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Folketallet topper i 2041
5,84 mio. i 2041

Det samlede danske folketal ventes at toppe i 2041 med 5,84 mio. mennesker, hvilket
er 366.000 eller 6,7 pct. flere end i 2008. Det viser Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning for 2008-2050. Fra 2042 forventes folketallet at gå ned, idet indvandringsoverskuddet ikke vil opveje fødselsunderskuddet.

Mange flere ældre
og færre i
erhvervsaktiv alder

Et markant resultat af befolkningsudviklingen er en betydelig ændring af aldersstrukturen: Der kommer flere ældre og færre i den erhvervsaktive alder. Antallet af borgere
på 65 år og derover vokser med 78 pct. indtil 2042, hvor der vil være 1,52 mio. ældre
mod 853.000 i dag. Antallet af 25-64-årige falder med 10,6 pct. fra 2,97 mio. til 2,66
mio.

Figur 1.

Indeks for udviklingen i folketallet i forskellige aldersgrupper 2008-2050
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Flere med
udenlandsk
baggrund

I hele fremskrivningsperioden bliver der flere indvandrere og efterkommere. Antallet
af indvandrere fra vestlige lande stiger fra 141.000 i dag til 202.000 i 2050 og vil
udgøre 3,5 pct. af den samlede danske befolkning. Indvandrere fra ikke-vestlige lande stiger fra 238.000 til 341.000 (5,9 pct. af befolkningen). Efterkommere fra vestlige
lande stiger fra 16.000 til 41.000 (0,7 pct. af befolkningen), mens efterkommere fra
ikke-vestlige lande stiger fra 104.000 til 209.000 (3,6 pct. af befolkningen). I alt vil
andelen af indvandrere og efterkommere vokse fra 9,1 pct. til 13,6 pct.

Udsigt til
faldende folketal
i 33 kommuner …

En tredjedel af de nye danske kommuner kan vente et faldende folketal indtil 2030.
Der er tale om 33 kommuner, som i dag har et samlet folketal på 1,3 mio. Tilbagegangen vil være størst i Læsø, Lemvig, Albertslund, Morsø, Allerød, Frederikshavn og
Thisted Kommuner, alle med et fald på over 6 pct.

… og stigende
i 65 kommuner

Figur 2.

I 65 kommuner med et samlet folketal på 4,2 mio. er der udsigt til stigende folketal.
Befolkningstilvæksten forventes at blive stærkest (over 17 pct.) i Horsens, Hedensted,
Silkeborg, Skanderborg og Favrskov Kommuner.
Befolkningstilvækst i kommunerne. 2008-2030
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Region Midtjylland
vokser mest

Den største befolkningstilvækst indtil 2030 forventes i Region Midtjylland med 10
pct. Den laveste tilvækst forventes i Region Nordjylland med 1 pct.

Forudsætninger for
fremskrivningen
kan ændre sig

Befolkningsfremskrivningen bygger på forudsætninger om dødsfald, fødsler, indvandring til Danmark og udvandring fra Danmark samt til- og fraflytninger mellem
landsdele og kommuner. Fremskrivningen er ikke en prognose eller forudsigelse om,
hvordan Danmarks befolkning faktisk vil se ud i fremtiden. Forudsætningerne for
fremskrivningen kan nemlig ændre sig, bl.a. som følge af politiske beslutninger.

Mere information

Yderligere information på www.dst.dk/stattabel/184 i Statistikbanken. I abonnementsserien Befolkning og valg (Statistiske Efterretninger) udgives også mere detaljerede tal senere.

Kilder og metoder

Definitioner samt fremskrivningsmodel og metode er ganske kort beskrevet på
www.dst.dk/befolkningsfremskrivningsmetode. Yderligere oplysninger om forudsætningerne findes på www.dst.dk/varedeklarationer/773, 774 og 775.
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