
Succeskriterier
Handlingsmål
Planlægnings og fysiske tiltag
-
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BYGDERNE I QAASUITSUP KOMMUNIA
Samlet strategi, succeskriterier og mål for bygderne i Qaasuitsup Kommunia.
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MANGFOLDIGHED_Fritid/Motion/Friluftsliv
INDSATS
- Nye legepladser og legeområder designes med fokus på
bevægelse og den grønlandske kultur - kulturlegepladser/ kulturlegetøj.
- Områder til aktiviter som
ski og lignende friholdes
- Generel opprioritering af de
fysiske rammer for kulturelle
begivenheder, så der reelt set
er fysiske institutioner med
kultur som fokus
- Aktivitetsområder forbindes
og bruges til løb og lignende.

Fritidsaktiviteter og motion er af høj prioritering i
Qaasuitsups bygder da det er med til at forbedre den
overordnede folkesundhed og livskvalitet. Gennem
nye tiltag og forbedringer af de eksisterende forhold kan anderledes bevægelsesformer indarbejdes i
bygdernes fysiske miljø og derigennem blive en del af
bygdebeboernes hverdag.
Muligheder for anderledes bevægelsesformer, samt
motions muligheder er noget der berører alle aldersgrupper og dette bør prioriteres så der i bygderne
skabes vilkår for alle ud fra bygdernes alderssammensætninger og fremtidige demografiske udvikling.
Samtidigt skal planlægningen sikre at der skabes
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SUCCESKRITERIER

MÅLING

Det kuperede terræn
er en generator for
anderledes aktiviteter
og bevægelse

Forbedret folkesundhed i bygderne

Nye legepladser
fremstår som eksempler på bevægelse
med afsæt i den
grøndlandske kultur

Borgerundersøgelser

I bygderne er der
reserveret områder til
brug for motion og
aktiviteter

MÅL

Bygdernes fysiske rum
indbyder i forbindelse
med det kuperede
terræn til et aktivt liv
og legepladser er
designet med respekt
for den grønlandske
kultur og dets historie

I bygderne er der
fodboldbaner eller
anden fritidsanlæg

muligheder året rundt og at fremtidig udvikling
baseres på brugen af årstidernes kvaliteter og
muligheder.
Bygderne i Qaasuitsup Kommunia er alle placeret i
nær kontakt til vandet og det åbne land og det skiftende terræn er en meget tydelig og vigtig parameter
der kan og bør udnyttes ved fremtidig udvikling. Det
skiftende terræn er ideelt ved fremme af anderledes
bevægelsesformer, varierende gangarter, balance,
koordinering, styrke og udholdenhed og er dermed et
gratis element der bør udnyttes optimalt og ikke ses
som et problem.

Ved at bruge det eksisterende landskab som et element i den fremtidige planlægning af nye fritids- og
friluftsaktiviteter skaber man samtidigt en forståelse
for landskabets indvirkning, opbygning og typografiske egenskaber. Dette vil også kunne bruges som et
element i turistudvikling da det er med til at skabe
fokus på de lokales bevægelsesmønstre og den kulturelle historie.

GÆSTFRIHED_Rekreation/Rekreativitet
INDSATS
- Afmærk og indtegne
vandreruter til turisme- ruter
med værdi for den historiske
fortælling og bygdens placering
- Opsætning af bænke og
borde på strategisk udvalgte
placeringer så opholdsmuligheder skabes
- Friholdelse af arealer med
ekstra attraktiv udsigt eller
placering

Bygdernes borgere lever allerede i nær kontakt med
naturen og gennem rekreative udviklingsmuligheder
bør denne blot fortsat sikre og fordres bedre vilkår
gennem opholdsmuligheder. Bygderne i Qaasuitsup Kommunia indeholder storslået natur, som det
er vigtigt at værne om, men det skal samtidig være
muligt at bruge den og inddrage den som en del af
hverdagslivet. I kommunen bruges naturen rekreativt,
både af borgerne og turisterne. Ruter og områder til
rekreativ brug skal udpeges og afmærkes, så man
på den mest optimale måde skåner naturen og dets
plante,- og dyreliv. Samtidigt sikres ruternes og områdernes rekreative effekt samtidigt ved at sikre mod
for megen menneskelig indgriben da naturen og de
storslåede vider er den primære faktor for bygdernes
rekreative værdier.

SUCCESKRITERIER

MÅLING

Krydstogts turister
vandrer rundt i
naturen og bygden på
afmærkede ruter

Borgerundersøgelser

Bænke og borde
strategisk placeret i
forhold til udsyn,
ophold og for
gangbesværede

MÅL

Optælling af antallet
af turister og borger
på vandreruterne

Naturbeskyttelse
prioriteres ved anlæggelse af rekreative
pladser og ruter

Pladser er opstået
hvor oplevelser sanses
og naturen mærkes.
Hvorfra vandreture i
det åbne land starter
og hvor naturen
begynder

De rekreative værdier kan forbedres gennem et bedre
udviklet stisystem så de åbne vider åbnes op for alle
aldersgrupper, både børn og de gangbesværrede.
Samt bedre muligheder for ophold.
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LÆRING_Turisme/Oplevelser
INDSATS
- Afmærkning af historisk
værdifulde elementer
- Den grønlandske arv
fremhæves og udnyttes til
fremme for læring og oplevelse
- Typografien og naturværdier fremhæves og fortælles
sammen med placeringen
- Benytte den fysiske kulturarv (bygninger mv.) som
platform for kulturlivet

Turisterne er blevet og vil i fremtiden blive en vigtigere del af grundlaget for kommunens bygder, specielt
krydstogtsturister som er på 1-dags besøg. Derfor er
det vigtigt at have blik for udviklingen af bygderne
imod en åbenhed, lærings,- og oplevelsesmæssig
værdi med fokus på at fremstille bygderne som dele
af en kulturelhistorie og med fokus på den naturmæssig placering.
I Qaasuitsup Kommunia er der, på grund af den store
geografiske udbredelse, store kulturforskelle fra nord
til syd. Den grønlandske kultur og alle dens forskelligheder har gennem tiden været en vigtig del af samfundet. Kulturarven er gennem de senere år gledet
mere og mere i baggrunden, derfor er det vigtigt at
gøre kulturen synlig, så historien og kulturen bedre
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SUCCESKRITERIER

MÅLING

Fokus på historien og
fremhævelse af de
historiske værdier

Turister og borger der
undersøgende bruger
byens rum

Fokus på information
om historien og læring

Borgerundersøgelser

Brugen af typografien
i fremtidige byrums
funktioner som et
fortællende element

MÅL

Naturen er et videnscenter og bygderne
er fortællende objekter der inddrager dets
borgere og turister
som levende elementer

Naturen er et videnscenter - skilte, tavler,
udsigtsposter bruges
som fortællende
objekter
formidles til de mange besøgende og turister.
Der skal indgå fortællinger om kulturen overordnet
set, samt lokale fortællinger der viser den personlige del af historien. Det er vigtigt at den historie der
bliver fortalt ikke kun omhandler fortiden, men også
hvordan kulturen har ændret sig op til den levevis der
er i dag.
Når man som turist ankommer til en af bygderne
i Qaasuitsup Kommunia bør man føle sig inviteret
til at opleve og forstå bygderne og de kvaliteter,
naturværdier, samt kulturelle og historiske tilbud der
findes.
Denne invitation kan forekomme gennem bedre ud-

pegelse af områder med høj historisk værdi og derigennem fremmes. Dette vil være med til at fremme
brugen af bygderne som historiefortællende elementer
og som en del af oplevelsesøkonomien og læringsorienteret. Specielt den unikke natur i hver bygd bør
prioriteres så der skabes en forståelse for placering af
den specifikke bygd på netop denne placering og hvad
det har gjort for udviklingen.

FÆLLESSKAB_Social/Fællesskab
INDSATS
- Fokus på kulturformidling
gennem byens pladser og
åbne rum.
- En fælles strategi med
konkrete fælles aktiviteter
indenfor hvert væsen
- Bygdens samlingssted
fremhæves og prioriteres
- Planlægning af siddemuligheder ved pladser

I bygderne vil et fokus på at fremhæve enkelte pladser og rum som hierarkisk overordnede være med til at
skabe fællesmødesteder, hvor alle kan mødes og hvor
aktiviteter kan forekomme og sociale bånd skabes.
Mange bygder er ikke større end at alle kender alle
og dermed er fælleskabet allerede fremtrædende og
nødvendige for at sikre bygdernes drift og overlevelse, dog kan de sociale relationer altid forstærkes
og sikres, så mangfoldigheden kommer til syne og
udnyttes.
Der er generelt ønsker om at renovere og fremhæve mange af kommunens byrum. Både for at gøre
byernes rum og pladser indbydende til brug og ophold
for borgerne, samt for at give turister et pænt og indbydende indtryk.
Der er mulighed for at skabe mange forskelige typer

SUCCESKRITERIER

MÅLING

Bygdens samlingssted
fremstår som
identitetsskabende for
bygdens udvikling

Antal mennesker i det
fysiske rum

Små pladser med
siddemulighed fordrer
både det formelle og
uformelle møde
Typografien indgår
som et pladsskabende
element med siddefaciliteter og inddelinger

MÅL

Bygden fremstår som
en helhed med
naturen og typografien som det
rumskabende element

af rum, grundet den forandrende typografi. Dermed
ændres rummenes skalaer konstant, fra det nære rum
til det vidtrækkende rum med udsigt til enorme vider
til det isolerede byrum med stejle fjeldsider til flere
sider. Denne store mangfoldighed af rumtyper er unik
og bør dyrkes i højere grad. Dette skaber også en
større forståelse og udnyttelse af bygdernes naturlige
potentialer.
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Sektorplan for Rekreative uderum og Aktiviteter er udarbejdet af
Qaasuitsup Kommunia
Arbejdet med sektorplanen er fulgt af repræsentanter fra de forskellige byer
og bygder - driftsansvarlige, bygdekontorer, fritidsledere, museumsledere,
skoleledere og bygdebestyrelser.
Tekst: Kasper Albrektsen
Grafisk layout og redegering: Kasper Albrektsen
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