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Fald i overnatningerne i 2009 
 
Antallet af registrerede overnatninger faldt med 12.112 overnatninger i 2009 i 
forhold til året før. Antallet af registrerede overnatninger faldt til 224.801, hvilket 
svarer til et fald på 5,1 pct. i forhold til 2008, hvor der var 236.913 registrerede 
overnatninger. 
 
Antallet af registrerede overnattende gæster er faldet med 8.822 personer i forhold til 
2008. Antallet af registrerede overnattende gæster faldt til 75.389, hvilket svarer til et 
fald på 10,5 pct. i forhold til året før, hvor der var 84.211 overnattende gæster. Det 
gennemsnitlige antal overnatninger er derimod steget i forhold til året før, og er på 
3,0 dage. 
 
Det viser publikationen ”Overnatningsstatistikken 2009”, som Grønlands Statistik 
netop har offentliggjort på sin hjemmeside www.stat.gl. 
 
Udviklingen i antallet af overnatninger fordelt på gæster fra Grønland, Danmark og Øvrige 
Udland, 2007-2009 
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Figuren ovenover viser overnatningerne fordelt på gæster fra Grønland, Danmark, 
Øvrige Lande og ukendt. Den største ændring i 2009 i forhold til 2008 er, at antallet 
af registrerede overnatninger foretaget af gæster fra Danmark er faldet mest. Faldet 
er på 15,3 pct. Antallet af registrerede overnatninger foretaget af gæster fra det 
Øvrige Udland er faldet med 13,1 pct., mens antallet af registrerede overnatninger 
foretaget af hjemmehørende gæster er steget, hvor stigningen er på 4,8 pct.  
 
Som noget nyt er ”Overnatningsstatistikken 2009” udgivet med opdeling af 
overnatningerne i de nye kommuner. 
 
”Overnatningsstatistikken 2009” kan hentes som en pdf-fil på Grønlands Statistiks 
hjemmeside www.stat.gl eller rekvireres hos Grønlands Statistik. 
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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.stat.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 undertegnede på e-mail 
glmi@stat.gl (tlf. 36 23 76). 
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