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ANALYSENOTAT  

Dobbelturbanisering – overordnet trend og 
lokale befolkningsforskydninger  

Urbaniseringen pågår både på det overordnede niveau med vandringer mod de største 

byer, og på det lokale niveau indenfor kommunen med vandring mod lokale bycentre. 

For enkelte kommuner sker forskydningerne i den modsatte retning, idet en større andel 

af befolkningen bor i landområderne længere væk fra de største byer, sammenlignet med 

tidligere. Det skyldes i hovedsagen 3 årsager; øget bosætning blandt pensionister i områ-

der med sommerhuse og nærhed til vandet, øget bosætning i landsbyer med god infra-

struktur og nærhed til mellemstore byer, samt enkelte kommuner hvor folketallet er fa l-

det i hele kommunen, men faldet mindst i landområderne længere væk fra de største byer.  

 

Hovedresultater: 
 

 Urbaniseringen pågår både nationalt med vandring mod de større 

byer, og lokalt med vandring mod lokale bycentre. 

 Af de kommuner som har landområder længere væk fra de største 

byer, har størsteparten oplevet faldende andel af befolkningen i på-

gældende områder. 

 Undtaget fra den generelle tendens er 7 kommuner. Årsagerne her-

til falder i 3 grupper: 

o Tilflyttere i pensionsalderen holder liv i landområderne. 

o Småbyer med god infrastruktur lokker børnefamilier til. 

o Nogle kommuner med generel befolkningstilbagegang, har 

lavest befolkningstilbagegang i landområderne. 
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Den demografiske udvikling 

I flere årtier har størstedelen af befolkningerne i den industrialiserede ver-

den foretrukket at bosætte sig i byerne. Udviklingerne sker i forskelligt om-

fang landene imellem og med forskellig styrke hen over årene. Fælles er dog 

at en større og større andel af befolkningerne vælger at bosætte sig i byerne 

frem for i landområderne. Virkeligheden er dog mere nuanceret end blot 

forskydninger fra land til by. Samtidig med en overordnet trend, med en 

øget urbanisering i form af vandringer fra land- og yderkommunerne til de 

mere urbaniserede kommuner, så sker der samtidigt forskydninger internt i 

kommunerne.  

 

Forskydninger internt i kommunerne 

Forskydninger internt i kommunerne er indledningsvis berørt i analysepub-

likationen ’Danmark i Forandring’. Der er præsenteret analyser baseret på 

cases. Herunder er der en detaljeret analyse af Vesthimmerlands kommune, 

som beskriver de interne forskydninger, kommunen har undergået. Dertil 

kommer en overordnet afdækning af andele af befolkningen, som bor i 

landdistrikter. Dette analysenotat uddyber problemstillingen. Der tages et 

overordnet perspektiv på udviklingen i Danmark som helhed. Samtidig nu-

anceres analyserne yderligere. Der ses ikke blot på land- og byområder, men 

på hvorvidt et område er en del af eller ligger i nærheden af en af de største 

byer, eller om området ligger længere væk. Eksempelvis kan der være bety-

delige forskelle på attraktiviteten af at bosætte sig i forskellige landområder, 

afhængt af hvor tæt man er på større byer. I landområder, der ligger i nær-

heden af en af de største byer, vil borgere i en vis udstrækning kunne drage 

fordel af byens fordele.  

 

Opdelingen i landområder er først anvendt i Regional- og Landdistriktspoli-

tisk Redegørelse 2013. De præcise definitioner er gengivet i bilag. Der er 

tale om følgende områdetyper: 

 

1. Byområder i eller tæt på de største byer. 

2. Byområder længere væk fra de største byer.  

3. Landdistrikter tæt på de største byer. 

4. Landdistrikter længere væk fra de største byer. 

5. Småøer. 

 

Hovedparten af befolkningen bor i byområde i eller tæt på de største byer. 

Det drejer sig om godt 3,3 mio., jf. figur 1, svarende til ca. 59 pct. Småøerne 

tegner sig for ca. 25.000 borgere, svarende til knap ½ pct. af befolkningen. 

Øvrige områdetyper tegner sig hver for ca. 13-14 pct., med mellem 713.000 

og 795.000 borgere. 
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Figur 1: Befolkningsfordelingen 2014 på områdetyper 

 
Kilde: Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse, MBBL (2014). 

 

 

De forskellige områdetyper har undergået forskellige udviklinger, som på 

forskellig vis afspejler virkninger af urbaniseringen. Eksempelvis for områ-

detype ’Landdistrikter længere væk fra de største byer’ . Her udgør befolk-

ningen nu ca. 14 pct. af den samlede befolkning i Danmark, jf. figur 2. For 7 

år siden var den andel ca. 15 pct. Der er tale om de fjernest beliggende om-

råder. Mange af pågældende landdistrikter er blandt de områder som har 

oplevet fald i folketallet de senere år. I det følgende fokuseres på denne 

områdetype. 

 

Figur 2: Andel af befolkningen bosiddende i landdistrikter længere væk fra 

de største byer. 

 
Kilde: Statistikbanken KM5 og områdetypegrupperingen f ra MBBL (2014). 
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Landdistrikterne længere væk fra de største byer 

Der er stor variation kommunerne imellem, i forhold til hvor stor en andel 

af befolkningen der bor i landdistrikter længere væk fra de største byer, jf. 

figur 3. Storbykommunerne og kommunerne i deres umiddelbare opland har 

naturligt typisk enten ingen eller meget få borgere i landområder længere 

væk fra de største byer. Yderkommunerne har derimod typisk en relativt 

stor andel af befolkningen som bor i pågældende områdetype. Størst andel 

findes på ø-kommunerne Ærø, Samsø og Læsø, hvor hele kommunens areal 

udgøres af landområder længere væk fra de største byer, jf. figur 3. Dernæst 

kommer Odsherred, Thisted, Guldborgsund, Lemvig og Langeland Kom-

muner, alle med flere end 60 pct. af befolkningen bosiddende i landdistrik-

ter længere væk fra de største byer. 

 

 

 

Figur 3: Andel af befolkningen bosiddende i landdistrikter længere væk fra 

de største byer 2014, i pct. 

 
Kilde: Statistikbanken KM5 og områdetypegrupperingen f ra MBBL (2014). 
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Befolkningsforskydninger 

I løbet af de seneste 7 år er antal borgere i Danmark steget med 3,3 pct. 

Hvis befolkningstallet i landdistrikterne længere væk fra de største byer 

havde haft samme vækst, ville de have haft godt 27.000 flere borgere. Men 

da pågældende områders andel af befolkningen i samme periode er faldet 

med ca. 1 procentpoint, jf. figur 2., har det betydet at de i stedet samlet set 

har haft et fald i folketallet på godt 29.000 borgere. 

 

Udviklingen dækker over stor variation kommunerne imellem. For de fleste 

af kommunerne med pågældende områdetype, har der været tale om en rela-

tiv forskydning væk fra landområderne længst væk fra de større byer og hen 

imod lokale bycentre. Den lokale urbanisering, hvor befolkningstallene in-

ternt i kommunen udvikler sig i byernes favør, er dermed relativt udbredt.   

 

Undtaget fra den generelle tendens er Halsnæs, Holbæk, Odder, Slagelse, 

Struer, Svendborg og Sønderborg og Kommuner. Alle har oplevet stignin-

ger i andelen af borgere i landdistrikter længere væk fra de største byer. Der 

tegner sig 3 forskellige billeder til forklaring af udviklingerne; øget bosæt-

ning af pensionister, øget tilstrømning af børnefamilier, samt fraflytning der 

i mindre grad rammer landområderne end byerne i den pågældende kom-

mune. 

 

1. For nogle af landdistrikterne længere væk fra de største byer tegner der 

sig et billede af at tilflyttende 60+’ere holder befolkningstallet oppe. For 

både Halsnæs og Odder Kommuner har der været befolkningsfremgang i 

landområder som ligger længere væk fra de største byer. For begge kommu-

ner er der sket en øget bosætning blandt aldersgruppen 60+ årige til områ-

der tæt ved havet, samtidig er der en voksende 65+ befolkning, idet sognets 

egne pensionister i stort omfang bliver boende. I Halsnæs drejer det sig om 

Melby og Ølsted Sogne, mens det for Odder er Halling Sogn som blandt 

andet består af ferie- og havnebyen Hov.  

 

2. Samtidig med at flere pensionister vælger at bo i pågældende områder, er 

der også sket en tilflytning blandt børnefamilier. Både Melby og Ølsted 

sogne, men især Halling sogn, har haft tilflytning af voksne i 30’erne med 

små børn. Samme mønster med tilflytning af unge børnefamilier gælder for 

Rinkenæs og Hørup sogne i Sønderborg Kommune, og for Skårup og Øster 

Skerninge sogne i Svendborg Kommune. Alle ligger i nærhed til kommu-

nens største by og ud til vandet.  

 

I Holbæk Kommune har den største befolkningsfremgang i landdistrikter 

længere væk fra de største byer fundet sted i Gislinge og Mørkøv Sogne. 
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Begge er landsbyer med togforbindelse og nærhed til Kalundborgmotorve-

jen. For Mørkøv er tilflytningen sket blandt børnefamilier med små skole-

søgende børn. Tilsvarende for Slagelse Kommune, hvor mindre befolk-

ningsfremgange fundet sted i landsbysamfundene Sørbymagle og Flakke-

bjerg 5-10 km fra Slagelse by. For begge sogne er der sket tilflytning blandt 

børnefamilier med små skolesøgende børn. 

 

3. For Struer Kommune har der været tilflytning af børnefamilier til sogne-

ne Asp og Humlum. Det har for Asp sogn betydet en fremgang i folketallet, 

mens det for Humlum sogn kun netop holder folketallet konstant. For øv-

rige dele af Struer Kommune, er der i hovedsagen tale om at befolkningstal-

let er faldet mere i byområderne og landområderne nærmere byerne, end 

tilfældet er for landområderne længere væk. Det giver samlet set en øget 

andel af kommunens borgere som bor i et landdistrikt længere væk fra de 

største byer. 

 

 

Tabel: Kommuner som fra 2007 til 2014 har fået en øget andel af borgere i 

type 4 områder (Landdistrikter længere væk fra de største byer).  

Kommune Sogn Bemærkning 

Halsnæs 

(-146 borgere) 

Melby (+65, fra 4.702 til 

4.767) 

Stor vækst i antal 65-82 årige. 

Ligger til vandet 

Ølsted (+19, fra 2.988 til 

3.107) 

Stor vækst i antal 65-82 årige. 

Ligger til vandet 

Svendborg  

(-730 borgere) 

Skårup(+248 borgere, fra 

2.568 til 2.816) 

Ligger ud til sundet mellem Fyn 

og Langeland 

Øster Skerninge (+88 bor-

gere, fra 813 til 901) 

Ligger ud til det sydfynske ø-hav 

Ollerup (+48 borgere, fra 

1.189 til 1.237) 

Ligger ”bagved” Øster Skerninge 

Egense (+25 borgere, 2.567 

til 2.592) 

Ligger umiddelbart øst for Øster 

Skerninge og Ollerup 

Slagelse 

(+4 borgere) 

Sørbymagle (+72 borgere, 

fra 1.511 til 1.583) 

Landsbysamfund 5 km fra Slagel-

se og motorvej E20 

Flakkebjerg (+24 borgere, 

fra 684 til 708) 

Landsbysamfund 7-8 km fra Sla-

gelse og motorvej E20 

Struer 

(-1.041 borgere) 

Skyldes større fald i bybefolkningerne (samtidig med mindre fald 

i landbefolkningen) 

Odder 

(+312 borgere) 

Halling (+78 borgere; fra 

1.592 til 1.670, kommunens 

eneste type 4 område) 

Inkluderer den lille ferie-

/havneby Hov  

Sønderborg 

(-1.545 borgere) 

Rinkenæs (+88 borgere, fra 

2.445 til 2.533) 

Ligger ud til Rinkenæs Bugt og 

Flensborg Fjord. Rapanden… 
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Hørup (+53 borgere; fra 

4.787 til 5.019, dog fald det 

seneste år) 

Ligger ud til Hørup Hav som er 

en del af Sønderborg Bugt 

Holbæk 

(+574 borgere) 

Gislinge (+137 borgere, fra 

1.518 til 1.655) 

Landsby med togstop, beliggende 

6 km fra Holbæk 

Mørkøv (+112 borgere, fra 

1.879 til 1.991) 

Landsby med togstop, beliggende 

lige ved Kalundborgmotorvejen 

mellem Holbæk og Jyderup 

Hjembæk-Svinninge (+71 

borgere, fra 3.494 til 3.565) 

Landsbymiljøer (Svinninge med 

2770 indbyggere) med togstop 

(det næste efter Gislinge), belig-

gende ca. 15 km vest for Holbæk 

Hørby (+66 borgere, fra 

1.086 til 1.152) 

Ligger ud til Holbæk Fjord (mod-

satte side, ca. 5-6- km kørsel fra 

Holbæk) 

Udby (+28 borgere, fra 

1.153 til 1.181) 

Ligger ud til Holbæk Fjord (mod-

satte side, ca. 8 km kørsel fra 

Holbæk) 

 

 

  



  8 

Bilag: Grupperingen af sogne 
 

Den opdeling af de danske sogne der anvendes i Regional- og Landdi-

striktspolitiske Redegørelse præsenterede bruges også i denne analyse. 

Grupperne er defineret således:  

 

1. Byområder i eller tæt på de største byer: områder hvor mindst halv-

delen af borgerne bor (a) i byer med over 3.000 indbyggere og (b) 

indenfor en halv times kørsel fra et af de største byområder i landet.  

2. Byområder længere væk fra de største byer: områder hvor mindst 

halvdelen af indbyggerne bor (a) i byer med over 3.000 indbyggere 

og (b) mere end en halv times kørsel fra et af de største byområder i 

landet.  

3. Landdistrikter tæt på de største byer: områder hvor mere end halv-

delen af indbyggerne bor (a) udenfor byer med over 3.000 indbygge-

re og (b) indenfor en halv times kørsel fra et af de største byområder 

i landet. 

4. Landdistrikter længere væk fra de største byer: områder hvor mere 

end halvdelen af indbyggerne bor (a) udenfor byer med over 3.000 

indbyggere og (b) mere end en halv times kørsel fra et af de største 

byområder i landet. 

5. De danske småøer omfatter: Aarø, Agersø, Anholt, Askø (inkl. Lil-

leø), Avernakø, Baagø, Barsø, Birkholm, Bjørnø, Drejø, Egholm, 

Endelave, Fejø, Femø, Fur, Hjarnø, Hjortø, Lyø, Mandø, Nekselø, 

Omø, Orø, Sejerø, Skarø, Strynø, Tunø, Venø. Det anvendte data-

materiale er på sogneniveau. Enkelte øer udgår fra analyserne idet 

der ikke er sammenfald med et sogn. Dette gælder Barsø, Egholm, 

Nekselø og Aarø. 

 

 


