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Færre turister i 2002 

Antallet af turister faldt med 9,9 procent i forhold til 2001 

 
Grønland er i 2002 besøgt af 29.366 turister, hvor tallet i 2001 var 32.598 turister. 
Dette svarer til et fald på 9,9 procent.  
 
Det fremgår af ”Flypassagerstatistikken 4. kvartal 2002”, som Grønlands Statistik 
netop har offentliggjort på sin hjemmeside www.statgreen.gl. Den faldende strøm af 
turister underbygges af Hotelovernatningsstatistikken 2002, der er offentliggjort 
tidligere på året. Af den fremgår det, at antallet af overnatninger i 2002 faldt med 6,2 
pct. i forhold til 2001. 
 
Hver anden turist, som kommer til Region Syd eller Region Midt er på forretnings- 
eller tjenesterejse. Region Disko har den største andel af de turister, der besøger 
Grønland på studietur (11,2 pct.). Kun 6,2 pct. af turisterne, som har besøgt Region 
Nord, har haft som formål at holde ferie, hvilket er betydelig lavere end i de øvrige 
regioner. Region Øst er ikke repræsenteret, hvilket skyldes at Grønlands Statistik ikke 
har modtaget valide data fra regionen. 
 
Turisternes fordeling på region og rejsens formål 2002, pct. 

  Regioner  

Syd Midt Disko Nord

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

Forretnings- eller tjenesterejse 52,7 53,1 37,3 43,8
Ferie 20,3 15,9 23,9 6,3
Familiebesøg 24,3 19,1 22,4 25,0
Studieophold 2,7 1,9 11,2 6,3
Konference (kursus) 0,0 1,6 1,5 0,0
Andet 0,0 8,3 3,7 18,8
Uoplyst 0,0 0,0 0,0 0,0

 
86 pct. af turisterne kom fra Danmark. Dette er en mindre stigning i forhold til 2001, 
hvor de danske turister udgjorde 83,9 pct.  
 
I 2002 var op mod hver anden turist i Grønland med formål at holde ferie, mens knap 
hver fjerde turist var på forretnings- eller tjenesterejse. Tre ud af fire turister har op-
holdt sig i Grønland under 15 dage. To ud af fem turister var over 50 år. 

Turismen faldt 
 med 9,9 pct.  

fra 2001 til 2002 

Forskelle mellem 
 regionerne 

Tabel1. 

De fleste turister  
er danske  



 
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 statistikkonsulent Elvira Knud-
sen, tlf. 34 55 77 eller til journalist Thorkild Knudsen på tlf. 34 55 85. 
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