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Befolkningsprognose 2022  
Hjørring Kommune; juni 2022 
 

 
Om befolkningsprognosen 
Hvert forår udarbejder Hjørring Kommune, i samarbejde med COWI, en befolkningsprognose for de 
kommende 12-13 år. Prognosemodellen tager udgangspunkt i udviklingen over en årrække for så vidt 
angår fødsler, dødsfald, flyttemønstre, samt kommunens eksisterende boligmasse og forventede 
boligudbygning. Derudover beregnes modellen ud fra forudsætninger om vores oplandskommuners 
befolkningsmæssige udvikling, som forventes at smitte af på vores egen udvikling. 
På den måde indfanger prognosen kendte faktorer og sammenhænge med betydning for 
befolkningsudviklingen. 
 
Prognosen bliver brugt i planlægning og tilrettelæggelse af de ydelser, der leveres på kommunens 
store velfærdsområder, da antallet af borgere og særligt den aldersmæssige og geografiske 
sammensætning af befolkningen påvirker efterspørgslen af serviceydelser i daginstitutioner, skoler og 
ældrepleje mv. På baggrund af befolkningsprognosen udarbejdes der herudover en særskilt 
elevtalsprognose til brug for planlægning indenfor skoleområdet. 
Befolkningsprognosen er derfor et vigtigt værktøj i forbindelse med planlægning og budgetlægning 
på blandt andet velfærdsområderne. 
 
Samtidig ses tilbage på udviklingen i det foregående prognoseår.  
 
Om Covid-19 
I forbindelse med Covid-19 blev der fremsat en række hypoteser om pandemiens betydning for  
befolkningsudviklingen i landets kommuner. De vedrørte konsekvenser angående: fødte, døde, 
flyttebalancer – mellemkommunal og overfor udlandet samt boligbyggeri mv. 
 
Samlet set vurderes det ikke, at Covid-19 har haft en større betydning for den samlede 
befolkningsudvikling i Hjørring Kommune i 2021 om end Covid-19 kan have haft en marginal 
betydning for enkelte elementer, der indgår i befolkningsudviklingen; f.eks. flyttefrekvenser overfor 
udlandet mv. 
 
Om Ukraine 
Befolkningsprognosen for 2021 er udarbejdet godt en måned efter, at Ukraine-krisen opstod. På 
dette tidspunkt og også i skrivende stund har der været en stor usikkerhed i forhold til, hvor mange 
ukrainere, der forventedes at bosætte sig/blive boligplaceret i kommunen. 
På baggrund heraf er det besluttet, at ukrainere ikke medtages i befolkningsprognosen for 2022.  
Området følges naturligvis tæt i relation til det samlede antal ukrainere i kommunen samt i forhold til 
levering af centrale velfærdsydelser mv. 
 

Indbyggere i Hjørring Kommune: Status 2022 
Der var i alt 63.871 indbyggere pr. 1. januar 2022 mod 64.160 indbyggere pr. 1. januar 2021 eller et 
fald på 289 indbyggere. Prognosen i 2021 forudsagde et fald på 226 indbyggere, så der var et lidt 
større fald i indbyggertallet end forventet. 
 
Jf. figur 1 nedenfor har indbyggertallet siden 2009 været faldende. I perioden 2014-2018 var 
indbyggertallet stabilt og med en stigning i 2016, hvilket især var med baggrund i boligplacerede og 
familiesammenførte flygtninge i kommunen. 
 
Befolkningsprognosen fremskriver, at der 1. januar 2035 vil være 62.163 indbyggere i Hjørring 
Kommune  
Den nye prognose venter et fald på 1.708 indbyggere fra 2022 til 2035, hvilket svarer til 2,7 % 
færre indbyggere end i dag. Frem til 2035 er det i gennemsnit et fald på godt 130 indbyggere 
pr. år. 
Fra 2007 til 2035 ventes indbyggertallet at falde med 4.956 indbyggere eller 7,4 %. 
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Figur 1. Befolkningsudviklingen 2007-2035; Hjørring Kommune 
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Befolkningsudvikling og -prognose pr. 1. januar i året; 
Hjørring Kommune 2007-2035

 
Kilde: Hjørring Kommunes befolkningsprognose; COWI 2022 
 
Udviklingen i 2021: Hvad fik indbyggertallet til at falde? 
Indbyggertallet faldt som nævnt med 289 indbyggere fra 1. januar 2021 til 1. januar 2022. 
Tabel 1 viser udviklingen på de centrale balancer for befolkningsudviklingen: fødselsbalancen og 
flyttebalancer. Samlet set forklarer det befolkningsudviklingen for 2021. 
 

Tabel 1. Befolkningsudvikling; opgjort ultimo året 
  

 
Udvikling 

 
2021 

Fødselsbalance -151 
Flyttebalance, mellemkommunal -291 
Flyttebalance, udlandet#  150 
Udvikling  -292 
Korrektioner*        3 
Befolkningsudvikling -289 

Kilde: Hjørring Kommunes befolkningsprognose; COWI 2022 
#: Heraf udgør flygtninge og familiesammenførte 11 personer 
* Korrektionerne er sket som følge af efterreguleringer. 

 
Fødselsbalancen viste i 2021 et underskud på 151 personer, mens den mellemkommunale 
flyttebalance var i minus med 291 personer. Vandringsbalancen derimod dvs. flyttebalancen overfor 
udlandet inkl. flygtninge viste et overskud på 150 personer. I forhold til udviklingen i 2020 er der tale 
om en lille forbedring af såvel fødselsbalancen som vandringsbalancen mens den mellemkommunale 
flyttebalance i 2021 var lidt mere negativ end året før. 
 
Nedenfor gennemgås de forskellige balancer. 
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Fødselsbalancen 

Figur 2 nedenfor viser fødselsbalancen for Hjørring Kommune fra 2007 til 2021. 
 
Underskuddet på 151 personer i 2021 fremkommer ved, at der er født 566 børn mens 717 er døde i 
perioden.  De seneste 4 år har der i Hjørring Kommune været et underskud på fødselsbalancen på 
150 personer i gennemsnit.  
Siden 2007 er der i gennemsnit født 603 børn pr. år i Hjørring Kommune, mens der i snit er 709 døde 
pr. år eller et årligt underskud i gennemsnit på godt 100 personer på fødselsbalancen. 
Sidst der var overskud på balancen (758 fødte og 753 døde = overskud på 5 personer) var i 2005.  
 
Antal fødte på 566 børn er blandt det laveste antal siden 2001. Én af årsagerne til det lave antal 
fødsler er, at fertiliteten i Hjørring Kommune er faldet gennem de seneste år. Over en længere 
årrække har fertiliteten været på eller lidt over 2,0 fødte pr. kvinde i den fødedygtige alder, men er i 
2020 og 2021 faldet til det hidtil laveste niveau siden 2001, da fertiliteten var på henholdsvis 1,73 og 
1,82 fødte pr. kvinde. 
Hjørring Kommune har dog fortsat en højere fertilitet end på landsplan. 
 
De 717 døde i 2021 er tæt på gennemsnittet for dødsfald de seneste 15-20 år.  
Det bemærkes, at selvom befolkningen bliver ældre i Hjørring Kommune jf. senere afsnit, så er der 
ikke, på nuværende tidspunkt, en generel tendens til en stigning i antallet af dødsfald. 
 
Samtidig kan det konstateres, at der ikke har været en overdødelighed i Hjørring Kommune som 
følge af Covid-19. Det lave antal fødsler kan marginalt være påvirket af Covid-19, men omvendt har 
fertiliteten været højere i 2021 end i 2020.   
 
I prognoseårene ventes i alle årene et underskud på fødselsbalancen med et gennemsnit på minus 
lidt over 160 personer. I slutningen af prognoseårene ventes et fødselsunderskud på over 200 
personer. Antal fødsler svinger mellem 578 og 625 fødsler, mens antal dødsfald er indenfor 
intervallet 730 til 805 personer.  
 
Figur 2. Fødselsbalance for Hjørring Kommune 2007-2021 

662 714

542 566

-734 -720 -712 -717

-72 -6
-170 -151

-1.000

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fødte Døde Balance

Fødselsbalance for Hjørring Kommune; 2007-2021; ult. året 
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Flyttebalancer 
Figur 3 nedenfor viser antal til- og fraflyttere i perioden 2007-2021, hvorved den samlede flyttebalance 
fremkommer. Herudover er der vist den mellemkommunale flyttebalance og flyttebalancen overfor 
udlandet også kaldet vandringsbalancen og her er kun vist balancerne og ikke antal til- og fraflyttere. 
 
Der har i 2021 været 3.064 fraflyttere fra Hjørring Kommune, mens der har været 2.923 tilflyttere. Det 
giver en samlet flyttebalance på et minus på 141 personer.  
Den samlede flyttebalance har i de fleste af årene været negativ; dog undtaget i årene 2007 og fra 
2014-2016. Der var i 2015 et overskud på 162 personer, hvilket især skyldtes antallet af nyankomne 
flygtninge til kommunen inkl. familiesammenførte. Det største underskud på den samlede flyttebalance 
var i 2018 med et minus på 429 personer, hvilket blandt andet skyldtes ajourføring af CPR-registret. 
 
Den mellemkommunale flyttebalance har i hele perioden været i minus. Det vil sige, der er flere fra 
Hjørring Kommune, der flytter til en anden dansk kommune end der er personer, der flytter fra en 
anden dansk kommune til Hjørring Kommune.  
I 2021 var der et underskud på balancen på 291 personer efter, at 2.410 flyttede til kommunen fra 
andre kommuner, mens 2.701 fraflyttede kommunen til andre kommuner. Disse tal dækker over det 
særlige forhold, at der siden 2001 aldrig har været så mange personer, der både er flyttet både til og 
fra Hjørring Kommune i udvekslingen med andre kommuner. Derfor kan det også konstateres, at 
hypotesen om, at Covid-19 ville få flyttefrekvensen til at falde i relation til andre kommuner ikke har 
holdt stik – tværtimod.  
 
Vandringsbalancen overfor udlandet var i 2021 i overskud med 150 mod et overskud på 128 i 2020. 
Der har i 2021 været flere til- og fraflyttere i forhold til udlandet end i 2020 og samlet set et større 
overskud. I 2021 var der 513 tilflyttere fra udlandet inkl. flygtninge/familiesammenførte, mens der var 
363 fraflyttere til udlandet. Hjørring Kommune har i hele perioden siden kommunesammenlægningen 
haft overskud på vandringsbalancen. Covid-19 har haft en betydning for flyttehyppigheden, men har 
ikke haft en negativ betydning for kommunens befolkningsudvikling som sådan.  
 
Figur 3. Flyttebalancer for Hjørring Kommune 2007-2021 

 
Kilde: Hjørring Kommunes befolkningsprognose, COWI 2022  
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Endelig kan det tilføjes, at antallet af nyankomne flygtninge inkl. familiesammenførte er faldet markant 
gennem de seneste par år. Fra 2014 til 2016 kom der mellem 160 og 274 
flygtninge/familiesammenførte til kommunen med et maksimum på 274 i 2015.  
I 2020 og 2021 kom der henholdsvis 17 og 11 flygtninge/familiesammenførte til Hjørring Kommune. 

 
For så vidt angår den samlede flyttebalance ventes i prognoseårene frem til 2035 en negativ balance i 
de første par år, mens der ventes en positiv balance i den resterende del af perioden. Generelt 
forventes et lavere antal til- og fraflyttere i prognoseårene – blandt andet som følge af færre antal 
indbyggere i kommunen; herunder i den aldersgruppe, der flytter hyppigst dvs. de 17-24-årige og som 
følge af aldringen af befolkningen, idet flyttefrekvensen falder med stigende alder.  
 
Befolkningsudvikling og geografi 
Tabel 2 nedenfor viser befolkningsudviklingen fordelt på bymønster og geografi gennem hele perioden    
dvs. fra kommunesammenlægning til i dag og frem til 2034 i henhold til befolkningsprognosen. 
 
Tabel 2. Befolkningsudviklingen fordelt på bymønster; 1. januar i året 

2007 2021 2022 2035 2007-2022 2022-2035 2007-2022 2022-2035

Landdistriktet 27.185 23.971 23.768 21.836 -3.417 -1.932 -12,6 -8,1

Total 67.119 64.160 63.871 62.163 -3.248 -1.708 -4,8 -2,7

Ændring i %

25.670

5.677

3.027

2.369

3,5 -1,9

412

-13,4

1,9

-371

273

-6,6

9,0

Hjørring 24.740 25.118

Ændring i absolutte tal

874 -49625.614

Hirtshals 6.442 5.210 -861

Vrå 2.347 2.872

Sindal 2.970 3.299 56

5.581

3.026

2.460

Tårs 1.906 1.981 -80 1551.838 1.826

Løkken 1.529 1.847 67 2511.5961.608 4,4 15,7

113 4,8 16,7

-4,2 8,5

 
Kilde: Hjørring Kommunes befolkningsprognose, COWI 2022 
Note: Landdistriktet omfatter lokalbyer, landsbyer, det åbne land, sommerhusområder samt ukendte adresser 
 
Fra 2021 til 2022 er indbyggertallet faldet i landdistriktet samt i alle større byer undtagen Vrå, som er 
vokset med 91 indbyggere og Sindal som er status quo. De største fald er forekommet i landdistriktet 
(-203 indbyggere); Hirtshals (-96) og Hjørring (-56).  
 
Fald i indbyggertallet for landdistriktet samt Hirtshals følger det kendte mønster fra 2007, hvor antal 
indbyggere er faldet med omkring 13 % for både Hirtshals og landdistriktet.  
Udviklingen for Hjørring by er gået anderledes end forventet, da byen for fjerde år i træk oplevede et 
fald i indbyggertallet for 2022. 
Hjørring by, sammen med Vrå, er dog fortsat den by, der har haft den mest positive 
befolkningsudvikling siden 2007. 
 
Frem til 2035 ventes det, at landdistriktet fortsat vil miste indbyggere i størrelsesordenen 8 % eller lidt 
over 1.900 personer1, mens Hirtshals ventes at få et fald i indbyggertallet på knap 7 % eller omkring 
370 personer. 
Ifølge prognosen forventes en pæn vækst i de øvrige områdebyer dvs. Sindal, Vrå, Tårs og Løkken, 
mens forventningerne til en vækst i Hjørring by i tidligere prognoser, nu er ændret til et fald i 
indbyggertallet.  
 
Tabel 2 viser samtidig, at der er sket en større koncentration af kommunens indbyggere i Hjørring og 
områdebyerne. Fordelingen af indbyggere på land-by var i 2007 på 40,5-59,5 %; i 2022: 37,2-62,8 % 
og den forventes ifølge prognosen at være på 35,1-64,9 % i 2035. 

 
1 Sommerhusområder, som indgår i landdistriktet, forventes særskilt at stige fra 628 indbyggere i 2022 til 1.261 i 2035.   
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Hvor den samlede befolkning i Hjørring Kommune er faldet med 3.248 indbyggere eller 4,8 % fra 2007 
til 2022, så er forventningen, at Hjørring Kommunes befolkning vil falde med yderligere 1.708 personer 
eller 2,7 % i perioden fra 2022 og frem til 2035.    
 

Indbyggertal - fordelt på landsbyer 
Tabellen vedlagt som bilag 1 viser befolkningsudviklingen i kommunens 43 landsbyer. 
Byerne er afgrænset som fastlagt i Hjørring Kommunes kommuneplan og derfor kan der være mindre 
afvigelser fra de opgørelser, som stammer fra Danmarks Statistik. 
 
Fra 1. januar 2021 til 1. januar 2022 har, lidt overraskende, 22 af 43 landsbyer oplevet status quo eller 
en – oftest mindre - stigning i indbyggertallet. Største absolutte stigninger er sket i Horne, Vidstrup og 
Stenhøj. Året forinden var der blot 11 af 43 landsbyer, der oplevede status quo eller en stigning i 
indbyggertallet. 
Omvendt har 21 landsbyer oplevet et fald i indbyggertallet – mest markant i Sæsing, Bindslev og 
Uggerby.  
I alt har de 43 landsbyer i 2021 oplevet en samlet tilbagegang i indbyggertallet på blot 58 borgere i alt. 
 
Fra kommunesammenlægningen og frem til 1. januar 2022 er der 5 byer af 43, som har haft status 
quo eller en stigning i indbyggertallet. Størst stigning, omend meget moderat, er i Gjurup. De største 
fald siden kommunesammenlægningen er sket i Vrensted, Aabyen, Lendum, Tolne og Bindslev, som 
alle har oplevet et fald på over 90 indbyggere i perioden. 
 
Frem til 2035 forventes ifølge prognosen kun 2 byer af de 43 landsbyer: Tornby og Tversted, at opleve 
status quo eller en stigning i indbyggertallet. 
 
Befolkningsudvikling – efter alder 
Tabel 3 viser befolkningsudviklingen fra 2007 og frem til slutåret for prognosen pr. 1. januar 2035 
fordelt på de traditionelle aldersgrupper, som relaterer sig til de største kommunale velfærdsområder. 
 
Tabel 3: Befolkningsudviklingen fordelt på alder; pr. 1. januar i året  

Udvikling Udvikling 
1. januar i året 2007 2021 2022 2025 2030 2035 2007-2022 2022-2035
0-2 årige 2.248 1.789 1.746 1.824 1.925 1.870 502-         124
3-5 årige 2.294 1.888 1.890 1.831 1.961 2.002 404-         112
6-16 årige 10.089 7.824 7.695 7.382 7.060 7.307 2.394-     388-         
17-66 årige 42.400 38.870 38.497 37.506 35.882 34.043 3.903-     4.454-     
67-79 årige 6.861 9.906 10.051 10.329 10.311 10.801 3.190 750
80+ årige 3.227 3.883 3.992 4.518 5.607 6.140 765 2.148
I alt 67.119 64.160 63.871 63.390 62.746 62.163 3.248-     1.708-      
Kilde: Hjørring Kommunes befolkningsprognose, COWI 2022 
Note: Velfærdsaftalen fra 2006 og Tilbagetrækningsreformen fra 2011 forhøjer pensionsalderen. Antallet af 
erhvervsaktive vil derfor reelt stige i de kommende år. Det er ikke muligt at skønne præcist over udviklingen i 
Hjørring Kommune på nuværende tidspunkt. 
 

Det generelle billede er, at befolkningen i Hjørring Kommune er blevet ældre i de foregående 13 år fra 
2007 og vil blive endnu ældre i den kommende 13-årige periode. Ifølge Danmarks Statistik er 
gennemsnitsalderen i Hjørring Kommune steget fra 41,0 år i 2007 til 45,1 år i 2021. For hele Danmark 
er gennemsnitsalderen i samme periode steget fra 39,9 år til 42,2 år.2 
Frem til 2022 er der kommet færre børn og unge i alderen 0-17 år (-3.300) samt personer i den 
erhvervsaktive alder (-3.903), mens der er kommet flere ældre (+3.955).  
Udviklingen i 2021 følger samme billede.  
 
Den aldersmæssige udvikling frem til 2035 forventes at fortsætte med færre børn og unge i alderen 6-
16 år, men dog med en stigning i slutningen af prognoseårene; markant færre 17-66-årige og flere 
ældre – især ventes en markant stigning i antallet af ældre på 80 år og derover – en stigning på 
omkring 2.150 personer.  Der ventes samtidig flere børn i alderen 0-5 år frem mod 2035. 

 
2 Danmarks Statistik: Statistikbanken: Tabel GALDER 
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Figur 4 nedenfor viser befolkningsudviklingen indekseret på aldersgrupper, således den procentvise 
udvikling fra indeksåret 2022 kan aflæses i forhold til slutåret for prognosen. 

 
Figur 4. Aldersudvikling; Hjørring Kommune; 2007-2034; indekseret 

 
Kilde: Hjørring Kommunes befolkningsprognose, COWI 2022 

Som det fremgår, er det især udviklingen for de 80+ årige, der skiller sig ud, idet det ventes, der vil 
være 54 % flere i denne aldersgruppe i 2035, mens der fra 2022 og frem er svagere stigninger for 67-
79-årige og 0-2 og 3-5-årige. Modsat forventes et fald på omkring 12 % for 17-66-årige og 5 % for de 
6-16-årige. 
 
Etnicitet 
Pr. 1. januar 2022 er der borgere i kommunen med statsborgerskab fra 103 lande i alt. 
Tabellen nedenfor viser antal indbyggere med flest statsborgerskaber i Hjørring Kommune. 
 

Godt 93 % af indbyggerne i Hjørring Kommune 
har dansk statsborgerskab. 

Tabellen viser de 20 forskellige nationaliteter 
med hyppigst forekommende statsborgerskaber.

Listen afspejler i høj grad den tætte kontakt til 
nabolande; forskellige flygtninge-kriser gennem 
en årrække samt EU's bestemmelser om 
arbejdskraftens frie bevægelighed.
Det bemærkes, at af de 513 indvandrede i 2021, 
var de hyppigst indrejsende til Hjørring Kommune 
personer med dansk, polsk og rumænsk 
statsborgerskab. 

Såfremt listen blev opgjort efter oprindelsesland, 
ville Vietnam optræde som nr. 2 på listen, hvilket 
viser at mange vietnamesere har fået dansk 
statsborgerskab.

Statsborgerskab Pr. 1. januar Pr. 1. januar 
2021 2022

Danmark 60.051 59.662
Polen 431 456
Syrien 439 406
Rumænien 334 379
Norge 273 290
Vietnam 266 264
Ukraine 241 254
Eritrea 257 251
Tyskland 182 178
Afghanistan 144 131
Nederlandene 97 102
Sverige 95 93
Indonesien 89 89
Bosnien-Hercegovina 85 80
Litauen 83 80
Thailand 82 76
Storbritannien 81 74
Myanmar 71 74
Island 67 65
Rusland 52 49
Iran 41 47
Kilde: Statistikbanken: Tabel: FOLK1B
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Boligudbygning – hvor bygges der og hvad bygges der 
Afslutningsvis enkelte bemærkninger til boligudbygningen i Hjørring Kommune. Der henvises til bilag 
2.   
Jf. figur 5 i bilaget nedenfor er det i høj grad Hjørring by, der er motoren i kommunens 
boligudbygning. Der er ibrugtaget 1.957 nye boliger i perioden 2007 til 2021 og heraf er 1.217 eller 
godt 62 % ibrugtaget i Hjørring by.  
 
Der var i 2021 en boligudbygning med 167 nye boliger i Hjørring Kommune; heraf var de 115 
beliggende i Hjørring by eller omkring 70 % af alle nye boliger. Den resterende udbygning er sket i 
landsbyer, Løkken og Vrå. Det bemærkes, at selvom der de seneste år har været en kraftig 
boligudbygning i Hjørring by, har der ikke i samme periode været en positiv befolkningsudbygning i 
Hjørring by. 
Covid-19 har som forventet ikke haft en påvirkning på boligbyggeriet i kommunen og ventes ikke at 
have det på kort sigt, idet igangværende og planlagte projekter ventes gennemført. Hvorvidt et højere 
renteniveau og andre forhold kan have en effekt på længere sigt kan ikke udelukkes. 
 
Ifølge boligudbygningsprogrammet frem mod 2033 ventes ibrugtaget omkring 1.350 nye boliger og 
heraf ventes 900 eller godt knap 70 % at blive taget i brug i Hjørring by. Den øvrige boligudbygning i 
kommunen er på et stabilt lavt niveau men dog med en vis udbygning i landsbyer, Løkken og Vrå. 
 
Hjørring Kommune er en parcelhuskommune med mange énfamiliehuse. Jf. figur 6 var parcelhuse 
frem til 2013 også den boligtype, der blev opført flest af. Siden er især etagebyggeri blevet mere 
udbredt og der opføres nu i flere af årene flere etageboliger end parcelhuse. I boligprogrammet står 
parcelhuse dog fortsat stærkt som det mest efterspurgte boligbyggeri. Etageboliger og også 
rækkehuse udgør en pæn andel af boligbyggeriet. 
Det bemærkes, at institutionsbyggeri kan være gemt i etageboliger, ligesom nye institutioner kan 
erstatte eksisterende, hvorfor de ikke er medtaget særskilt som nye boliger. 
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Bilag 1: Byopgørelser Hjørring Kommune; 2007-2035; 1. januar i året 
 

1. januar i året 2007 2021 2022 2035 Udvikling 2007 - 2022 Udvikling 2021 - 2022 
Aabyen 608 509 504 462                    -104                          -5 
Allingdam / Asdal 92 70 70 61                        -22                           0 
Astrup 565 563 555 487 -10                          -8 
Bindslev 1.122    1.049  1.029 

 
951 
 

-93                        -20 
Bjergby/Gl. Bjergby 894 887 880 829 

 
 -14                          -7 

Børglum 161 136 135 114 
 

-26                          -1 
Dvergetved 22 24 26 20 

 
4                           2 

Gjurup 57 74 67 53 10                          -7 
Harken 401 359 362 337  -39                           3 
Horne 758 669 682 646                        -76                         13 
Hundelev 214 222 216 205                          2                          -6 
Hæstrup 100 90 88 73                       -12                          -2 
Hørmested 175 170 173 155 -2                           3 
Ilbro 148 130 132 107                       -16                      2 
Lendum 592 494 498 450 -94                           4 
Linderum 65 51 53 44                       -12                           2 
Lønstrup 479 474 480 455 1                           6 
Lørslev 297 271 274 249 -23                           3 
Morild 74 61 53 45 -21                          -8 
Mosbjerg 293 245 237 218 -56                          -8 
Mygdal 145 117 119 97 -26                           2 
Poulstrup 435 415 413 370                       -22                          -2 
Rakkeby 228 207 202 177                       -26                          -5 
Sdr. Harritslev 76 57 64 55 

 
 

-12                           7 
Sdr. Rubjerg 214 160 154 128 -60                          -6 
Skibsby 110       106        105 79 -5                          -1 
Stenhøj 150 130 140 110 -10                         10 
Sæsing 143        132        110          91 -33                        -22 
Sønderlev 168 173 167        152 -1                          -6 
Sønderskov 122 109 108   86                       -14                          -1 
Tolne by/ Kirkeby 
 

321 234 227 217 -94                          -7 
Tornby 1.001 957 963 963                       -38                           6 
Tuen 65 33 39 34 -26                           6 
Tversted 540 467 467 532 -73                           0 
Uggerby 210 190 176 155 -34                       -14 
Ugilt 68 61 62 54 -6                           1 
Vennebjerg 70 63 58 47                       -12                          -5 
Vidstrup 211 190 201 161                       -10                         11 
Vittrup 156 140 143 122                       -13                           3 
Vogn 49 49 52 41 3                           3 
Vrensted 403 285 285 267                     -118                           0 
Smidstrup 49 34 36 32                       -13                           2 
Vejby 78 62 56 49                       -22                          -6 

 

Kilde: Hjørring Kommunes befolkningsprognose, COWI 2022 
Note: Ældreinstitutioner mv. er inkluderet i byopgørelserne. 
Note: Markering med fed angiver status quo eller stigning i indbyggertal. 
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Bilag 2. Boligudbygning 2007-2021 og prognose til 2033; Hjørring Kommune 
 
Figur 5. Hvor bygges der i Hjørring Kommune?

Kilde: Hjørring Kommunes befolkningsprognose, COWI 2022 
 
Figur 6. Hvad bygges der i Hjørring Kommune? 

  
Kilde: Hjørring Kommunes befolkningsprognose, COWI 2022 

Note: Boligudbygningsprogrammet udarbejdes hvert år forud for den nye befolkningsprognose. Nye boliger i 
det foregående år opgøres og forventede bolig- og byggeprojekter i de kommende år lægges ind. Der 
anlægges et konservativt skøn for boligudbygningen længere fremme i prognoseårene.
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Befolkningsprognosen for 2022 indeholder en lang række andre statistiske oplysninger om 
Hjørring Kommune på et mere detaljeret niveau. 
 
Har du brug for yderligere oplysninger eller spørgsmål til det udarbejdede notat kan du 
kontakte: 
 
 
Peder Thøgersen – Hjørring Kommune 
Tlf.: 4122 3242 
Mail: peder.thoegersen@hjoerring.dk 
 
Eller: 
 
Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen 
Tlf.: 7233 3333 
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