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Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg 

Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg har d. 30. august 2017 stillet følgende 
spørgsmål nr. 1105 (alm. del) til økonomi- og indenrigsministeren, som hermed besva-
res. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Martin Henriksen (DF). 

Spørgsmål nr. 1105: 

”Kan ministeren oplyse, hvor mange indvandrere og flygtninge i Danmark, som oprin-
deligt kommer fra et land, hvor flertallet er muslimer, og kan ministeren oplyse, hvor 
mange efterkommere af disse indvandrere der er i Danmark?” 

Svar: 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har ikke kendskab til officielle opgørelser over be-
folkningens religiøse tilhørsforhold i verdens lande. Med udgangspunkt i en rapport fra 
Pew Research Center er der til brug for besvarelsen identificeret en række lande, hvor 
over halvdelen af befolkningen ifølge kilden bekender sig til islam1.   
 
Der er godt 176.000 indvandrere i Danmark, som har oprindelse i et af disse lande, jf. 
tabel 1. Heraf har knap 46.000 en oplyst opholdstilladelse som flygtning.  
 

Tabel 1 

Indvandrere og efterkommere med oprindelse i lande, hvor flertallet er muslimer 

 Personer 

Indvandrere 176.299  

- Heraf flygtninge, der er  

indvandret efter 1996 
45.735  

Efterkommere 103.292  
 

 Anm.: Der findes ingen oplysninger om opholdsgrundlag for indvandrere, der er indvandret før 1997.  Indvandrere 
med andet opholdsgrundlag end ’flygtning’ omfatter eksempelvis familiesammenførte (herunder familiesam-
menførte til flygtninge), EU/EØS-borgere, studerende samt alle indvandrere, der er indvandret før 1997.  
Lande, hvor flertallet af befolkningen er muslimer, er opgjort vha.: Pew Research Center, April 2, 2015, “The 
Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050”. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Opgørelsen er baseret på Danmarks Statistiks befolkningsregister, der indeholder 
oplysninger om alle personer i befolkningen, der er bosat i Danmark pr. 1. januar 
2017, og som har fået tildelt et CPR-nummer. 

                                                      
1 Afghanistan, Albanien, Algeriet, Aserbajdsjan, Bahrain, Bangladesh, Brunei, Burkina Faso, Comorerne, 
Djibouti, Egypten, Forenede Arabiske Emirater, Gambia, Guinea, Indonesien, Irak, Iran, Jordan, Kasakh-
stan, Kirgisistan, Kosovo, Kuwait, Libanon, Libyen, Malaysia, Maldiverne, Mali, Marokko, Mauretanien, 
Niger, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi-Arabien, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Syrien, Tadsjikistan, 
Tchad, Tunesien, Turkmenistan, Tyrkiet, Usbekistan og Yemen. 
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Antallet af flygtninge er opgjort på baggrund af Danmarks Statistiks register over op-
holdstilladelser, der er baseret på Udlændingestyrelsens Udlændingeregister. Der 
findes ingen oplysninger om opholdsgrundlag for indvandrere, der er indvandret før 
1997. Det bemærkes, at der i visse tilfælde heller ikke findes oplysninger om opholds-
grundlag for indvandrere, der er indvandret i eller efter 1997. I disse tilfælde imputerer 
Danmarks Statistik et opholdsgrundlag.   
 
For nærmere definition af henholdsvis indvandrere, flygtninge og efterkommere henvi-
ses til svar på spørgsmål nr. 1104 (alm. del) af 30. august 2017 stillet af Folketingets 
Udlændinge- og Integrationsudvalg. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Simon Emil Ammitzbøll 
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