NYT

Flyttestatistik for Øresundsregionen
2009
Befolkning og valg

FRA DANMARKS STATISTIK
Nr. 195 • 4. maj 2010

Stadig flere vender hjem fra Skåne
For tredje år i træk flyttede markant flere fra Skåne til Østdanmark i 2009. Lidt flere
end 2.900 personer flyttede, hvilket er ny rekord i statistikkens historie og en stigning
på 16 pct. i forhold til 2008. Lidt mindre end hver anden er født i Danmark, og de
udgør således den største gruppe.
Antal flytninger fra Skåne til Østdanmark fordelt på fødselsland
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Anm.: Den danske del af Øresundsregionen udgøres af Danmark øst for Storebælt og kaldes her Østdanmark. Den svenske del af Øresundsregionen udgøres af Skåne Län.

Hver tredje født uden for Danmark og Sverige
Personer født i andre lande end Danmark og Sverige udgør en stadig stigende andel.
Tilbage i 2001 udgjorde personer fra øvrige lande 15 pct. I 2009 udgør de 32 pct. af
det samlede antal flytninger i denne retning.
Stadig færre flytter fra Østdanmark til Skåne
I modsat retning var der for andet år i træk et faldende antal flytninger, idet der i
2009 var 3,5 pct. færre flytninger fra Østdanmark til Skåne i forhold til 2008. Dette
fald er dog ikke nær så markant som i 2008, hvor niveauet var 24 pct. lavere end året
før.
Også flere svenskere vender hjem til Skåne
Den faldende interesse for at flytte til Skåne er mest udbredt blandt danskerne. Der
var således i 2009 knap 7 pct. færre danskfødte personer, der flyttede over Sundet.
Omvendt var der 7 pct. flere svenskfødte personer, som fra Østdanmark valgte at
flytte tilbage til Skåne i forhold til 2008. Antallet af danskere, der flytter fra Østdanmark til Skåne er dog fortsat ca. fem gange så højt som antallet af svenskere.

Denne udgivelse kan findes på www.dst.dk/nytudg/13124

Antal flytninger fra Østdanmark til Skåne fordelt på fødselsland
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Flyttestrømmene udjævnes
Det er nu ti år siden, Øresundsbroen åbnede, og i det forløbne årti har der konstant
været flere, der flyttede over Øresund med retning mod Skåne end den modsatte vej.
I 2006 var antallet af flytninger fra Østdanmark til Skåne således næsten tre gange
højere end den modsatte vej. Forskellen er dog godt på vej til at blive udjævnet. I
2009 lå antallet af flytninger til Skåne således kun en tiendedel over antallet af flytninger til Østdanmark.
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Flytninger inden for Øresundsregionen
Fra Østdanmark til Skåne
Fra Skåne til Østdanmark

2 590 2 875 3 102 4 284 4 360 3 354 3 234
1 036 1 371 1 528 1 514 2 062 2 518 2 923

Flytninger i alt mellem Danmark og Sverige
Fra Danmark til Sverige
Fra Sverige til Danmark

4 603 4 674 5 008 6 432 6 595 5 598 5 426
2 585 3 022 3 337 3 451 4 287 4 718 5 120

Mere information

Der er gratis adgang på www.dst.dk/extranet/oresund1, hvor Ørestat tilbyder data om Øresundsregionen.
TendensØresund indeholder analyser af Øresundsregionen. Læs fx om flytninger og pendling
over Øresund, uddannelse samt forskning og udvikling i Øresundsregionen. Kort, diagrammer
og tabeller kan downloades og anvendes frit fra www.tendensoresund.org/da.

Kilder og metoder

Denne flyttestatistik udgør en del af Ørestat. Den foreliggende statistik udarbejdes i et samarbejde mellem Danmarks Statistik og Statistiska centralbyrån (SCB) i Sverige. Statistikken bygger på oplysninger hentet fra Statistiska centralbyrån, der fra og med 1998 har registreret oplysninger om de flyttede personer mellem Sverige og Danmark og deres adresse i Danmark. I
opgørelsen indgår de personer, der er registreret som ind- eller udvandret i 2009.
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