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1. Indledning 

Bosætningsmønstre er under hastig forandring, og der er en tendens til koncentration af befolkningen 

omkring de større byer. Dette er et universelt fænomen, og større og større dele af verdens befolkning bor i 

byer1.  Den ændrede bosætning hænger sammen med stigende velstand samt ændrede produktions- og 

samfundsstrukturer. 

Bosætningsmønstret i Grønland med en lille befolkning spredt over et meget stort areal har altid været 

genstand for debat.  Spørgsmålet om bosætning er yderligere aktualiseret af debatten om kravene til at 

skabe en selvbærende økonomi. Samfundsstrukturerne er under forandring, og der er stigende krav til 

adgang til uddannelse, sundhed og andre velfærdstilbud. Samtidig er de økonomiske strukturer under 

forandring.  Dels har der været og er fortsat løbende forandringer i mulighederne for fiskeri og fangst, og 

dels vil en selvbærende økonomi forudsætte en styrket erhvervsudvikling inden for andre naturressourcer 

(mineraler og kulbrinter). Dette øger kravene til uddannelse og kvalifikationer og påvirker også 

bosætningsmønstrene. 

Økonomisk Råd og Skatte- og Velfærdskommissionen har i tidligere rapporter berørt en række 

problemstillinger knyttet til bosætning, og særligt spørgsmålet om byer og bygder.  Tidligere analyser af 

bosætningsmønstre, uddannelse, indkomstforhold samt aldring har også indeholdt resultater af betydning 

for bygder i forhold til byer. Dette notat giver en opsamling af nogle af de væsentlige resultater og 

diskuterer kort regionalpolitiske problemstillinger. 

 

Regionale forskelle og mellem byer og bygder kan belyses ud fra forskellige perspektiver, og der er en 

række problemer knyttet til sådanne sammenligninger. Levestandard måles og sammenlignes normalt på 

basis af disponible indkomster. I det omfang naturalie- og uformel økonomi spiller en stor rolle kan en 

sammenligning alene baseret på registrerede indkomster give et misvisende billede af på niveauet og 

fordelingen af forbrugsmulighederne.  I diskussionen om byer og bygder er spørgsmålet om 

stordriftsfordele (byer) og smådriftsulemper (bygder) centralt.  Det er forbundet med store problemer 

præcist at kvantificere omfanget af sådanne effekter, og der foreligger ikke undersøgelser, der præcist 

kvantificerer omfanget af sådanne effekter i Grønland. Niveau og kvalitet af offentlige servicetilbud kan ikke 

alene vurderes ud fra udgiftsniveauet pr. indbygger, hvilket blandt andet er fremgangsmåden i Hendriksen 

(2013). I kommunerne med et større skattegrundlag kan udgiftsniveauet være højere netop som en bevist 

politisk prioritering. I en bygd kan det målte udgiftsniveau være lavt fordi det f.eks. ikke har været muligt at 

ansætte uddannet lærerkræfter. En sammenligning af omkostningsniveauer på tværs af byer og bygder 

forudsætter at der tages højde for forskelle i kvalitetsniveauer i de offentlige servicetilbud for at være 

retvisende. Hendriksen (2013) præsenterer data for faktisk afholdte offentlige udgifter i bygderne, og 

sammenligninger mellem byer og bygder foretages på grundlag af et bruttoudgiftsmål per indbygger. Der 

kan ikke på dette grundlag konkluderes om smådriftsulemper eller lignende, da der ikke er kontrolleret for 

om de faktiske udgifter afspejler et økonomisk råderum (kommuner), udgiftspolitiske prioriteringer og 

serviceniveau. En kvantificering af smådriftsulemper forudsætter, at omkostningerne ved at stille tilbud af 

samme kvalitet til rådighed kan opgøres. I forhold til det samlede samspil med den offentlige sektor 

(Selvstyre og kommuner) skal der også tages hensyn til skattebetalingerne. Beboere i bygder har også 

                                                           
1 På globalt plan er andelen bosat I byer steget fra 29% i 1950 til 52% i 2011, jf. FNs World Urbanization Prospects: The 
2011 Revision,  
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mulighed for at trække på ydelser i byerne i bestemte faser af livet (uddannelse, sundhed, ældrepleje) og 

dette skal der tages højde for i sammenligninger. Omvendt har beboere i byerne også mulighed for at 

udnytte de muligheder bosætning i bygder giver for friluftsliv, ferie m.m. I studier af økonomisk geografi og 

international handel m.m. er det alment anerkendt, at der er væsentlige stordriftsfordele/ 

smådriftsulemper2. 

 

Der er betydelige regionale forskelle i en række dimensioner. Det gælder også inden for gruppen af byer og 

bygder. Der er bygder, der på centrale dimensioner klarer sig bedre end landsgennemsnittet – og omvendt. 

Disse nuancer kommer ikke altid frem ved sammenligninger, som ofte opstilles som byer under ét i forhold 

til bygder under ét. 

 

Et velfærdssamfund hvor skatter medvirker til finansiering af velfærdstilbud og ydelser er markedsbaseret i 

dobbelt forstand. Den enkeltes bidrag til finansieringen sker i form af skattebetalinger knyttet til 

registrerede indkomster og forbrug. Desuden ansætter den offentlige sektor personale til at udføre 

forskellige opgaver og funktioner. Velfærdssamfundet stiller sociale ydelser og forskellige velfærdstjenester 

(uddannelse, sundhed, pasning og pleje m.m.) til rådighed for befolkningen. Der vil i sagens natur altid være 

grupper, der bidrager mere til velfærdssamfundet end andre, ligesom der er grupper, der har større fordel 

af velfærdssamfundet end andre. Dette er netop et af hovedformålene med velfærdsordningerne. Samtidig 

må der nødvendigvis være en balance på samfundsplan mellem det der bidrages med og modtages fra 

velfærdssamfundet for befolkningen og udenlandske bidragydere under et. Hvis man interesserer sig for, 

hvorledes denne balance er for bestemte befolkningsgrupper, er det således nødvendigt at betragte både 

bidrag til og ydelser fra velfærdssamfundet.  

 

Disse forhold skal ses i sammenhæng med det faktum, at de offentlige finanser er under et betydeligt pres. 

Fremskrivninger viser et stigende gab mellem udgifter og indtægter, jf. Økonomisk Råd (2013).  Der er 

således et betydeligt finansieringsproblem for de eksisterende velfærdsordninger, hvilket stiller krav om 

øgede betalinger af skatter og afgifter, begrænsning af de offentlige udgifter, eller reformer der afgørende 

øger det offentliges finansieringsgrundlag. Disse udfordringer omfatter også befolkningen i bygder og 

yderdistrikter. Bosætningsdiskussionen skal derfor ses i forhold til de generelle udfordringer og behov for 

prioriteringer. 

 

Dette notat indeholder en nærmere diskussion af bosætningsmønstre (afsnit 2), uddannelse (afsnit 3) samt 

indkomstforhold (afsnit 4) og afsluttes med en kort diskussion af regionalpolitiske problemstillinger. 

2. Bosætningsmønstre 

Det er en generel tendens observeret i alle lande, at der i takt med den økonomiske udvikling og ændrede 

produktionsforhold sker en befolkningskoncentration omkring større byområder. Flytning af arbejdskraft 

fra land til by har været en medvirkende årsag til økonomisk udvikling i kraft af frigørelse af arbejdskraft fra 

primære erhverv. Øget arbejdsdeling og produktivitet er væsentlige drivkræfter i denne udvikling. Større 

byer skaber både et større afsætningsmarked og giver mulighed for stordriftsfordele ikke alene i 

                                                           
2 Stordriftsfordele/smådriftsulemper opstår alene hvis der er store faste omkostninger ved at drive f.eks. en skole eller 
et plejehjem. Med få bruger bliver gennemsnitsomkostningerne større end med flere brugere. 
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produktionen, men også i uddannelse, velfærd og levevilkår3. Befolkningskoncentration er således tæt 

knyttet til ændringer i samfundsstruktur, erhvervsstruktur, uddannelsesmuligheder, familiemønstre m.m. 

Figur 1 viser en markant faldende andel af befolkningen bosat i bygder. En udvikling som i lighed med andre 

lande må antages at fortsætte. En sådan udvikling skaber imidlertid også særlige udfordringer i forhold til 

små bygder med en meget skæv befolkningssammensætning (høj andel af ældre og få erhvervsaktive) i 

forhold til sikring af ens levevilkår, jf. nedenfor. 

Figur 1 Andel af befolkningen bosat i bygder, 1977-2025 

 
Note: Data for 2012-2025 er baseret på Grønlands Statistiks befoilkningsprognose. 
Kilde: Økonomisk Råd (2013) 

Befolkningens fordeling på lokaliteter 

Byerne har i perioden 1993-2013 opsuget såvel befolkningstilvæksten som afvandringen fra bygderne. 

Folketallet er ikke steget i alle byer. Væksten er koncentreret om de større byer Nuuk, Sisimiut, Ilulissat og 

Qaqortoq. Befolkningstilvæksten har været særlig stor i Nuuk, hvor folketallet på 20 år er steget med knap 

4.300 personer. Over de sidste 10 år er folketallet også steget i Upernavik, Tasiilaq og Qaanaaq, som er 

befolkningscentre i distrikter med mange bygder.  

Til gengæld er folketallet faldet i næsten alle bygder. Det største fald er sket i Sydgrønlands bygder, hvor 

folketallet er næsten halveret. I Nordgrønland har indtjeningsmulighederne indenfor fiskeri efter hellefisk 

på mange lokaliteter gjort det muligt at begrænse faldet i befolkningens størrelse. Folketallet i bygderne i 

Upernavik distrikt er i løbet af de sidste 20 år vokset med 107 personer til 1.656 personer. 

Det er især i de yngre aldersgrupper, at der bliver færre indbyggere i bygderne. Antallet af indbyggere 

under 40 år i bygderne er i løbet af de sidste 20 år faldet med 39 pct., mens antallet af personer over 40 år i 

samme periode er steget med 23 pct.  

                                                           
3 Samtidig kan der også være negative effekter i form af trængsel, forurening m.m. 
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Figur 2 Befolkningen i bygderne opdelt på alder, 1993 og 2013 

 
Kilde: Grønlands statistik/Økonomisk Råd (2013). 
 

Faldet i antallet af yngre beboere i bygderne har ikke alene baggrund i aktuelle flytninger. Tidligere 

flytninger medvirker til, at der er færre beboere i bygderne i de aldersgrupper, der får børn. Det forhold, at 

befolkningsudviklingen også er et resultat af tidligere års flyttemønster, betyder samtidig, at nedgangen i 

folketallet i bygder med en stor andel af ældre ikke vendes alene ved at stoppe udvandringen. Hvis 

folketallet i bygderne skal stabiliseres på det nuværende niveau, forudsætter det en nettoindvandring i de 

yngre aldersklasser.  Dette er ikke et realistisk scenario. Især bygderne må således forventes at få en 

ændret alderssammensætning med flere ældre. 

Figur 2 viser aldersfordelingen af befolkningen bosat i bygder i henholdsvis 1993 og 2013. Det fremgår, at 

der over denne periode er sket et kraftigt fald i både antallet af børn og personer i alderen 20-40 år, mens 

antallet af personer 45 år eller ældre er steget. Der er således både sket et fald i befolkningsstørrelsen men 

også en aldring. Disse tendenser må forventes at forsætte. Figur 3 viser en fremskrivning af befolkningen og 

dens alderssammensætning på de fire kommuner, mens figur 4 viser en tilsvarende figur for befolkningen 

bosat i bygder i 1977, 2013 og 2025. I bygderne vil folketallet falde, men det er overvejende koncentreret 

om et fald i de yngre aldersgrupper (under 40 år). Antallet af ældre er stort set uændret og derfor ændres 

alderssammensætningen ganske markant. 
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Figur 3 Folketallet fordelt på alder, kommuner: 2013-2025 

 

Note: Baseret på Grønlands Statistiks befolkningsfremskrivning. 
Kilde: Grønlands Statistik 
 

Figur 4 Folketallet i bygderne fordelt på alder: 2013-2025 

 

Note: Baseret på Grønlands Statistiks befolkningsfremskrivning. 
Kilde: Grønlands Statistik 
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Flytninger og vandringer 

Antallet af flytninger og vandringer er hvert år betydelige i forhold til befolkningens størrelse.  I 2012 blev 

der registreret 7.378 indenlandske flytninger til en anden lokalitet i Grønland og 2.900 udvandringer. 

Figur 5 Flytninger mellem lokaliteter i 2012 

 
Kilde: Grønlands statistik 

 

Beboerne i bygderne flytter hyppigst, og flytninger er ofte til andre bygder eller byer i regionen, jf. figur 5. 

Fra alle lokaliteter i Grønland flyttes der til Nuuk og til udlandet, mens personer, der flytter fra Nuuk, 

overvejende udvandrer til Danmark. Personer i alderen 16-30 år flytter hyppigere end andre aldersgrupper 

og formodentlig er uddannelse den væsentligste årsag hertil. Også i denne aldersgruppe er der væsentligt 

større til- og fraflytning i bygderne end i byerne. 

Betragtes alene personer født i Grønland, kan det konstateres, at der hvert år er flest kvinder blandt 

udvandrerne, således at kvinderne i de seneste 20 år har udgjort 56 pct. af nettoudvandringerne på godt 

7.200 personer. Udvandringen af kvinder født i Grønland sammenholdt med, at indvandrere født udenfor 

Grønland overvejende er mænd, betyder at andelen af kvinder i aldersgruppen18-64 år kun udgør 46 pct.  

3. Uddannelsesmønstre 

Bosætnings- og vandringsmønstre er tæt knyttet til uddannelsesvalg. For nærmere at analyser bosætnings- 

og vandringsmønstre inden for landet er der foretaget en mere detaljeret analyser over perioden 1994-

2012 for de personer, der er født i årene 1978 til 19804. 

I starten af perioden – dvs. i 1994 – var fødselsårgang 1978-80 i alderen 13-15 år, og stod umiddelbart foran 

at afslutte grundskolen. I 2012 var de samme fødselsårgange i alderen 31-33 år. Hovedparten af de 

personer, der vil gennemføre en kompetencegivende uddannelse, har således gennemført den i 2012. 

                                                           
4 Se Tekniske baggrundsnotat 2013-01: Befolkningsbevægelser indenfor Grønland (Økonomisk Råd, 2013). 
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Tabel 1 viser, at ud af fødselsårgang 1978-80 boede 522 personer i en bygd i 1994. Mobiliteten blandt disse 

unge har vist sig at være ganske stor. I 2012 havde kun 31 pct. adresse i samme bygd som i 1994, og 

hovedparten af disse personer har i en kortere eller længere periode været fraflyttet bygden for 

efterfølgende at vende tilbage.  

Tabel 1 Bosætnings- og vandringsmønstre fra hjembygd fordelt på køn 
(blandt fødselsårgang 1978-80, bosat i en bygd i 1994) 

 
Kvinder Mænd I alt 

Personer i hjembygd i 1994 233 289 522 

Fraflyttede personer 206 249 455 

Personer udenfor hjembygd i 2012  161 200 361 

Personer i hjembygd i 2012 72 89 161 

Note: Betegnelsen hjembygd bruges om den bygd, hvor personen havde folkeregisteradresse i 1994. 

Kilde: Økonomisk Råd (2013). 

Sammenhæng mellem grundskoleforløb i bygdeskole og efterfølgende bosætning og uddannelse   

Hovedtendenser er således, at der flyttes mod større lokaliteter. Fra bygder og mindre byer flyttes til de 

større byer, og fra de større byer flyttes der til udlandet. Langt hovedparten af de der fraflyttede bygder  i 

2012 bor i byerne, mens relativt få er bosiddende i en anden bygd. Dette hænger sammen med 

uddannelsesvalget. Af tabel 2 ses, at uddannelsesniveauet blandt de personer, der i 2012 er fraflyttet 

bygden og rejst til byerne eller udlandet generelt er højere end uddannelsesniveauet hos personer, der er 

blevet i bygderne. 

Tabel 2. Uddannelsesniveau efter bopæl 2012 
(blandt fødselsårgang 1978-80, bosat i en bygd i 1994) 

  Folketal Folkeskole Studieforb. Erhvervsudd. Videregående 

  Personer Procent 

Personer i hjembygd i 1994   522 66 2 28 5 

Bopæl i 2012:      

Samme bygd 161 81 2 16 1 

Anden bygd 58 79 2 17 2 

Mindre by 119 57 1 37 5 

Større by 112 43 3 45 10 

Udlandet 27 52 7 30 11 

Note: Folketallet i 1994 inkluderer 45 personer, der pr. 1. januar 2012 er døde. 

Kilde: Økonomisk Råd (2013). 

 

Uddannelsesniveauet er generelt lavt, og samtidig er der stor spredning knyttet til bosætning. Cirka 53 pct. 

af de personer, der var bosat i Grønland i 1994, har i 2012 afsluttet en uddannelse efter folkeskolen. 

Andelen af en årgang, der gennemfører en uddannelse, er mindst for personer, der bor i bygderne på det 

tidspunkt, de forlader folkeskolen. Kun 34 pct. af denne gruppe har gennemført en uddannelse efter 

folkeskolen. 
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Gennemsnitsresultater fra trintest i grønlandsk, dansk, engelsk og matematik i henholdsvis 3. og 7. klasse 

opgjort for henholdsvis by- og bygdeskoler viser samtidig, at elever fra byskoler klarer sig gennemsnitligt 

bedre end elever fra bygdeskoler (Se Skatte- og Velfærdskommissionen (2011)). Derimod klarer 

bygdeelever sig bedre i grønlandsk. Særligt interessant er det, at der ikke er nogen klar forskel i 

resultaterne i matematik hverken på 3. eller 7 klassetrin. Som omtalt ovenfor er der en generel systematik i 

uddannelsesniveauet mellem elever fra by- og bygdeskoler. Det faktum, at elever fra bygdeskoler klarer sig 

ligeså godt i matematik og lidt bedre i grønlandsk i forhold til elever fra byskoler viser, at et 

uddannelsespotentiale for bygdeeleverne tabes. Årsagerne hertil kan være mange, herunder kvaliteten af 

undervisningen i bygdeskolerne i fag af stor betydning for videre gang i uddannelsessystemet, problemer i 

overgang fra skolegang i bygd til by,  manglende motivation for uddannelse, samt at elever fra bygder kan 

have vanskeligere ved at skaffe sig lærepladser.  

Bygdeskolerne er naturligt mindre end byskolerne, og det er forventeligt, at små skoler har større 

enhedsomkostninger pga. af faste omkostninger, udgiftskrævende klassestørrelser m.v. 

Gennemsnitsudgifterne per elev er godt 30.000 kr. større i bygdeskoler end i byskoler. Hverken for by- eller 

byskolerne er der dog et klart mønster, hvor skoler med mange elever har lavere udgifter per elev5.  Der er 

en meget stor spredning i enhedsomkostningerne på tværs af skoler, også når by- og bygdeskoler 

sammenlignes hver for sig (Se Skatte- og Velfærdskommissionen (2011)).  

Koncentration af personer med uddannelse i de større byer   

Tendensen til koncentration af personerne med uddannelse i de større byer forstærkes af, at 

uddannelsesniveauet generelt er højere hos de personer, der forlader bygderne og de mindre byer 

sammenlignet med dem, der bliver tilbage, jf. figur 6. For indvandrerne, har hovedparten en uddannelse, 

og de flytter næsten udelukkende til de større byer.  

Gruppen af personer, der er udvandret, har generelt et højere uddannelsesniveau end de, der er blevet i 

Grønland.  I 2012 har 66 pct. af de personer, der siden 1994 har forladt Grønland, en uddannelse ud over 

folkeskolen. En stor del af udvandrerne er kendetegnet ved at have en særlig tilknytning til verden udenfor 

Grønland, enten fordi de selv er født udenfor Grønland eller fordi mindst en af forældrene er født udenfor 

Grønland. Det er særligt denne gruppe af udvandrere, der har et højt uddannelsesniveau, idet 83 pct. af 

gruppen har uddannelse udover folkeskoleniveau. 

                                                           
5 Sammenligner vanskeliggøres af, at der ikke foreligger oplysninger om i hvilket omfang lave omkostninger skyldes 
ubesatte stillinger eller stillinger, der ikke er besat med uddannede lærer. 
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Figur 6: Uddannelsesniveau som årgang ’78-’80 havde opnået i 2012. Fordelt efter 
bosted som 13-15 årig i 1994  

 
Kilde: Egne beregninger 
Kilde: Økonomisk Råd (2013). 

 

4. Indkomstforhold 

Fordelingen af indkomster afspejler i udpræget grad uddannelsesniveauet og bosætning. Adskillige 

undersøgelser viser, at personer, der er bosat i en af de større byer, i gennemsnitligt har et højere 

indtægtsniveau end personer bosat i de mindre byer og i bygderne6. 

Forskelle i registrerede indkomst 

De store forskelle i indkomster kommer klarest frem ved at sammenholde registeroplysninger om de 

registrede markedsindkomster og indkomstoverførsler for personer i de erhvervsaktive aldre. Forskellene i 

de gennemsnitlige markedsindkomster afspejler grundlæggende forskelle i værdiskabelsen pr. person. Jo 

større markedsindkomsterne er, desto større er personskatten, og jo større er finansieringsbidraget til 

velfærdssamfundet.  

De registrerede indkomster fra 2007 viser tydelige forskelle mellem kommunerne og mellem byer og 

bygder inden for den enkelte kommune. Den laveste gennemsnitlige markedsindkomst var i Qaasuitsup 

Kommunia på 151.771 kr. hvorimod den højeste var i Kommuneqarfik Sermersooq på 231.578 kr., jf. tabel 

3. Alene indenfor Kommuneqarfik Sermersooq  var der en forskel på markedsindkomsten mellem by og 

bygd på 136.411 kr.   

På landsplan har personer i byerne en gennemsnitlig markedsindkomst på 203.385 kr., hvorimod personer, 

der er bosat i bygderne, har en gennemsnitlig markedsindkomst på 125.357 kr. Disse indkomstforskelle 

bliver mindre – men ikke meget – når der tages højde for indkomstoverførsler og skattebetalinger. 

                                                           
6 Dette afsnit er baseret på arbejdspapiret ”Indkomster og indkomstfordelingen i Grønland 2007” Skatte- og 

Velfærdskommissionen (2010) data refererer således til 2007. Den økonomisk udvikling i den mellemliggende periode 

giver ikke anledning til begrundede forventninger om at mønstret skulle have ændret sig markant. 
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Tabel 3: Gennemsnitlige personindkomster i aldersgruppen 18-63 år fordelt på storkommuner og 

byer/bygder 2007. 

 
Kilde: Skatte- og Velfærdskommissionen (2010) 

 

De meget betydelige indkomstforskelle mellem by og bygd dækker over stor spredning. Der er bygder, som 

klarer sig lige så godt som byerne, målt på de gennemsnitlige indkomstniveauer. I tabel 4 sammenlignes de 

5 laveste og højeste gennemsnitlige personindkomster i den enkelte by og bygd som har flere end 10 

indbyggere i alderen 18-63 år7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Lufthavnsbygderne Narsarsuaq og Kangerlussuaq skiller sig markant ud blandt bygderne med et langt højere  
  indkomstniveau end alle andre, hvorfor de ikke er indregnet i tabel 3 . 
 

 10.773 
   8.246 
   2.527 



 

13 
 

Tabel 4 Gennemsnitlige personindkomster for 18-63 årige i byer og bygder, 2007 

Kilde: Skatte- og Velfærdskommissionen (2010) 

 

 

Forskelle i indkomstoverførsler  

Personer i byerne har modtaget lidt under landsgennemsnittet af de skattepligtige overførsler i 2007, 

hvorimod personer i bygderne modtager ca. 17 pct. over gennemsnittet, jf. tabel 5. Til gengæld modtager  

personer i bygder i gennemsnit mindre i skattefrie overførsler, hvilket bl.a. kan skyldes højere udbetalt 

boligtilskud i byer knyttet til et generelt højere huslejeniveau . Desuden er der grundlæggende forskelle i 

boligformer. Befolkningen i bygder bor i højere grad i selvbyggerhuse og BSU-huse, hvor boligsubsidierne 

ikke medregnes som skattefrie overførsler.  
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Tabel 5 Gennemsnitlige offentlige overførsler for personer over 18 år, 2007 

 
Kilde: Skatte- og Velfærdskommissionen (2010). 

 

Forskelle i husstandenes levevilkår 

For at kunne foretage mere retvisende sammenligninger af materielle levevilkår kan der tages afsæt i 

fordelingen af husstandenes ækvivalerede indkomster. Det vil sige opgørelse af indkomster i de enkelte 

familier, hvor der tages højde for størrelse og sammensætning af den enkelte husstand8, og hvor der 

således korrigeres for stordriftsfordele knyttet til flere personer i samme husstand.  

 

Af tabel 6 fremgår, at den gennemsnitlige bruttoindkomst og ækvivalerede bruttoindkomst i 2007 på hhv. 

353.201 kr. og 211.686 kr. Den gennemsnitlige disponible indkomst og ækvivalerede disponible indkomst 

blev opgjort til hhv. 256.353 kr. og 154.153 kr. Uanset hvordan indkomsterne opgøres, er der betydelige  

indkomstforskelle mellem by og bygd. 

 

 

 

 

                                                           
8 Ækvivalensindkomsten beregnes ved at dividere en husstands samlede indkomst med en given ækvivalensvægt, der 
afspejler husstandens størrelse og sammensætning. Den anvendte vægt er OECD’s standard, hvor den første voksne 
person i husstanden vægter 1. Eventuelt andre voksne vægter hver 0,5, mens alle børn hver vægter 0,3. 
Ækvivalensvægten for en given husstand beregnes da ved at summere de enkelte personers vægte. Således har en 
husstand med to voksne og tre børn ækvivalensvægten 1+0,5+0,3+0,3+0,3 = 2,4, mens husstanden med en voksen 
uden børn har vægten 1. Har de to husstande indkomster på henholdsvis 300.000 kr. og 150.000 kr. vil de respektive 
ækvivalensindkomster således være henholdsvis 300.000 kr./2,4 = 125.000 kr. og 150.000 kr./1 = 150.000 kr 
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Tabel 6 Gennemsnitlige husstandsindkomster for hele landet opdelt på byer/bygder og storkommune, 

2007 

 
Kilde: Skatte- og Velfærdskommissionen (2010). 

Naturalieøkonomi 

Der eksisterer en betydeligt naturalieøkonomi eller uformel økonomi som i sagens natur ikke er afspejlet i 

de registrerede indkomster. Denne uformelle økonomi består af eget forbrug fra fangst og fiskeri, herunder 

den del af fangst der foræres til familie. Ligeledes indgår uregistreret salg af fangst i den uformelle 

økonomi. 

 

Rasmussen (2005) opgør den uformelle økonomi hos personer med erhvervsjagtbevis igennem en 

spørgeskemaundersøgelse til 1.969 personer. Undersøgelsen viser, at den samlede værdi af aktiviteter fra 

fangst og fiskeri i den uformelle sektor for personer med erhvervsjagtbevis opgøres til 130 mio.kr. som 

fordeles på 67,6 mio. kr. og 62,2 mio.kr. fra hhv. byer og bygder. De samlede gennemsnitsværdier per 

person per år for alle kategorier af uformelle aktiviteter opgøres til 195.192 kr. og 114.324 kr. for hhv. byer 

og bygder. Det er dog ikke alle adspurgte, der indgår i kategorierne, og tages der højde herfor opgøres den 

gennemsnitlige værdi per person til 72.794 kr. og 59.863 kr. per år i hhv. byer og bygder.  

 

Tabel 7 Oversigt over den uformelle sektor for indhandlere med erhvervsjagtbevis 2004 
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Af tabel 7 fremgår, at den uformelle sektor har stor økonomisk betydning. Det kan forventes, at det 

primært er indkomster hos fiskere og fangere samt deres familier i bygder, hvor en stor del af den samlede 

reelle indkomst erhverves i den uformelle sektor. Dette kan være med til at forklare, hvordan det lykkes 

familier i bygderne at overleve med ret beskedne indkomster. Det kan dog ikke konkluderes, at det i alle 

tilfælde er personer med de laveste registrerede indkomster, som nyder godt af den uformelle sektor. Det 

må antages, at en del af den uformelle økonomi i byerne tilfalder den del af befolkningen, der har relative 

højere registrerede indkomster 

 

Rasmussen (2005) opgjorde ikke en detaljeret oversigt over de forskellige økonomiske aktiviteter blandt 

personer med fritidsjagtbevis. Rasmussen estimerer dog, at værdien af den uformelle økonomi for 

fritidsjægere fastlægges til at ligge på godt 52 mio. kr. Det må forventes, at en stor del af fritidsjægerne er 

personer med pæne indkomster i den formelle sektor, hvorfor den uformelle økonomi tilknyttet til dem 

bidrager med fritidsbeskæftigelse mere end til øget indkomstlighed.  

 

Den samlede uformelle økonomi opgøres til 182 mio. kr. I det tilfælde den uformelle økonomi blev 

beskattet vil det indbringe 76,4 mio.kr. ved en skattesats på 42 pct., og hvor det ses bort fra personfradrag. 

 

6. Konklusion 

 

Der har i en årrække været en klar tendens til øget urbanisering og en faldende andel af befolkningen 

bosiddende i bygder. Denne trend forventes at fortsætte fremadrettet som følge af den samfundsmæssige 

og erhvervsøkonomiske udvikling. Samtidig sker der en forskydning aldersmæssigt mod flere ældre og 

færre unge, og denne ændring er særlig stor i bygderne. De samfundsøkonomiske udfordringer knyttet til 

en aldrende befolkning og finansieringen heraf (Økonomisk Råd (2014)) har således en væsentlig 

regionalpolitisk dimension. 

 

Et centralt samfundsøkonomisk aspekt ved bygderne er værdiskabelsen, hvor der er klare forskelle mellem 

byer under ét og bygder under ét. Den gennemsnitlige værdiskabelse i bygder er væsentligt mindre end 

landsgennemsnittet, også når der tages højde for uformel økonomi. Bidraget pr. indbygger til 

samfundsøkonomien er kort sagt mindre i bygderne. Dette forhold er tæt knyttet til færre 

erhvervsmuligheder, lavere uddannelsesniveau og mindre arbejdsmarkedsdeltagelse i bygderne. Men 

bygder er forskellige, og byer er forskellige. Der er bygder med et underliggende erhvervsgrundlag, der 

klarer sig mindst lige så godt som byerne. Det gælder fx en række nordgrønlandske bygder med 

fiskerressourcer.  Disse forhold understreger at bosætningsmønstre især skal ses i forhold til 

erhvervsmulighederne. 

 

En væsentlig drivkraft bag urbanisering og øget befolkningskoncentration har i mange lande været, at 

produktionen ikke længere er tæt knyttet til naturressourcer. For industri og servicesektoren er tæthed til 

naturgivne ressourcer ikke en betingelse, og omvendt kan lokalisering i større byområder både betyde 

adgang til et større afsætningsmarked og et bredere arbejdsmarked. Med stigende globalisering og lavere 

transport- og informationsomkostninger, ses dette mønster nu også på tværs af landegrænser. For 

Grønland er situationen en anden, da produktionsmulighederne fortsat i stort omfang vil være knyttet til 
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naturressourcerne (Økonomisk Råd (2012)). Dette rejser alligevel udfordringer, da der sker en tilpasning fra 

fiskeri og fangst til udnyttelse af andre naturressourcer, og dermed er der et spørgsmål om 

bosætningsmønstre i forhold til erhvervsmuligheder på specifikke geografiske lokaliteter. Dette skal også 

ses i sammenhæng med muligheder for at understøtte et øget uddannelsesniveau af arbejdsstyrken, 

herunder uddannelsesmuligheder og sikring af uddannelsernes kvalitet. 

Et andet samfundsøkonomisk aspekt ved bygerne er samspillet med velfærdssamfundet. Et forhold er, hvad 

bygderne modtager fra og bidrager med i form af skattebetalinger til velfærdssamfundet. 

Velfærdssamfundet er baseret på markedsindkomster i den forstand, at finansieringsbidrag via beskatning 

afhænger af markedsbaserede indkomster og forbrug.  Skattebetalinger kan i visse områder være beskeden 

på grund af udbredt naturalieøkonomi, som uden tvivl har stor betydning for visse bygder. I sammenligning 

af levevilkår bør dette aspekt inddrages. Sammenligninger af serviceniveauet og dermed 

omkostningsniveauet er vanskeligt, da det kræver, at der kontrolleres for kvalitetsforskelle mv. 

I økonomiske studier er det alment anerkendt, at der er sikre effekter knyttet til ”stordriftsfordele” og 

”smådriftsulemper”. Det må også gælde i Grønland. I bygderne gør smådriftsulemper sig gældende på store 

områder inden for offentlig produktion og infrastruktur – fx skoleområdet, transportområdet, energi-, 

vand- og vareforsyningsområderne.  

For et velfærdssamfund rejser bosætningsmønstre derfor særligt vanskelige spørgsmål. På den ene side kan 

det være en væsentlig målsætning at skabe frihed for borgerne mht., hvor man kan bosætte sig. Af 

historiske og kulturelle grunde kan det også være en målsætning at fastholde bosætning i bestemte 

geografiske områder. På den anden side er det også en væsentlig målsætning at skabe lige muligheder for 

f.eks. adgang til uddannelse, sundhed og sikre en lige behandling af befolkningen. Dette er meget svært 

med en lille og meget spredt befolkning. Kan man acceptere at folk bosætter på en måde, som har den 

konsekvens, at de ikke er ligestillet med den øvrige befolkning i adgangen til centrale velfærdsydelser og 

materiel levefod? Selvom dette er sket ved frit valg, er det spørgsmålet om samfundet alligevel kan 

acceptere sådanne forskelle? Hvis der omvendt skal ske en betydelig udligning for at ligestille levevilkår, er 

det så rimeligt, at andre befolkningsgrupper skal bidrage hertil? Hvis folk bosætter sig i de store byområder 

for at udnytte stordriftsfordele knyttet til uddannelse, kultur osv., skal man så acceptere de forskelle i 

levevilkår det skaber? 

 

Bygder med selvbærende erhvervsgrundlag vil således også eksisterer i fremtiden – og helt på linje med de 

byer, der hviler på et selvbærende erhvervsgrundlag. Uden dette nødvendige erhvervsgrundlag vil selv 

betydelig subsidiering, hvad enten direkte eller gennem krydssubsidiering, næppe kunne forhindre 

tendensen til langsom affolkning. Det er fx erfaringen fra Norge, som har ført en meget aktiv regionalpolitik 

for at sikre en bosætning særligt i det nordlige Norge. Politikken har sigtet på både at sikre rimelige 

levevilkår samt at igangsætte en erhvervsudvikling, så områderne i mindre omfang er afhængige af tilskud. 

Eksempler på politiktiltag er: fritagelse for arbejdsmarkedsbidrag, ingen indkomstskat, højere børnetilskud, 

lavere elektricitetspriser etc., se f.eks. Kommunal- og Næringsdepartementet (2013). Som følge heraf er der 

ikke så store forskelle i levestandard og andre forhold (uddannelse, sundhed m.m.) til den øvrige del af den 

norske befolkning. Trods disse tiltag har det imidlertid været svært at få en erhvervsudvikling i gang, og der 

er fortsat fraflytning fra områderne. De norske erfaringer er således, at det trods meget omfattende 
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subsidiering har været svært at modgå underliggende trends til urbanisering og bosætning afhængig af 

uddannelses- og erhvervsmuligheder. 
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