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Kløften mellem land og by vokser 

Urbanisering er ikke noget nyt begreb. Men efter kommunalreformen har udviklingen for 

alvor taget fart. Hvor der i 1981 boede næsten ligeså mange i yderkommunerne som i de 

fire største byer, er der i dag godt 300.000 flere indbyggere i disse fire byer, end der er i 25 

øvrige kommuner tilsammen. Analysen peger på, at strukturreformen og den følgende 

centralisering af sygehuse, skoler etc., er blandt de tiltag, der har haft størst indflydelse på 

fraflytningen.  

 

Udviklingen på land og i by 

I 1981 havde de fire største kommuner i Danmark – København, Århus, Odense og Aalborg – 

omtrent det samme befolkningstal som 25 øvrige kommuner – herefter omtalt som 

yderkommuner. De fire kommuner havde sammenlagt 1,09 millioner borgere, mens 

yderkommunerne havde 1,06 millioner borgere. I 2007 (året for strukturreformen, der ændrede 

kommunesammensætningen) havde byerne 1,18 millioner borger, mens yderkommunerne havde 

ca. 1,05 millioner borgere. I 2015 havde de fire største bykommuner vokset sig så store, at de 

sammenlagt havde 1,31 millioner indbyggere, mens yderkommunerne havde 1,01 millioner. Se 

figur 1. 

 

KONTAKT 
 

Frank Skov, analysechef 

T. 41 77 45 78 

E. fs@cevea.dk 

FORFATTERE 
 

Frank Skov, analysechef 

E. fs@cevea.dk 

Joen Petur Jacobsen, 

Økonomistudent 

E. jpj@cevea.dk 

Kristian Bisgaard Haug, 

analysestudent 

E. kbh@cevea.dk 

 

NOTAT 
 

Tema: Yderområderne 

Publiceret d. x-x-2015 

CITAT 
 

Nærværende rapport må kun 

citeres med udtrykkelig 

kildehenvisning til Cevea. 

 

mailto:fs@cevea.dk
mailto:fs@cevea.dk
mailto:jpj@cevea.dk
mailto:kbh@cevea.dk


2 

   

Cevea     |     Vesterbrogade 124B, 3. Sal t.v.     I     1620 København V     |     Tlf. 33126800     |     cevea@cevea.dk 

 

Forskellen på godt 30.000 indbyggere i 1981 er således tidoblet frem til 2015. Befolkningen i 

yderkommunerne er faldet med 4,4 pct. på 26 år. I forhold til dette er der sket et fald på hele 3,1 pct. 

siden reformen trådte i kraft. Udviklingen for de fire største bykommuner er omvendt steget med 

20 pct. siden 1981 og med 11 pct. siden 2007.  

Det ses videre af figur 1, at befolkningen i de 4 største bykommuner har været stigende over hele 

perioden fra 1981 til 2015. Men i perioden efter strukturreformen fik stigningen et ekstra skub 

opad. Kurven for yderkommunerne har i samme periode været støt faldende, men det største fald er 

sket efter strukturreformen.  

FIGUR 1: BEFOLKNINGENSUDVIKLINGEN I YDERKOMMUNERNE OG 

BYKOMMUNERNE 

 
Kilde: Danmarks statistik 

 

Figur 2 viser de fire yderkommuner, der har oplevet det største fald i befolkningstallet siden 1981. I 

Tønder Kommune er indbyggertallet faldet med godt 11 pct. siden 1981, hvilket svarer til et fald på 

4.277 personer siden 1981 og et fald på 6 pct. siden 2007. I Thisted Kommune er indbyggertallet 

faldet med 9 pct., så der i dag bor 4.801 færre end i 1981. I Frederikshavn er der 6.569 færre 

borgere. Og på Lolland er indbyggertallet faldet med hele 25 pct. svarende til 14.538 borgere færre 

end i 1981. 
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FIGUR 2: IDEKSERING AF INDBYGGERTALLET I 4 YDERKOMMUNER 

 

Kilde: Danmarks statistik 

 

Der er imidlertid også yderkommuner, der har oplevet en stigning i befolkningstallet siden 1981. Det 

gælder blandt andet for de fire kommuner, som er vist i figur 3. Slagelse Kommune har oplevet en 

stigning på 8 pct. svarende til 5.690 personer. Og Odsherred har fået 3.832 flere beboere, hvilket er 

en stigning på 13 pct. Som de eneste yderkommuner i Jylland er Aabenraa steget med 0,7 pct., 

hvilket er 385 indbyggere og Brønderslev med 0,5 pct. svarende til 161 personer.  
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FIGUR 3: INDBYGGERTALLET I 4 YDERKOMMUNER MED POSITIVE VÆKST 

(INDEKS) 

 

Kilde: Danmarks statistik 

Udviklingen i Tønder og Aabenraa – to casestudier  

Selvom Tønder Kommune og Aabenraa Kommune grænser op mod hinanden har kommunerne 

haft forskellige befolkningsudviklinger. Tønder er faldet mens Aabenraa siden 1981 har været 

nogenlunde stabil. I det følgende peges på en række faktorer, der kan forklare en del af denne 

udvikling. 

Tønder Kommune har været hårdt ramt af lukninger af statslige arbejdspladser. Lukningen af 

Tønder Kaserne, flytningen af lærerseminariet (som en del af en VCU-sammenlægning) samt 

nedlæggelse af sundhedsarbejdspladser har gjort, at arbejdspladser er rykket ud af kommunen, 

hvilket har påvirket befolkningsudviklingen i Tønder.  

Som Andreas Hansen, formand for Tønder Bys Lokalråd, siger: ”Der er ingen tvivl om, at det var 

rigtigt hårdt, da vi mistede seminariet. Men også lukningen af Tønder Kaserne var en rigtig dårlig 
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forretning for os. Det er jo hele vejen rundt – ægtefællerne flytter også, ejendomsværdien falder, 

gennemsnitsalderen stiger. Vi lever videre, men vi er blevet fattigere”.
1
  

I Tønder Kommune er der i dag ikke længere noget sygehus. Der er nu lægeklinikker, der hvor 

sygehuset engang lå. Sygehusfunktionerne er blevet overflyttet til det nye akutsygehus i Aabenraa.
2
 

Og det vurderes af en lokaljournalist, at der ikke har været nogen tilføjelser af statslige 

arbejdspladser i Tønder Kommune de seneste 10-15 år.  

I Aabenraa oplevede man fra 1981 og frem til 2007 en lille befolkningsstigning. Tallet har dog været 

faldende siden 2007. I 2007 blev det besluttet fra Slotsholmen, at der skulle bygges et 

supersygehus i Aabenraa. En lokal erhvervskonsulent, mener, at Aabenraa har været heldige at få 

supersygehuset anlagt i kommunen. Dette skyldes formentlig kommunens geografiske placering 

og gode infrastruktur i form af en motorvej til Kolding. Konstruktionen af et sygehus skaber 

arbejdspladser og har også en vis spin-off effekt på andre erhverv. Eksempelvis skal der også 

anlægges en sygeplejeruddannelse pga. supersygehuset. Desuden vil det nye sygehus tiltrække 

virksomheder med en sundhedsfaglig eller sundhedsteknisk profil.       

At der sker en udflytning fra land til by, er der ikke noget nyt ved. Men det tyder på at 

strukturreformen har givet fraflytningen et ekstra skub. I perioden efter strukturreformen er der 

sket en centralisering af forskellige funktioner, som skoler, børnehaver etc. Derudover blev der lavet 

en aftale om de nye supersygehuse i 2011, hvilket har haft en positiv effekt på de kommuner, hvor 

de bliver anlagt, men en negativ effekt på de områder som mister deres sygehuse. Tønder er et klart 

eksempel på en kommune der har været hårdt ramt af lukning af offentlige arbejdspladser. 

Anbringelsen af et supersygehus i Aabenraa har muligvis været medvirkende til at begrænse 

fraflytningen fra kommunen indtil videre.  

SÅDAN HAR VI BEREGNET TALLENE 

 Tallene er fra Danmarksstatistik, hvor man tager de nye kommuner efter 

strukturreformen og bruger samme afgrænsning i perioden før 2007 

 Derudover er der lavet interviews telefonisk med personer fra lokalområdet i Tønder 

                                                                    
1
 Se http://www.jv.dk/artikel/1539264:Regionalt--KasernedOed-kan-starte-en-lavine-af-daarligdomme 

2
 Se http://regionsyddanmark.dk/wm447281 
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og Aabenraa 

 

 

 

 

 

 


