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Færre personer i den erhvervsaktive alder 

I de næste mange år vil der blive færre i den erhvervsaktive alder og flere ældre. Det 
viser Danmarks Statistiks nyeste befolkningsfremskrivning. Folketallet i den er-
hvervsaktive alder (25-64 år) vil falde med 13 pct. fra 2,98 mio. i dag til 2,59 mio. i 
2044. Til gengæld vil antallet af ældre (65 år og derover) stige frem til 2042, hvor der 
i alt vil være 1,50 mio. ældre. Det er 80 pct. flere end de 835.000, der er i dag. 

Færre i erhvervsaktiv 
 alder og mange 

 flere ældre 

 
Indeks for udviklingen i folketallet i forskellige aldersgrupper Figur 1. 
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Det samlede folketal i Danmark topper i år 2037 med 5,74 mio. mennesker, hvilket er 
5,4 procent mere end det nuværende folketal på 5,45 mio. Herefter vil folketallet 
begynde at falde, fordi fødselsoverskuddet bliver negativt (der fødes færre, end der 
dør), og fordi det negative fødselsoverskud overstiger indvandringsoverskuddet.  

Folketallet topper i 2037 

 
Resultaterne bør fortolkes med større varsomhed, jo længere ude i fremtiden de lig-
ger. Over halvdelen af befolkningen i fremskrivningens slutår er nemlig ikke født i 
dag. Fremskrivningen er selvsagt mere sikker for de ældre aldersgrupper.  

Usikkerhed især for de 
yngre aldersgrupper 

 
I hele fremskrivningsperioden bliver der flere indvandrere og efterkommere. Antallet 
af indvandrere fra vestlige lande stiger fra 130.000 i dag til 191.000 i 2050 og vil 
udgøre 3,4 pct. af den samlede danske befolkning. Indvandrere fra ikke-vestlige lan-
de stiger fra 231.000 til 317.000 (5,6 pct. af befolkningen i 2050). Efterkommere fra 
vestlige lande stiger fra 17.000 til 41.000 (0,7 pct. af befolkningen i 2050), mens 
efterkommere fra ikke-vestlige lande stiger fra 100.000 til 198.000 (3,5 pct. af be-
folkningen i 2050). Indvandrerbefolkningen, der samlet i dag udgør 6,6 pct. af be-
folkningen vokser til 9 pct. i 2050. Efterkommerbefolkningen vokser fra 2,1 pct. til 
4,2 pct. i 2050. 

Flere med udenlandsk 
baggrund 

 



Udviklingen i folketallet for indvandrere og efterkommere Figur 2. 
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Befolkningen fordelt på alder 

 
Hele befolkningen  Indvandrere og efterkommere 

 2007 2015 2030 2050 2007 2015 2030 2050

I alt 5 447 084 5 559 833 5 717 019 5 683 602 477 700 566 076 670 799 746 696
0-5 år 390 633 367 083 394 151 374 425 37 353 36 761 35 477 34 662
6-16 år 758 005 727 076 693 675 703 931 74 203 76 130 73 870 71 422
17-24 år 484 591 571 003 526 756 544 829 62 083 76 727 76 161 75 419
25-64 år 2 979 110 2 844 012 2 746 014 2 619 682 271 077 329 355 396 954 423 953
65 år+ 834 745 1 050 659 1 356 423 1 440 735 32 984 47 103 88 337 141 240

 
Befolkningsfremskrivningen bygger på forudsætninger om dødsfald, fødsler samt ind- 
og udvandring. Dødeligheden forudsættes at falde gennem hele perioden, indtil mid-
dellevetiden i 2050 vil være 83 år for mænd og 86 år for kvinder. For personer med 
dansk oprindelse og for indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande regnes 
med en samlet fertilitet på 1,9 i 2030, hvilket er en mindre stigning for den første 
gruppe og et fald for de to andre grupper. Fertiliteten for indvandrere og efterkom-
mere fra vestlige lande forudsættes at stige til 1,75 i 2030. Indvandringen forudsættes 
at stige fra 56.500 i 2007 til 59.500 i 2030 fordelt på de forskellige befolkningsgrup-
per. Udvandringen tager udgangspunkt i udvandringshyppigheder for perioden 
2003-2006 justeret op med 7 pct. Der regnes derefter med en årlig stigning frem til 
2030 på 0,5 pct. årligt, hvorefter der regnes med konstante hyppigheder.  

Forudsætninger  
for befolknings-
fremskrivningen 

 
Fremskrivningen er ikke en prognose eller forudsigelse om, hvordan Danmarks be-
folkning faktisk vil se ud i fremtiden. Forudsætningerne bag fremskrivningen kan 
nemlig ændre sig, bl.a. som følge af politiske beslutninger. 

Forudsætningerne 
kan ændre sig 

  

Mere information  I serien Befolkning og valg (Statistiske Efterretninger) udgives senere mere detalje-
rede tal. Yderligere information på www.dst.dk/stattabel/184 i Statistikbanken.  
 

Kilder og metoder 
 Definitioner samt fremskrivningsmodel og metode er ganske kort beskrevet på 

www.dst.dk/tekniske beskrivelser til beregningsmetoder. Yderligere oplysninger 
om forudsætningerne findes på www.dst.dk/varedeklaration/773. 
 

Næste offentliggørelse 
 

Befolkningsfremskrivninger 2008-2050 udkommer 26. maj 2008. 
 

Henvendelse 
 Otto Andersen, tlf. 39 17 37 57, oan@dst.dk 
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