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Flere overnattede i 2007 
 
Knap 83.000 gæster overnattede i 2007 mod knap 77.000 året før. Det er en stigning 
på ca. 8 pct. Stigningen kan primært tilskrives flere grønlandske gæster, der 
overnattede i forbindelse med bl.a konferencer. Antallet af danske gæster var stabilt i 
forhold til året før og androg ca. 27.000 gæster. 
 
Antallet af overnatninger udgjorde knap 235.000 i 2007 mod knap 226.000 året før. 
Det er en stigning på ca. 4 pct. I gennemsnit overnattede en gæst således 2,8 dage. 
 
Det viser publikationen ”Overnatningsstatistikken 2007”, som Grønlands Statistik 
netop har offentliggjort på sin hjemmeside www.statgreen.gl. 
 
Udviklingen i antallet overnattende gæster, 2005-2007 
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Region Disko stod for en markant fremgang i 2007, hvor godt 24.000 gæster 
overnattede. Det er en stigning på over 15 pct. 
 
Til gengæld faldt antal gæster og antal overnatninger i Region Syd. Forklaringen 
herpå er afslutningen af byggeriet af vandkraftværket ved Qorlortorsuaq, hvor der 
under byggeriet fortrinsvist blev brugt islandsk arbejdskraft. De islandske arbejdere 
brugte lokale overnatningssteder som indkvartering og medførte en stor stigning i 
antallet af overnatninger i 2005 og 2006. Korrigeret for overnatninger foretaget af 
islandske gæster, har der været en stigning i antallet af udenlandske gæster både fra 
2005 til 2006 og 2006 til 2007, på hhv. 2 pct. og 26 pct. 
 
I publikationens tabel 2 kan det ses at antallet af overnatninger foretaget af gæster fra 
det øvrige udland er faldet i 2007. Dette skal ses i lyset af de ovennævnte islandske 
gæster, som gav en kunstig stigning i antallet af overnatninger i 2005 og 2006. Når 
man ikke medtager islandske gæster, er overnatninger foretaget af gæster fra det 
øvrige udland steget med 3.025 overnatninger, svarende til 10,0 pct. Endvidere kan 
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det i tabel 2 i publikationen ses, at antallet af overnatninger foretaget af udenlandske 
gæster er faldet i 1. og 2. kvartal, men steget i 3. og 4. kvartal. 
 
 
Tallene for såvel antal overnattende gæster som antal overnatninger for hele året 
2006 er revideret i forhold til tidligere opgørelser. Revisionen er foretaget efter at et 
enkelt overnatningssted har foretaget en ny indberetning, der viser et mindre antal 
gæster og overnatninger end oprindeligt indberettet til Grønlands Statistik. 
Revisionen betyder, at stigningen i antal overnatninger fra 2005 til 2006 er 
nedjusteret fra 13, 7 pct. til 4,5 pct. 
 
”Overnatningsstatistikken 2007” 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 statistikkonsulent Najaaraq 
Kreutzmann på e-mail nakr@gh.gl (tlf. 36 23 70). 
 
Med venlig hilsen 
 
Najaaraq Kreutzmann 
Statistikkonsulent 
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