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Folketallet er steget igen: 1. januar 2005 boede 
56.969 personer i Grønland. 
 
Pr. 1. januar 2005 havde 56.969 personer bopæl i Grønland. I oversigt 1 er befolkningen 
fordelt efter fødested, og det ses, at antallet af indbyggere født i Grønland, igennem hele 
perioden er vokset. I de senere år har befolkningsgruppen, der ikke er født i Grønland, sta-
biliseret sig på et niveau mellem 6.600 og 6.800 personer. 
 
Oversigt 1. Grønlands Befolkning 1995-2005 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

I alt 55.732 55.863 55.971 56.076 56.087 56.124 56.245 56.542 56.676 56.854 56.969 
Født i Grønland 48.412 48.679 48.882 49.117 49.281 49.369 49.623 49.796 49.941 50.096 50.283 
Født uden for Grønland 7.320 7.184 7.089 6.959 6.806 6.755 6.622 6.746 6.735 6.758 6.686 

 
Befolkningens alderssammensætning har fra 1995 til 2005 gennemgået en markant udvik-
ling. Mest iøjnefaldende er ændringen i antallet af de 25-29-årige, som næsten er halveret i 
perioden. I gruppen bestående af de 30-34-årige er der også sket et stort fald i perioden. 
 
Endvidere er der sket et betragteligt fald i antallet af børn mellem 0 og 4 år, samt et mindre 
fald i antallet af børn mellem 5 og 9 år. Med en stabil til faldende fertilitet og det mindre 
antal 25-34-årige er der grund til at forvente et fald i antallet af fødsler i de kommende år. 
 
Ovenstående fremgår af publikationen ”Grønlands Befolkning 1. januar 2005”, som Grøn-
lands Statistik netop har offentliggjort på sin hjemmeside www.statgreen.gl. 
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Publikationen kan hentes som en pdf-fil på Grønlands Statistiks hjemmeside 
www.statgreen.gl. 
 
Vil du for fremtiden have besked om ny statistik, som offentliggøres på Grønlands Stati-
stiks hjemmeside, kan du tilmelde dig vores elektroniske nyhedsbrev: Gå ind på 
www.statgreen.gl. I menuen til venstre vælger du ”nyhedsbrev” og tilmelder dig. Så får du 
fremover en e-mail, hver gang vi offentliggør ny statistik. 
 
Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til konsulent Jette Jensen på e-mail: 
jeje@gh.gl. 
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