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Svagt fald i de registrerede overnatninger i 2004 
trods flere overnattende gæster 
 
Antallet af registrerede overnatninger faldt i 2004 - med 2.019 overnatninger i for-
hold til 2003. Hvor der i 2003 var 192.774 overnatninger var tallet i 2004 190.775, 
hvilket svarer til et fald på 1,0 pct. i forhold til 2003. Faldet i antallet af registrerede 
overnatninger skyldes primært fald i overnatninger foretaget af gæster fra Grønland. 
 
Det fremgår af publikationen ”Overnatningsstatistikken 2004”, som Grønlands 
Statistik netop har offentliggjort på sin hjemmeside www.statgreen.gl. 
 
Samtidig viser publikationen, at antallet af personer, der har overnattet, er steget 
med 6.127 personer i forhold til 2003, hvilket svarer til en stigning på 9,8 pct. Til 
gengæld er den gennemsnitlige længde på opholdet faldet fra 3,1 dage i 2003 til 2,8 
dage i 2004. 
 

Figur 1. Antal registrerede overnatninger fordelt på måneder, 2002-2004 
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Skema 1.                        Ændringer i overnatningsstatistikken i 2004 i forhold til 2003 

Udvalgte indikatorer Observationer Ændring 

Antal registrerede overnatninger Antallet af overnatninger er faldet til 190.755 fra 192.774. Et fald på 2.019 overnatninger. 
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Antal overnattende gæster Antallet af overnattende gæster er steget til 68.428 fra 62.301. En stigning på 6.127 personer. �� ��

Antal registrerede overnatninger  
af gæster fra Grønland 

Antallet af overnatninger foretaget af gæster fra Grønland er faldet til 95.512 fra 100.574. 
Et fald på 5.062 overnatninger. 
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Antal registrerede overnatninger  
af gæster fra Danmark 

Antallet af overnatninger foretaget af gæster fra Danmark er steget til 64.777 fra 62.966. 
En stigning på 1.811 overnatninger. 
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Antal registrerede overnatninger  
af gæster fra det Øvrige udland 

Antallet af overnatninger foretaget af gæster fra det øvrige udland er steget til 30.466 fra 29.234.  
En stigning på 1.232 overnatninger. 
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Antal udlejede værelser Antallet af udlejede værelser er steget til 160.727 fra 157.322. En stigning på 3.405 værelser. �� ��  

Værelseskapacitet Værelseskapaciteten er faldet til 431.034 fra 457.679. En reduktion på 26.645 værelser. 
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Antallet af registrerede 
overnatninger faldt med 

1,0 pct. i 2004 

Flere overnattende 
gæster i 2004 



 
”Ovenatningsstatistikken 2004” kan hentes som en pdf-fil på Grønlands Statistiks 
hjemmeside www.statgreen.gl eller rekvireres hos Grønlands Statistik. 
 
Vil du for fremtiden have besked om ny statistik, som offentliggøres på Grønlands 
Statistiks hjemmeside, kan du tilmelde dig vort 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 Josef Ka-
jangmat på e-mail joka@gh.gl (tlf. 34 55 80). 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Josef Kajangmat 
Statistikkonsulent 
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