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Færre overnattede på hotellerne i 2002
Siden 2000 er overnatningerne i Region Nord/Øst øget med 52,9
pct. Antallet af overnattende gæster i Region Disko er øget med
2,4 pct. I Region Syd og Midt er tilbagegangen over de sidste tre
år på over 20 pct.
Overnatningerne faldt
med 6,2 pct.
fra 2001 til 2002

Der har i 2002 været 179.439 overnatninger på de 35 hoteller, sømandshjem,
højskoler og en levnedsmiddelskole, der indgår i hotelovernatningsstatistikken. Det
svarer til en nedgang i antallet af overnatninger på 6,2 pct. forhold til 2001, hvor der
blev registret 191.271 overnatninger.
Det fremgår af ”Hotelovernatningsstatistikken 2002”, som Grønlands Statistik
netop har offentliggjort på sin hjemmeside www.statgreen.gl.

Færre gæster i juli,
august og oktober

Tilbagegangen i overnatningerne var størst i juli, august og oktober 2002. Her blev
der registret 10.285 færre hotelovernatninger - en tilbagegang på 15,5 pct. i forhold
til 2001.

Flest grønlandske
og danske gæster

Langt den største del af de overnattende gæster kommer stadig fra Grønland eller
Danmark. 83,7 pct. af overnatningerne er foretaget af gæster fra disse to lande. Det er
et beskedent fald med 0,4 procentpoint i forhold til 2001.

Kraftig vækst
i Region Nord/Øst

På landsbasis er Region Nord/Øst det sted, hvor stigningen i antallet af
hotelovernatninger de sidste tre år er størst. Siden 2000 er antallet af
hotelovernatninger i Region Nord/Øst steget med 52,9 procent, mens Region Disko
er steget med 2,4 procent. I Region Syd er antallet af overnatninger over de samme
tre år gået tilbage med 28,5 procent, mens Region Midt er gået tilbage med 22,8
procent.

Som pdf-fil

Hotelovernatningsstatistikken 2002 kan hentes som en pdf-fil på Grønlands Statistiks
hjemmeside www.statgreen.gl.

Tegn et e-mail
abonnement

Vil du I fremtiden have besked om ny statistik, som 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 statistikkonsulent Elvira
Knudsen, tlf. 34 55 77 (direkte) eller til journalist Thorkild Knudsen på tlf. 34 55 85
(direkte).
Med venlig hilsen

Thorkild Knudsen
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