
 

 

Ministeren 

 

 
Side     1/2 

17. august 2021 

 

Udlændinge- og  

Integrationsministeriet 

 

Koncernstyring og Tilsyn 

Slotsholmsgade 10 

1216 København K 

 

Tel. 6198 4000 

Mail uim@uim.dk 

Web www.uim.dk 

 

CVR-nr. 36977191 

 

Sags nr. 2021 - 14153  

Akt-id 1728335  

 

 

 

Udlændinge- og Integrationsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 25. juni 2021 stillet følgende spørgs-

mål nr. 629 (alm. del) efter ønske fra Marcus Knuth (KF) til udlændinge- og integra-

tionsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 629: 

 

Hvor mange børn har gruppen på de ca. 45.000 personer fra flygtningekrisen 

(flygtninge og familiesammenførte der ankom til Danmark i perioden 2014 - 2017) 

fået i Danmark siden flygtningekrisen i 2015? 

 

Svar: 

 

Det lægges til grund, at der bliver spurgt til flygtninge og familiesammenførte til 

flygtninge. Besvarelsen omhandler derfor ikke familiesammenførte til danske stats-

borgere og herboende indvandrere. 

 

I perioden 2014-2017 er der udstedt 45.266 førstegangstilladelser i asylsager og i 

sager om familiesammenføring til flygtninge. Antallet af opholdstilladelser er dog 

ikke nødvendigvis ensbetydende med antallet af indvandrede flygtninge og familie-

sammenførte til flygtninge i perioden. Det kan eksempelvis skyldes, at: 

- Samme person kan optræde med forskellige opholdstilladelser i perioden. 

- Nogle opholdstilladelser benyttes ikke, fordi udlændingen ikke indrejser i 

landet. 

- Der kan være tidsforskydning mellem tidspunktet for meddelelse af op-

holdstilladelsen og tidspunktet for indvandringen til Danmark. 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriets opgørelse på baggrund af registerdata i 

Danmarks Statistik viser, at der er knap 42.750 personer, som for første gang var 

registreret med bopæl i Danmark i perioden 2014-2017, og som på et tidspunkt i 

perioden opholdt sig i Danmark som flygtning og/eller familiesammenført til flygt-

ning. Lidt over 25.650 personer ud af disse 42.750 – svarende til 60 pct. – var fyldt 

18 år på indvandringstidspunktet. 

 

I perioden 2015-2020 er der født knap 8.750 børn i Danmark, hvor én eller begge 

forældre er blandt disse knap 42.750 personer. Nogle af disse børn er født før da-

toen for en eller begge forældres første indvandring. Det kan eksempelvis skyldes, 
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at barnet er født i Danmark, mens forældren(e)s ansøgning om asyl var under be-

handling. 

 

Det skal videre bemærkes, at knap 4.150 ud af de ca. 42.750 personer og lidt over 

350 af de 8.750 børn pr. 1. januar 2021 ikke længere havde bopæl i Danmark. 

 

Endelig skal det bemærkes, at Udlændinge- og Integrationsministeriets opgørelse 

bygger på registerdata om opholdsgrundlag, som forventes at blive opdateret af 

Danmarks Statistik. Dette betyder, at tallene efter revisionen kan afvige lidt fra de 

tilsvarende tal i denne opgørelse. 
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