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Flere gæster fra udlandet overnattede i 2008
Flere gæster

Godt 84.000 gæster overnattede i 2008 mod knap 83.000 året før. Det er en stigning
på ca. 1,5 pct. Stigningen kan primært tilskrives flere gæster fra udlandet (undtagen
Grønland og Danmark), der stod for en stigning på ca. 1.000 gæster fra det øvrige
udland, således at der var ca. 15.000 overnattende gæster fra øvrige udland. Antallet
af grønlandske og danske gæster var stabilt i forhold til året før og androg ca. 69.000
gæster.

…og flere overnatninger

Antallet af overnatninger udgjorde knap 237.000 i 2008 mod knap 235.000 året før.
Det er en stigning på 1 pct. I gennemsnit overnattede en gæst 2,8 dage.
Det viser publikationen ”Overnatningsstatistikken 2008”, som Grønlands Statistik
netop har offentliggjort på sin hjemmeside www.stat.gl.
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Overnatninger af gæster
fra øvrige udland…

Overnatninger foretaget af gæster fra det øvrige udland steg mest i 2008 jf. figuren
ovenover. Overnatninger foretaget af gæster fra udlandet udgjorde ca. 35.500
overnatninger i 2007, og er i 2008 steget til lidt over 42.000 overnatninger. Det er en
stigning på 18,9 pct. Udviklingen dækker dog over såvel stigninger som fald for de
enkelte nationaliteter. Således faldt overnatninger foretaget af gæster fra USA er
faldet med 2.200 overnatninger, svarende til 25,3 pct. Modsat blev antallet af
overnatninger foretager af Japanske turister fordoblet.

…Færre overnatninger af
grønlandske gæster

Antallet af grønlandske gæster var på samme niveau i 2008 i forhold til året før, hvor
der var lidt over 42.000 grønlandske gæster. Derimod er antallet af overnatninger
foretaget af grønlandske gæster faldet, hvor overnatningerne er faldet med lidt over
4.500 overnatninger. Det er et fald på -3,9 pct. Faldet kan primært henføres til, at der
sidste år var ekstraordinært mange overnatninger foretaget af grønlandske gæster i
forbindelse med konferencer.

Som pdf-fil

”Overnatningsstatistikken 2008” kan hentes som en pdf-fil på Grønlands Statistiks
hjemmeside www.stat.gl eller rekvireres hos Grønlands Statistik.

Tegn et e-mail
abonnement

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.stat.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 Najaaraq
Kreutzmann på e-mail nakr@stat.gl (tlf. 36 23 70).
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