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Indledning
I 2018/2019 skal Byrådet udarbejde en ny
Visions- og Udviklingsstrategi for Hjørring
Kommunes overordnede udvikling. I Hjørring
Kommune er tilgangen, at Visions- og Udviklingsstrategien skal ses som et styringsværktøj,
hvor de strategiske udfordringer og muligheder ses i en helhed.
Nærværende materiale ”Overblik og Tal, Hjørring Kommune 2018” tegner et øjebliksbillede
af kommunens befolkning, arbejdspladser,
virksomheder og boliger udfra senest tilgængelige data. Med et grundigt statistisk forarbejde giver Overblik og Tal Byrådet et faktuelt
fundament til at diskutere, identificere og prioritere de strategiske indsatser, der skal arbejdes med i den kommende byrådsperiode.
I juni 2015 vedtog Byrådet den nuværende
plan- og udviklingsstrategi – PLUS15. En
strategi der tager afsæt i kommunens
styrker og udfordringer hvor: Omstilling og
samarbejde, tilpasning og investering er de
valgte ledetråde for byrådets arbejde, der skal
bringe Hjørring Kommune styrket igennem
de oplevede muligheder og udfordringer.
Strategien har fokus på 5 temaer: Bosætning;
Erhverv og jobskabelse; Unge og Uddannelse;
Sundhedsfremme og rehabilitering samt
Byernes roller og funktioner.
Med et kik i Overblik og Tal er de mere grundlæggende og langsigtede udfordringer, der lå
til grund for udarbejdelsen af nuværende udviklingsstrategi også er gældende her i 2018:
•
•
•

Stagnerende eller faldende
befolkningsudvikling,
ændringer i demografien; færre børn
og unge og færre personer i den
erhvervsaktive alder og flere ældre,
sikring af udbuddet af kvalificeret
arbejdskraft

PLUS15 har siden vedtagelsen været baggrund
for den årlige budgetlægning og de prioriteringer, der foretages for at fremme investering
og udvikling samtidig med, at den kommunale
drift tilpasses fremtiden. Strategien har ligeledes spillet en central rolle i udarbejdelsen af
kommuneplan 2016, der samler den overordnede fysiske planlægning for kommunens udvikling.

En kort oplistning af større tiltag fra den forrige byrådsperiode viser, at Byrådet tydeligt
har bevæget sig indenfor tilpasning- og/eller investering med henblik på at forstærke
kommunens styrkepositioner og imødegå
de udfordringer kommunen står overfor:
o

Fokus på jobskabelse og mobilitet med
etablering af godsbaneterminal og
omfartsvej i Hirtshals og ny busterminal
i Hjørring.

o

Sundhedsfremme og rehabilitering
med etablering af Sundhedscenter
Hjørring og hjælp-til-selvhjælp.

o

Kultur og fritidsfaciliteter som en del af
det gode liv, særligt Vendsyssel Teater;
udbygning af Park Vendia; renovering
og udbygning af Hjørring Stadion.

o

Strategisk fokus på byernes
forskellige roller og funktioner med
områdefornyelser i Løkken, Vrå, Tårs
og Hirtshals samt styrkelse af de
mindre lokalsamfund. Hertil kommer
vedtagelsen af kommunens hidtil
største kommunale anlægsprojekt: Vrå
Skole.

o

Iværksættelse af investeringsstrategier
indenfor områderne sundhed; ældre og
handicap og arbejdsmarkedsområdet.
Især sidstnævnte strategi har
fået national opmærksomhed for
udformningen og resultaterne.

I foråret 2018 starter arbejdet med skabe den
nye Visions- og Udviklingsstrategi for Hjørring
Kommune. Det er muligt ud fra et kvalificeret
fundament at agere proaktivt og påvirke den
virkelighed Hjørring Kommune står i. Det viser
netop mange af de indsatser, der er sat i gang i
den seneste byrådsperiode. Hvilke strategiske
retningslinjer, politiske prioriteringer og faktiske handlinger, der skal iværksættes de næste
fire år, skal Byrådet sammen beslutte. Det er
ambitionen, at dette dokument skal understøtte og kvalificere det arbejde.
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Hurtigt overblik
Hjørring Kommune 2018

65.259 indbyggere
32.670 kvinder og 32.589 mænd
Areal: 926,58 km2

Hjørring by: 25.911 indbyggere
Områdebyerne: 14.632 indbyggere
Landdistriktet: 24.629 indbyggere

62 %

af borgerne bor Hjørring eller
en af områdebyerne.

38 %

af borgerne bor i landdistriktet

61,6 %
erhvervsaktive
borgere

23.853

beskæftigede borgere

Ledighed

5%

Borgerne i Hjørring Kommune
pendler i snit 24,1 km. til job

28.504

arbejdspladser i
Hjørring Kommune

6

68,4 % af
virksomhederne har
under 5 ansatte

2,6

nye virksomheder
pr. 1000 indbyggere

1. Befolkningen i
i Hjørring Kommune

7

1. Befolkningen i Hjørring
Kommune

mune faldet med 1.860 borgere, eller
2,8 %.

Der er i alt 65.259 borgere i Hjørring
Kommune (pr. 1. januar 2018) 32.670
kvinder og 32.589 mænd.

Befolkningsprognosen spår, at der i
2029 vil være 62.509 borgere, et fald
på 2.750 borgere eller knap 4,2 %
færre end i 2018.

1.1 Befolkningstal
Fra 2015 til 2016 steg befolkningstallet for første gang i en årrække, der
kom 108 flere borgere. Det skyldes
primært de flygtninge, som blev boligplaceret i kommunen.
I løbet af 2018 var der igen et fald i
kommunes befolkningstal på 46 personer.
I den 10 årige periode fra 2007-2018,
er befolkningstallet i Hjørring Kom-

Hjørring by er fra 2007 til 2018 vokset
med 1.171 borgere. Vrå og Løkken er
ligeledes vokset i samme periode.
Det spås dog, at det frem mod 2029
kun er Hjørring by som vokser i antallet af borgere.
Det er især befolkningstallet i Hirtshals og i landdistriktet der er faldet.
Frem mod 2029 spås befolkningstallet i Hirtshals at falde med 9,9 %. Tilsvarende forventes befolkningstallet
i landdistriktet at falde med 9,7 %.

Figur 1.1.1. Befolkningsudvikling Hjørring Kommune 2007-2029

Kilde: Hjørring Kommunes befolkningsdata, 2018 Note: tal for 2018 til 2029 er prognosetal
Tabel 1.1.1. Befolkningsudvikling Hjørring Kommunes byer og landdistrikt 2007-2018-2029
Ændring i absolutte
tal

Hjørring

24.740

25.911

26.136

Hirtshals
Sindal

6.442
2.970

5.894
2.927

5.311
2.813

-548
-43

-583
-114

-8,5 %
-1,4 %

-9,9 %
-3,9 %

Vrå
Tårs
Løkken

2.347
1.906
1.529

2.383
1.842
1.586

2.288
1.697
1.492

36
-64
57

-95
-145
-94

1,5 %
-3,4 %
3,7 %

-4,0 %
-7,9 %
-5,9 %

Landdistriktet

27.116

24.629

22.237

-2.487

-2.392

-9,2 %

-9,7 %

Total

67.119

65.259

62.509

-1.860

-2.750

-2,8 %

-4,2 %

2007

8

Ændring i %

20072018
1.171

2018

2029

20182029
225

20072018
4,7 %

20182029
0,9 %

Kilde: Hjørring Kommunes befolkningsdata, 2018 Note: Opgjort pr. 1. januar det pågældende år. Tal for år
2029 er prognosetal

Befolkningstilvækst
I Hjørring Kommune bliver der født
færre end der dør og der flytter flere
borgere fra, end der flytter borgere til
kommunen. Der flytter flere nye borgere til fra udlandet, end der flytter
borgere fra kommunen til udlandet.
I gennemsnit er der født omkring 660
børn om året i Hjørring Kommune i
perioden 2007 til 2017. I samme periode ligger antallet af dødsfald på omkring 700 personer årligt. I 2017 var
der et underskud på fødselsbalancen
på 35 borgere.
Landdistriktet og Hjørring var det
eneste sted i Hjørring Kommune,
hvor der i 2017 var positiv fødselsbalance, som resultat af et højere antal
fødte end døde.

Befolkningstilvækst er et resultat af balancen mellem antal fødte og døde og
antallet af tilflyttere i forhold til fraflyttere.

Tabel 1.1.2. Befolkningstilvækst, Hjørring Kommune 2017

Indbyggertal
Fødte
Døde
Tilflyttede
Fraflyttede
Befolkningstilvækst

Antal
65.259
614
649
2.862
2.873
-46

Kilde: Hjørring Kommunes befolkningsdata, 2018 Note: Opgjort
31.12.2017

Tabel 1.1.3. Fødselsbalance, Hjørring Kommunes byer og landdistrikt
2017

Hjørring
Hirtshals
Sindal
Vrå
Tårs
Løkken
Landdistriktet
Hovedtotal

Fødte
281
49
22
25
18
7
212
614

Døde
256
79
44
39
28
39
164
649

Balance
25
-30
-22
-14
-10
-32
48
-35

Kilde: Hjørring Kommunes befolkningsdata, 2018 Note: Opgjort 31.12.2017

Figur 1.1.2 Fødselsbalance, Hjørring Kommune 2007-2017

Kilde: Hjørring Kommunes befolkningsdata, 2018
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1.2 Befolkningssammensætning

Figur 1.2.1. Befolkningspyramide, Hjørring Kommune 2018

Gennemsnitsalderen i Hjørring kommune er fra 2007-2018 steget fra 41
år til 44 år. Det er højere end i Region Nordjylland med 42,6 år og i Danmark med 41,5 år. (DST).
De 50-59-årige er den største aldersgruppe i kommunen med en andel
på 15 %. Der er for alle aldersgrupper en nogenlunde lige fordeling af
mænd og kvinder, dog med en mindre overvægt af kvinder i de ældre
aldersgrupper.
Fra 2007 til 2018, har der været en
vækst i aldersgruppen 20-29 år og
samtlige aldersgrupper over 50 år.
Der er samlet set blevet færre børn,
færre i den erhvervsaktive alder og
flere ældre borgere i perioden.

Kilde: Hjørring Kommunes befolkningsdata, 2017

Figur 1.2.2. Procentvis udvikling i aldersgrupper, Hjørring Kommune 2007
til 2018

Befolkningsprognosen tegner det
samme billede frem til 2029, som
også karakteriserer flere af de andre
kommuner i Region Nordjylland (Region Nordjylland, 2016).

Kilde: Hjørring Kommune befolkningsdata 2018

Tabel 1.2.1. Befolkningssammensætning i Hjørring Kommune 2017 og 2029

2018
Børn og unge
Erhvervsaktive
Ældre

12.000
40.217
13.042
65.259

Andel 2018
18,4%
61,6%
20,0%
100,0%

Kilde: Hjørring Kommune befolkningsprognose 2018
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2029
10.683
36.138
15.688
62.509

Andel 2029
17,1%
57,8%
25,1%
100,0%

Absolut
forskel
-1.317
-4.079
2.646
-2.750

forskel i % 20182029
-11,0%
-10,1%
20,3%
-4,2%

Befolkningssammensætning i kommunen

Figur 1.2.3. Befolkningssammensætning i kommunen i forhold til
geografi

Vrå er den områdeby, der har den højeste andel børn og unge sammenlignet med resten af kommunen.
Løkken, Tårs og Vrå er steder hvor
andelen af erhvervsaktive borgere er
lavest.
Løkken har den højeste andel af ældre borgere, og samtidig den laveste
andel børn og unge.

Børn og Unge: 0-16 år
Erhvervsaktive. 17-66 år
Ældre: 67+ år

Hjørring er hovedbyen. Hirtshals, Sindal, Vrå, Tårs og Løkken er områdebyer.
Landdistriktet er alt udenfor de seks
største byer. Jævnt fordelt i hele kommunen ligger 44 lokal- og landsbyer.

Kilde: Geomatic
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Forsørgerbrøken i Hjørring Kommune er højere end i Danmark. I kraft
af, at kommunens befolkning bliver
ældre og der samtidig bliver færre i
den erhvervsaktive alder, spås det at
forsørgerbrøken i 2029 vil være 0,82,
hvor den i 2017 er 0,62.

Forsørgerbrøk er et udtryk for forholdet mellem antal borgere uden for den
erhvervsaktive alder og de, der er i den
erhvervsaktive alder. Forsørgerbrøken
siger udelukkende noget om forholdet
mellem aldersgrupperne; de unge, de
erhvervsaktive og de ældre.
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Tabel 1.2.2. Forsørgerbrøk, Hjørring Kommune og Danmark

2018

2029

Hjørring Kommune

0,62

0,82

Danmark

0,56

0,63

Kilde: Hjørring Kommunes befolkningsdata og DST (FOLK1A), egne
beregninger

1.3 Etnicitet
De fleste borgere i Hjørring
Kommune har dansk oprindelse, 92
%. 6,6 % er indvandrere og 1,4 % er
efterkommere.

En person har dansk oprindelse, hvis personen har mindst én forælder, som både
er dansk statsborger og født i Danmark.
Indvandrere er født i udlandet, efterkommere er født i Danmark.

Langt de fleste borgere i kommunen har dansk statsborgersskab. Den
næststørste befolkningsgruppe, målt
ud fra statsborgerskab, er fra Vietnam
(DST, FOLK1B).
De femten største nationaliteter foruden dansk, målt ud fra borgernes
oprindelsesland, udgør 5,6 % af alle
borgerene i Hjørring Kommune.

Personer fra Færøerne er indregnet i
borgere med Danmark som oprindelsesland. Der bor 94 borgere med islandsk
oprindelse i kommunen 4. kvartal 2017

Tabel 1.3.1. De femten største nationaliteter i Hjørring Kommune 3.
kvartal 2017

4. kvartal 2017
Danmark

59.999

Vietnam

768

Syrien

500

Polen

333

Norge

314

Rumænien

283

Tyskland

232

Afghanistan

200

Ukraine

195

Eritrea

181

Bosnien-Hercegovina

148

Sverige

115

Indonesien

117

Irak

116

Libanon

103

Nederlandene

103

Kilde: Danmarks Statistik, 2017, opgjort efter hvilket oprindelsesland
borgeren har 4. kvartal 2017

Figur 1.3.1. Borgernes oprindelse, Hjørring Kommune 2017

Kilde: Danmarks Statistik, 2017. Befolkningens oprindelse i Hjørring, Region Nordjylland og Danmark, 3. kvartal 2017.
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1.4 Alder og helbred
Borgerne i Hjørring Kommune lever i
snit 1,7 år længere i 2017 end i 2007
(DST).
Den gennemsnitlige levetid for en
borger i Hjørring Kommune er 80,8
år. Det er den anden højeste i Region
Nordjylland, kun overgået af Rebild,
Kommune hvor levetiden er 80,9 år
(DST)
Knap hver fjerde dansker og mere
end hver fjerde borger i Hjørring
Kommune er over 65 år (DST 2017,
Hjørring Kommune)
Borgere over 80 år udgør 5,5 % af
borgerne i Hjørring Kommune i 2017.
I 2029 forventes det, at borgere over
80 år udgør 8,6 %.

Tabel 1.4.1. Antal borgere med udvalgte kroniske sygdomme i Hjørring
Kommune, 2013 (%)

Blandt 16+ år %

Blandt 65+ år %

Muskelskeletsygdom

31,9 %

56,4 %

Diabetes

5,6 %

13,8 %

KOL

4,9 %

11,4 %

Hjertekarsygdomme
(minus forhøjet
blodtryk)

4,3 %

11,1 %

Vedvarende psykiske
sygdomme

7,9 %

4,0 %

Kilde: Region Nordjylland, Sundhedsprofilen 2013. Note: det skal
understreges, at der her er tale om selvvurderet heldbred.

Figur 1.4.1. Andel selvhjulpne borgere over 65 år i Hjørring Kommune

84 % af borgerne i Hjørring Kommune vurderer deres eget helbred som
fremragende, vældig godt eller godt.
35 % af borgerne rapporterer, at de
har én eller flere langvarige sygdomme. Blandt dem er muskelskeletsygdomme mest udbredt.
Over 80 % af kvinderne over 65 år angiver deres helbred som fremragende, vældig godt eller godt, mens det
samme tal er omkring 70 % for mændene (Region Nordjylland, Sundhedsprofil 2013).

Kilde: Hjørring Kommune, ældreområdet, egne optællinger.

Figur 1.4.2. Modtagere af hjemmepleje, Hjørring Kommune, ultimo 2017.

I 2. kvartal i 2017 var 80.3 % af borgerne over 65 år selvhjulpne, altså uden
hjemmepleje og plejecentre.
Blandt modtagerne af hjemmepleje,
er de fleste over 80 år. Ganske få under 30 år modtager hjemmepleje.
Der er i alt 14 ældrecentre i Hjørring
Kommune, og pladserne fordeler sig
i somatiske pladser (de almindelige),
skærmede pladser (demente) og
midlertidige (overgang fra sygehus
til eget hjem, aflastning).

Antallet opgøres i pladser fremfor borgere. Der er aldrig helt fyldt op, da der
altid vil være boliger ”mellem beboere”.
Desuden kan der være øvrig tomgang
alt efter søgning til det enkelte center.

14

Kilde: Hjørring Kommunes omsorgssystem, 2018.

Tabel 1.4.2. Pladser på ældrecenter, Hjørring Kommune 2018

Pladstype

Antal

Somatiske

391

Skærmede

122

Midlertidige

52

I alt

565

Kilde: Hjørring Kommunes omsorgssystem, 2018.

Bostøtte og botilbud
I alt modtager 614 borgere bostøtte.
Langt de fleste er mellem 18 og 29 år.
381 borgere bor i et af kommunens
handicapbotilbud, de fleste bor i botilbud med døgndækning.

Tabel 1.4.3. Borgere i handicapbotilbud, Hjørring Kommune 2018

Botilbudsform

Antal

Botilbud uden døgndækning

56

Botilbud med døgndækning

265

Specialiserede botilbud

48

Højt specialiserede botilbud

12

I alt

381

Kilde: Hjørring Kommunes omsorgssystem, 2018

Figur 1.4.3. Modtagere af bostøtte, Hjørring Kommune 2018

Kilde: Hjørring Kommunes omsorgssystem, 2018. Note: her er der
diskretioneret ved borgere over 80 år, da der er meget få borgere, der
modtager bostøtte.
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Figur 1.5.1. Par og par med børn i Hjørring Kommune i forhold til geografi

1.5 Familier
Der bor i alt 33.204 familier i Hjørring
Kommune pr. 1. januar 2017.
Halvdelen af alle familier er par og
ægteskabet er den mest udbredte
samlivsform.
Der er lidt flere enlige kvinder end
enlige mænd.
Par med børn er mest udbredt i landdistriktet og Vrå og mindst i Løkken,
Hirtshals og Sindal.

Kilde: Geografic

Tabel 1.5.1. Familietyper, Hjørring Kommune 2017

Alle

Andel

Ingen børn

Mindst 1 barn

Enlige mænd

7.904

23,8 %

7.512

392

Enlige kvinder

8.707

26,2 %

7.191

1.516

Ægtepar

12.609

38,0 %

7.929

4.680

Par i øvrigt

3.984

12,0 %

2.168

1.816

Kilde: Danmarks Statistik (fam44n) Note: Par i øvrigt = reg. Partnerskab, samboende og samlevende par
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Børn og unge
I Danmark er gennemsnitsalderen
for førstegangsfødende steget siden
2007. I Hjørring Kommune er kvinderne blevet yngre, når de får deres
første barn. I 2016 var alderen 27,4 år.
Gennemsnitsalderen for førstegangsfødende i Hjørring Kommune er lavere end i Region Nordjylland og Danmark.
Der bor i 2017 15.529 børn og unge
mellem 0 og 20 år i kommunen. Den
største aldersgruppe er unge mellem
16 og 20 år.
Fra 2007 til 2017 er antallet af børn og
unge faldet med 13,12 %. Det er især
i antallet af børn mellem 0-5 år og 1115 år der er faldet i perioden.

Tabel 1.5.2. Alder for førstegangsfødende i Hjørring, Region Nordjylland
og Danmark 2007 og 2016

2007

2016

Hjørring Kommune

27,7

27,4

Region Nordjylland

28,1

28,2

Danmark

28,9

29,1

Kilde: Danmarks Statistik (FOD111)

Tabel 1.3.3. Børn og unge i kommunen, Hjørring Kommune 2018
2007

2018

0 til 5 år

4.542

3.624

-918

-20,2

6-10 år

4.256

3.589

-667

-15,7

11-15 år

4.907

3.977

-930

-19,0

16-20 år

4.170

4.087

-83

-2,0

17.875

15.277

-2.598

-14,5

Total

Udvikling

%-udvikling

Kilde: Hjørring Kommunes befolkningsprognose

Daginstitutioner og skoler
Der i alt indmeldt 2.963 børn i offentlig og privat pasningstilbud i Hjørring Kommune pr. 1. november 2017.
74 % passes i det offentlige.
Der er i alt indmeldt 7.280 elever fra
0.-9. klassetrin i kommunens skoler.
Der er seks skolecentre med 14 undervisningssteder. 78% af eleverne
går i kommunal skole.
Der er 9 fri- og privatskoler med i alt
1.585 elever fra 0-9. klassetrin.
En analyse fra Danmarks statistik viser, at andelen af elever i fri-og privatskoler i kommunen er steget med
12,8 procentpoint fra 2007 til 2016.
Hjørring Kommune var i oktober
2016 den kommune i Region Nordjylland med den næsthøjeste andel
elever mellem 0. og 7. klassetrin i
fri-og privatskoler med 19,3 %, kun
overgået af Morsø Kommune med 31
% (DST, 2016).

Tabel 1.5.4. Pasningstilbud, Hjørring Kommune, 1. november 2017

Institution

Antal børn

Dagpleje      

358

Vuggestuer

314

Børnehaver

1.535

Privat pasning

756

I alt

2.963

Kilde: Hjørring Kommune, egne optællinger 2017

Tabel 1.5.5. Elevantal, Hjørring Kommune, 1. november 2017

Elevantal

2017

Folkeskole

5.695

Fri- og privatskole

1.585

I alt

7.280

Kilde: Hjørring Kommune, egne optællinger 2017
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1.6 Flytteaktivitet

Figur 1.6.1. Intern og ekstern flyttebalance for Hjørring Kommune 2007-2016

I 2016 flyttede 2.786 personer til
Hjørring Kommune, heraf flyttede
649 til kommunen fra udlandet.
2.742 borgere flyttede ud af Hjørring
Kommune i 2016.
Årligt flytter i omegnen af 2.500 personer til og fra kommunen. Flyttebalancen var i 2014-2016 positiv for første gang siden 2007.
Internt i Hjørring Kommune flytter
flest borgere til Hjørring by fra de
andre områder i kommunen, især fra
landdistriktet. Det er landdistriktet,
der oplever den største interne fraflytning.
Om end det er få personer, hhv. 4 og
8, så er Løkken by det eneste sted i
kommunen, der både har en positiv
intern og ekstern flyttebalance. Der
er altså flere der flytter til Løkken end
der flytter fra.

Kilde: Hjørring Kommunes befolkningsdata. Note: Tilflyttet = tilflyttet og indvandret.
Fraflyttet = fraflyttet og udvandret

Figur 1.6.2. Intern og ekstern flyttebalance for Hjørring Kommunes
områder, 2016

Landdistriktet og Hirtshals taber på
både den interne og den eksterne
flyttebalance.
Hjørring by vinder på den interne
flyttebalance og taber på den eksterne. Det samme gælder for Sindal og
Vrå.
Tårs vinder en smule på den eksterne
flyttebalance og taber på den interne.
Kilde: Hjørring Kommunes befolkningsdata

Flytteaktivitet måles i flyttebalancer,
som er et udtryk for forholdet mellem
tilflyttere og fraflyttere.
Ekstern flyttebalance er et udtryk for
forholdet mellem tilflyttere og fraflyttere til og fra Hjørring Kommune og
andre danske kommuner.
Intern flyttebalance er et udtryk for
hvor forholdet mellem tilflyttere og fraflyttere inden for kommunen.
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Urbanisering

Figur 1.6.3. Befolkningsudvikling, Hjørring Kommune 2007-2029

Hjørring Kommune oplever, ligesom
andre yderkommuner, et faldende
befolkningstal generelt i kommunen
samtidig med at befolkningstallet
især i hovedbyen bliver større.
I Hjørring Kommune opleves urbaniseringen i to bevægelser: fra landdistriktet mod Hjørring by og fra Hjørring Kommune til større byer udenfor
kommunen. En tendens, der betegnes dobbelt urbanisering.
i 2018 bor 62 % af indbyggerne i Hjørring Kommune i Hjørring by eller en
af de fem områdebyer, mens 38 %
bor i landdistriktet.
Befolkningsprognosen spår, at det
ændrer sig frem mod 2029; bybefolkningen stiger til 64 % modsat falder
antallet af indbyggere i landdistriktet til 36 % af indbyggerne i Hjørring
Kommune.

Kilde: Hjørring Kommune befolkningsprognose 2017
Figur 1.6.4. Befolkningsudvikling, Hjørring by 2007-2029

Kilde: Hjørring Kommune befolkningsprognose 2017
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Flyttemønstre indenfor
kommunens grænser

Figur 1.6.5. Flyttekort, intern flyttebalance 2007-2016 (alle aldersgrupper)

I perioden 2007-2016 er det især områder i Hjørring by, som har oplevet
større tilflytning end fraflytning. Og
det er særligt områder i landdistriktet, der har oplevet en større fraflytning end tilflytning.
Der er blandt de tre befolkningsgrupper; børn og unge, erhvervsaktive
og ældre, flere interne tilflyttere end
fraflyttere til Hjørring by i perioden
2007-2016.
Hjørring by og Sindal har flere tilflyttere end fraflyttere i alle aldersgrupper.

Kilde: Hjørring Kommunes befolkningsdata, Demografix

Landdistriktet har større intern fraflytning end tilflytning for alle tre
befolkningsgrupper, især for de erhvervsaktive.
Hirtshals, Vrå og Løkken har større
fraflytning for børn og unge og erhvervsaktive. Og større tilflytning af
ældre borgere.

Flyttekort:
Grøn: Flere borgere flytter til det pågældende område end der er
borgere, der flytter fra.
Rød: Flere borgere flytter fra det pågældende område end der er
borgere, der flytter til.
Hvid: Der er balance mellem antallet af tilflyttere og fraflyttere,
det pågældende år.

Figur 1.6.6. Intern flyttebalance, aldersgrupper, Hjørring Kommune
2007-2016

Kilde: Hjørring Kommunes befolkningsdata, 2017
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Tilflyttere og fraflyttere –
ind og ud af kommunen

Figur 1.6.7. Flyttekort, ekstern flyttebalance 2007-2016 (alle
aldersgrupper)

I 2016 flyttede 2.137 nye borgere
til Hjørring Kommune fra en anden
kommune.
Det er især Løkken og Vrå samt områder i landdistrikterne, der har flere
eksterne tilflyttere end fraflyttere.
Områder i Hjørring by har omvendt
flere fraflyttere end tilflyttere.
Fra 2007 til 2016 er det især borgere
i den erhvervsaktive alder, der flytter
ud af kommunen.
Især oplever Hjørring by og landdistriktet en større fraflytning end tilflytning af borgere i den erhvervsaktive alder.
Der er stort set balance mellem den
eksterne tilflytning og den eksterne
fraflytning blandt aldersgrupperne
børn og unge og ældre.

Kilde: Hjørring Kommunes befolkningsdata.

Løkken er eneste sted med flere eksterne tilflyttere end fraflyttere i alle
aldersgrupper.
Af de nye borgere, der flyttede til
kommunen i 2016, flyttede flest til
Hjørring by eller til landdistriktet.

Figur 1.6.8. Ekstern flyttebalance, antal personer, Hjørring Kommune
2007-2016

Figur 1.6.9. Antal eksterne tilflyttere til Hjørring
Kommunes områder, 2016

Kilde: Hjørring Kommunes befolkningsdata. Note: kun
eksterne tilflyttere til områder i Hjørring Kommune
indgår. (bruttotilflytning)

Kilde: Hjørring Kommunes befolkningsdata, 2017
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Unge til- og fraflyttere

Figur 1.6.10. Flyttebalance, eksterne flytninger 2016 (antal personer)

En tese er, at det især er de unge, der
flytter væk fra de danske yderkommuner bl.a. for at studere.
I 2016 var det særligt borgere mellem
20 og 29 år, der flyttede fra kommune. Der var i denne aldersgruppe en
nettofraflytning på knap 260 personer.
I 2016 var der en nettotilflytning på
36 borgere mellem 30-39 år, og 40
borgere blandt de 0-9-årige.
De røde områder på Danmarkskortet viser, at det især er de større studiebyer, borgere mellem 18-24 år fra
Hjørring Kommune flyttede til i 2016.

Kilde: Hjørring Kommunes befolkningsdata.

Positiv værdi er udtryk for at tilflytningen er større en fraflytningen
for den pågældende aldersgruppe.

Figur 1.6.11. Flyttekort, ekstern (18-24 år) 2016

Kilde: Hjørring Kommunes befolkningsdata
Note: Den grønne prik viser en positiv flyttebalance i forhold til udlandet på 63 borgere mellem 18 og 24 år.

Rød: negativ flyttebalance. Flere borgere fra Hjørring Kommune flytter til den pågældende kommune end der er
borgere, der flytter til Hjørring Kommune.
Grøn: positiv flyttebalance. Flere borgere fra Hjørring Kommune flytter til den pågældende kommune end der er
borgere, der flytter til Hjørring Kommune
Hvid: balance mellem antallet af tilflyttere og fraflyttere
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Tilbagevenden til
barndomskommunen
15 % af alle børn født i Hjørring
Kommune i 1981 er flyttet tilbage til
kommunen. Det er over landsgennemsnittet, hvor 14,6 % af årgangen
er flyttet tilbage til deres barndomskommune.
I Region Nordjylland vender personer
i højere grad tilbage til Brønderslev
Kommune (20,1 %) og Jammerbugt
Kommune (19.0 %) (Momentum, KL
2016)

Barndomskommune er opgjort som den kommune hvor personen
boede som 15- årig. KL’s analyse har fulgt alle børn født i 1981, som
boede i kommunen som 15-årige, og som har boet uden for kommunen i mindst to sammenhængende år siden da. Tallene dækker
over, hvor mange af dem der var flyttet tilbage til barndomskommunen pr. 1. januar 2015, hvor de var blevet 33 år.

Figur 1.6.12. Andel borgere, som vender tilbage til barndomskommunen

Kilde: Momentum og KL, 2016
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Ind- og udvandrede

Figur 1.6.13. Nettoindvandrede for Hjørring Kommunes delområder, 2016

I 2016 flyttede 649 borgere til Hjørring Kommune fra udlandet, omvendt flyttede 347 borgere fra Hjørring Kommune til udlandet.
Der er flere der flytter til kommunen
fra udlandet end der flytter ud. Alle
områder oplever, at flere borgere fra
udlandet flytter til, end der er borgere der flytter til udlandet.
Kilde: Hjørring Kommunes befolkningsdata
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2. Uddannelse
og arbejdsmarked
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2. Uddannelse og
Arbejdsmarked

Figur 2.1.1. Uddannelsesniveauet i Hjørring Kommune 2007 og 2017
procentandel

2.1 Uddannelse
Generelt er uddannelsesniveauet i
Hjørring Kommune løftet siden 2007.
Færre borgere har nu kun grundskole som højeste fuldførte uddannelse i
forhold til 2007.
Andelen af borgere der har taget en
uddannelse er steget. Især er andelen
af borgere med en mellemlang videregående uddannelse steget.

Kilde: Danmarks Statistik (HFUDD10). Note: befolkningens højeste
fuldførte uddannelse

Tabel 2.1.1. Udvikling i befolkningens uddannelsesniveau, Hjørring
Kommune 2007-2017

Grundskole
Gymnasiale
uddannelser
Erhvervsfagligeuddannelser
Korte videregående
Mellemlange
videregående
Lange videregående
I alt

Udvikling
Antal
%
-19,7
-3.400
%

2007

2017

17.288

13.888

2.470

3.014

544

22,0 %

16.996

16.968

-28

-0,2 %

1.456

1.737

281

19,3 %

5.796

6.671

875

15,1 %

1.203

1.644

441

36,7 %

46.218

44.657

-1.561

-3,4 %

Kilde: Danmarks Statistik (HFUDD10). Note: befolkningens højeste fuldførte
uddannelse
Note: Til trods for et fald i antallet af borgere med erhvervsfaglige
uddannelser på 0,2 % er andelen med erhvervsfaglige uddannelser i 2017
højere end i 2007.

26

Borgere i Hjørring Kommune er generelt lavere uddannet end i Region
Nordjylland og Danmark. Der er en
højere andel borgere med grundskole og erhvervsfaglige uddannelse
end i regionen og på landsplan. Og
en lavere andel borgere med videregående uddannelser.

Figur 2.1.2. Befolkningens uddannelsesniveau, Hjørring Kommune, Region
Nordjylland og Danmark, 2017

Hjørring by har den højeste andel af
borgere med videregående uddannelser sammenlignet med de andre
områder i kommunen. Samtidig har
Hjørring by den laveste andel af borgere, der har grundskolen som højeste fuldførte uddannelse.
Tårs og Hirtshals har de højeste andele borgere med grundskole som
højeste fuldførte uddannelse. Landdistriktet har den højeste andel borgere med erhvervsfaglige uddannelser som højeste fuldførte uddannelse.

Kilde: Danmarks Statistik (HFUDD10). Note: befolkningens højeste
fuldførte uddannelse

Figur 2.1.3. Uddannelsesniveauet i Hjørring Kommunes byer og
landdistrikt, 2017

Kilde: Geomatic, egne beregninger
Figur 2.1.3. viser et billede af uddannelsesniveauet, målt på den
person i husstanden, som har den højeste fuldførte uddannelse.
Derfor viser dette billede nogle tendenser, men karakteriserer altså ikke hele befolkningen i kommunens delområder.
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Unge uden uddannelse
I Hjørring er 730 unge mellem 15 og
29 år hverken i uddannelse eller i job.
De betegnes ”restgruppen”.

Restgruppen er defineret, som personer
i alderen 15-29 år, der ikke har en ungdomsuddannelse, ikke er i gang med en
ordinær fuldtidsuddannelse, ikke er i arbejde, ikke er på førtidspension eller SU
og som har været i en dansk grundskole i
en periode i 8.-10. klasse (Undervisningsministeriet)

22 % af de unge mellem 25 og 29 år i
Hjørring Kommune havde i 2016 ikke
anden uddannelse end grundskolen.
Det er højere end både gennemsnittet i Region Nordjylland på 18 % og i
hele landet på 16 % (Region Nordjylland, 2016).

Tabel 2.1.2. Andel af unge uden uddannelse

Antal 15-29 årige

Antal i restgruppen

Andel unge i
restgruppen

Hjørring Kommune

10.813

730

7%

Region Nordjylland

112.450

7.290

6%

Kilde: Undervisningsministeriet, 2015
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2.2 Arbejdsmarked
Beskæftigelse- og erhvervsfrekvenser
Beskæftigelses- og erhvervsfrekvenserne i Hjørring Kommune ligger en smule under frekvenserne på
landsplan, men er højere end i Region Nordjylland, som var hhv. 71,4 og 74,8 i 2016. Beskæftigelsesog erhvervsfrekvenserne på landsplan var i 2016 hhv. 72,7 og 76,0.
Beskæftigelses- og erhvervsfrekvenserne på landsplan var i 2016 hhv. 72,7 og 76,0. Beskæftigelses- og
erhvervsfrekvenserne i Hjørring Kommune ligger en smule under frekvenserne på landsplan, men er
højere end i Region Nordjylland, som var hhv. 71,4 og 74,8 i 2016.

Tabel 2.2.1. Beskæftigelses- og erhvervsfrekvensen i Hjørring Kommune 2010-2016

Hjørring Kommune

Region Nordjylland

Danmark

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2016

2016

Beskæftigelsesfrekvens

71,4

71,6

71,5

71,2

71,1

71,0

71,9

71,4

72,7

Erhvervsfrekvens

76,7

76,9

76,5

75,4

74,9

74,6

75,2

74,8

76,0

Kilde: STAR`s kommunefremskrivning, december 2017

Erhvervsfrekvensen angiver, hvor stor en andel af
borgerne mellem 16 og 64 år, der står til rådighed
for arbejdsmarkedet, altså arbejdsstyrken. Beskæftigelsesfrekvensen angiver, hvor stor en andel i den erhvervsaktive alder (16-64 år), som er beskæftiget

2.3 Beskæftigelse
De beskæftigede og de arbejdsløse borgere i
Hjørring Kommune udgjorde 25.334 fuldtidsbeskæftigede ultimo 2017.
Der var 23.853 fuldtidsbeskæftigede borgere
med bopæl i Hjørring Kommune ultimo 2017.
Beskæftigelsen faldt fra 2010 til 2015, hvorefter
der har været en stigning frem mod 2017. Samlet
set er beskæftigelsen i perioden faldet med cirka
4 % fra 2010-2017.
I samme periode er antallet af arbejdsløse også
faldet frem til 2016, hvorefter ledigheden stiger.
Denne stigning har sammenhæng med, at flere
borgere er blevet kategoriseret som jobparate og
indgår i de officielle målinger af ledigheden.
I samme periode faldt antallet af borgere i den erhvervsaktive alder (16-64 år)med 2.023 borgere,
hvilket svarer til et fald på 5 %.
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Figur 2.3.1. Udvikling i beskæftigelse og arbejdsstyrke 2010-2017 (december måned i året)

Kilde: jobindsats.dk og Danmarks Statistik

Figur 2.3.2. Udvikling i ledighed og andel ledige af arbejdsstyrken 2010-2017 (december måned i året)

Kilde: STAR`s kommunefremskrivning, december 2017

Beskæftigede: Personer, som udfører mindst én times arbejde i referenceugen.
Ledige: Personer, som ikke er i arbejde. Personer som er til rådighed for arbejdsmarkedet, og søger arbejde.
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Fuldtidsbeskæftigelse
Antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere med bopæl i Hjørring
Kommune har været faldende fra
2010 - 2104.

Figur 2.3.3. Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede i Hjørring
kommune, BR Nordjylland og hele landet 2010-2017. Indekstal med
2010=100.

Fra 2014 - 2017 er antallet af fultidsbeskæftigede steget, dog ikke helt i
samme omfang som i Region Nordjylland.
I samtlige kvartaler i 2017 var beskæftigelsen højere end i de samme
kvartaler i 2016.
Kilde: Jobindsats.dk
Tabel 2.3.1. Antal fultidsbeskæftigede borger i Hjørring Kommune 2016
og 2017

Kvartal / År

2016

2017

1. kvartal

22.170

22.997

2. kvartal

23.515

23.576

3. kvartal

23.414

23.570

4. kvartal

23.652

23.713

Kilde: Jobindsats.dk. Note: Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere
med bopæl i Hjørring kommune.
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Hvor er borgerne beskæftigede?

Figur 2.3.4. Beskæftigede borgere med bopæl i Hjørring
Kommune 2015, i pct. af alle beskæftigede (bopæl)

Af de beskæftigede borgere i Hjørring Kommune er flest beskæftigede
indenfor sundhedsvæsenet og sociale institutioner, privat service, handel
og industri og forsyning.

Privat service omfatter IT- og kommunikationstjenester, finansiering og forsikring, ejendomshandel- og udlejning,
reklame, rådgivning mv., rengøring og
anden operationel service samt kultur
og fritid

Note: Data er det nyeste tilgængelige
fra Danmarks Statistik, næste
offentliggørelse af den Registerbaserede
arbejdskraftundersøgelse er 21.1.2018

Kilde: Danmarks Statistik (RAS302)
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Beskæftigelsen er samlet set faldet
med 3,6 % fra 2010 til 2015.
Beskæftigelsen er fra 2010 til 2015
steget markant indenfor hotel- og restaurationsbranchen.
Beskæftigelsen i det offentlige er faldet både indenfor offentlig administration, forsvar og politi og inden for
sundhedsvæsenet og sociale institutioner.

Tabel 2.3.2. Udviklingen i beskæftigede borgere med bopæl i Hjørring
Kommune 2013- 2015
2010
2015 Absolut
%udvikling udvikling
Landbrug,
1.835
1.891
56
3,1%
skovbrug og
fiskeri
Industri og
4.123
4.022
-101
-2,4%
forsyning
Bygge og anlæg
2.413
2.387
-26
-1,1%
Handel
4.797
4.499
-298
-6,2%
Transport
1.396
1.400
4
0,3%
Hotel og
1.005
1.188
183
18,2%
restauration
Privat service
5.311
5.209
-102
-1,9%
Offentlig
1.702
1.420
-282
-16,6%
administration,
forsvar og politi
Undervisning
2.366
2.481
115
4,9%
Sundhedsvæsen
6.410
5.761
-649
-10,1%
og sociale
institutioner
Total
31.419 30.300
-1.119
-3,6%
Kilde: Danmarks Statistik (RAS302) Note: ”uoplyst” er indregnet i
totalen

Figur 2.3.5. Udvikling i beskæftigede borgere med bopæl i Hjørring Kommune 2010-2015

Kilde: Danmarks Statistik (RAS302) Note: opgjort for borgere med bopæl i Hjørring Kommune
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2.4 Ledighed
Ledigheden i Hjørring Kommune er
gennem en årrække faldet.
Målt som procent af arbejdsstyrken,
som i samme periode også er faldet,
faldt ledigheden fra 7,2 % til 5 % i perioden 2010 til 2017.
Ledigheden er på niveau med Region Nordjylland, men højere end på
landsplan

Figur 2.4.1. Ledighed i pct. af arbejdsstyrken 2010-2017 (december måned i året)

Kilde: Danmarks Statistik (AUP01)

Figur 2.4.2. Udvikling i ledighed i Hjørring Kommune 2010-2017 (december måned i året)

Kilde: Danmarks Statistik
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Ledighedsydelser
I 2017 modtog i alt 8.609 borgere
offentlige forsørgelsesydelser, det er
1,1 % færre i forhold til 2016.
Fra 2012-2017 er andelen af personer,
der modtager ledighedsydelser samlet set faldet. Andelen af personer er
faldet for de fleste ydelsesgrupper,
især er der færre på a-dagpenge, kontanthjælp og efterløn.

Tabel 2.4.1. Modtagere af offentlige forsørgelsesydelser, 2017

Antal
fuldtidspersoner
2017

Andel af
befolkningen
16-66 år

Ændring
i andel
ift. 2016

1.005

3,4

0,0

Kontanthjælp

659

2,2

-0,7

Uddannelseshjælp

322

1,1

0,0

Integrationsydelse

291

1,0

0,3

Sygedagpenge

891

3,0

-0,1

Jobafklaring

255

0,9

0,1

Revalidering

158

0,6

-0,1

Ressourceforløb

300

1,0

0,1

Ledighedsydelse

142

0,5

-0,1

Fleksjob

1.160

3,9

0,2

Førtidspension

2.782

9,3

-0,1

927

3,1

-0,5

8.609

29,8

-1,1

Forsørgelsestype
Forsikrede
ledige

Efterløn
Forsørgelsesydelser
Kilde: Jobindsats.dk

Figur 2.4.3. Fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelser 2012-2017, andel

Kilde: Jobindsats.dk
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Pendling

Figur 2.4.4. Udvikling i befolkningstal og antal biler i Hjørring
Kommune, 2010-2017

I 2017 ejede 70% af familierne en
bil, mod 66% i 2007. 30% af familierne ejer ikke en bil, og er afhængige
af andre transportformer (Hjørring
Kommune 2030, delanalyse om mobilitet).
Bilejerskabet er steget både absolut
såvel som relativt i forhold til befolkningsantallet (figur 2.4.4.)
Borgere i kommunen pendler i gennemsnit 24,1 km for at komme på arbejde, mens de, der arbejder indenfor kommunen, pendler i snit 19,5 km
(afstanden målt én vej) (DST 2015,
AFSTB4).

Kilde: DST (BIL07) og Hjørring Kommunes befolkningsdata, 2017

Hjørring Kommune er en udpendlerkommune. Udpendlingen er i
alt steget med 312 personer, mens
indpendlingen er steget med
486 personer fra 2010 til 2015.
Indpendlingen er størst fra Aalborg .
Frederikshavn og Brønderslev Kommuner. Udpendlingen er størst til Aalborg og Frederikshavn Kommuner.

Tabel 2.4.2. Ind og udpendling til og fra Hjørring Kommune 2010 - 2015
Indpendling

Udpendling

2010

2010

2015

Brønderslev

1266

1335

Brønderslev

1308

1259

Frederikshavn

1725

1703

Frederikshavn

2176

2170

397

405

321

361

Læsø

16

7

5

9

Mariagerfjord

34

46

40

52

Morsø

7

3

Morsø

7

4

Rebild

72

68

Rebild

40

74

Thisted

23

28

Thisted

58

43

Vesthimmerlands

31

31

Vesthimmerlands

45

28

1398

1829

2248

2560

4969

5455

6248

6560

Jammerbugt

Aalborg

Kilde: Danmarks Statistik (PEND100)
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2015

Jammerbugt
Læsø
Mariagerfjord

Aalborg

2.5 Indkomst

Figur 2.5.1. Gennemsnitlig disponibel indkomst for borgere i de nordjyske
kommuner og landsdel Nordjylland, 2016

Den gennemsnitlige disponible indkomst for indbyggere i Hjørring Kommune (14 år og derover) var i 2016
204.651 kr. Det er på niveau med
Nordjylland, hvor den gennemsnitlige disponible indkomst var 204.872
kr. Landsgennemsnittet er højere,
nemlig 223.438 kr. i gennemsnit
Nettoformuen i Hjørring Kommune
er 1.653.186 kr. Den gennemsnitlige nettoformue i de nordjyske kommuner ligger i 2016 nogenlunde på
niveau med hinanden. Rebild Kommune har dog en større gennemsnitlig disponibel indkomst og familie
nettoformue end de andre nordjyske
kommuner.

Kilde: DST (INDKP106)

Nettoformuen er beregnet som formuen fratrukket gælden.

Figur 2.5.2. Formue og gæld for borgere i de nordjyske kommuner og
landsdel Nordjylland, 2016

Kilde: DST (FORMUE2)
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3. Erhvervsprofil
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3. Erhvervsprofil
3.1 Udvikling i
arbejdssteder i Hjørring
Kommune

Figur 3.1.1. Beskæftigede med arbejdssted i Hjørring Kommune, 20102015

Der var i 2015 i alt 28.504 arbejdssteder hos virksomhederne i Hjørring
Kommune.
Antallet af arbejdssteder i kommunen er i årrækken 2010-2015 blevet
færre.
Der er flere arbejdssteder end beskæftigede borgere i Hjørring Kommune.

Kilde: DST (RAS301)

Figur 3.1.2. Beskæftigede med arbejdssted i Hjørring Kommune og
Region Nordjylland, 2010-2015, indekstal, 2010=100

Kilde: DST (RAS301)
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I 2015 var der flere arbejdssteder indenfor landbrug, skovbrug og fiskeri,
bygge- og anlægsbranchen og sundhedsvæsenet og sociale institutioner
i kommunen end på landsplan.

Figur 3.1.3. Arbejdspladser i Hjørring Kommune og Danmark, 2015 fordelt
på brancher, procentandele

På landsplan er der flere arbejdspladser indenfor privat service og transportbranchen end i Hjørring Kommune.

Tal med sort i diagrammet er procentandelene for Hjørring Kommune.
Tal med hvid i diagrammet er procentandelene for Danmark.

Privatservice dækker over brancherne:
TV, radio og kommunikation, finansiering og forsikring, ejendomshandel- og
udlejning, reklame og øvrig erhvervsservice, rejsebureau, rengøring og anden
operationel service.

Kilde: Danmarks Statistik (RASA1 og RAS301)
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Fra 2010 til 2015 er antallet af arbejdssteder i Hjørring Kommune steget inden for hotel og restauration,
undervisning og landbrug men faldet i samtlige andre brancher.

Figur 3.1.4. Udviklingen i arbejdssteder i Hjørring Kommune og
Danmark 2010-2015, i procent

I Danmark er antallet af arbejdssteder ligeledes steget indenfor privat
service og sundhedsvæsenet.
I transportsbranchen, den offentlige
administration og sundshedsvæsenet er der blevet færre arbejdssteder
i perioden 2010 - 2015.

Kilde: Danmarks Statistik (RAS301)

Virksomheder
I 2015 er der i alt 3.547 virksomheder.
Det er et fald på 9 % siden 2010. Der
er blevet færre virksomheder i kommunen sammenlignet med Regionen og landet som helhed

Figur 3.1.5. Udvikling i antallet af virksomheder, Hjørring Kommune og
Region Nordjylland, 2010-2015, Indeksår = 2010

Kilde: DST (ERHV6) Note: Data for 2007 er ikke tilgængelig
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Der er forsvundet flest virksomheder
indenfor landbrug, skovbrug og fiskeri, handel og transport og offentlig administration, undervisning og
sundhed.
Fra 2010 til 2015 er der blevet 8,6 %
færre virksomheder i kommunen.

Tabel 3.1.1. Udvikling i virksomheder fordelt på brancher i Hjørring Kommune 2010-2015

2010

2015

Landbrug, skovbrug og fiskeri

824

701

-123

-14,9%

Industri og forsyning

302

285

-17

-5,6%

Bygge og anlæg

409

394

-15

-3,7%

1017

897

-120

-11,8%

Privat service

933

923

-10

-1,1%

Offentlig administration, undervisning og
sundhed

391

345

-46

-11,8%

3

2

-1

-33,3%

3879

3547

-332

-8,6%

Handel og transport mv.

Uoplyst aktivitet
Virksomheder i alt

Absolut

%

Kilde: DST (ERHV6) Note: Der er en afvigelse i opgørelsen af branchekoderne ifh. Data om arbejdspladserne.

I Hjørring Kommune er der, som på
landsplan flest private virksomheder.
Blandt de offentlige virksomheder er
der flest kommunale 4,2 %.

Tabel 3.1.2. Antal virksomheder i Hjørring Kommune og Danmark,
privat og offentlige, 2015

Offentlig
Privat
I alt

Hjørring Kommune
Antal
Andel
236
6,7 %
3.311
93,3 %
3.547
100,0 %

Antal
20.045
269.196
289.241

Danmark
Andel
6,9 %
93,1 %
100,0 %

Kilde: DST (ERHV5)

Figur 3.1.6. Virksomhedernes størrelse i Hjørring Kommune, 2015

41,1 % af virksomhederne har én ansat. 27,3 % har 2-4 ansatte.
2,5 % af virksomhederne har over 50
ansatte.

De hvide tal i figuren viser virksomhedernes størrelse på landsplan
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Kilde: Danmarks Statistik (ERHV6), Note: opgjort i procent af samtlige
arbejdssteder i Hjørring Kommune

3.2 Iværksættere
I 2015 blev der oprettet 309 nye virksomheder i Hjørring Kommune.
Antallet af nye og ophørte virksomheder/CVR registreringer fra 1.kvartal
2015 til 1. kvartal 2016 er ca. på samme niveau som i Region Nordjylland.

CVR-registreringer dækker over etablering af nye virksomheder, virksomhedsformskifte eller omregistrering mv.
i eksisterende virksomheder. CVR-registreringer kan derfor ikke udelukkende
defineres som etablering af en reelt ny
virksomhed.

Tabel 3.2.1. Nye firmaer, Hjørring Kommune 2014-2015

Nye firmaer
Fuldtidsansatte

2014

2015

251

309

79

102

Kilde: DST (DEMO9) Note: Data senere end 2015 er ikke tilgængelige

Tabel 3.2.2. Nye og ophørte CVR-registreringer, 2016

Hjørring Kommune
Region Nordjylland

Andel nye
2,4 %
2,6 %

Andel ophørte
1,3 %
1,4 %

Kilde: BRN, Region Nordjylland, (Talstærkt 2016). Tabellen viser andelen af nye og
ophørte CVR-numre i kommunen og i Nordjylland i perioden 1. kvt. 2015 – 1. kvt.
2016.

I 2015 var der i 2,6 nystartede virksomheder pr. 1000 indbyggere i Hjørring Kommune. Det er en ændring på
0,5 % flere over de sidste tre år (BRN,
Talstærkt 2016).

Figur 3.2.1. Nystartede virksomheder 2015 og udviklingen de sidste tre år, de nordjyske kommuner

Kilde: BRN (Talstærkt -Hjørring Kommune 2016) Note: Viser andelen af nystartede virksomheder pr. 1000 indbygger i
kommunerne 2015.
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3.3 Detailhandel
I 2016 er 15,2 % af arbejdspladserne i kommunen indenfor handel (detail- og engros) ialt 4300 arbejdspladser.
Den samlede omsætning i detailhandlen er på 3,8 mia. kr. 68 % af omsætningen kommer fra kommunens egne borgere, 18 % kommer fra oplandet og 13 % kommer fra turisterne.
Borgerne i Hjørring Kommune handler lokalt. Kun en mindre andel af handelen (0,3 mia. kr.) foretages
udenfor Hjørring Kommune.

COWI har i 2017 udarbejdet en detailhandelsanalyse for Hjørring Kommune og oplysningerne i afsnittet stammer derfra.

Udviklingen i detailhandlen fra 20102016 viser at:
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•

Detailhandlen i Hjørring Kommune
har styrket sin position. Væksten siden 2010 er sket trods 4% færre butikker og en tilbagegang i flere af oplandsbyerne.

•

Hjørring by har haft en god vækst og
denne vækst er især koncentreret om
Frederikshavnsvej. Byen har en styrket position som indkøbsby i Vendsyssel.

•

Hirtshals er den næst største handelsby. Der har været en mindre fremgang i omsætningen. Turisterne står
for 25 % af byens omsætning.

•

Antallet af butikker i Løkken er vokset
med 19 % og byen er meget stærk
indenfor dagligvare og beklædning.
Turisme har stor betydning for den
positive udvikling.

•

I Kystbyerne Tversted og Lønstrup er
turisterne også med til at holde detailhandlen i gang. Knap halvdelen
af omsætningen er skabt af turismen.
Væksten i disse byer er gået tilbage.

•

Sindal er udviklet til stærk dagligvareby. Det er her den største omsætningsforøgelse er sket.

Figur 3.3.1: Sammensætning af omsætningen i detailhandlen

Kilde: COWI, Detailhandelanalyse, 2017
Figur 3.3.2: Udviklingen i detailhandlen i den enkelte byer i Hjørring
Kommune

Kilde: COWI, Detailhandelanalyse, 2017

3.4 Turisme

Figur 3.4.1. Udviklingen i overnatninger, Hjørring Kommune 2008-2016

I 2016 overnattede i alt 1.559.434 turister i kommunen. Det er det største
antal overnatninger de sidste 10 år.
Antallet af overnatninger fra 20082016 er steget med 4 %.
Antallet af overnatninger (ekskl. feriehuse) er steget fra 2016 til 2017.
Antallet af danske overnattende turister er faldet, mens antallet af udenlandske turister er steget. Der er flere
overnattende turister fra Tyskland og
Holland, og færre fra i Sverige.
58,55 % af alle de overnattende turister kommer fra udlandet. Tyskland
er det største marked for de overnattende turister (35,61 %) sammen
med Norge (13,79 %).
Overnatninger i feriehuse udgør 53 %
af samtlige overnatninger i kommunen i 2016.

Kilde VisitDenmark (Kommunale overnatningstal, 2016)
Tabel 3.4.1. Antal overnatninger (minus feriehuse), Hjørring Kommune
2016 og 2017

2016

2017

I alt

733.452

739.074

Danmark

443.753

439.028

Udlandet:

289.698

300.046

−

Norge

−

129.416

129.480

Tyskland

71.840

77.044

−

Sverige

38.024

34.388

−

Holland

22.042

27.720

−

Øvrige lande

28.377

31.410

Kilde: VisitDenmark. Note: Overnatningstallene er ekskl. Overnatninger i
feriehuse. De offentliggøres til april 2018.

Tabel 3.4.2. Antal overnatninger i feriehuse, Hjørring Kommune 2016

Feriehuse

Andre overnatningssteder

Total

I alt

825.982

733.452

1.559.434

Danmark

202.688

443.753

646.441

Sverige

32.357

38.024

70.381

Norge

85.707

129.416

215.123

Tyskland

483.444

71.840

555.284

Holland

7.406

22.042

29.448

Øvrige lande

14.380

28.377

42.757

Kilde: VisitDenmark. Note: Der indgår kun feriehuse udlejet gennem udlejningsbureauer i 2016.
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Hjørring Kommune var 5. største turistkommune i 2016 målt på antallet
af overnatninger (VisitDenmark).

Kommunens
turismeomsætning
steg med 0,54 % fra 2014-2015. Turismeomsætning i 2015, på 1,6 mia. kr.,
er den 3. største i Region Nordjylland.
Kun Aalborg og Frederikshavn Kommuner har en større turismeomsætning på hhv. 3,2 mia. kr. og 2,0 mia. kr.
I Danmark steg turismeomsætningen
med 3,4 % i samme periode.

Tabel 3.4.3. De 10 største turistkommuner i Danmark, efter antallet af
overnatninger 2016

Kommune

Antal overnatninger

København

7.385.607

Varde

3.902.090

Ringkøbing-Skjern

3.608.085

Jammerbugt

1.577.082

Hjørring

1.559.434

Bornholm

1.550.271

Tønder

1.544.038

Frederikshavn

1.428.265

Billund

1.349.494

Sønderborg

1.163.638

Kilde: VisitDenmark

Figur 3.4.2. Turismeomsætning i de nordjyske kommuner 2015, samt udvikling 2014-2015

Kilde: VisitDenmark (Turismens økonomiske betydning i Danmark 2015)
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4. Boliger
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4. Boliger

Tabel 4.1.1. Boligtyper i Hjørring Kommune og Danmark, procentandel
2017

4.1 Boligtyper

Boligtype

Hjørring Kommune er karakteriseret
ved at have en høj andel af parcel- og
stuehuse og en lavere andel etageboliger i forhold til Region Nordjylland og hele landet.

Parcel-/stuehuse
Række-, kæde- og
dobbelthuse
Etageboliger
Fritidshuse
Øvrige boligtyper
I alt

Boligerne fordeler sig forskelligt fra
land til by. I Tårs, landdistriktet og
Sindal er der overvejende enfamiliehuse.
I Hjørring by og Løkken er mere end
hver fjerde bolig etageejendom, i
Hirtshals er det lidt under hver fjerde.

Region
Hjørring
Nordjylland
44 %
56 %
65 %
15 %
14 %
13 %

39 %
1%
2%
100 %

28 %
1%
1%
100 %

21 %
1%
1%
100 %

Kilde: DST (BOL101). Note: andel beboede boliger i 2017

Fritidshuse omfatter sommerhuse, kolonihavehuse og anden
enhed til fritidsformål
Øvrige boligtyper: omfatter kollegier, døgninstitutioner

Figur 4.1.1 Boligtyper i Hjørring Kommune i forhold til geografi
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Hele landet

Kilde: Geomatic

Tomme boliger
I 2017 stod 8 % af boligerne i kommunen tomme, 3331 boliger i alt. I
Region Nordjylland er der 8 % tomme
boliger og på landsplan 5 %.

Der er 4.740 almene boliger pr. november 2017. Heraf var de 0,89 % (42
boliger) ikke udlejet (LBF, 2017).

Tabel 4.1.3. Andel tomme boliger, Hjørring Kommune, Region Nordjylland og
Danmark 2010-2017

2010

2017

Område

Antal

%

Antal

%

Hjørring

3.077

7,8 %

3.331

8,2 %

Region
Nordjylland

24.135

7,4 %

24.756

7,3 %

Hele landet

167.331

5,7 %

152.450

5,0 %

Kilde: Danmarks Statistik (BOL101), andel ubeboede boliger 2017

Tomme boliger: Andel af ubeboede boliger i 2017, boliger uden CPR-tilmeldte personer. Fritidshuse, som benyttes til
helårsboliger medregnes. Fritidshuse, som ikke benyttes til helårsbolig medregnes ikke.
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4.2 Nye boliger, nye byggegrunde
Fra 2007-2016 var boligudbygningen størst i årene 2007-2008 og igen 2013-2014. Det skyldes især
offentligt støttet boligbyggeri. Boligudbygningen har været størst i Hjørring by.
I 2016 blev der bygget i alt 96 nye boliger. 62 af disse blevet bygget i Hjørring by. De næste år frem
forventes boligudbygningen at holde et niveau på linje med 2016.

Tabel 4.2.1. Boligudbygning, Hjørring Kommune 2006-2016, antal

Område

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Hjørring by

85

111

36

43

48

29

114

145

71

62

Hirtshals by

5

12

12

2

1

4

1

20

2

0

Sindal by

14

11

9

6

8

17

8

4

6

8

Vrå by

11

9

3

0

1

1

2

9

1

5

Tårs by

4

1

1

1

8

1

0

3

5

2

Løkken by

9

4

19

7

7

10

5

8

9

12

41

43

27

17

21

26

12

11

2

7

169

191

107

76

94

88

142

200

96

96

Landdistriktet
I alt

Kilde: Hjørring Kommune, boligbyggeprogram, 2017

Der er i kommuneplanen 2016 og i lokalplaner i alt udlagt 329,8 ha. nye arealer til bolig- og erhvervsformål. De fleste er udlagt i Hjørring by (boliger og erhverv) samt i Hirtshals (erhverv).

Tabel 4.2.2. Arealer udlagt til bolig og erhverv i Hjørring Kommune, november 2017

By
Hjørring

Arealer til boliger
(ha)
58,7

Svarende til ca. antal
parcelhuse
469

Arealer til erhverv
(ha)
45,2

Hirtshals

4,1

33

79,4

Sindal

6,0

48

7,3

Vrå

14,6

116

8,0

Tårs

5,2

42

4,9

Løkken

15,5

124

8,3

De øvrige byer samlet

55,5

444

17,4

I alt

159,4

Kilde: Hjørring Kommune, Planafdelingen.
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170,4
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Hjørring Kommune
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
72 33 33 33
hjoerring@hjoerring.dk
www.hjoerring.dk
By, Kultur og Erhverv
72 33 32 30
plan.udvikling@hjoerring.dk
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