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Ultraflash
De danske søfolk bor uden for de store byer
64 pct. af danske søfolk bor i en land- eller yderkommune. Alle ti kommuner med flest søfolk pr. indbygger ligger i 
land- og yderkommuner. Dansk søfart er derfor en vigtig kilde til udvikling rundt i hele landet.

• En ny analyse fra Danske Rederier ser på de danske søfolks bopæl. Tallene viser, at næsten to ud af tre søfolk 
bor i de 46 danske land- og yderkommuner*. Svendborg kommune har samlet flest søfolk, men i forhold til ind-
byggertallet har Ærø kommune flest. Gennemgangen viser også, at søfartens aftryk er stort på Lolland-Falster 
og på Bornholm, samt i Nordjylland og Sydvestjylland.  

•  Ser man på de fem regioner, er Region Syddanmark klart den region med flest søfolk. Kigger man derimod på 
antallet af søfolk i forhold til indbyggertallet, tager Region Nordjylland føringen. I forhold til indbyggertallet er 
sandsynligheden for at møde søfolk mere end 3 gange højere i Region Nordjylland end i Region Hovedstaden. 

• I absolutte tal er Danmarks største kommuner som København, Odense og Aalborg i top ti over antallet af 
søfolk. I forhold til indbyggertallet er ingen af disse dog i top ti over flest søfolk.  

• Mens søfolkene overvejende bor uden for de store byer, ligger mange af rederiernes hovedkontorer i Hoved-
stadsområdet. De landansatte på rederikontorerne er derfor i markant højere grad end søfolkene bosat i de 
store byer i Danmark.

Kommuner med flest søfolk per indbygger Kommuner med flest søfolk i alt

1 - Ærø 1 - Svendborg 

 2 - Fanø 2 - København

3 - Svendborg  3 - Guldborgsund

 4 - Lolland  4 - Lolland

 5 - Bornholm 5 - Esbjerg

 6 - Guldborgsund  6 - Frederikshavn

 7 - Frederikshavn 7 - Aalborg

 8 - Langeland 8 - Bornholm

 9 - Faaborg-Midtfyn 9 - Odense

 10 - Hjørring 10 - Hjørring
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• *Ud af de i alt 98 kommuner har den danske regering defineret 46 kommuner som land- og yderkommuner. Danske Rederiers undersø-

gelse baserer sig på søfolkenes postnummer på baggrund af indberetninger til Udligningskontoret for Dansk Søfart. Udligningskontoret 

udfører administrative opgaver knyttet til DIS-ordningen, som er den danske sømandsskatteordning. Danske Rederiers undersøgelse 

baserer sig på de cirka 3.153 søfolk, der har brugt Udligningskontoret for skatteåret 2020.  Dette svarer til omkring 45 % af de 6.939 

søfolk, vi har i Danmark.


