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Aldersfordeling, befolkningens  
Kilder: 

• Egne beregninger baseret på tal fra Danmarks Statistik 

• Danmarks Statistik, FOLK1A: Folketal d. 1. i kvartalet efter område, køn, alder og civilstand. 

Lokaliseret d. 25. august 2016 på: statistikbanken.dk/folk1a 

• Danmarks Statistik, BEF1: Folketal d. 1. januar efter kommune, køn, alder og civilstand (AFSLUTTET). 

Lokaliseret d. 25. august 2016 på: statistikbanken.dk/bef1 

• Danmarks Statistik, BEF1A: Folketal 1. januar efter kommune, køn, alder og civilstand (AFSLUTTET). 

Lokaliseret d. 25. august 2016 på: statistikbanken.dk/bef1a 

• Danmarks Statistik, BEF1A07: Folketal 1. januar efter kommune, køn, alder og civilstand 

(AFSLUTTET). Lokaliseret d. 25. august 2016 på: statistikbanken.dk/bef1a07 

• Danmarks Statistik, FRKM116: Befolkningsfremskrivning 2016 efter kommune, køn og alder. 

Lokaliseret d. 25. august 2016 på: statistikbanken.dk/frkm116. 

 

Definitioner: 

 

• I alt i arbejdsstyrken: dækker over det samlede antal personer i kategorierne Selvstændige (inkl. 

medarbejdende ægtefælle); Lønmodtagere samt Arbejdsløse. 

• Kontanthjælp eller introduktionsydelse: dækker over kontanthjælp (passiv)/introduktionsydelse 

• Førtidspension: dækker over førtidspension 

• Efterløn eller fleksydelse: dækker over efterløn og fleksydelse 

• Alderspension: dækker over folkepension og anden pension 

• Personer under uddannelse: dækker over personer under uddannelse 

• Børn og unge: dækker over børn og unge, der ikke er under uddannelse 

• Andre uden for arbejdsstyrken: dækker over støttet beskæftigelse uden løn; feriedagpenge; 

vejledning og opkvalificering; ledighedsydelse; børnepasningsorlov fra ledighed; barselsfravær fra 

ledighed; sygefravær fra ledighed; revalidering; ressourceforløb samt øvrige uden for 

arbejdsstyrken 

• I alt uden for arbejdsstyrken: dækker over det samlede antal personer i de ovenstående syv 

kategorier. 

Arealanvendelse (kort) 
De to kort dækkende hver kommune er oprindelig i to forskellige skala, hhv. 1:120.000 (Videnskabernes 

Selskabs kort 1768-1805) og 1:200.000 (SDFE 2015). De vises i Trap Danmark i samme skala og for samme 

udsnit for hver kommune, typisk mellem 1:250.000 og 1:750.000. Det skal bemærkes, at der var og er 

glidende overgange og overlap mellem landskabstyperne (fx skov i vådbundsarealer og klitsand i hederne), 

mens kort altid vil repræsentere en kartografisk generalisering, og mindre afvigelser kan findes. Kategorien 

»Agerjord m.m.« dækker over arealer, der ikke er omfattet af de øvrige kategorier, men vil i overvejende 

grad være agerjord og i mindre grad græsningsarealer. Videnskabernes Selskabs kort viser kun købstæder 

og ikke landsbyer. Følgende kilder er benyttet: 

• SDFE: Videnskabernes Selskab. http://hkpn.gst.dk/. Lokaliseret december 2015 

• SDFE: Danmark 1:200.000, vektor. http://download.kortforsyningen.dk/content/danmark-

1200000-vektor. Lokaliseret december 2015 
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• HisKIS.dk: Videnskabernes Selskab. http://hiskis2.dk/?page_id=110. Lokaliseret december 2015. 

 

Arealanvendelse (Tabel 1) 
Arealanvendelse er udregnet for hver af de nuværende kommuneområder for fire tidssnit på baggrund af 

historiske kort og historisk arealstatistik. For 2015, se »Arealanvendelse (Figur 2)« herunder. 

I det første tidssnit (1688-1805) er ageropgørelserne taget fra Christian 5.s matrikel 1688 (se 

»Bebyggelseskort« herunder), mens arealerne for skove, heder, klit/indsande samt købstæder er udregnet 

fra Videnskabernes Selskabs kort 1768-1805. Da vådbundsarealerne kun er sparsomt vist på de først 

udarbejdede kort af Videnskabernes Selskabs kortserie, er andelen af vådbundsarealer udregnet på 

følgende måde: andelen af vådbundsarealer på Videnskabernes Selskabs kort, dog mindst andelen af 

ferskvandsdannelser på jordartskortet 1:200.000. Andelen er dog stadig i flere kommuner for lav i forhold 

til de reelle forhold i perioden, og en del af kategorien »Andet« dækker sandsynligvis over mere eller 

mindre vandlidende områder. Bemærk i øvrigt, at tidssnittet dækker over en lang periode, hvor der – i 

varierende omfang – er sket opdyrkninger fra 1688 til perioden 1768-1805. Tallene skal således benyttes 

med en vis forsigtighed, men er dog det bedste tilgængelige kildemateriale. Det næste tidssnit, 1881, er 

udarbejdet på baggrund af landbrugstællingen på sogneniveau af Jørgen R. Rømer i forbindelse med 

forskningsprojektet AGRAR2000 og agrigeret op til kommuneniveau af Trap Danmark. I tidssnittet ca. 1950 

er kilden til ageropgørelserne og skov fra landbrugsstatistik 1951, igen venligst stillet til rådighed af Jørgen 

R. Rømer og AGRAR2000, mens de øvrige kategorier bygger på digitaliseringer af første generation af 1 cm-

kort fra primært 1950’erne hos Trap Danmark. 

Kildevalget og metoderne er udarbejdet i samråd og dialog med flere forfattere og flere fagkonsulenter for 

at kunne opnå det bedst mulige resultat. Følgende kilder er benyttet: 

• Pedersen, Henrik: De danske Landbrug, fremstillet paa Grundlag af Forarbejderne til Christian V.s 

Matrikel 1688. København 1928 

• Dam, Peder & Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen: Historisk-geografisk atlas, atlas over Danmark. 

København 2008 

• SDFE: Videnskabernes Selskab. http://hkpn.gst.dk/. Lokaliseret december 2015 

• SDFE: Videnskabernes Selskab. http://download.kortforsyningen.dk/content/danmark-1200000-

vektor. Lokaliseret december 2015 

• HisKIS.dk: Danmark 1:200.000, vektor. http://hiskis2.dk/?page_id=110. Lokaliseret december 2015 

• GEUS: »Danmarks Digitale Jordartskort i 1:200.000«. København 2016 

• Det Statistiske Bureau (1884): »Arealets benyttelse og udsæden«, Statistisk Tabelværk, 4. række 

Litra C., Nr. 4 

• Danmarks Statistik (1955): »Det samlede areals benyttelse 1951«, Statistisk Årbog 1955 

• SDFE: 1 cm-kort (ældste generation). http://hkpn.gst.dk/ 2015. Lokaliseret maj 2015. 

Arealanvendelse (Figur 2) 
Andelen af arealanvendelse pr. kommune og for landet som helhed er udarbejdet af Aarhus Universitet ved 

Tommy Dalgaard 2015. Udregninger er sket på baggrund af det digitale topografiske kort KORT10, der er 

det officielle danske GIS-korttema fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE).  
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Bebyggelseskort 
Bebyggelseskortet angiver antallet af gårde i landsbyerne i 1688, idet gårde er defineret som havende 

mindst 1 tønde hartkorn, og landsbyer er defineret som indeholdende mindst tre gårde. Bebyggelser med 

en og to gårde er kortlagt som hhv. enkeltgårde og dobbeltgårde. Herregårde er kortlagt som en separat 

gruppe. Huse uden jord eller med kun ganske lidt jord (mindre end 1 tønde hartkorn) er ikke vist. Det 

oprindelige kildemateriale er udarbejdet i forbindelse med Christian 5.s matrikel, senere indsamlet og 

systematiseret i De danske Landbrug (1928) og kortlagt til GIS i forbindelse med Historisk-geografisk atlas 

(2008).  

Selv om definitionerne og kilderne herover er blandt de hyppigst anvendte af historikere, skal det dog 

pointeres, at andre grænseværdier, definitioner og kilder kan give et lidt andet billede af 

bebyggelsesstrukturen. Følgende kilder er benyttet til kortene: 

• GEUS: Danmarks Digitale Jordartskort 1:200.000. København 2016 

• Pedersen, Henrik: De danske Landbrug, fremstillet paa Grundlag af Forarbejderne til Christian V.s 

Matrikel 1688. København 1928 

• Dam, Peder & Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen: Historisk-geografisk atlas, atlas over Danmark. 

København 2008. 

Bedriftsstørrelse (Figur 3) 
Bedriftsstørrelserne pr. kommune og for landet som helhed er udarbejdet af Aarhus Universitet ved 

Tommy Dalgaard 2015. Udregningerne bygger på en kombination af særudtræk fra Danmarks Statistik, 

indtastede statistikoplysninger og krydsning med diverse GIS-lag. 

Befolkning og areal i byer med mindst 200 indbyggere 
Ud over de byer, der er udvalgt til særskilt beskrivelse i Trap Danmark (se afsnit 4.10 i »Redaktionel 

Metodik«), oplistes i starten af kapitlet »Byerne« alle kommunens byer i tabelform. Byerne er defineret ud 

fra samme kriterier som hos Danmarks Statistik: mindst 200 indbyggere ved seneste befolkningsopgørelse 

pr. 1. januar. Tabellen angiver det senest offentliggjorte befolkningstal fra januar samt byens areal samme 

år baseret på kortdata fra Danske Stednavne (SDFE). 

Kilde: 

• Danmarks Statistik – statistikbanken.dk/by1 og Danske Stednavne (SDFE). 

 

Befolkningsudvikling 
Kilder: 

• Egne beregninger baseret på tal fra Danmarks Statistik 

• Danmarks Statistik, FOLK1A: Folketal d. 1. i kvartalet efter område, køn, alder og civilstand. 

Lokaliseret d. 25. august 2016 på: statistikbanken.dk/folk1a 

• Danmarks Statistik, BEF1: Folketal d. 1. januar efter kommune, køn, alder og civilstand (AFSLUTTET). 

Lokaliseret d. 25. august 2016 på: statistikbanken.dk/bef1 
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• Danmarks Statistik, BEF1A: Folketal d. 1. januar efter kommune, køn, alder og civilstand 

(AFSLUTTET). Lokaliseret d. 25. august 2016 på: statistikbanken.dk/bef1a 

• Danmarks Statistik, BEF1A07: Folketal d. 1. januar efter kommune, køn, alder og civilstand 

(AFSLUTTET). Lokaliseret d. 25. august 2016 på: statistikbanken.dk/bef1a07 

• Danmarks Statistik, FRKM116: Befolkningsfremskrivning 2016 efter kommune, køn og alder. 

Lokaliseret d. 25. august 2016 på: statistikbanken.dk/frkm116. 

 

Befolkningsudvikling (byerne) 
Der vises grafer over befolkningstallene for alle byer, der er udvalgt til særskilt beskrivelse i Trap Danmark. 

For købstæderne går graferne, så vidt kilderne forefindes, tilbage til 1787, hvorfra den første sikre og 

landsdækkende folketælling stammer. For øvrige byer går graferne, så vidt kilderne forefindes, tilbage til 

1921. Ved flere byer forefindes tallene ikke for hele perioden, typisk den ældre del, såfremt byen først fik 

købstadsstatus efter 1787, eller hvis den ikke var stor nok til at blive medtaget i bystatistikkerne. Følgende 

kilder er benyttet: 

• DANMARKS STATISTIK – STATISTIKBANKEN.DK/BY1. Folketal d. 1. januar efter byområde, alder og 

køn (2010-2016). Lokaliseret maj 2016 

• DANMARKS STATISTIK – STATISTIKBANKEN.DK/BEF44. Folketal d. 1. januar efter byområde (2006-

14). Lokaliseret maj 2016 

• DANMARKS STATISTIK – STATISTIKBANKEN.DK/BEF4A. Folketal d. 1. januar efter byområde (1976-

2004). Lokaliseret maj 2016 

• Dansk Center for Byhistorie: Den Digitale Byport. Danmarks købstæder. Befolkningstal 1787-2004. 

http://dendigitalebyport.byhistorie.dk/koebstaeder/2004. Lokaliseret januar 2016 

• Danmarks Statistik: Statistiske Meddelelser. 4. Række, 101. Bd., 1. Hæfte. København 1936 

• DANMARKS STATISTIK: Statistiske Meddelelser. 4. Række, 128. Bd., 1. Hæfte. København 1946 

• DANMARKS STATISTIK: Statistiske Meddelelser. 4. Række, 166. Bd., 1. Hæfte. København 1957 

• DANMARKS STATISTIK: STATISTISKE MEDDELELSER 1968: 3. København 1968 

• DANMARKS STATISTIK: STATISTISK TABELVÆRK 1975: VII. København 1975. 

 

Befolkningsudvikling (kommunehistorie) 
Befolkningsudviklingen for hver kommune fra 1787 til i dag er hentet fra opgørelserne af folketællingerne 

op til 1970 og derefter fra opgørelserne udarbejdet fra CPR-registeret, se kilderne herunder. 

Befolkningstallet blev opgjort på sogneniveau fra 1787, og dette materiale er indsamlet, digitaliseret og 

kortlagt af Peder Dam og Jørgen R. Rømer, primært i forbindelse med forskningsprojektet AGRAR2000, i 

perioden 1998-2012. Sognetallene er efterfølgende blevet samlet og aggregeret op til de nuværende 

kommuner af Jørgen R. Rømer og Trap Danmark med udgangspunkt i Danmarks Administrative Inddeling 

efter 1660 (1984) og Digitalt Atlas over Danmarks Administrative Geografi (www.digdag.dk). Dataene pr. 

kommune vil være behæftet med en mindre usikkerhed, da befolkningstal er opgjort forskelligt fra 

folketælling til folketælling, og da en mindre del af sognene lå delvis inden for to eller flere af de 

nuværende kommuners område, og disse kun kan henføres til én af kommunerne. På grund af flere 

kildemæssige udfordringer er folketællingen i 1769 fravalgt. Følgende kilder er benyttet: 

• Danmarks Statistik: Folketællinger 1787-1970 

http://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/VisPub?cid=019592 
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• Danmarks Statistik – Statistikbanken.dk/BEF4B: Folketal d. 1. januar efter sogne. Lokaliseret maj 

2015 

• Danmarks Statistik – Statistikbanken.dk/KM5: Folketal d. 1. januar efter sogn, køn, alder og 

folkekirkemedlemsskab. Lokaliseret maj 2015 

• http://noegletal.dk/ Befolkning 1993-2006. Lokaliseret maj 2015 

• Danmarks Statistik – Statistikbanken.dk/FOLK1A: Folketal d. 1. i kvartalet efter område, køn, alder 

og civilstand. Lokaliseret maj 2016. 

 

Beskæftigelsesfordeling på erhvervskategorier for personer med 

arbejdssted i kommunen, regionen og Danmark (16-64 år) 
Data for kommunernes arbejdsstedsbeskæftigelse, herunder data for ledigheden og personer uden for 

arbejdsstyrken, er opgjort for den del af befolkningen, som i opgørelsesåret var i aldersintervallet 16-64 år. 

Dette er valgt for at have en så høj grad af konsistens blandt de anvendte data som muligt. Det ville 

skævvride billedet af ledigheden og andelen af personer uden for arbejdsstyrken, hvis denne blev opgjort 

for den samlede befolkning. Skævvridningen ville opstå som et resultat af, at andelen af de beskæftigede, 

ledige og personer uden for arbejdsstyrken ville blive påvirket af, hvor mange personer under 16 år og over 

64 år, som var bosiddende i den pågældende kommune. Altså en påvirkning fra personer, hvor størstedelen 

af naturlige årsager ikke indgår som en aktiv del af arbejdsstyrken, enden ved at være under uddannelse (-

16 år) eller ved at have trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet (64- år). På samme måde udregner 

Danmarks Statistik fx beskæftigelses- og erhvervsfrekvens for aldersintervallet 16-64-årige (DST 2016). 

Kilde: 

• Danmarks Statistik – statistikbanken.dk/ras301. 

 

Beskæftigelsesfordeling på erhvervskategorier for personer med bosted i 

kommunen, regionen og Danmark (16-64 år) 
Data for kommunernes bostedsbeskæftigelse, herunder data for ledigheden og personer uden for 

arbejdsstyrken er opgjort for den del af befolkningen, som i opgørelsesåret var i aldersintervallet 16-64 år. 

Dette er valgt for at have en så høj grad af konsistens blandt de anvendte data som muligt. Det ville 

skævvride billedet af ledigheden og andelen af personer uden for arbejdsstyrken, hvis denne blev opgjort 

for den samlede befolkning. Skævvridningen ville opstå som et resultat af, at andelen af de beskæftigede, 

ledige og personer uden for arbejdsstyrken ville blive påvirket af, hvor mange personer under 16 år og over 

64 år, som var bosiddende i den pågældende kommune. Altså en påvirkning fra personer, hvor størstedelen 

af naturlige årsager ikke indgår som en aktiv del af arbejdsstyrken, enten ved at være under uddannelse (-

16 år) eller ved at have trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet (64- år). På samme måde udregner 

Danmarks Statistik fx beskæftigelses- og erhvervsfrekvens for aldersintervallet 16-64-årige (DST 2016). 

Kilde: 

• Danmarks Statistik – statistikbanken.dk/ras302. 
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Boblerevenes dannelse 

Kilde: 

 

• Jørgensen, Niels Oluf & Troels Laier: »Boblerevene i Kattegat«. I: Geologiske naturperler, 

red. Lindow, Bent & Johannes Krüger. København 2011.  

 

Bykort 
Alle byer, der er udvalgt til særskilt beskrivelse i Trap Danmark, får udarbejdet et bykort. Kilden til kortene 

er Kort10, vektor fra SDFE, der downloades løbende; bykortene i bind 3 således i maj 2016. Geodataene fra 

Kort10 er tilpasset efter nedenstående signaturer og suppleres dertil af et mindre antal ekstra lokaliteter og 

navne fra redaktionens side, såfremt disse steder er centrale i beskrivelsen og forståelsen af byen. 

Alle kort er i skalaen 1:10.000, ligesom Kort10 er det, mens størrelsen på kortene varierer fra en til tre 

spalter afhængig af byens størrelse og form samt ud fra pladshensyn. Det er ikke muligt at vise byernes 

fulde udstrækning, men kortet er centreret omkring byens »centrum«: primært efter bykerne, historisk 

kerne, centrale gå- og handelsgader samt centrale infrastrukturer som fx jernbanestation. 

 

Erhvervsfordeling (kommunehistorie) 
Dataene i erhvervsopgørelserne fra Danmarks Statistik 1976, 1990, 2000 og 2006 er samlet inden for de 

nuværende kommuner efter klassificering af Kalle Emil Holst Hansen. Følgende kilder er benyttet: 

 

• 1976: http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=19591&sid=bd2folke1976. 

Lokaliseret maj 2016 
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• 1990: Statistikbanken, RAS2XX: Beskæftigede efter bopælsområde, erhverv, alder og køn 

(AFSLUTTET). Lokaliseret maj 2016 

• 2000: Statistikbanken, RASU2: Beskæftigede efter bopælsområde, uddannelse (9-grp), branche (27-

grp), alder og køn (AFSLUTTET). Lokaliseret maj 2016 

• 2006: Statistikbanken, RASU2: Beskæftigede efter bopælsområde, uddannelse (9-grp), branche (27-

grp), alder og køn (AFSLUTTET). Lokaliseret maj 2016. 

 

Folketingsvalg 
Kilder: 

• KMD. Folketingsvalg d. 13. november 2007. Lokaliseret d. 25. august 2016 på: 

http://www.kmdvalg.dk/fv/2007/dk.htm 

• KMD. Folketingsvalg d. 15. september 2011. Lokaliseret d. 25. august 2016 på: 

http://www.kmdvalg.dk/fv/2011/ 

• KMD. Folketingsvalg d. 18. juni 2015. Lokaliseret d. 25. august 2016 på: 

http://www.kmdvalg.dk/fv/2015/Default.htm. 

 

Gini-koefficient 

Trap Danmark har valgt at benytte Gini-koefficienten til at beskrive uligheden i indkomstfordelingen i den 

pågældende kommune og i hele Danmark. I overensstemmelse med den definition af Gini-koefficienten, 

der anvendes af Danmarks Statistik, repræsenterer en Gini-koefficient på 0 total lighed i 

indkomstfordelingen, og 100 betyder, at én person har al indkomsten. Gini-koefficienten kan angives som 

et tal mellem 0 og 1 eller som hos Danmarks Statistik mellem 0 og 100, hvilket internationalt også 

benævnes Gini-indekset. Statistik om Gini-koefficienten til Trap Danmark er trukket 

fra: http://www.statistikbanken.dk/ifor41. 

 

Herregårde, borge og voldsteder 

For alle 98 kommuner i Danmark (2016) har Trap Danmark udarbejdet et herregårdskort, der placerer alle 

kommunens slotte og herregårde samt forhistoriske og middelalderlige borge og voldsteder geografisk på 

et kommunekort. Herregårdens, borgens eller voldstedets navn vil fremgå på kortet og stå i umiddelbar 

nærhed af symbolet. Kommunens største by vil være angivet med stednavn, såfremt der er plads. 

De arkæologiske lokaliteter anføres, hvis de er synlige i landskabet eller er sikkert erkendt arkæologisk. 

Symbolerne for de nuværende herregårde er runde med farver, der indikerer hvilke stilperioder 

herregården er bygget og ombygget i. Perioderne er inddelt efter stilperioder for dansk arkitektur. De 

forhistoriske eller middelalderlige borge og voldsteder angives med et kryds som signatur og kan enten 

være sammen med den nuværende herregårds signatur, hvis der fortsat er bebyggelse, eller hvor ruinen 

eller resterne af borgen/voldstedet findes. 

Tidsperioderne er inddelt på følgende måde: 
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Kirkekort 
For alle 98 kommuner i Danmark (2016) har Trap Danmark udarbejdet et kirkekort, der placerer 

alle kommunens folkekirker geografisk på et kommunekort. Kirkernes navne vil fremgå på kortet 

og stå i umiddelbart nærhed af kirken. Kommunens største by vil være angivet med stednavn 

såfremt der er plads og det giver mening. Symbolerne for kirkerne er runde med farver, der 

indikerer, hvilke stilperioder kirkerne er bygget og ombygget i.  

Trap har valgt at inddele perioderne efter større byggeperioder i dansk kirkearkitektur og følger 

derfor ikke gængse inddelinger i stilperioder for dansk arkitektur. Således er perioden for romansk 

kirkebyggeri ca. 1100 – 1250 og perioden for gotisk kirkebyggeri ca. 1250 – 1550. Efter 

middelalderen falder kirkerne i tre større grupperinger: Kirker bygget fra reformationen og frem til 

ca. 1860, der bliver kaldt renæssance til klassicisme, kirker bygget i perioden ca. 1860 – 1960 (i 

forbindelse med den store befolkningstilvækst og vandringen fra land til by), der bliver kaldt 

stilpluralisme samt moderne kirkebyggeri i perioden fra ca. 1960 og til i dag, der i denne 

sammenhæng bliver kaldt modernisme. 

Symbolerne på kirkekortet: 

 

Kilder til kirkerne: 

• Trap Danmark 5. udgave 

• Kort til kirken 

• Sogn.dk 

• Aalborgstift.dk 

• Danmarks Kirker 
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Klimadata på kommuneplan 2006-2015 fra DMI (Danmarks 

Meteorologiske Institut) 
Arbejdet er udført af klimatologerne Mikael Scharling og John Cappelen og indeholder: 

• Kommunale referenceværdier 2006-2015 

• Måneds- og årsværdier for temperatur, nedbør og solskin 

• Beskrivelse af kommunernes generelle vejr og klima. 

 DMI laver en rapport over disse data i løbet af efteråret 2016: DMI rapport 16-19. 

Kommunalvalg 
Kilder: 

• KMD. Kommunalvalg 2005. Lokaliseret d. 25. august 2016 på: 

http://www.kmdvalg.dk/kv/2005/adk.htm 

• KMD. Kommunalvalg 2009. Lokaliseret d. 25. august 2016 på: 

http://www.kmdvalg.dk/kv/2009/adk.htm 

• KMD. Kommunalvalg d. 19. november 2013. Lokaliseret d. 25. august 2016 på: 

http://www.kmdvalg.dk/kv/2013/Default.htm. 

 

Kommunekort 
For alle 98 kommuner i Danmark (2016) har Trap Danmark udarbejdet et kommunekort i samarbejde med 

kartograf Poul Erik Topshøj. Den primære kilde til kortene er SDFEs ERM-datasæt med løbende 

informationer fra Kort50 og GeoDB200 samt DAGI. Data er yderligere tilpasset nedenstående signaturer, og 

kortet suppleres af lokaliteter fra redaktionen på baggrund af indholdet i Trap bøgerne.  

Kortenes skala kan variere men tilstræbes at være i skalaerne 1:150.000 og 1:250.000, hvor det giver 

mening. Størrelsen på kommunekortet følger en side i bogen (225 x 270 mm)(evt. mindre, afhængig af form 

og størrelse på kommunen. Det er ikke muligt, at vise alle lokaliteter på kommunekortet, men det er 

tilstræbt at skabe et overordnet helhedsindtryk af kommunen. 
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Kystlandskabets udvikling syd for Frederikshavn  
Kilde: 

 

• Schou, Axel: Atlas over Danmark 1. Landskabsformerne, Det kongelige Danske Geografiske Selskab. 

København 1949.  

 

Landbrugsbygninger, potentielt overflødiggjorte 
Potentielt overflødiggjorte landbrugsbygninger defineres som bygninger, der i Bygnings- og Bolig Registeret 

(BBR) har landbrug som hovedanvendelse, er mere end 20 år gamle, og som er bygget af mursten eller 

bindingsværk. Beregningerne er opdaterede i april 2016 til Trap Danmark af seniorforsker, ph.d. Hans Skov-

Petersen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet efter de principper, der er 

beskrevet i detaljer i rapporten ”Overflødiggjorte Landbrugsbygninger” af Hans Skov-Petersen, Center for 

Skov, Landskab og Planlægning, KVL, 2005. 38 s.  

Læsøs dannelse 

Kilde: 

 

• Hansen, Jens Morten, Troels Aagaard, Jens Stockmarr, Ingelise Møller, Lars Nielsen, Merete 

Binderup, Jan Hammer Larsen & Birger Larsen: »Continuous record of Holocene sea-level changes 

and coastal development of the Kattegat island Læsø (4900 years BP to present)«. I: Bulletin of the 
Geological Society of Denmark Vol. 64, 2016, s. 1-55.  
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Lønstrup Klint og Rubjerg Knude, dannelsen af 
Kilde: 

 

• Pedersen, Stig Asbjørn Schack: »Rubjerg Knude«. I: Varv nr. 3, København, 1986, s. 84-98.  

 

Middellevetid og voksenbefolkningens sundhed 
Kilder: 

 

• Danmarks Statistik, HISBR: Middellevetid for 0-årige efter region og køn. Lokaliseret d. 25. august 

2016 på: statistikbanken.dk/hisbr 

• Danmarks Statistik, HISBK: Middellevetid for 0-årige efter kommune. Lokaliseret d. 25. august 2016 

på: statistikbanken.dk/hisbk 

• Den Nationale Sundhedsprofil: Danskernes Sundhed – Tal fra Den Nationale Sundhedsprofil. 

Lokaliseret d. 25. august 2016 på: http://www.danskernessundhed.dk/. 

 

Definitioner: 

• Middellevetid: Middellevetiden angiver det gennemsnitlige antal år, som personer på en given 

fødselsdag har tilbage at leve i, hvis deres dødelighed fremover (alder for alder) svarer til det 

niveau, som er konstateret i den aktuelle periode. Der findes altså en middellevetid svarende til 

enhver alder. 

• Dårligt fysisk og mentalt helbred: baseret på spørgeskemaet »SF-12 Spørgeskema om 

helbredstilstand«. Der er defineret en standardafgrænsning for den fysiske og den mentale 

helbredskomponent. Gruppen, der har dårligt fysisk og dårligt mentalt helbred, er afgrænset til de 

10 % med den laveste score på hhv. den fysiske og mentale helbredskomponent. Dette svarer til en 

score på 35,37 eller derunder på den fysiske og en score på 35,76 på den mentale. Grænsen er den 

samme for mænd og kvinder.  

• Højt stressniveau: Andelen af højt stressniveau er defineret ud fra Cohens Perceived Scale (PSS), 

som er en valideret stressskala. PSS måler svarpersonens oplevelse af stress inden for de seneste 

fire uger ved hjælp af ti spørgsmål, der handler om, i hvilket omfang svarpersonen oplever sit liv 

som uforudsigeligt, ukontrollerbart og belastende, og om han eller hun føler sig nervøs eller 

stresset. Skalaen går fra 0 til 40. Jo højere score, desto højere grad af oplevet stress. På baggrund af 

den landsdækkende Sundheds- og Sygelighedsundersøgelse fra 2010 er der defineret en 

standardafgrænsning for højt stressniveau. Andelen med et stressniveau er fundet ved at tage de 

20 %, der scorer højest på skalaen. Dette svarer til en score på 18 eller derover. Grænsen er den 

samme for mænd og kvinder. 

• Højrisikoindtagelse af alkohol: andelen af personer, der i løbet af ugen typisk overskrider 

Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for alkoholindtagelse (21 genstande pr. uge for mænd og 14 

genstande pr. uge for kvinder). 

• Lav fysisk aktivitet: andelen af personer, der beskriver fysisk aktivitet i fritiden med: »Læser, ser 

fjernsyn eller anden stillesiddende beskæftigelse«.  
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• Usundt kostmønster: Der er anvendt en kostscore inden for kostkomponenterne: frugt, grønt, fisk 

og fedt. Usundt kostmønster dækker over et lavt indtag af frugt, grønt og fisk og et højt indtag af 

mættet fedt.  

• Svært overvægtig: Personer med et Body Mass Index (BMI) på eller over 30. BMI er kropsvægten i 

kg divideret med kvadratet på højden målt i meter, kg/m2. WHO definerer følgende vægtgrupper: 

o Undervægt: BMI < 18,5 

o Normalvægt: BMI 18,5-25,0 

o Moderat overvægt: BMI 25,0-30,0 

o Svær overvægt: BMI ≤ 30. 

Saltsyderier 
Kilde: 

 

• Hansen, Jens Morten: »The salt industry on the Danish Kattegat island of Læsø (1150-1652): 

Hypersaline source, climatic dependence, and environmental impact«. I: Danish Journal of 
Geography, 110:1, 2010, s. 1-24.  

 

Skagen Odde, dannelsen af  
Kilde: 

• Nielsen, Lars Henrik & Peter Niels Johannessen: »Skagen Odde – et fuldskala, naturligt 

laboratorium«. I: Geologi – Nyt fra GEUS nr. 1, 2004.  

 

Skoler og elever (antal) 
Kilder: 

• Undervisningsministeriet. Skoleregister 1970-71 − Folke- og gymnasieskolen m.v. 

Undervisningsministeriet 1970 

• Undervisningsministeriet. Skoleregister 1986-87 − Folke- og gymnasieskolen m.v. 

Undervisningsministeriet 1986 

• Undervisningsministeriet. Databanken. Lokaliseret d. 25. august 2016 på: 

https://www.uvm.dk/Service/Statistik/Databanken. 

Socialgrupper (fordeling) 
Kilder: 

• AE − Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.: »Hvor bor klasserne?«. Lokaliseret d. 25. august 2016 på: 

http://klassesamfund.dk/klassesamfund/hvor-bor-klasserne. 

Definitioner: 

Socialgruppeinddelingen er baseret på Arbejderbevægelsens Erhvervsråds socialklasseopdeling fra 2012. 

Studerende indgår ikke i klasseopdelingen. Kun personer i aldersgruppen 18-59 år er med i 

klasseopdelingen. 

• Socialgruppe I: Overklasse; - Selvstændige, der tjener over tre gange så meget som den typiske 

indkomst (i 2012 er det 1,1 mio. kr. svarende til 1,2 mio. kr. i 2014). - Topledere, der tjener over tre 
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gange så meget som den typiske indkomst. - Personer med videregående uddannelse, der tjener 

over tre gange så meget som den typiske indkomst. - Eksempler: Fabrikant, bankdirektør, 

finansanalytiker, kommunaldirektør. 

• Socialgruppe II: Højere middelklasse; - Selvstændige, der tjener mellem to og tre gange så meget 

som den typiske indkomst (i 2012 mellem 753.000 kr. og 1,1 mio. kr. svarende til 779.000 kr. og 1,2 

mio. kr. i 2014). - Topledere, der tjener mellem to og tre gange så meget som den typiske indkomst. 

- Personer med videregående uddannelse, der tjener mellem to og tre gange så meget som den 

typiske indkomst. - Personer med akademisk uddannelse, der ikke indgår i overklassen, uanset 

indkomst. - Eksempler: Skoleleder, ingeniør, gymnasielærer, læge. 

• Socialgruppe III: Middelklasse; - Selvstændige, der tjener under det dobbelte af den typiske 

indkomst (i 2012 under 753.000 kr. svarende til 779.000 kr. i 2014). - Topledere, der tjener under 

det dobbelte af den typiske indkomst. - Personer med kort eller mellemlang videregående 

uddannelse, der tjener under det dobbelte af den typiske indkomst. - Eksempler: Murermester, 

brugsuddeler, folkeskolelærer, sygeplejerske. 

• Socialgruppe IV: Arbejderklasse; - Personer med erhvervsfaglig uddannelse, der ikke indgår i en af 

de øvrige klasser. - Ufaglærte, der ikke indgår i en af de øvrige klasser. - Eksempler: 

Industritekniker, tømrer, lastbilchauffør, sosu-assistent. 

• Socialgruppe V: Underklasse; - Personer, der er uden for arbejdsmarkedet mere end ⅘ af året. - 

Eksempler: Førtidspensionist, kontanthjælpsmodtager.   

 

Socioøkonomisk status for indbyggerne 
Kilder: 

• Egne beregninger baseret på tal fra Danmarks Statistik 

• Danmarks Statistik, RAS203: Befolkningen (ultimo november) efter område, uddannelse, 

socioøkonomisk status, alder og køn. Lokaliseret den 25. august 2016 på: 

statistikbanken.dk/ras203. 

 

Definitioner: 

Socioøkonomisk status:  

• Selvstændige (inkl. medarbejdende ægtefælle): dækker over Selvstændige og Medarbejdende 

ægtefæller 

• Lønmodtagere: dækker over Lønmodtagere på højeste niveau; Lønmodtagere på mellemniveau; 

Lønmodtagere på grundniveau samt Lønmodtagere u.n.a. 

• Arbejdsløse: dækker over Arbejdsløse. 

 

Uddannelse (befolkningens højest gennemførte) 
Kilder: 
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• Danmarks Statistik, HFUDD10: Befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-69 år) efter 

bopælsområde, herkomst, højeste fuldførte uddannelse, alder og køn. Lokaliseret d. 25. august 

2016 på: statistikbanken.dk/hfudd10 

• Danmarks Statistik, HFU1: Befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-69 år) efter område, 

herkomst, uddannelse, alder og køn (AFSLUTTET). Lokaliseret d. 25. august 2016 på: 

statistikbanken.dk/hfu1. 

 

Definitioner: 

Uddannelsesniveau:  

• Grundskolen: dækker i 2016 over H10 Grundskole og i 1991 over 10 Grundskole 

• Gymnasiale uddannelser: dækker i 2016 over H20 Gymnasiale uddannelser og i 1991 over 20 

Gymnasiale uddannelser og 25 Erhvervsgymnasiale uddannelser 

• Erhvervsuddannelser: dækker i 2016 over H30 Erhvervsfaglige uddannelser og i 1991 over 35 

Erhvervsuddannelser 

• Korte videregående uddannelser: dækker i 2016 over H40 Korte videregående uddannelser, KVU og 

i 1991 over 40 Korte videregående uddannelser 

• Mellemlange videregående uddannelser: dækker i 2016 over H60 Bacheloruddannelser, BACH og 

H50 Mellemlange videregående uddannelser, MVU og i 1991 over 50 Mellemlange videregående 

uddannelser og 60 Bachelor 

• Lange videregående uddannelser: dækker i 2016 over kategorierne H70 Lange videregående 

uddannelser, LVU og H80 Ph.d. og forskeruddannelser og i 1991 over 65 Lange videregående 

uddannelser 

• Uoplyst o.a.: dækker i 2016 over H90 Uoplyst mv. og H35 Adgangsgivende uddannelsesforløb og i 

1991 over 90 Uoplyst. 

 

Vragkort 

På vragkortet vises med blå prikker samtlige registrerede vrag fra Slots- og Kulturstyrelsens database Fund 

og Fortidsminder. Væsentlige vrag og strandinger, der omtales i teksten, markeres med en større rød prik, 

og skibets navn angives i nærheden af prikken sammen med strandingsåret. Hvis det præcise årstal ikke 

kendes, angives »før«, »efter« eller »ca.«. 

På kortet angives kommunens største by. 

Kilder: 

• Slots- og Kulturstyrelsen: Fund og Fortidsminder. 

 

 


