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Turismen i tal 
 
Grønlands Statistik har i samarbejde med Grønlands Turist- & Erhvervsråd udarbejdet ”Turismen i 
tal”. Tidligere har Grønlands Statistik publiceret statistikker både for Hotelovernatninger og Flypassa-
gerstatistik. 
 
Der blev i forbindelse med udvikling af turismeområdet generelt lavet flere stikprøveundersøgelser, 
såsom blandt flypassagerer i Kastrup og blandt krydstogtsturisterne. 
 
Basisundersøgelsen for flypassagerer er baseret på udlevering af spørgeskemaer til rejsende, som ikke 
er bosiddende i Grønland. Udfyldning af spørgeskema er på frivillig basis. Derfor har vi ikke haft tal 
på, hvilke nationaliteter alle rejsende har og hvor mange turister der er. Dette medførte, at man laver 
stikprøveundersøgelsen blandt flypassagerer til Grønland fra Kastrup, for at finde ud af om basisunder-
søgelsen for passagerer til Grønland, er tilstrækkelig eller om den skal tilpasses yderligere. 
 
Der har i sidste halvår af 2008 været 3 stikprøveundersøgelser og i året 2009 har der været 5 stikprø-
veundersøgelser.  Resultaterne kan i læse i ”Turismen i tal” 
 
”Turismen i tal” indeholder tal om følgende; 
Hotelbranchen: 

- Hotelovernatninger 
- Overnattende gæster 
- Hoteloplysninger o.a. 

 
Ankomster med fly: 

- Udvikling i antallet af flypassagerer 
- Udvikling i passagerafgiften 
- Turister fordelt på køn og alder o.a. 

 
Ankomster med krydstogtskibe: 

- Udvikling i antallet af passagerer til Grønland 
- Udvikling indenfor skibstyper 
- Udvikling i passagerafgiften o.a. 

 
Sammenlignelige destinationer med nordiske lande: 

- Sammenligning og udvikling med andre nordiske destinationer i tal og procent 
 
Alle emner kan læses i ”Turismen i tal” pr. 18. December, som hentes via Grønlands Statistik’s hjemmeside 
www.stat.gl eller Grønlands Turist- & Erhversråd’s hjemmeside www.greenland.com 

 
Vil du i fremtiden have besked om ny statistik, som offentliggøres på Grønlands Statistiks hjemmeside, kan du til-
melde dig vores elektroniske nyhedsbrev. Gå ind på www.stat.gl. I menuen til venstre vælger du ”nyhedsbrev” og 
tilmelder dig. Så får du fremover en e-mail, hver gang vi offentliggør en ny statistik. 
 

Tegn et e-mail 



Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til statistikkonsulent Gitte Lynge Rosing tlf.: 362360 
(glmi@stat.gl) eller Grønlands Statistik’s (stat@stat.gl)  
 
Med venlig hilsen 
 
Gitte Lynge Rosing 
Statistikkonsulent 

Yderligere
 oplysninger


