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Finansudvalget har den 6. september 2016 stillet følgende spørgsmål nr. 47 ad L 

192 efter ønske fra Martin Lidegaard (RV) til udlændinge-, integrations- og 

boligministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 47 ad L 192: 

 

Vil ministeren lave graf, der viser den relative udvikling i antallet af asylansøgere 

til hhv Danmark og ankomne til EU ifølge Frontex fra 2000 til 2016, og 

om muligt supplere denne med grafer, der viser den relative udvikling i antal 

asylansøgere til Sverige og Tyskland? 

 

Svar: 

 
Indledningsvis skal det bemærkes, at Udlændinge- Integrations- og 
Boligministeriet til brug for udarbejdelsen af besvarelsen har anvendt data fra 
Eurostat, idet Frontex ikke opgør sammenlignelige tal for antallet af registrerede 
asylansøgere i EU-landene.  
 

Det bemærkes endvidere, at det samlede antal registrerede asylansøgere i EU for 

årene 2000 til 2016 - for sammenlignelighedens skyld - er opgjort inklusiv antallet 

af registrerede asylansøgere i landene Rumænien, Bulgarien, Tjekkiet, Estland, 

Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien, Slovakiet og Kroatien 

uanset, at landene ikke har været medlem af EU i hele perioden. 

 

Desuden bemærkes det, at antallet af registrerede asylansøgere i EU er opgjort 

eksklusiv Kroatien for perioden 2008 til 2012 og eksklusiv Storbritannien i 2008, 

idet disse lande ikke har indgivet tal til Eurostat for disse perioder.  

 

I nedenstående figur 1 fremgår en graf over udviklingen i antallet af registrerede 

asylansøgere i EU i perioden fra 1. januar 2000 til 30. juni 2016. 
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Figur 1. Udviklingen i antallet af registrerede asylansøgere i EU i perioden 1. 

januar 2000 til 30. juni 2016 

 
Kilde: Eurostat opgjort pr. 12. september 2016.  
 

Det fremgår af grafen, at antallet af asylansøgere i EU udgjorde ca. 400.000 årligt i 

perioden fra 2000 til 2002. Det fremgår endvidere, at antallet af asylansøgere 

faldt fra ca. 400.000 i 2002 til ca. 200.000 i 2006. Herefter har antallet af 

asylansøgere i EU været stigende i perioden frem til 2015, hvor EU modtog ca. 1,3 

millioner asylansøgere. Endelig fremgår det, at antallet af asylansøgere i EU 

udgjorde ca. 600.000 i perioden 1. januar til 30. juni 2016.  

 

I nedenstående figur 2-4 fremgår figurer over udviklingen i den relative andel af 

antallet af asylansøgere i henholdsvis Danmark, Sverige og Tyskland i forhold til 

det samlede antal asylansøgere i EU i perioden fra 1. januar 2000 til 30. juni 2016. 

 

Figur 2. Udviklingen i Danmarks andel af registrerede asylansøgere i EU i 

perioden 1. januar 2000 til 30. juni 2016 

 
Kilde: Eurostat opgjort pr. 12. september 2016.  
 

Det fremgår af figur 2 ovenfor, at Danmarks andel af det samlede antal 

asylansøgere i EU udgjorde henholdsvis 2,5 procent i 2000 og 2,9 procent i 2001. 

Det fremgår endvidere, at andelen herefter faldt til et niveau på mellem 1,0 og 1,4 



 Side     3/4 

procent i perioden fra 2002 til 2008. I perioden fra 2009 til 2015 har Danmarks 

andel varieret mellem 1,3 og 2,3 procent. Endelig fremgår det, at Danmarks andel 

af asylansøgere i EU udgjorde 0,7 procent i perioden fra 1. januar til 30. juni 2016.  

 

Figur 3. Udviklingen i Sveriges andel af registrerede asylansøgere i EU i perioden 

1. januar 2000 til 30. juni 2016 

 
Kilde: Eurostat opgjort pr. 12. september 2016.  
 

Det fremgår af figur 3 ovenfor, at Sveriges andel af det samlede antal 

asylansøgere i EU steg fra 4 procent i 2000 til 8 procent i 2002, hvorefter andelen 

lå forholdsvis konstant på et niveau på mellem 7,5 og 9 procent årligt frem til 

2005. Herefter steg andelen fra 7,5 procent i 2005 til 16 procent i 2007, hvorefter 

andelen har ligget på et niveau på mellem 9 og 13 procent i perioden fra 2008 til 

2015. Endelig fremgår det af figuren, at andelen af asylansøgere i Sverige 

udgjorde 2,5 procent af det samlede antal asylansøgere i EU i perioden fra 1. 

januar til 30. juni 2016.  

 

Figur 4. Udviklingen i Tysklands andel af registrerede asylansøgere i EU i 

perioden 1. januar 2000 til 30. juni 2016 

 
Kilde: Eurostat opgjort pr. 12. september 2016.  
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Det fremgår af figur 4 ovenfor, at Tysklands andel af det samlede antal 

asylansøgere i EU udgjorde ca. 20 procent i henholdsvis 2000 og 2001. Det 

fremgår desuden, at andelen af asylansøgere har været faldende fra 2001 og frem 

til 2007, hvor andelen udgjorde 9 procent. Endelig fremgår det, at Tysklands andel 

af asylansøgere herefter har været stigende frem til juni 2016, hvor andelen af 

asylansøgere i Tyskland udgjorde 60 procent af det samlede antal asylansøgere i 

EU. 

 

Det bemærkes, at tallene for Tyskland ikke umiddelbart kan sammenlignes med 

tallene for Danmark og Sverige, idet der har været en betydelig forsinkelse i 

registreringen af asylansøgere i Tyskland. En stor andel af de asylansøgere, der 

indrejste i Tyskland i 2015, er således først registreret i 2016. 

 

Desuden bemærkes det, at tallene ovenfor ikke nødvendigvis kan sammenlignes 

direkte med de nationale opgørelser, idet Eurostats opgørelsesmetoder kan afvige 

fra de nationale opgørelsesmetoder.  

 

Det bemærkes generelt, at de statistiske oplysninger er behæftet med usikkerhed.  

 

 

 

Inger Støjberg  

/ 

 

 

Anette Görtz 

 


