
 

 

FAKTAARK – OPHOLDSTILLADELSER TIL FLYGTNINGE 

Flygtninge, der får asyl i Danmark, får i dag opholdstilladelser af forskellig varighed afhængig af baggrunden 

for beskyttelsesbehovet:  

En udlænding får ophold med konventionsstatus (udlændingelovens § 7, stk. 1), hvis udlændingen er 

omfattet af FN’s Flygtningekonvention som følge af individuel forfølgelse på grund af sin race, religion, 

nationalitet, sit tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller sine politiske opfattelser. Det kan f.eks. være 

en person, der risikerer at blive dræbt af hjemlandets myndigheder på grund af personens politiske virke, 

eller personer, der som en del af asylmotivet har henvist til desertering og værnepligtsunddragelse. Der 

gives i dag som udgangspunkt midlertidig opholdstilladelsen for 5 år ad gangen. 

En udlænding får ophold med beskyttelsesstatus (udlændingelovens § 7, stk. 2), hvis udlændingen som 

følge af konkrete og individuelle forhold ved en tilbagevenden til sit hjemland risikerer dødsstraf eller at 

blive underkastet tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Det kan f.eks. være 

en person fra Afghanistan, der ved en tilbagevenden til hjemlandet risikerer at blive kidnappet og 

tortureret af Taliban, fordi han har assisteret de danske styrker. Der gives i dag som udgangspunkt 

midlertidig opholdstilladelsen for 5 år ad gangen.  

Hvis en udlænding som følge af en særlig alvorlig situation i hjemlandet præget af vilkårlig voldsudøvelse og 

overgreb på civile ved en tilbagevenden til hjemlandet risikerer dødsstraf eller at blive underkastet tortur 

eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, får udlændingen ophold med midlertidig 

beskyttelsesstatus (udlændingelovens § 7, stk. 3). Det kan f.eks. være en syrisk flygtning, der alene henviser 

til borgerkrigen i Syrien. Opholdstilladelsen gives i dag midlertidigt for 1 år med mulighed for forlængelse 

med 2 år ad gangen. 

Udviklingen i antallet af opholdstilladelser på asylområdet fordelt på status fremgår af nedenstående figur 

1. Der er pr. 30. september 2015 meddelt i alt ca. 8.100 tilladelser på hele asylområdet – heraf ca. 6.000 

tilladelser efter § 7, stk. 1 (konventionsstatus), ca. 1.200 tilladelser efter § 7, stk. 2 (beskyttelsesstatus), og 

ca. 600 tilladelser efter § 7, stk. 3 (midlertidig beskyttelsesstatus). 

Figur 1: Udviklingen i antallet af opholdstilladelser på asylområdet 2010-2015 (januar-september 2015) 

 

Kilde: www.nyidanmark.dk – Tal på udlændingeområdet pr. 30.09.2015. Tallene for 2015 er foreløbige, og der kan forekomme efterregistreringer. 

Tallene for 2015 dækker perioden 1. januar – 30. september 2015.  
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