
Pressemeddelelse 
PRISER 

15.oktober 2009 

Pristallene pr. 1. juli 2009 

Inflation 

Forbrugerpriserne steg med 0,6 pct. i perioden 1. juli 2008 1. juli 2009. Hermed 
dæmpes inflationen noget i forhold til de senere år. I første halvår 2009 er priserne 
steget med 0,4 pct., jf. figur 1. 
 
Årlig stigning i forbrugerpriserne (juli-juli) 
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Figur 1 

 
 
 
Udviklingen i forbrugerprisindekset dækker priser inden for forskellige kategorier af 
varer og tjenester. 
 
Den samlede stigning i forbrugerprisindekset skyldes primært en stigning i 
fødevarepriserne. Fødevarerne steg med 1,9 pct. i første halvår 2009. 
Fødevarepriserne vægter 26,2 pct. i det samlede forbrugerprisindeks, og har stor 
betydning for beregningen af det samlede forbrugerprisindeks. De stigende 
fødevarepriser skyldes især stigende priser på fisk og kød, der steg med henholdsvis 
4,7 pct. og 2,4 pct. Priserne på mel, gryn og ris steg med 2,1 pct. i første halvår 2009. I 
modsætning hertil faldt priserne på grøntsager med 2,1 pct. mens sukker faldt med 
1,7 pct. i første halvår 2009  

Stigende priser på 
fødevarer og drikkevarer  

Priserne på drikkevarer steg med 2,8 pct. i første halvår 2009. Drikkevarer vægter 8,5 
pct. i det samlede forbrugerprisindeks. De stigende priser på drikkevarer skyldes især 
priser på øl og sodavand, der steg med henholdsvis 1,7 pct. og 6,7 pct. i første halvår 
2009 
 
 
 
 
 



 
Priserne på underholdning og andet fritidsudstyr faldt med 6,8 pct. i første halvår 
2009. I denne kategori findes blandt andet priserne på børnepasning. I første halvår 
2009 faldt priserne på en institutionsplads med gennemsnitligt 22,4 pct. Faldet 
afspejler at kommunerne pr. 1. januar 2009 nedsatte taksterne på landets 
daginstitutioner. Underholdning og andet fritidsudstyr omfatter også radio, tv samt 
andet fritidsudstyr, der i første halvår 2009 faldt med henholdsvis 12,2 pct. samt 15,8 
pct. I kategorien radio, tv er der særligt tale om et faldt i priserne på tv-apparater 
samt spillekonsoller. 

Faldende priser  

 
Det danske forbrugerprisindeks steg med 1,0 pct. fra juli 2008 til juli 2009. Det er den 
laveste årlige stigning i forbrugerpriserne siden januar 2008, og der er en tendens til 
fald i inflationen, jf. ”Forbruger- og nettoprisindeks juli 2009” i serien Nyt fra 
Danmarks Statistik nr.359. 

Inflationen i Danmark 

 
Med udgangspunkt i en undersøgelse af det grønlandske privatforbrug i 2004 har 
Grønlands Statistik beregnet nye vægte til forbrugerprisindekset. I den kommende 
publikation ”Pristallene pr.1.januar 2010” offentliggøres et revideret forbruger- og 
reguleringsprisindeks baseret på den nye vægtfordeling. De reviderede indeks 
nulstilles pr.1.januar 2005, således at indekset pr.1.januar 2005 sættes lig 100 

Revisioner 

 
 
Publikationen kan rekvireres i en papir-udgave hos Grønlands Statistik. Enten på 
telefon 36 23 60 eller pr. e-mail på adressen stat@stat.gl mod betaling af forsendel-
sesomkostningerne. 

… eller som papir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vil du i fremtiden have besked om ny statistik, som offentliggøres på 
Grønlands Statistiks hjemmesiden, kan du tilmelde dig vores elektroniske 
nyhedsbrev. 

Gå ind på www.stat.gl. Nederst i menuen til venstre vælger du ”abonner 
på nyhedsbrev”. Så får du fremover en e-mail, hver gang vi offentliggør en 
ny statistik. 
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