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Vi blev 134 flere i 2002 

1. januar 2003 boede der 56.676 personer i Grønland. Det er  
134 personer flere end 1. januar 2002, hvor befolkningstallet  
var 56.542 personer

Antallet af personer født i Grønland er gennem de seneste ti år øget hvert eneste år, 
mens antallet af personer født uden for Grønland er faldet og ser ud til at have stabili-
seret sig omkring 6.700 personer. 
 
Det fremgår af publikationen ”Grønlands Befolkning 1. januar 2003”, som Grøn-
lands Statistik netop har offentliggjort på sin hjemmeside www.statgreen.gl.  
 
1. januar 2003 var 49.941 personer født i Grønland, mens 6.735 personer var født 
uden for Grønland. Samtidig viser tallene i publikationen, at 52.877 personer har en 
stærk slægtsmæssig tilknytning til Grønland, idet mindst én af personens forældre er 
født i Grønland. 
 

Oversigt 1  Grønlands Befolkning 1993-2003 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

I alt 55.117 55.419 55.732 55.863 55.971 56.076 56.087 56.124 56.245 56.542 56.676

Født i Grønland 47.557 48.029 48.412 48.679 48.882 49.117 49.281 49.369 49.623 49.796 49.941
Født uden for Grønland 7.560 7.390 7.320 7.184 7.089 6.959 6.806 6.755 6.622 6.746 6.735

 
 
Befolkningsprognosen, der er indeholdt i publikationen, viser, at befolkningen de 
næste ti år vil være svagt stigende. Der vil blive stadig flere, der er født i Grønland, 
mens andelen af personer født uden for Grønland vil være faldende. 
 
Sammensætningen af befolkningen vil samtidig ændre sig, så der bliver færre børn og 
unge. Samtidig vil antallet i den erhvervsaktive alder falde, mens antallet af ældre vil 
stige markant.  
 
Tallene i publikationen viser, at de 20-34 åriges andel af befolkningen fra 1993 til 
2003 faldt fra 30 pct. til 20 pct. af den samlede befolkning. Samtidig har der i perio-
den været en faldende fertilitet, hvor der fødes færre børn. Der er derfor grund til at 
forvente et fald i antallet af fødsler de kommende år, hvor det er personer fra de små 
årgange, der får børn.  
 
Samtidig vil der – også i fremtiden – være en overvægt af mænd i det grønlandske 
samfund. Dette forhold skyldes dels biologiske faktorer, fordi der sædvanligvis fødes 
flere drenge end piger, men også at flere mænd end kvinder indvandrer til Grønland. 
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Af publikationen fremgår det også, at der hvert år mellem 1998 og 2002 er udvandret 
mellem 981 og 1.154 personer født i Grønland. Samtidig antages det, at udvandrin-
gen vil fortsætte, så der hvert år over de næste ti år vil udvandre 1.052 personer født i 
Grønland.  
 
Samtidig viser tallene, at stadig færre personer født i Grønland vender tilbage. Ind-
vandringen af personer født i Grønland faldt således i 2002 til de laveste niveau siden 
1995. Og over de næste ti år viser prognosen, at i størrelsesordenen 761 personer 
hvert år vil indvandre. Der vil således være tale om at en nettoudvandring fra landet 
af personer født i Grønland. 
 
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 konsulent Jette Jensen på e-
mail: jeje@gh.gl eller til journalist Thorkild Knudsen på tlf. 34 55 85 (direkte). 
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