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Færre estimerede turister i 1. halvår 2010 
 
Antallet  af estimerede turister, der rejser til Grønland med rutefly, er faldet med 481 
fra 1. halvår af 2009 til 1. halvår af 2010, hvilket svarer til et fald på 3,6%. 

 
Udviklingen i antallet af turister fremgår af publikationen ’Flypassagerstatistik 1. 
halvår  2006-2010’, der netop er offentliggjort på Grønlands Statistiks hjemmeside 
www.stat.gl. 
 
Publikationen estimerer udviklingen i antal turister, der har valgt at besøge Grønland 
med rutefly. Estimatet er foretaget af Grønlands Statistik ud fra stikprøveundersøgel-
ser i Kastrup, udlevering af spørgeskemaer i grønlandske lufthavne samt oplysninger 
om rejsende ud af Grønland fra Grønlands Lufthavnsvæsen. Publikationen indeholder 
et metodeafsnit, som redegør nærmere for de usikkerheder, der er forbundet med 
estimatet. 
 
Antal udenlandske gæster, fordelt på turister 1. halvår 2006-2010 
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I et spørgeskema der udleveres ved afrejse fra Grønland anmodes turisterne om at 
angive, hvor stort et beløb de har brugt under opholdet i Grønland. Turisternes gen-
nemsnitlige døgnforbrug pr. person faldt fra 596 kr. i 1. halvår 2009 til 568 kr. i 1. 
halvår 2010. Det svarer til et fald på 28 kr. pr. person. 

 
Turisternes gennemsnitlige døgnforbrug i kroner 

2006 2007 2008 2009 2010

Døgnforbrug 567 533 607 596 568

 
Publikationen ’’Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010’’ kan hentes som en pdf-fil 
fra www.stat.gl, Grønlands Statistiks hjemmeside. 
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Vil du for fremtiden have besked om ny statistik, som offentliggøres på Grønlands 
Statistiks hjemmeside, kan du tilmelde dig vores elektroniske nyhedsbrev. Gå ind på 
www.stat.gl. I menuen til venstre vælger du ”Salg og Service” og derefter ”Abonne-
mentsservice” og tilmelder dig. Så får du fremover en e-mail, hver gang vi offentlig-
gør ny statistik. 

 
Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til: 
 
- Statistikkonsulent Gitte Lynge Rosing på tlf. 36 23 76 (direkte) eller e-mail:  

glmi@stat.gl eller 
- Ledende konsulent Josef Kajangmat på tlf. 36 23 69 (direkte) eller e-mail: 

joka@stat.gl 
 
 
Med venlig hilsen 
Gitte Lynge Rosing 
Statistikkonsulent 
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