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Uddelinger fra GrønlandsBANKENs Erhvervsfond i 2021 
 

 

Fonden har til formål at virke for samfundsgavnlige formål i Grønland særligt 

med henblik på fremme af Grønlands erhvervsliv. 

 

I alt kr. 1.591.685 blev uddelt i 2021 fra GrønlandsBANKENs Erhvervsfond. 

12 ansøgninger blev imødekommet og i alt blev der uddelt næsten kr. 1,6 

mio. i støtte til forskellige erhvervsrelaterede formål, der skal medvirke til at 

sætte fokus på innovation, iværksættere, forskning og andre med erhvervs-

rettet interesse i Grønland. 

 

Blandt de projekter, der har fået støtte er: 

 

CSR Greenland og 

Transparency International Greenland 

til støtte af deres aktiviteter og drift. 

 

Ivalo og Minik Fonden i forlængelse af et flerårigt samarbejde til understøt-

telse af behovet for uddannelse og efteruddannelse på internationalt niveau. 

   

Forskningsprojektet UMAMI V/Aviaja Lyberth Hauptmann 

Et microbiologisk forskningsprojekt ’Unusual Microbiomes And Metabolites of 

Inuit foods’ med fokus på traditionelle fermenterede grønlandske fødevarer – 

en forlængelse af ’Den grønlandske Kostrevolution’. Projektet sker i samar-

bejde med restauranten Alchemist og gourmet restauranter i Grønland. 

 

Sermersooq Business – Food in Tourism Hackaton 

Fødevarer og turisme er af Nuuk’s Erhvervsråd udpeget som erhverv med 

vækstpotentiale. Afviklingen af FIT projektet er et ønske om nye oplevelses-

produkter som inkluderer den madkulturelle fortælling og lokale produkter, 
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som naturligt kan bidrage til en bæredygtig og autentisk udvikling på turis-

me- og fødevareområdet i Grønland. 

   
Råstofskolen KTI og Arctic DTU i Sisimiut har taget initiativ til et uddannel-

sessamarbejde, hvor kursister og ingeniørstuderende skal deltage i et fælles 

undervisningsforløb omkring borearbejde og fjeldkvalitet. Undervisningsakti-

viteterne vil foregå i camps mellem Kangerlussuaq og Sisimiut, og skal ud-

over de tekniske læringsmål også bidrage til erfaring med andre fagligheder 

og multikulturelt samarbejde. 

 

Etablering af Narsaq Internationale Forskningsstation 

En række kunstnere og forskere er gået sammen med tanke på at etablere 

en uafhængig forskningsplatform med fokus på udvikling af kultur- og forsk-

ningsprojekter der skal forankres lokalt. Arbejdsgruppen arbejder på at er-

hverve og istandsætte en mindre bolig i Narsaq, der til en rimelig pris kan 

udlejes til kortere arbejds- og studieophold. 

 

Wildfood IVS v/Tavik og Taitsiannguaq Tróndheim mfl. – til udvikling af en 

ny og forbedret version af platformen www.wildfood.gl, hvor selvstændige 

udbydere – fiskere og fangere – kan afsætte deres friske råvarer direkte til 

private forbrugere og virksomheder. 

 

INUVA v/Rasmus Jakobsen, Klaus Christoffersen og Maria Motzfeldt - til kort-

lægning af erhvervsudviklingsprojekter i Qaanaq og Sydgrønland. 

  

Maria Kreutzmann – udgivelse af en ’letvægts-udgave’ af bogen ’Bestiarium 

Groenland’ om grønlandske myter som et salgsprodukt specielt til turister. 

 

Erhvervskonferencen Future Greenland 

Konferencen afholdes hvert andet år i Nuuk og skal blandt andet medvirke til 

at sætte fokus på Grønlands erhverv og den måde Grønland promoveres på. 

http://www.wildfood.gl/
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Konferencen er udsat til afholdelse i maj 2022 på grund af COVID-19. 

 

Kommandør G. de Lichtenbergs fond modtager årligt et fast støttebeløb der 

direkte går til grønlandske elevers deltagelse i togter med skoleskibet Georg 

Stage. 

 

Mineraljagten Ujarassiorit gennemføres af Departementet for Mineralske Rå-

stoffer og fonden har gennem snart mange år støttet projektet med tilskud 

til konkurrencens 1. og 2. præmie. 
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