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Statusrapport for tilflytning 

Periode den 01.10.2018 – 31.12.2022 
 
Status for tilflytningen er at bruttotilgangen stadig er i plus. Sammenlignes differencen mellem 
tilflyttersummen og fraflyttersummen fra 2018 til og med 2022, så har den aldrig været højere end i 2022, 
hvor den ligger på 48 plus. Heldigvis har den trods 2020, altid været i plus. 
 

2018: 107 tilflyttere og 99 fraflyttere 
2019: 120 tilflyttere og 109 fraflyttere 
2020: 124 tilflyttere og 123 fraflyttere 
2021: 146 tilflyttere og 113 fraflyttere 
2022: 114 tilflyttere og 69 fraflyttere 

 
Læsø kommune har nogle helt andre udfordringer end de fleste andre landdistriktskommuner i forhold til 
befolkningstallet. For det første er vi en ø-kommune og Danmarks mindste, hvilket betyder at vores udbud 
af offentlige institutioner m.m. er minimalt (en skole, et plejehjem m.m.) og transporttiden er længere og 
dyrere i forhold til andre landdistriktskommuner. Vi er også den kommune med den højeste 
gennemsnitsalder og deraf desværre også et meget højt antal dødsfald i forhold til antal nyfødte. Ser vi på 
2022, havde vi 39 dødsfald og kun 6 nyfødte.  
Ser vi på befolkningsfremskrivningen i Danmarks Statistik vil befolkningstallet om 10 år kun være 1682 
borgere. Læsøs overordnede og stigende udfordring, i forhold til at bibeholde et bæredygtigt 
helårssamfund, skal findes i den demografiske udvikling. Den skæve demografiske sammensætning med et 
stort antal ældre, kritisk hurtigt faldende befolkningstal i den erhvervsaktive alder og et samlet dalende 
befolkningstal, skaber det store udfordringer for helårssamfundet Læsø og for kommunens økonomi. Den 
vigtigste løsning på udfordringen er at skabe et bæredygtigt fundament for bosætning. Dette indgår i 
nærmest alle landdistriktskommuners strategiske mål. Samtidigt er dette mål en af de sværeste 
udfordringer at skabe en reel løsning på. Da Læsø har landets skæveste aldersfordeling samt den hurtigst 
dalende andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder, er det magtpåliggende, at der hurtigt findes en 
konkret løsning til at skabe øget bosætning. Bosætning af nye borgere drives frem af muligheder for 
arbejdspladser. Arbejdspladser skabes gennem vækst. Vækst skabes gennem en målrettet strategisk 
indsats, inden for de erhvervsområder, som har et reelt vækstpotentiale på øen. Dette blev bl.a. undersøgt 
og påvist af Implement Consulting for Læsø Kommune, i samarbejde med Realdania, KL og Ministeriet for 
By, Bolig og Landdistrikter. 
 
I tabellerne ses Læsøs befolkningstal og dens udvikling fra 2018 til 2022. Det gør det muligt at sammenligne 
månederne og forløbet.  
Hvis man kun ser på differencen mellem tilflyttere og fraflyttere i 2022 og ser bort fra nyfødte og dødsfald, 
så har Læsø kommune haft en tilgang på 48 personer i 2022.  
Befolkningstallet for 2022 er desværre stadig ikke kommet over de 1800 indbyggere. Dette skyldes bl.a. den 
høje gennemsnitsalder og den store difference mellem fødsler og dødsfald. I det efterfølgende ses der 
nærmere på Læsøs udvikling og udfordringer, ved at gennemgå forskellige nøgletal. 
I 2022 er der kommet 121 nye borgere, hvoraf 6 personer er nyfødte dvs. en tilflytning på 115 personer. 
Heraf er 14 personer under 16 år. 82 personer befinder sig i den arbejdsaktive alder mellem 17 og 65 år, 
resten er over 65 år og som regel på pension. 
Fraflytningen udgør i alt 106, hvoraf 39 skyldes dødsfald. Årsagerne til at folk flytter har bl.a. været, at man 
ikke har kunnet sælge sit hus på fastlandet, videreuddannelse, arbejde og skilsmisser, hvor børnene er 
flyttet med.  
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  2018 2019 2020 2021 2022 

Befolkn. primo 1809 1804 1793 1769 1776 

Tilflyttere 92 109 105 128 101 

Indrejste 15 11 19 18 14 

Fødte 7 8 9 11 6 

Tilgange i alt 114 128 133 157 121 

Fraflyttere -93 -101 -116 -110 -64 

Udrejste -6 -8 -7 -3 -3 

Dødsfald -20 -30 -34 -37 -39 

Afgange i alt -119 -139 -157 -150 -106 

Befolkn. ultimo 1804 1793 1769 1776 1791 

 

Aldersgruppe Fødselsår Tilflyttere 
Mænd 
tilflytter 

Kvinder 
tilflytter Fraflyttere 

Mænd 
fraflytter 

Kvinder 
fraflytter 

0-5 år 2022-2017 5 4 1 1   1 

6-16 år 2016-2006 9 4 5 3 2 1 

17-19 år 2005-2003 3   3 8 3 5 

20-24 år 2002-1998 8 3 5 9 6 3 

25-29 år 1997-1993 12 8 4 3 3   

30-34 år 1992-1988 8 6 2 4 2 2 

35-39 år 1987-1983 2   2 2   2 

40-44 år 1982-1978 5 2 3 1 1   

45-49 år 1977-1973 8 5 3 2 1 1 

50-54 år 1972-1968 6 4 2 7 3 4 

55-59 år 1967-1963 16 6 10 6 1 5 

60-64 år 1962-1958 14 8 6 11 5 6 

65-74 år 1957-1948 13 11 2 6 3 3 

75-84 år 1947-1938 5 4 1 4 3 1 

85 + år 1937-.. 1 1         

    115 66 49 67 33 34 
Tabellerne gælder for perioden 01.01.2021 til og med 01.01.2023 

I Læsø Kommune er gennemsnitsalderen 54,81 år og halvdelen af øens befolkning er over 60 år2. Dette 
hænger sammen med, at mange bliver ældre på Læsø og at de fleste er nødt til at fraflytte kommunen, for 
at tage en uddannelse. Gennemsnitsalderen for fraflyttere i 2022 er 45,5 år og gennemsnitsalderen for 
tilflyttere ligger på 48,2 år i 2022.  
I de to efterfølgende diagrammer, ser man alderen på dem der er flyttet til og fra Læsø kommune igennem 
de sidste fire år. Det ses tydeligt at det største udsving er i teenageårene og starten af 20´erne. Dette 
skyldes blandt andet, at vi har en hel 9. klasse der forlader kommunen, for at videreuddanne sig og at vi i 
turistsæsonen ikke har fastboende hjælpende hænder nok til at varetage sommerjobs hos de handlende. 
Hvilket betyder, at vi er nødt til at ”importere” arbejdskraft. Desværre betyder det også, at de fraflytter øen 
igen, når sæsonen er slut og der ikke længere er behov for deres arbejdskraft.  
I starten af 20´erne er der store udsving både på tilflytning og fraflytning. Dette skyldes en helt naturlig  
udvikling, hvor de unge mennesker er ved at finde ud af hvor de vil starte i deres voksenliv. Det er som 
regel job/arbejde, der får dem til at flytte fra den ene til den anden kommune.  
På tilflyttersiden går det først opad igen efter 40-årsalderen og topper omkring 55-59-årsalderen. I den 

 
1 https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/saveselections.asp 
2 https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/saveselections.asp 
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sidste del af den arbejdsaktive alder, vælger de fleste at bosætte sig, fordi det også er her de kan se sig selv 
blive gamle og nyde deres otium.  
Ligesom tilflyttersiden går også fraflyttersiden opad, når man når alderen 40 år. Heldigvis dog meget 
langsommere end på tilflyttersiden.  
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Ud fra de henvendelser og udsagn jeg får, bliver jeg stadig bekræftet i at rigtig mange ønsker at flytte til 
Læsø og få fast adresse på Læsø. Dette afspejler sig også i forskellige artikler og rapporter. Læser man 
artiklen om boligsalget i Danmarks kommuner, der blev skrevet i 2022 og udgivet på boligsiden.dk, så får 
Læsø en meget fin 12 plads blandt de 96 kommuner3. Tilmed er Læsø kommune den kommune i 
Nordjylland, man helst vil bo i. I en pressemeddelelse fra Ritzau, der kortlægger hvilken kommune i 
Danmark man helst vil bo, får Læsø kommune en plads som nr. 42 og det er meget pænt især når de 
resterende nordjyske kommuner ligger i den sidste ¼ af listen4. 
Læsø er Kattegats nordligste og største ø, men også den ø med den mest mangfoldige natur. Det er lige 
netop naturen der er fællesfaktor for alle tilflyttere. Det er ønsket om at få lov til at nyde og værne om 
denne, der går igen, når man spørger hvorfor man vil bo på Læsø uanset om man er ung eller gammel, rig 
eller fattig, fra landet eller storbyen. Derudover skal der også et job/arbejde til, da de fleste befinder sig i 
den erhvervsaktive alder. Jeg har i den forbindelse formidlet og kontaktet diverse erhverv, for at finde et 
match. Enhver ny medarbejder på Læsø giver et potentiale for en ny tilflytter. Folk skal selvfølgelig også 
have et ordentligt sted at bo. Det har mange gange været en udfordring at finde den rigtige bolig og der er 
virkelig ikke mange at vælge imellem. Den største udfordring er når det gælder lejemål og familier med 
mere end et barn. Der er et stort behov for ikke kun lejeboliger i forskellige størrelser, men også for at 
kunne leje nogle boliger, der lever op til nutidens standarder. 
Der er en del, der vælger at pendle, ikke hver dag, men flere gange om måneden. Dette giver et større 
behov for mindre lejeboliger, der evt. kan deles. For det meste drejer det sig om plejepersonale til 
ældreområdet og her ville det være en fordel, at finde boliger udelukkende med dette formål og f.eks. med 
en klausul om tidsbegrænsning, eftersom målet er at personen skal blive fastboende.  
For at man som tilflytter også ønsker at blive boende, er det for mange vigtigt at få skabt sig et netværk og 
et fællesskab. Mange gange har jeg koblet de nye tilflytteres fritidsinteresser sammen med de eksisterende 
foreninger og/eller de små grupper der mødes for at dyrke fælles interesser. 
Det er meget vigtigt, at vi kan fastholde de indbyggere vi har på Læsø og at folk ikke rejser fra vores 
kommune, når de først har bosat sig. Kan vi få antallet af fraflyttende borgere ned, vil vi også kunne få det 
samlede antal fastboende borgere på Læsø til at stige.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 https://www.boligsiden.dk/nyheder/2022/01/tjek-din-kommune-saa-mange-boliger-er-der-solgt-i-
2021/?fbclid=IwAR0zQmivrynGrM-2ioH14xapbMc5esz8zA__Edm_3ybZs7pQrb77Tidpzes 
4 https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/danskerne-vil-bo-i-dragor?publisherId=13559512&releaseId=13597805 
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Bilag 

 

 

 

Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. I alt

Befolkn. primo 1809 1814 1809 1807 1809 1807 1807 1818 1813 1820 1820 1812

Tilflyttere 12 9 4 9 6 3 16 6 13 8 4 2 92

Indrejste 1 2 1 1 6 2 1 1 15

Fødte 2 1 2 1 1 7

Tilgange i alt 12 11 5 9 9 6 18 12 16 9 4 3 114

Delsum 12 23 28 37 46 52 70 82 98 107 111 114

Fraflyttere -7 -14 -3 -6 -6 -5 -4 -16 -7 -8 -10 -7 -93

Udrejste -2 -1 -1 -2 -6

Dødsfald -2 -2 -1 -4 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -20

Afgange i alt -7 -16 -7 -7 -11 -6 -7 -17 -9 -9 -12 -11 -119

Delsum -7 -23 -30 -37 -48 -54 -61 -78 -87 -96 -108 -119

Befolkn. ultimo 1814 1809 1807 1809 1807 1807 1818 1813 1820 1820 1812 1804

Befolkningstal 2018

Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. I alt

Befolkn. primo 1804 1811 1820 1823 1818 1813 1818 1809 1807 1801 1805 1802

Tilflyttere 19 9 9 5 8 12 8 15 4 13 4 3 109

Indrejste 1 1 1 2 2 2 2 11

Fødte 1 1 1 1 1 2 1 8

Tilgange i alt 21 11 9 6 8 15 8 16 7 15 8 4 128

Delsum 21 32 41 47 55 70 78 94 101 116 124 128

Fraflyttere -9 -2 -5 -7 -10 -8 -14 -13 -10 -7 -7 -9 -101

Udrejste -1 -1 -3 -1 -2 -8

Dødsfald -4 -1 -4 -3 -2 -2 -2 -3 -3 -4 -2 -30

Afgange i alt -14 -2 -6 -11 -13 -10 -17 -18 -13 -11 -11 -13 -139

Delsum -14 -16 -22 -33 -46 -56 -73 -91 -104 -115 -126 -139

Befolkn. ultimo 1811 1820 1823 1818 1813 1818 1809 1807 1801 1805 1802 1793

Befolkningstal 2019

Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. I alt

Befolkn. primo 1793 1795 1786 1795 1789 1789 1780 1784 1779 1772 1775 1772

Tilflyttere 14 5 20 4 4 5 20 16 1 7 6 3 105

Indrejste 4 3 1 1 2 2 6 19

Fødte 3 1 1 1 1 2 9

Tilgange i alt 17 5 24 8 5 7 21 16 3 10 6 11 133

Delsum 17 22 46 54 59 66 87 37 40 50 16 27

Fraflyttere -9 -9 -10 -11 -4 -12 -12 -17 -7 -7 -5 -13 -116

Udrejste -2 -1 -1 -1 -1 -1 -7

Dødsfald -4 -5 -4 -3 -1 -3 -4 -3 -3 -3 -1 -34

Afgange i alt -15 -14 -15 -14 -5 -16 -17 -21 -10 -7 -9 -14 -157

Delsum -15 -29 -44 -58 -63 -79 -96 -38 -48 -7 -16 -30

Befolkn. ultimo 1795 1786 1795 1789 1789 1780 1784 1779 1772 1775 1772 1769

Befolkningstal 2020
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Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. I alt

Befolkn. primo 1769 1776 1777 1782 1785 1784 1787 1791 1794 1801 1783 1780 1776

Tilflyttere 14 12 16 6 12 11 22 11 13 5 2 4 128

Indrejste 1 4 4 6 2 1 18

Fødte 3 1 1 2 2 1 1 11

Tilgange i alt 17 13 18 12 16 13 22 17 14 5 5 5 157

Delsum 17 30 48 60 76 89 111 128 142 147 152 157

Fraflyttere -6 -9 -13 -6 -13 -9 -13 -9 -4 -17 -6 -5 -110

Udrejste -1 -1 -1 -3

Dødsfald -4 -3 -2 -4 -1 -5 -5 -3 -5 -2 -3 -37

Afgange i alt -10 -12 -13 -9 -17 -10 -18 -14 -7 -23 -8 -9 -150

Delsum -10 -22 -35 -44 -61 -71 -89 -103 -110 -133 -141 -150

Befolkn. ultimo 1776 1777 1782 1785 1784 1787 1791 1794 1801 1783 1780 1776

Befolkningstal 2021

Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. I alt

Befolkn. primo 1776 1782 1787 1790 1788 1795 1794 1787 1785 1790 1803 1796

Tilflyttere 12 14 4 8 9 5 4 7 14 16 4 4 101

Indrejste 2 1 3 2 1 2 2 0 1 14

Fødte 1 2 1 1 1 0 0 6

Tilgange i alt 14 15 6 9 12 8 5 7 17 19 4 5 121

Delsum 14 29 35 44 56 64 69 76 93 112 116 121

Fraflyttere -5 -8 -8 -3 -5 -3 -6 -11 -4 -5 -6 -64

Udrejste -1 -1 -1 0 0 0 0 -3

Dødsfald -3 -2 -3 -2 -2 -3 -9 -2 -1 -2 -6 -4 -39

Afgange i alt -8 -10 -3 -11 -5 -9 -12 -9 -12 -6 -11 -10 -106

Delsum -8 -18 -21 -32 -37 -46 -58 -67 -79 -85 -96 -106

Befolkn. ultimo 1782 1787 1790 1788 1795 1794 1787 1785 1790 1803 1796 1791

Befolkningstal 2022


