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Markant flere overnatninger i 2006 
 

Der blev foretaget ca. 245.00 overnatninger i 2006 mod knap 215.000 overnatninger året 
før. Det svarer til en stigning på ca. 29.500 overnatninger eller 13,7 pct. Antallet af regi-
strerede overnatninger på overnatningsstederne har hermed nået det højeste niveau i de 
seneste mange år. 

Flere overnatninger…. 

 

Der var knap 81.900 overnattende gæster i 2006 mod ca. 78.600 gæster året før. Det 
svarer til en stigning på ca. 3.000 gæster eller 4,2 pct. Gæsterne overnattede samtidig 
længere under deres ophold. I 2006 overnattede man i gennemsnit 3,0 dage mod 2,7 året 
før. 

…og flere overnattende 
gæster  

 

Det fremgår af publikationen ”Overnatningsstatistikken 2006” som Grønlands Statistik 
netop har offentliggjort på sin hjemmeside www.statgreen.gl. 
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Udviklingen skyldes i høj grad, en kraftig stigning i overnatninger af danske gæster. Der 
var således ca. 101. 000 overnatninger foretaget af danske gæster i 2006 mod knap 
68.000 året før. Det svarer til en stigning på ca. 33.000 overnatninger,  en stigning 49,4 
pct. En betydelig del af stigningen kan henføres til Region Midt. 

Mange flere danskere  

 

Der har været et lille fald i antallet af overnatninger samt overnattende gæster foretaget af 
hjemmehørende. Således var der 37.740 gæster i 2006 mod 39.750 i 2005, svarende til et 
fald på 5,1 pct. 

Færre hjemmehørende 
 overnattede 

 

”Overnatningsstatistikken 2006” kan hentes som en pdf-fil på Grønlands Statistiks 
hjemmeside www.statgreen.gl eller rekvireres hos Grønlands Statistik. 

Som pdf-fil 

 

Vil du for fremtiden have besked om ny statistik, som offentliggøres på Grønlands Stati-
stiks 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. 

Tegn et e-mail abonnement 

 

Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til statistikkonsulent Najaaraq 
Kreutzmann på e-mail nakr@gh.gl (tlf. 34 55 73). 
 

Med venlig hilsen 
 

Najaaraq Kreutzmann 
Statistikkonsulent 


