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Emission af drivhusgasser 2012 

I 2012 var den samlede grønlandske emission af drivhusgasser på 
611.702 ton CO

2
-ækvivalenter. Det er 6,1 pct. mindre end i 1990 

og 19,4 pct. mindre end i 2011. Omtrent 94 pct. af de samlede 
emissioner stammer fra energiforbruget 

Dette fremgår af publikationen ”Emission af drivhusgasser 2012”, som 

Grønlands Statistik netop har offentliggjort. Publikationen kan læses eller 

downloades som pdf fil på Grønlands Statistiks hjemmeside www.stat.gl. 

 

Den samlede grønlandske emission af drivhusgasser er opgjort til 611.702 ton 

CO2-ækvivalenter i 2012. Efter to år med stigende udledning grundet 

olieefterforskning, faldt den samlede udledning i 2012 til det laveste niveau i 

10 år. Langt den overvejende del af emissionerne kan henføres til 

energiforbruget. Således bidrog forbruget af fossile brændsler som gasolie, 

petroleum og benzin til 93,6 pct. af den samlede emission af drivhusgasser i 

2012, jf. figur 1. 

 

 

 

I 2012 var der en samlet emission af drivhusgasser fra energiforbrug på 

572.370 ton CO2-ækvivalenter. Det er et fald på 20,3 pct. i forhold til 2011. 

Det store fald i emissionen skyldes et fravær af olieefterforskning i 2012. 

 

Den samlede emission af drivhusgasser fra andre kilder uden energiforbrug 

udgjorde 39.332 ton CO2-ækvivalenter i 2012. Det svarer til 6,4 pct. af den 

samlede emission. Disse andre kilder uden energiforbrug omfatter emission 

Mindre emission i 2012 … 

Figur 1. 
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fra industrielle processer, affaldshåndtering, landbrug, forbrug af 

opløsningsmidler og kemikalier samt arealanvendelse. Emissionen fra disse 

aktiviteter er forholdsvis stabil fra år til år dog med en svagt stigende tendens. 

 

Mere detaljerede oplysninger findes på bank.stat.gl i Statistikbanken.  

 

Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Statistikchef Anders Blaabjerg 

på tlf. 34 57 81 (direkte). 
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Anders Blaabjerg, 
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