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Flere turister besøgte Grønland i 2003 

29.712 turister besøgte Grønland i 2003. Det er 2.109 flere end i 2002, hvor 
27.603 valgte Grønland som turistmål 

Grønland oplevede i 2003 en stigning i antallet af besøgende turister. Det estimerede 
antal besøgende blev 29.712 turister, hvor det tilsvarende tal i 2002 var 27.603. Tal-
lene betyder, at 7,6 pct. flere turister valgte Grønland som rejsemål i 2003 i forhold til 
året før. Antallet af turister fra 1999 til 2003 fremgår af nedenstående figur 1. 
 
Estimeret udvikling i antallet af turister 1999-2003 
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Det fremgår af den reviderede ”Flypassagerstatistikken 2003”, som Grønlands Sta-
tistik netop har offentliggjort på sin hjemmeside www.statgreen.gl. 
 
Ændringer i turismen i 2003 i forhold til 2002 

Udvalgte indikatorer Observationer Trend

Antal turister Antallet af turister er steget med 7,6 pct. fra 27.603 til 29.712. 
Stigningen svarer til 2.109 personer 

Antal turister på ferie 
Antallet af turister på ferie er steget med 0,5 pct. fra 13.387 til 

13.460. Stigningen svarer til 73 personer 

Andel af hotelovernatninger 
Andelen af turister der har overnattet på et hotel er steget med 

14,1 pct.
 fra 9.606 til 10.964. Stigningen svarer til 1.358 personer

Andel af overnatninger  
ved private 

Andelen af turister der har overnattet i et privat hjem er steget med 
14,4 pct. fra 7.922 til 9.062. Stigningen svarer til 1.140 personer

Skema 1 fortsættes… 

 

Figur 1. 

Skema 1. 



 
Ændringer i turismen i 2003 i forhold til 2002 

Udvalgte indikatorer Observationer Trend

Antal turister i Region Syd 
Antallet af turister i Region Syd 

er steget med 306 personer  fra 3.230 til 3.536

Antal turister i Region Midt 
Antallet af turister i Region Midt 

er steget med 424 personer  fra 15.264 til 15.688 

Antal turister i Region Nord 
Antallet af turister i Region Nord 

er steget med 180 personer fra 800 til 980

Antal turister i Region Disko
Antallet af turister i Region Disko 

er steget med 635 personer fra 7.922 til 8.557

Antal turister i Region Øst
Antallet af turister i Region Øst 

er steget med 577 turister fra 166 til 743

Andelen af turister i alderen 
60 år og opefter

Andelen af turister der er 60 år eller derover 
er steget med 20,3 pct. fra 4.444 til 5.348. 

Stigningen svarer til 904 personer

Opholdslængde i snit Den gennemsnitlige opholdslængde er ikke ændret, 14,9 dage

 
Fra såvel turistbranchen som pressen blev der sat spørgsmålstegn ved opgørelsen af 
antallet af turister i den publikation, som Grønlands Statistik offentliggjorde 3. marts 
2004. Derfor trak Grønlands Statistik dengang publikationen tilbage for at foretage 
en grundig gennemgang og validering af det datagrundlag, der bl.a. bruges til at 
estimere antallet af turister. Ved gennemgangen viste det sig, at sammenligningsåret 
(= 2002) var indlæst forkert.  
 
Opgørelsen og resultaterne af tallene for 2003 var ikke forkerte, men på grund af at 
sammenligningsåret (2002) var forkert, offentliggjorde Grønlands Statistik forkerte 
konklusioner. Dette beklager Grønlands Statistik. Derfor har Grønlands Statistik ef-
terfølgende udarbejdet en ny procedure, der burde sikre at sådanne fejl ikke kan op-
stå i fremtiden. 
 
Flypassagerstatistikken 2003 kan hentes som en pdf-fil på Grønlands Statistiks 
hjemmeside www.statgreen.gl eller rekvireres hos Grønlands Statistik. 
 
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.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 journalist Thorkild Knudsen på 
e-mail thkn@gh.gl (tlf. 34 55 85). 
 
 
Med venlig hilsen 
Thorkild Knudsen 
Informationsmedarbejder 
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