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Befolkningens bevægelser 2001 
 
1. januar 2002 boede der 56.542 personer i Grønland. Det er 297 flere end i 2001. 
 
Nuuk og Ilulissat var de byer, der voksede mest i 2001 – med henholdsvis 230 og 173 
personer, men Sisimiut er stadig landets 2. største by med 5.960 indbyggere, hvilket 
er 86 flere end 1. januar 2001. 
 
Det fremgår af publikationen Befolkningens bevægelser 2001, som Grønlands Stati-
stik netop har offentliggjort på sin hjemmeside www.statgreen.gl, hvor publikationen 
kan hentes som en pdf-fil. 
 
I 2001blev der født 937 børn. Det er 52 flere end i 2001. Det er første gang siden 
1997 at fødselstallet er stigende. Tendensen har ellers været stadigt faldende fødsels-
tal. 
 
Kvinderne føder hyppigst deres 1. barn når de er 22 år, mens 2. gangsfødende oftest 
er 26 år. Gennemsnitsalderen for førstegangsfødende var 24,5 år i 2001. 
 
Samtidig faldt dødeligheden blandt spædbørn i 2001 til 10,7 døde pr. 1.000 levende-
fødte. Det er den laveste gennemsnitlige dødelighed blandt spædbørn under et år, der 
nogensinde er målt i Grønland.  
 
I 2000 var tallet 13,6 døde pr. 1.000 levendefødte - og i 1999 var tallet 16,9 døde pr. 
1.000 levendefødte, mens spædbørnsdødeligheden i perioden 1991-1995 var 28,5 og 
i perioden 1986-90 var 19,7 døde spædbørn pr. 1.000 levendefødte. 
 
Tallet er dog stadig væsentligt højere end i det øvrige Norden, hvor tallet svinger mel-
lem 1,8 døde pr. 1.000 levendefødte på Færøerne til 5,6 døde pr. 1.000 levendefødte 
i Danmark i perioden 1996-2000. Mellem disse tal placerer de øvrige nordiske lande 
sig. 
 
86 af de 438 dødsfald i 2001 var enten et ulykkestilfælde, et drab eller selvmord. Det 
svarer til at næsten 20 pct. af samtlige dødsfald skyldes en ikke-naturlig årsag. 
 
2,5 gange så mange mænd som kvinder døde i 2001 en ikke-naturlig død. Blandt 
grønlandskfødte mænd skyldes 25 pct. af alle dødsfald enten et ulykkestilfælde, drab 
eller selvmord - og 47 pct. af de mænd der dør en ikke-naturlig død, er mellem 15 og 
34 år. 
 
Personer født uden for Grønland lever længere end de, der født i Grønland – og kvin-
derne lever i gennemsnit fem år længere end mændene.  
 
Middellevetiden for kvinder født i Grønland faldt i 2001 0,2 år – fra 68 år i 2000 til 
67,8 år i 2001, mens mændenes gennemsnitlige levetid var uændret, nemlig 62,8 år. 
 
Ud af en fødselsårgang vil ca. ni pct. af drengene være døde inden de fylder 25 år, 
mens det tilsvarende tal for pigerne er lidt over fire pct. Omkring 20 pct. af de nyfødte 
drenge og 13 pct. af pigerne vil dø inden de fylder 50 år.  
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Der blev i 2001 registreret 18.341 flytninger i Grønland. Af disse var 70,5 pct. af flyt-
ningerne inden for samme kommune, hvilket er på niveau med tidligere år. 
 
1.035 flyttede fra bygd til by, mens strømmen den modsatte vej var 853 flytninger – 
eller en nettooverførsel fra bygd til by på 182 personer. Det er på samme niveau som i 
2000. 
 
De 18.341 flytninger blev foretaget af 13.837 personer. Det svarer til, at næsten hver 
4. indbygger i Grønland foretog mindst én flytning i 2001. En enkelt flyttede således 
syv gange i løbet af 2001 – og mange flyttede både fire, fem og seks gange. 
 
I løbet af 2001 udvandrede 2.708 personer fra Grønland. Af disse var 1.038 født i 
Grønland mens 1.670 var født uden for Grønland. Der indvandrede 2.461 personer til 
Grønland. 804 var født i Grønland mens 1.657 var født uden for Grønland. Det 
betyder, at der var 247 flere personer, der forlad Grønland end der kom til landet. 
 
Nettoudvandringen af personer født uden for Grønland var i 2001 på 13 personer, 
hvilket er det laveste siden 1987. 
 
Lidt flere udvandrede i 2001 i forhold til 2000, men det er stadig lavt i forhold til 
tallene fra først i 1990’erne, hvor nettoudvandringen lå mellem 909 i 1991 og 516 i 
1998. 
 
Eventuel henvendelse vedr. denne pressemeddelelse kan ske til journalist Thorkild 
Knudsen på tlf. 34 55 85 (direkte). 
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