
Prognose for børnetal i Rebild Kommune 

Rebild Kommune har fået udarbejdet en ny befolkningsprognose. Sidste år blev der udarbejdet en 
befolkningsprognose i starten af marts 2020. Usikkerheden omkring corona-krisen gjorde at der 
efterfølgende blev lavet en redigeret prognose med færre nye boliger i boligbyggeprogrammet, idet det 
var usikkert hvorvidt der fortsat vil være gang i boligbyggeriet de næste år. 2020 har dog vist at der 
fortsat er godt gang i boligbyggeriet og i hussalget generelt. Den nye prognose indeholder derfor igen et 
boligbyggeprogram som afspejler dette.   
 
Forudsætninger i prognosen 
I den nye prognose indgår samlet 2224 nye boliger i kommunen i løbet af de næste 17 år. De nye boliger 
fordeler sig med 1556 nye boliger i Støvring og 668 nye boliger i øvrige distrikter. I antallet for Støvring 
indgår 280 nye boliger i centerområdet øst for stationen i årene 2022 og 7 år frem.  

 

I 2020 er der registreret 184 nye boliger i hele kommunen, hvoraf de 106 boliger er i Støvring. I 
prognosen for 2020 var indregnet 106 nye boliger i Støvring og 96 boliger i øvrige distrikter, så 
prognosen ligger tæt på det faktiske antal nye boliger, med de forskydninger der kan være mellem 
årene.  

Ud over forventning til antal nye boliger bygger prognosen også på udvikling i fertilitet, flyttemønstre og 
dødelighed på baggrund af udviklingen de seneste 5 år. Der er i lighed med sidste år regnet med en 
særlig profil for fertilitet på de ny boligområder i Støvring Ådale i forhold til den tendens, der har været 
de seneste år.  
 
Udvikling i antal 0-5 årige 
Udviklingen i antal 0-5 årige i Rebild Kommune forventes på baggrund af de forudsætninger, der ligger i 
prognosen, at stige fra 2.410 børn i starten af 2021 til 2.568 børn i 2026, hvorefter antallet af børn 
forventes at falde igen til 2.443 børn i 2037. Det faldende børnetal fra 2026 og frem skyldes dels, at 
antallet af nye boliger i denne periode er lagt ind på et mere konstant niveau. 
 

 
 



Børnetallet stiger primært i Støvring og Skørping, men også i Øster Hornum har der været en stigning fra 
2020-2021. Nedenstående tabel og grafer viser udviklingen i antal 0-5 årige i de enkelte skoledistrikter 
jævnfør den nye prognose.  

 

 

Den største stigning i børnetallet fra 2020-2021 ses for de 0-årige, som er steget fra 343 børn i 2020 til 
398 børn i 2021. 94% af de 0-årige er fødsler i Rebild Kommune og 6 % er tilflyttere. Vi så en lignende 
stigning fra 2018-2019. Nedenstående tabel viser hvordan antallet børn fordeler sig aldersmæssigt 
samlet for hele kommunen. Nettotilflytningen i de enkelte årgange fremgår ved at læse diagonalt, f.eks. 
har der været en nettotilflytning på 33 børn for de børn der januar 2020 var 1 år (394) og januar 2021 
nu var 2 år (427). Den største nettoflytning i løbet af 2020 var i aldersgruppen 0-2 år. 

 

 


