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Udlændinge- og Integrationsudvalget 
Folketinget 
Christiansborg 
1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 2. september 2022 stillet følgende 

spørgsmål nr. 559 (alm. del) efter ønske fra Mads Fuglede (V) til udlændinge- og 

integrationsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 559: 

 

Vil ministeren redegøre for udviklingen i antallet af illegale indvandrere fordelt på 

lande i Europa hvert halve år siden 2019? 

 

Svar: 

 

Det er lagt til grund for besvarelsen, at der spørges til antallet af tredjelandsstats-

borgere med ulovligt ophold i EU/EØS. 

 

Der findes ikke opgørelser over antallet af tredjelandsstatsborgere med ulovligt op-

hold i EU/EØS, men Eurostats opgørelse ”Third nationals found to be illegal pre-

sent” viser antallet af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, der er kommet 

til myndighedernes kendskab, og som har fået en afgørelse på baggrund af ulovligt 

ophold. Kategorien omfatter blandt andet personer, der er indrejst illegalt (herun-

der bl.a. på falske papirer), og personer, der er indrejst på lovlig vis, men som efter-

følgende har opholdt sig ulovligt – eksempelvis ved ikke at udrejse i overensstem-

melse med udrejsefrist på visum eller opholdstilladelse eller ved at arbejde ulovligt. 

Opgørelse udarbejdes alene på hele kalenderår. 

 

Udlændingestyrelsen har oplyst følgende for så vidt angår de danske indberetnin-

ger til opgørelsen: 

 

”Udlændingestyrelsen leverer en gang om året en opgørelse til Eurostat til 

brug for Eurostats statistik vedrørende tredjelandsstatsborgere med ulovligt 

ophold her i landet. 

 

Opgørelsen indeholder antallet af udlændinge, der i den pågældende peri-

ode er blevet administrativt udvist af Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for 

International Rekruttering og Integration efter udlændingelovens § 25 b (om 
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udvisning på grund af ulovligt ophold). Opgørelsen medtager kun én afgø-

relse pr. person og indeholder alene registreringer fra udlændingemyndighe-

dernes elektroniske sagsbehandlingssystemer (UR/Public 360).” 

 

Antallet af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold i EU/EØS i perioden 2019-

2021 opdelt på lande og hele år fremgår af nedenstående tabel: 

 

 2019 2020 2021 

EU-27 + EØS 630.940 559.420 702.510 

Belgien 17.585 11.495 10.885 

Bulgarien 655 670 3.200 

Tjekkiet 4.995 6.515 11.040 

Danmark 1.195 490 425 

Tyskland 133.525 117.930 120.285 

Estland 1.305 1.330 855 

Irland 1.955 810 565 

Grækenland 123.025 47.295 38.015 

Spanien 62.865 72.265 30.615 

Frankrig 120.455 103.915 215.150 

Kroatien 13.630 22.240 13.540 

Italien 26.885 22.785 24.985 

Cypern 8.895 6.215 11.175 

Letland 215 110 175 

Litauen 2.440 1.960 5.025 

Luxembourg 580 740 1.045 

Ungarn 36.440 89.370 134.140 

Malta 620 590 695 

Nederlandene 3.565 3.640 4.370 

Østrig 16.090 18.715 38.410 

Polen 30.900 12.170 12.795 

Portugal 5.890 3.145 1.855 

Rumænien 3.030 3.475 1.780 

Slovenien 5.765 4.605 14.430 

Slovakiet 2.005 1.215 1.715 

Finland 1.220 1.145 1.090 

Sverige 2.170 2.615 2.635 

Island 110 : 130 

Liechtenstein 15 70 55 

Norge 2.915 1.900 1.430 

Kilde: Udtræk af 21. september 2022 fra Eurostat “Third country nationals found to be illegally present 

- annual data (rounded) [migr_eipre]” 

 

De danske udlændingemyndigheder efterlever de europæiske retningsliner for sta-

tistikføring, herunder den europæiske Code of Practise m.m. og leverer en lang 
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række statistiske oplysninger til internationale samarbejdspartnere – herunder Eu-

rostat.  

 

Talgrundlaget, der ligger bag Eurostats opgørelser, er det samme som i de officielle 

danske opgørelser, men der kan være forskel i den måde, som Eurostat har valgt at 

afgrænse deres statistikker på. Der vil derfor være tilfælde, hvor Eurostats opgørel-

ser afviger fra de officielle danske opgørelser, selv om begge angiver at vise det 

samme. 

 

 

Kaare Dybvad Bek  
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Anette Görtz 

 


