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Turismen fortsat i vækst 

Flere holdt ferie i Grønland sidste år 

Antallet af turister, der har rejst med rutefly i 2005 var på ca. 33.000. Det er ca. 1500 
flere end året før og svarer til en vækst på 4,9 pct. Antallet af turister nåede dermed 
igen op på niveauet fra 2001. 
 

Godt 18.000 valgte at holde ferie på Grønland i 2005. Det er knap 3.300, eller knap 
21,9 pct., flere end 2004. 
 

Væksten i antallet af turister er sket inden for ophold af kortere varighed. 41,9 pct. af 
turisterne ophold sig mellem 8 og 14 dage, hvor det var 38,7 pct. i 2004. 
 

Der var en markant forskydning i alderssammensætningen blandt turisterne i 2005. 
9.800, eller næsten 30 pct. af turisterne, var over 60 år. I 2004 var antallet af turister 
over 60 år på 6.858 personer. 
 

Ændringer i turismen i 2005 i forhold til 2004 

Udvalgte indikatorer Observationer Ændring 

Antal turister Antallet af turister er steget med 4,9 pct. fra 31.524 til 33.082. Stigningen svarer til 1.558 personer. ↗↗↗↗ 

Antal turister på ferie Antallet af turister på ferie er steget med 21,9 pct. fra 14.893 til 18.150. Stigningen svarer til 3.258 personer. ↗↗↗↗ 

Andel af  
hotelovernatninger 

Andelen af turister, der har overnattet på et hotel, er steget med 7,1 pct. fra 11.751 til 12.586. Stigningen 
svarer til 835 personer. ↗↗↗↗ 

Antal turister  
i Region Syd 

Antallet af turister i Region Syd er steget med 6 personer fra 3.611 til 3.617. En stigning på 0,2 pct. ↗↗↗↗ 

Antal turister  
i Region Midt 

Antallet af turister i Region Midt er faldet med 1.297 personer fra 16.139 til 14.842. Et fald på 8,0 pct. ↘↘↘↘ 

Antal turister  
i Region Nord 

Antallet af turister i Region Nord er steget med 264 personer fra 997 til 1.260. En stigning på 26,5 pct. ↗↗↗↗ 

Antal turister  
i Region Disko 

Antallet af turister i Region Disko er steget med 3.233 personer fra 8.785 til 12.019. En stigning på 36,8 pct. ↗↗↗↗ 

Antal turister  
i Region Øst 

Antallet af turister i Region Øst er steget med 63 turister fra 1.265 til 1.328. En stigning på 4,9 pct. ↗↗↗↗ 

Andel af turister i alderen  
60 år og opefter 

Andelen af turister der er 60 år eller ældre er steget med 42,9 pct. fra 6.858 til 9.800. En stigning, der svarer 
til 2.943 personer. ↗↗↗↗ 

Alder i snit Turisternes gennemsnitlige alder er steget fra 45 til 47 år. ↗↗↗↗ 

Opholdslængde i snit Den gennemsnitlige opholdslængde er faldet fra 15,8 dage til 14,5 dage. ↘↘↘↘ 
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Det fremgår af publikationen Flypassagerstatistik for 2005, der netop er offentliggjort 
på Grønlands Statistiks hjemmeside www.statgreen.gl. Publikationen giver en detalje-
ret beskrivelse af udviklingen i antallet af turister, der har valgt at besøge Grønland. 
 
Flypassagerstatistikken offentliggøres i sin nuværende form for sidste gang. Metoden 
til indsamling af tallene er omlagt fra 1. januar 2006, i et tæt samarbejde med Air 
Greenland, Direktoratet for Erhverv, Landbrug & Arbejdsmarked, Grønlands Turist- 
og Erhvervsråd og Mittarfeqarfiit. Hermed forventes et væsentligt mere retvisende 
billede af antallet af turister. Samtidig spørges der som noget nyt til turisternes for-
brug under opholdet. Endelig vil den nye statistik udvides til at også at indeholde 
oplysninger om en-dagsturister samt besøgende via krydstogtskibe. Første offentlig-
gørelse af data indhentet under den nye form forventes i 2. halvår af 2006. 
 
Publikationen kan hentes som en pdf-fil på Grønlands Statistiks hjemmeside 
www.statgreen.gl. 
 
Vil du for 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 ledende konsulent Josef Ka-
jangmat på tlf. 34 55 80 (direkte) eller e-mail: joka@gh.gl. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Josef Kajangmat 
Ledende konsulent 

 

Omlægning 

Som pdf-fil 

Tegn et e-mail 

abonnement 


