
Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik

Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik har d. 17.02.2014 stillet 
følgende spørgsmål nr. UUI 334 (alm. del) til økonomi- og indenrigsministeren, som 
hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Martin Henriksen (DF).

Spørgsmålnr. UUI 334:

”Vil ministeren oplyse, hvor mange af de 55.873 børn, der blev født i 2013, som har 
forældre med indvandrebaggrund?”

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Danmarks Statistik, som har oplyst følgende:

”Der blev i 2013 født 55.873 levendefødte børn i Danmark. Moderen til 2.136 børn har 
ikke oplyst, hvem faderen er, hvilket til dels skyldes forsinkelser i registreringen. Der er 
derfor kun 53.737 børn, hvor vi både kender moderens og faderens oprindelse. For 
41.918(78,0 pct.) af disse børn gælder, at både moderen og faderen har dansk oprin-
delse, mens det for 6.860 børn (12,8 pct.) gælder, at både moderen og faderen har 
udenlandsk oprindelse. 

De præcise tal for de mulige fordelinger af moderens og faderens oprindelse fremgår 
af tabel 1 nedenfor.

’Indvandrere’ er personer, der er født i udlandet. Ingen af forældrene er både danske 
statsborgere og født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af foræl-
drene, og personen er født i udlandet, opfattes personen også som indvandrer.

’Efterkommere’ er personer, der er født i Danmark. Ingen af forældrene er både dansk 
statsborger og født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældre-
ne, og personen er udenlandsk statsborger, opfattes personen også som efterkom-
mer. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, 
vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte foræl-
dre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret 
som efterkommere.

’Vestlige lande’ er EU-landene og Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San 
Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand.
’Ikke-vestlige lande’ er alle øvrige lande.”

Sagsnr.
2014-13991

Doknr.
212502

Dato
17-03-2014

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14
UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 334
Offentligt



2

Tabel 1

Levendefødte i 2013 efter moderens og faderens herkomst

Faderens herkomst

Indvandrere Efterkommere

Moderens herkomst

Dansk 
oprin-
delse

vestlige 
lande

ikke-
vestlige 

lande
vestlige 

lande

ikke-
vestlige 

lande
Uop-
lyst I alt

I alt 44.815 2.566 5.256 118 982 2.136 55.873

Dansk oprindelse 41.918 989 780 80 213 1.486 45.466

Indvandrere, vestlige lande 1.358 1.389 181 21 41 92 3.082

Indvandrere, ikke-vestlige lande 1.276 161 3.743 9 313 429 5.931

Efterkommere, vestlige lande 128 14 14 2 7 9 174

Efterkommere, ikke-vestlige lande 135 13 538 6 408 120 1.220

Med venlig hilsen
Margrethe Vestager


