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Det samlede energiforbrug steg 12,9 pct. i 2003 

Forbruget af olie og benzin stiger, og medvirker til, at udledningen af 
kuldioxid til atmosfæren i 2003 tangerer 2000-niveauet – det højeste 
nogensinde 

Grønlands energiforbrug var 2.688 GWh i 2003. Det er en stigning på 12,9 pct. i 
forhold til 2002, hvor energiforbruget var 2.381 GWh. Det er især forbruget af olie og 
benzin, der er steget. Således steg olieforbruget med 16,9 pct. i 2003, mens forbruget 
af benzin steg med 18,8 pct. Det stigende olie- og benzinforbrug medvirker til en 
stigende udledning af kuldioxid til atmosfæren. Udledningen af kuldioxid var 
faldende i 2001 og 2002, men i 2003 steg udledningen, og tangerede niveauet i 2000, 
der var det højeste nogensinde, jf. figuren, hvor udledningen af kuldioxid aflæses på 
den højre akse. 
 
Energiforbrug og udledning af kuldioxid 1994-2003, GWh og 1.000 ton CO2 
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Grønlands Hjemmestyre er tilsluttet Kyoto-protokollen, der blev vedtaget i den 
japanske by Kyoto i 1997. I henhold til Kyoto aftalen forpligter Grønland sig til at 
reducere udledningen af drivhusgasser med 8 pct. i forhold til 1990-niveauet. I 2003 
var udledningen af drivhusgassen kuldioxid imidlertid 5,1 pct. højere end 
udledningen i 1990, og der er således grund til at tænke i miljørigtige anlæg. 
Etablering af yderligere vandkraftværker kan medvirke til et mere miljøvenligt 
energiforbrug, mens bedre isolering i huse kan medvirke til et mindre energiforbrug. 
Begge dele til gavn for miljøet. 
 
Publikationen Grønlands energiforbrug 1994-2003 er kommet i stand med støtte fra 
Sekretariatet for Renovering under Grønlands Hjemmestyre. Denne publikation er 
den sidste i en række publikationer om Grønlands energiforbrug, idet det ikke har 
været muligt at tilvejebringe et økonomisk grundlag for statistikkens videreførelse. 
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Det fremgår af publikationen ”Grønlands energiforbrug 1994-2003” som netop er 
offentliggjort på Grønlands Statistiks hjemmeside www.statgreen.gl, hvor den kan 
hentes som en pdf-fil. 
 
Vil du for fremtiden have besked om ny statistik, der offentliggøres på Grønlands 
Statistiks 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 journalist Thorkild Knudsen på 
e-mail thkn@gh.gl eller på tlf. 34 55 85 (direkte). 
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