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Indførsel og produktion af alkohol 2013 

Der blev i 2013 indført og produceret 388 tusind liter ren alkohol i drikkeva-

rer, jf. figur 1. I forhold til året før, faldt tilførslen af ren alkohol således med 

40 tusind liter, eller 9,3 pct. I forhold til tilførslen af ren alkohol i 2004, er der 

tale om et fald på 104 tusind liter. Indførsel og produktion af alkohol er såle-

des faldet med 21,2 pct. i løbet af de sidste 10 år. 

 

Figur 1. Tilførsel af ren alkohol, i 1.000 liter

 
Kilde: http://bank.stat.gl/SUDALK1   

 

Tilførslen i 2013 svarer til 8,8 liter ren alkohol pr. person over 14 år. Der er 

tale om et fald på 0,9 liter pr. person, eller 9,3 pct., hvor tilførslen af ren alko-

hol pr. person svarede til 9,7 liter i 2012. 

 

Tabel 1. Tilførsel af ren alkohol pr. person og pr. person over 14 år 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

   Liter pr. person   

Pr. person  . . . . . . . . . . .   8,6 8,7 9,1 8,8 9,1 8,1 8,2 8,1 7,6 7,6 6,9 
Pr. person over 14 år  .   11,6 11,6 12,1 11,7 12,0 10,6 10,6 10,4 9,8 9,7 8,8 

Kilde: http://bank.stat.gl/SUDALK1 

 

Tilførslen af spiritus er faldet med 2,2 tusind liter ren alkohol fra 2012 til 2013. 

Tilførslen lå på 34,4 tusind liter ren alkohol i 2013 mod 36,7 tusind liter året 

før. Det svarer til et fald på 6,1 pct. 

 

Tilførslen af vin er faldet til 83,3 tusind liter ren alkohol i 2013 fra 87,6 tusind 

liter året før. Det er et fald på 4,3 tusind liter, svarende til 4,9 pct. 

 

http://bank.stat.gl/SUDALK1
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Tilførslen af øl var på 270,0 tusind liter ren alkohol i 2013 mod 303,3 tusind 

liter. Det er et fald på 33,4 tusind liter ren alkohol, eller 11 pct. 

 

Figur 2. Tilførsel af ren alkohol  
fordelt på type af alkoholdige drikkevarer, 1.000 liter 

 
Kilde: http://bank.stat.gl/SUDALK1  

 

Tabel 2. Tilførsel af alkoholdige drikkevarer fordelt på typer 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

   Alkoholdige drikkevarer, 1.000 liter   

I alt  . . . . . . .   7.970,2 7.888,6 7.890,0 7.488,1 7.475,0 6.673,2 

Øl  . . . . . . . . . .   7.196,0 6.999,3 7.076,7 6.710,8 6.675,1 5.910,1 
Vin  . . . . . . . . .   672,3 774,4 700,1 673,3 702,3 672,0 
Spiritus  . . . . .   101,9 114,9 113,2 104,0 97,6 91,1 

   Ren alkohol, 1.000 liter   

I alt  . . . . . . .   452,7 458,9 454,5 430,0 427,6 387,7 

Øl  . . . . . . . . . .   331,1 320,5 324,9 307,0 303,3 270,0 
Vin  . . . . . . . . .   83,2 95,1 86,6 83,7 87,6 83,3 
Spiritus  . . . . .   38,4 43,3 43,0 39,3 36,7 34,4 

   Ren alkohol, procent   

I alt  . . . . . . .   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Øl  . . . . . . . . . .   73,1 69,8 71,5 71,4 70,9 69,6 
Vin  . . . . . . . . .   18,4 20,7 19,0 19,5 20,5 21,5 
Spiritus  . . . . .   8,5 9,4 9,5 9,1 8,6 8,9 

Kilde: http://bank.stat.gl/SUDALK1  

 

Tabel 3. Ren alkohol pr. person over 14 år i liter fordelt på typer 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

   Liter pr. person over 14 år   

I alt  . . . . . . . . . . . .   10,6 10,6 10,4 9,8 9,7 8,8 

Letøl  . . . . . . . . . . . .   0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 
Pilsner  . . . . . . . . . . .   7,4 7,1 7,1 6,7 6,5 5,9 
Luxusøl  . . . . . . . . . .   0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Bordvin  . . . . . . . . . .   1,9 2,2 1,9 1,9 1,9 1,8 
Hedvin  . . . . . . . . . .   0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 
Spiritus  . . . . . . . . . .   0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 

Kilde: http://bank.stat.gl/SUDALK  

 

http://bank.stat.gl/SUDALK1
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Indførsel, produktion og forbrug 

Denne statistik behandler mængden af alkohol indført til Grønland samt in-

denlandsk produktion. Hvis denne tilførsel af alkohol anvendes som indikator 

for forbruget, skal det erindres, at flere faktorer kan komplicere sammenhæn-

gen mellem tilførsel og forbrug. 

 

Husholdningers egenproduktion af alkoholholdige drikke: Dette kan inde-

bære, at faktisk forbrug er højere end tilførslen. Størrelsen af hushold-

ningers egenproduktion i Grønland er ikke belyst. 

Indkøb til lager: Dette kan have en vis betydning i Grønland, da der er tale 

om en lille befolkning samtidig med, at der ofte må tages højde for 

usikre og vanskelige transportbetingelser. Dette kan betyde udsving i 

tilførslen fra år til år, der ikke er betinget af forbrugsændringer. 

Spild på grund af varer der enten forældes eller ødelægges: Dette er formo-

dentlig af beskeden betydning, set i forhold til den samlede mængde, 

men kan naturligvis have en vis betydning for data for de enkelte 

kommuner, hvis større partier fx frostsprænges eller destrueres. 

Ikke-deklareret indførsel (netto-grænsehandel): I lande med let adgang til 

nabolande med lavere priser på alkoholholdige drikke, kan dette bety-

de et forbrug højere end indførsel og (den registrerede) produktion. 

På grund af de høje afgifter kan den faktor have en vis betydning i 

Grønland – modsat tæller de geografiske forhold, hvor Grønland kun 

har få indrejsemuligheder. 

Toldfrie køb i internationale lufthavne: Dette medregnes ikke, hvilket er i 

overensstemmelse med den metode der anvendes i de nordiske lande. 

Turisters, besøgendes eller sæsonarbejderes forbrug: Turisters, besøgendes 

eller sæsonarbejderes forbrug af alkohol er ikke belyst. En kommune 

med stort antal turister, besøgende og/eller sæsonarbejdere kan give 

indtryk af en større indførsel pr. person end en kommune med få turi-

ster, besøgende og/eller sæsonarbejdere. 

 

Sammenfattende betyder det, at den registrerede indførsel af alkohol til Grøn-

land samt den indenlandske produktion sandsynligvis udgør en betydelig del 

af forbruget. Da betydningen af de nævnte faktorer imidlertid ikke er opgjort, 

kan det dog ikke siges præcist, hvor stor forskellen er mellem tilførsel og det 

faktiske forbrug. 
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Metode og kilde 

Statistikken er baseret på afgiftsgruppestatistikken for alkoholholdige drikke, som 

udarbejdes af Toldfunktionen i Aalborg. De videreleverer deres data til Skattesty-

relsen i Nuuk. Herfra, efter en omregning og viderebehandling, modtager Grøn-

lands Statistik det endelige dataudtræk til viderebearbejdning med henblik på 

offentliggørelse. Ved beregning af den årlige alkoholtilførsel pr. person over 14 år, 

er der anvendt middeltal for befolkningen på baggrund af statusopgørelser fra 

befolkningsstatistikken, som skaffes internt i Grønlands Statistik. 

 

Mængden af ren alkohol er beregnet på basis af den samlede volumen anført i 

afgiftsgruppestatistikken . Materialet begrænser sig til importen af afgiftspligtige 

alkoholholdige drikke samt produktion foretaget af hjemmehørende virksomhe-

der, hvorfor toldfrit salg i lufthavne, forsyninger til skibe med udenlandsk destina-

tion mv. ikke er inkluderet. Denne begrænsning er i overensstemmelse med me-

toden, der anvendes i de øvrige nordiske lande. Der kan forekomme korrektioner i 

tal fra tidligere publikationer. 

 

Statistikken følger internationale retningslinjer og er i denne opgørelse opdelt på 

øl, vin og spiritus. Disse er defineret efter procentvolumen alkohol: 
 

Øl:   Under 9,09 procentvolumen 

Vin:   9,10 – 15,09 procentvolumen 

Hedvin:   15,10 – 35,09 procentvolumen 

Spiritus:   Over 35,10 procentvolumen 

 

Mængden af alkoholholdige drikke er omregnet til liter ren alkohol ved, at de 

enkelte afgiftsgrupper er blevet tildelt vægte for alkoholindhold. Vægtene er base-

ret på gennemsnitsberegninger for de enkelte afgiftsgrupper, jf. oversigt 1. Det 

skal her præciseres, at alkoholtypen Øl også indeholder de såkaldte alcopops eller 

alkoholsodavand, som er det seneste hit inden for drikkevarer til unge. 

 

Oversigt 1. Vægte 

Alkoholtype Undergruppe Procentvolumen Vægt Afgiftsgruppe Afgift i kroner 

Øl Letøl 2,25-3,09 2,67 11 3,19 
  3,10-4,09 3,595 12 6,95 
 Pilsner 4,10-5,09 4,595 13 18,45 
 Luksusøl 5,10-7,09 6,095 14 25,84 
  7,10-9,09 8,095 15 37,04 

Vin Bordvin 9,10-11,09 10,095 16 47 
  11,10-13,09 12,095 17 54 
  13,10-15,09 14,095 18 75 
 Hedvin  15,10-18,09 16,595 19 92,47 
  18,10-22,09 20,095 20 118,6 
  22,10-26,09 24,095 21* 150,12 
  26,10-30,09 28,095 22* 184,26 
  30,10-35,09 32,595 23* 224,46 

Spiritus Spiritus 35,10-45,09 40,095 24 289,21 
  45,10-60,09 52,595 25 396,77 
  60,10-100,00 80,05 26 472,97 

* Disse tre grupper bliver af Skattedirektoratet defineret som hørende under spiritus. Her defineres de som hedvin. 
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