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Færre børn uden for hovedstadsområdet  

Der er i dag 3,3 pct. færre børn under 18 år end for fem år siden. Børnene er især 
forsvundet uden for Storkøbenhavn og Aarhus. 20 kommuner har mistet 10 pct. 
eller derover af deres børn, og disse kommuner ligger alle langt fra storbyerne. 
Læsø er den kommune med størst fald med 28 pct., efterfulgt af Samsø med 19 pct. 
og Lolland med 17 pct. 1. januar 2014 var der 39.781 færre børn under 18 år.  
 
Ændring i antal børn under 18 år siden 1. januar 2009 

 
 
Vallensbæk, Frederiksberg og Københavns Kommune har siden 2009 fået mellem 
12 og 14 pct. flere børn. Kun to ud af de 14 kommuner, der har flere børn end for 
fem år siden, ligger uden for Storkøbenhavn, nemlig Horsens med en vækst på 2,0 
pct. og Aarhus med 0,3 pct. flere børn. 
 
Størst fald blandt de 0-2-årige  
Der er 21.328 færre 0-2-årige end for fem år siden, svarende til et fald på 10,9 pct. 
Kun syv kommuner – bl.a. Vallensbæk, Herlev og København – har fået flere børn i 
denne aldersgruppe, mens 72 kommuner har haft et fald på mere end 10 pct. 31 
kommuner har haft et fald i børnetallet i denne aldersgruppe på mere end 20 pct. 
 
Færre børnefamilier  
Der er 12.604 færre børnefamilier med hjemmeboende børn under 18 år end for 
fem år siden, et fald på 1,9 pct. Trods faldet er der kommet 4,1 pct. flere enlige 
mødre og 14,7 pct. flere enlige fædre. Antallet af parfamilier med kun fælles børn er 
faldet med 3,2 pct., mens der er 7,1 pct. færre parfamilier, hvor en eller begge voks-
ne desuden har børn med en anden partner. 
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Børnefamilier er blevet mindre 
Børnefamilierne er generelt blevet mindre siden 2009. Der er 3.673 flere børnefa-
milier med kun et hjemmeboende barn, mens der er blevet færre børnefamilier 
med to eller flere børn end i 2009. Der er 18 pct. færre børnefamilier med mindst 
fem børn, mens der er 12 pct. færre familier med fire børn.  
 
Færre børn bor med mors eller fars partner 
6.790 flere børn bor med enten deres enlige mor eller enlige far end i 2009, mens 
antallet af børn, der bor med en forælders nye partner, er faldet med 9.420 eller 9,3 
pct. 35.897 færre børn bor med begge deres forældre, og dermed bor 71,7 pct. af alle 
børn under 18 år med begge forældre i dag mod 72,3 pct. i 2009. 
 
Hjemmeboende børn efter bopælsfamilie. 1. januar 2014 

 
 
Større børn bor ofte kun med én forælder 
40 pct. af de hjemmeboende 17-årige bor ikke med begge deres forældre. Af dem 
bor de fleste, 21 pct., med deres enlige mor, 12 pct. bor med deres enlige far, mens 
de resterende 7 pct. bor med den ene forælder og forælderens nye partner. 89 pct. 
af de 0-årige bor med begge forældre, mens 8 pct. bor hos deres enlige mor.  
 
Børnefamilier 

 2009 2014      Ændring 

   antal    antal pct. 

Børnefamilier i alt 679 456 666 852  -12 604 -1,9 
Par kun med fælles børn 448 444 434 212  -14 232 -3,2 
Enlig mor 121 804 126 767  4 963 4,1 
Enlig far 20 069 23 021  2 952 14,7 
Par med børn og særbørn og/eller samværsbørn 46 111 42 682  -3 429 -7,4 
Par med særbørn og evt. samværsbørn 43 028 40 170  -2 858 -6,6 

 
 
 

Mere information: Mere detaljerede tal kan ses på www.dst.dk/stattabel/929 i Statistikbanken. Læs mere om 
børns familieforhold i publikationen Børns familier og på www.dst.dk/emner/husstande-familier-boern. 
Kilder og metoder: Statistikken er alene baseret på 0-17-årige og deres forældres folkeregisteradresser, dvs. at 
den faktiske bopæl og samvær med forældre ikke kan opgøres. Læs mere om kilder og metoder på 
www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/761. 
Næste offentliggørelse: Børnefamilier 1. januar 2015 udkommer uge 21 i 2015. 
Henvendelse: Amy Frølander, tlf. 39 17 36 26, amf@dst.dk 
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