
Fakta om udviklingen i antallet af asylansøgere i Danmark i 1. halvår 

2014 

Som det fremgår af nedenstående tabel 1, er der i de seneste måneder registreret en markant 

stigning i antallet af asylansøgere. I januar måned indrejste der ca. 570 asylansøgere, og i februar 

faldt antallet til ca. 450 asylansøgere. I juni og juli måned er indrejsetallet steget betydeligt - og i juli 

måned indrejste der ca. 1.720 asylansøgere.  

Tabel 1. Udviklingen i antallet af indrejste asylansøgere i Danmark fordelt på Eritrea, Syrien og øvrige 

nationaliteter i perioden januar til juli måned 2014 (afrundede tal) 

 

Kilde: Rigspolitiets POLSAS system. Tallene er opgjort pr. 4. august og er foreløbige. 

 

Stigningen i indrejsetallet vedrører primært asylansøgere fra Eritrea og Syrien.  

I juli måned indrejste der ca. 510 asylansøgere fra Eritrea mod ca. 10 pr. måned i 1. kvartal 2014. 

Der er således tale om en markant stigning - også sammenlignet med tidligere år, hvor Danmark 

har modtaget meget få asylansøgere fra Eritrea. Danmark modtog således ca. 60 asylansøgere fra 

Eritrea i 2012 og ca. 100 i 2013.  

Antallet af asylansøgere fra Syrien er steget fra ca. 160 i januar til ca. 790 i juli måned 2014. I 2013 

indrejste der i alt 1.710 asylansøgere fra Syrien og i 2012 i alt 820 asylansøgere. 

Udviklingen i antallet af asylansøgere i 1. halvår fremgår af nedenstående figur. 

  

jan feb mar apr maj jun jul I alt

Eritrea 10 10 10 30 60 150 510 780

Syrien 160 140 190 200 280 430 790 2.190

Øvrige 400 300 310 380 380 430 420 2.620

Total 570 450 510 610 720 1.010 1.720 5.590



Figur 1. Udviklingen i antallet af indrejste asylansøgere i Danmark fordelt på Eritrea, Syrien og øvrige 

nationaliteter i perioden januar til juli måned 2014  

 

Kilde: Rigspolitiets POLSAS system. Tallene er opgjort pr. 4. august og er foreløbige. 
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