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Værdien af eksporten reduceret med 6,1 pct. i 2004 

Den samlede eksportværdi blev i 2004 reduceret med 139 mio. kr. Det er først 
og fremmest de faldende priser på rejer på verdensmarkedet, der betyder 
færre eksportindtægter til Grønland 

Den samlede eksportværdi faldt i 2004 til 2.146 mio. kr. – et fald på 139 mio. kr. i 
forhold til 2003, hvor værdien af Grønlands eksport var 2.285 mio. kr. Dette svarer til 
et fald på 6,1 pct. 
 
Det fremgår af publikationen Grønlands eksport 2004 (foreløbige tal), som Grønlands 
Statistik i dag offentliggør på hjemmesiden www.statgreen.gl. Publikationen indehol-
der tal for Grønlands eksport i 2003 og 2004. Tallene for 2003 er endelige tal mens 
tallene for 2004 er foreløbige tal. 
 
Det største fald i eksportværdien er sket indenfor undergruppen Skalrejer, frosne, 
hvor eksportværdien faldt fra 810 mio. kr. i 2003 til 575 mio. kr. i 2004, hvilket svarer 
til et fald på 29,1 pct. eller 236 mio. kr. 
 
I figur 1 vises Grønlands eksportværdi fordelt på måneder både i 2003 og 2004. 
 
Grønlands eksportværdi fordelt på måneder, i mio. kr. 
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Efter mange år uden eksport af mineraler, har Grønland i 2004 eksporteret guldmalm 
til en værdi af ca. 131 mio. kr. Eksporten af råmalmen stod således for 6,1 pct. af den 
samlede eksportværdi i 2004. 
 
 
 
 
 
 
 

Størst reduktion 

Figur 1. 

Eksport af guldmalm 



Skema 1.   Ændringer i eksportstatistikken i 2004 i forhold til 2003 

Udvalgte indikatorer Observationer Ændring 

Samlede eksportværdi Den samlede værdi af eksporten faldt med 139 mio. kr. (-6,1 pct.). 
���� 

Samlede eksportværdi af rejer Den samlede værdi af de eksporterede rejer faldt med 124 mio. kr. (-9,7 pct.). 
���� 

Frosne skalrejer Den samlede mængde af de eksporterede frosne skalrejer faldt med 2.892 ton (-5,1 pct.). 
���� 

Pillede og frosne rejer Den samlede mængde af de eksporterede pillede og frosne rejer steg med 3.402 ton  
(+26,0 pct.). ���� 

Sælskind Den samlede værdi af de eksporterede sælskind steg med 4,5 mio. kr. (+24,5 pct.). 
���� 

Hellefisk Trods stigning i den eksporterede mængde faldt værdien af de eksporterede hellefisk med  
2 mio. kr. (-0,4 pct.). ���� 

Krabber Trods en nedgang i den eksporterede mængde steg værdien af de eksporterede krabber med 
næsten 7 mio. kr. (+4,2 pct.). ���� 

 
 
”Grønlands eksport 2004 (foreløbige tal)” 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 efterfølgende væl-
ger du tilmeld. Så får du fremover en e-mail, hver gang vi offentliggør ny statistik. 
 
Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til statistikkonsulent Josef Ka-
jangmat på e-mail joka@gh.gl (tlf. 34 55 80). 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
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