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Udlændinge- og Integrationsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 18. marts 2019 stillet følgende 

spørgsmål nr. 498 (alm. del) efter ønske fra Mads Fuglede (V) til udlændinge- og 

integrationsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 498: 

 

Under behandlingen af lovforslaget L 140 forklarede ministeren, at Danmark i 

2014 var den femte mest attraktive asyldestination i EU, og at vi i tredje kvartal 

var nede på en 16.-plads. Vil ministeren redegøre for, hvor mange flygtninge 

Danmark ville have modtaget fra 2015 og frem, hvis Danmark fortsat havde været 

den femte mest attraktive asyldestination i EU? 

 

Svar: 

 

Det skal indledningsvist bemærkes, at det lægges til grund for besvarelsen, at der 

spørges til antallet af asylansøgere i Danmark i perioden 2015-2018, idet de om-

talte placeringer i EU vedrører antallet af asylansøgere og ikke flygtninge. 

 

Udlændinge og Integrationsministeriet har i besvarelsen af spørgsmålet taget 

udgangspunkt i data fra Eurostat vedrørende antallet af asylansøgere og befolk-

ningstallet i de enkelte EU-lande i perioden 2015-2018. På baggrund af disse op-

lysninger er der foretaget en beregning af, hvor mange asylansøgere Danmark i 

årene 2015-2018 skulle have modtaget for at have en placering som det femte-

største asylmodtagerland i EU, når man ser på antallet af asylansøgere i forhold til 

befolkningstallet.  

 

Oplysningerne fremgår af nedenstående tabel.  
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 2014 2015 2016 2017 2018 I alt 2015-

2018 

Antal realiserede 

asylansøgere i DK, 

jf. uim.dk 

14.792 21.316 6.266 3.500 3.559 Ca. 34.600 

Antal asylansøgere, 

hvis DK havde ligget 

som nr. fem i EU 

14.792 Ca. 34.000 Ca. 22.000 Ca. 18.000 Ca. 14.000 Ca. 88.000 

Difference 0 Ca. 12.700 Ca. 15.700 Ca. 14.500 Ca. 10.400 Ca. 53.300 

Kilde: Data fra Eurostat om antal asylansøgere og befolkningstal samt egne beregninger 
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