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Næsten 6 pct. flere fødte i 2016
61.614 børn blev født i 2016. Det er 3.409 flere end året før, hvilket svarer til 5,9
pct. flere. Specielt i årets første tre kvartaler blev der født flere børn, hele 7,2 pct.
flere end samme kvartaler året før. Man skal tilbage til 2010 for at finde et højere
fødselstal.
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Lille stigning i antal døde
I fjerde kvartal døde 13.514 personer, hvilket er en stigning på 2,4 pct. i forhold til
samme kvartal året før. For hele 2016 døde der 269 personer flere end året før, og
det er det højeste antal siden 2010.
1.143 personer i befolkningen er over 100 år
976 kvinder og 167 mænd havde 1. januar 2017 rundet de 100 år. Det er det højeste
antal nogensinde. Der er 8 pct. flere over 100 år end sidste år og 24 pct. flere end
for fem år siden.
Ind- og udvandring
17.140 indvandrede og 14.933 udvandrede i årets fjerde kvartal. Det resulterer i en
nettoindvandring på 2.207 personer, hvilket kun er en tredjedel af sidste års fjerde
kvartal. I 2016 var der samlet set en nettoindvandring på 33.287 personer, hvilket
er 22 pct. færre end året før.
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8.790 flere fødte end døde i 2016
I 43 kommuner – de grønne på kortet – blev der født flere, end der døde i 2016. De
største fødselsoverskud i andel af befolkningen findes i København, Aarhus, Frederiksberg og Ishøj. I 55 kommuner døde der flere, end der blev født. De største fødselsunderskud i forhold til befolkningens størrelse findes i ø-kommunerne, som
også er de kommuner med de højeste gennemsnitsaldre.
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Samlet folketal
Danmarks folketal er med det seneste kvartals bevægelser vokset til 5.748.769 personer. Det er en vækst på 41.518 personer eller 0,7 pct. i forhold til året før. Nettoindvandringen bidrager med størstedelen af tilvæksten.

Mere information: Få mere information i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/1212.
Kilder og metoder: Statistikken baseres på oplysninger i Det Centrale Personregister (CPR). En detaljeret
gennemgang af kilder og metoder findes i statistikdokumentationen.
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