
E n  d e m o g r a f i s k  b e s k r i v e l s e  a v  N o r d - N o r g e

Nord-Norge er en landsdel med store geografiske
avstander og en liten befolkning. En demografisk
beskrivelse er en beskrivelse av denne befolkningen:
Hvor bor de, hvordan er fordelingen på alder og
kjønn i de ulike deler av landsdelen, og hvordan
forandres dette over tid? 

I denne beskrivelsen tar vi for oss landsdelen – region
for region – og ser på befolkningens fordeling på alder
og kjønn i den enkelte kommune. Det er en gjennom-
gang av dagens situasjon, et tilbakeblikk på utviklingen
de siste 10 år, og en prognose 10 år fram i tid. Først
kommer en mer generell beskrivelse av landselen
under ett og av forhold som kan belyse hvordan den
demografiske utviklingen vil bli videre framover.

STADIG SENTRALISERING OG 
MODERAT VEKST
Dagens nordnorske bosettingsmønster er et resultat
av tidligere tiders næringsutvikling. Opprinnelig var
befolkningen sterkt knyttet til naturgrunnlaget.
Strukturendringer har etter hvert ført arbeidskraft fra
næringer basert på naturressurser til servicenæringer;
næringer som har befolkning og annet næringsliv som
sitt grunnlag. Den nye næringsstrukturen gjør det mer
rasjonelt å lokalisere befolkning og næringsliv i større
klynger. Resultatet blir sentralisering. De minste
kommunene mister befolkning, mens regionale sentra
og spesielt sentra med landsdelsfunksjoner vokser.

Den 1.1.2000 hadde Nord-Norge 465 000 inn-
byggere, mot 460 000 ti år tidligere.Ti år fram i tid er
det ventet at landsdelen vil ha mellom 450 000 og 

483 000 innbyggere, avhengig av framskrivings-
alternativ. Så langt bakover i tid som det er laget
flyttestatistikk (1951) har det vært en netto flytte-
strøm ut av landsdelen nesten hvert år.Til tross for
denne strømmen har ikke befolkningen blitt mindre,
da det hele tiden har vært fødselsoverskudd, samtidig
som innvandringen fra utlandet har økt de siste årene.
Likevel har Nord-Norges andel av den norske
befolkning hele tiden sunket.

STORE SVINGNINGER FRA ÅR TIL ÅR

FIGUR 1  :
Befolkningsutvikl ing i  Nord-Norge 1980-1999 
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ET VEDLEGG TIL SPAREBANK 1 NORD-NORGES

KONJUNKTURBAROMETER – VÅREN 2000

Nord-Norges befolkning økte med om lag 5000 inn-
byggere på 1990-tallet. Fra 1990 til 2000 gikk folketallet
likevel ned i 69 av 89 nordnorske kommuner, samtidig
som de tre kommunene Tromsø, Bodø og Alta hadde en
vekst på til sammen over 15 000 innbyggere.Tendensen
er en sentralisering, der en stadig større andel av befolk-
ningen bor i byene og i de regionale sentra. Denne
utviklingen får også betydning for alderssammensetningen
i befolkningen, da befolkningen forynges av tilflytting og
eldes av fraflytting (det er de unge som flytter). Innflytting

fra utlandet har blitt stadig viktigere for landsdelen.
I løpet av 90-tallet har det vært en netto innvandring på
14 000 personer.

Hovedtrekkene i sentraliseringen mellom og innad i
regionene ser ut til å fortsette. Selv med en noe
optimistisk framskriving av folketallet, viser prognosene
nedgang i folketallet for om lag 60 av 89 kommuner 
fram til 2010. Samtidig øker befolkningen i landsdelen.

UTABEIDET AV NORDLANDSFORSKNING 
BEFOLKNINGSSTATISTIKKEN ER LEVERT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ.



Figur 1 viser at det har vært store svingninger i
befolkningsutviklingen i Nord-Norge fra 1980 og fram
til i dag. Det har vært netto utflytting alle år unntatt
1991 og 1999, da det var en liten netto innflytting.
Ett år, 1989, var det en betydelig utvandring fra lands-
delen. Forklaringen bak dette var lavkonjunkturen
med høy arbeidsledighet i Norge, som gjorde at
mange flyttet til Sverige. Samme år var det også
rekordliten flytting til Sør-Norge. Da det nasjonale
arbeidsmarkedet tok seg opp igjen, tiltok flyttingen 
fra nord til sør i Norge. Denne trenden snudde i
1998. Nå vokser den nordnorske befolkningen igjen,
på grunn av økende innvandring fra utlandet 
kombinert med fødselsoverskudd. I 1998 var netto
innvandring fra utlandet større enn fødselsover-
skuddet for første gang.

I perioden 1996-1998 flyttet det om lag 2 200 per-
soner fra Sverige og 1 000 fra Finland, mens det kom
700 fra Russland og 550 fra Danmark.Tabell 1 viser
antall førstegenerasjonsinnvandrere (personer født i
utlandet av to utenlandskfødte  foreldre) fordelt etter
fylke og landbakgrunn. Svensker er den største inn-
vandrergruppen i Nordland og Troms, mens finnene
er den største gruppen i Finnmark. Russere er den
tredje største gruppen, og det er flest personer med
russisk bakgrunn i Finnmark.

TABELL 1  :
Innvandrerbefolkningen i  Nord-Norge 1.1.1999.
De vikt igste gruppene .

Landbakgrunn Nordland Troms Finnmark Nord-
Norge

I alt 4844 4313 3061 12218
Sverige 776 611 278 1665
Finland 274 450 912 1636
Russland 260 208 378 846
Sri Lanka 198 128 519 845
Bosnia-Hercegovina 503 227 89 819
Danmark 320 361 125 806

FRAFLYTTING GIR FORGUBBING
Utvikling i befolkningsstørrelse bestemmes altså av
forholdet mellom fødsler, dødsfall og flyttinger. Fødsler
og innflytting gir påfyll i en befolkning, mens dødsfall
og utflytting står for avgangen. Samtidig er det først og
fremst unge mennesker som flytter, mange av dem
familier med små barn. Flyttinger forrykker dermed
alderssammensetningen i befolkning: Samfunn preget
av fraflytting tappes for unge mennesker, og får
dermed en større andel eldre med tiden.Tilflyttings-
områder får derimot forynget sin befolkning, og de
eldre vil utgjøre en lavere andel av befolkningen.
Figur 2 viser aldersfordelingen blant de som flyttet til
Tromsø i 1998 (kun innenlandske flyttinger) som et
eksempel. Ugifte studenter som flytter regnes ikke
med i flyttestatistikken. Hvis denne gruppen hadde
vært med i statistikken, hadde konsentrasjonen av
flyttere i 20-årene vært enda større.

FIGUR 2  :
Alderprof i len på de som f lyttet  
t i l  Tromsø i  1998.

ØKT KONKURRANSE OM UNGDOMMEN
Det er mange forhold som har innvirkning på
befolkningsutviklingen i en region eller et lokal-
samfunn.Arbeidsmarkedet er kanskje den viktigste
enkeltfaktoren: Finnes det arbeidsplasser lokalt og er
det en type arbeidsplasser som folk vil ha? Er det
ledige jobber andre steder og kanskje mer attraktive
jobber? 

I tillegg er det ulike målbare og ikke målbare aspekter
ved livskvalitet som påvirker i ulike retninger i forhold
til beslutninger om å flytte eller å la være å flytte.

Nasjonale konjunkturendringer med svingninger på
arbeidsmarkedet har stor betydning for flytte-
aktiviteten. I lavkonjunkturen rundt 1990 var
utflyttingen fra Nord-Norge liten. Da arbeids-
markedet tok seg opp igjen utover 90-tallet, tiltok
flyttestrømmen mot Sør-Norge igjen og kulminerte i
1997. Befolkningsutviklingen i Nord-Norge er altså
svært avhengig av mulighetene for å få jobb andre
steder i landet, og da fortrinnsvis i de sentrale deler
av Oslofjordområdet.
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FIGUR 3  :
Nasjonal  a ldersprof i l  1 .1 .2000

Arbeidsmarkedet består både av en tilbudsside og en
etterspørselsside.Tilbudet av arbeidskraft avhenger av
mange forhold. Her vil alderssammensetningen i
befolkningen komme inn, etter som denne påvirker
om sentrumsområdene får dekt sine behov for
arbeidskraft gjennom "egen produksjon".
Figur 3 viser Norges befolkning pr. 1.1.2000 fordelt
etter alder. Norge er nå inne i en periode med
minkende størrelse på ungdomskullene som er på vei
inn i arbeidsmarkedet, samtidig som kullene med
eldre, som skal ut av arbeidsmarkedet om noen år, er
forholdsvis store. Med større konkurranse om
arbeidskraften kan dagens unge være i en situasjon
der de i større grad enn sine forgjengere kan velge
bosted og arbeidssted. Det er liten grunn til å tro at
små distriktskommuner vil stille sterkest i
konkurransen om denne ungdommen, noe som er en
betydelig utfordring for Distrikts-Norge.

Etterspørselssiden på arbeidsmarkedet, med lokale,
regionale og nasjonale svingninger har selvfølgelig også
store konsekvenser for flyttemønsteret. Spesielt i
områder med en enkelt dominerende konkurranse-
utsatt næring eller bedrift, kan utslagene bli store.
For Nord-Norges del er svingninger i fiskebestander,
leveranser og i markedene av stor betydning.
Slike næringsmessige forhold blir imidlertid ikke
problematisert i denne beskrivelsen, selv om de i
mange tilfeller kan ha svært stor betydning for
befolkningsutviklingen.

BEFOLKNINGSFRAMSKRIVINGER
Beregninger av framtidig befolkningsutviklingen er 
alltid usikre. Usikkerheten er størst for de minste
kommunene, og minst for landet som helhet. Des-
suten øker usikkerheten jo lenger framover i tid vi
ser. For å ta hensyn til denne usikkerheten har Stati-
stisk sentralbyå laget flere alternative framskrivinger,
med ulike forutsetninger. Komponentene som varieres
i de ulike framskrivingene er fruktbarhet, levealder,
innenlandske flyttinger og nettoinnvandring.

TABELL 2  :
Årl ig  befolkningsvekst  for hvert  av de nord-
norske fy lkene i  perioden 1999-2010 med fem
ul ike framskriv ingsalternativ.

Tabell 2 viser at de fleste framskrivingsalternativer gir
vekst i landsdelen i tiden fram til 2010. For Troms gir
faktisk samtlige framskrivinger vekst.Alt i alt ser altså
ikke framtiden for mørk ut for landsdelen.

Befolkningsframskrivninger er videreføringer av
mønstre fra tidligere (utvalgte) perioder. Hvis fram-
skrivingen skal holde stikk, må altså utviklingen fort-
sette i mer eller mindre samme spor som før.
Det finnes imidlertid ingen garantier mot trendbrudd.
Arbeidsmarkedet og de forholdene som direkte eller
indirekte påvirker arbeidsmarkedet kan skifte mange
ganger i løpet av en så lang periode som ti år. Faktisk
er det helt sikkert at framskrivingene ikke vil stemme
100 prosent for samtlige nordnorske kommuner.
Ordførere kan protestere mot framskrivingene for
"sin" kommune, og kan utmerket godt få rett i sine
innsigelser.

Utviklingen i folketallet i den enkelte kommune
avhenger av mange forhold, som gir rammebetingelser
for personer og næringsliv. Samtidig ligger det
beslutninger som skal fattes av enkeltpersoner bak de
endringer som vil komme. Det sier seg selv at det er
ingen gitt å gi sikre spådommer om hvordan den
nordnorske befolkningen vil være fordelt mellom de
enkelte kommuner om 10 år. Regiontabellene med tall
for befolkning i enkeltkommuner fem og ti år fram i
tid må altså tolkes med forsiktighet.

Framskrivingsalternativ

Lav Middels Høy Lav Høy
nasjonal nasjonal nasjonal sentral- sentral-

vekst vekst vekst isering isering

Nordland -0,1 0,1 0,3 0,3 -0,1
Troms 0,1 0,3 0,5 0,5 0,2
Finnmark -0,2 0,1 0,3 0,4 0,3

Pe
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I denne beskrivelsen er alternativet "Middels nasjonal
vekst" valgt. I dette alternativet er middels frukt-
barhet, levealder, sentralisering (innenlandsk flytte-
mønster) og nettoinnvandring lagt til grunn. Muligens
vil dette gi noe optimistiske anslag over framtidig
befolkningsutvikling for mange kommuner. Usikker-
heten er spesielt knyttet til innenlandske flyttinger.
Dessuten er det ikke lagt inn eventuelle endringer av
flyttemønsteret på grunn av de små alderskullene i
noen av alternativene. Hvis små ungdomskull gir økt
konsentrasjon av den unge delen av befolkningen, til
byene og de mest sentrale deler av landet, vil dette
forverre prognosene for kommuner i periferien.
Et forhold som kan brukes til å understøtte dette
resonnementet er at framskrevet endring i folketallet
for de tre senterkommunene Tromsø, Bodø og Alta
for året 1999 var en vekst på 0,8 prosent, 0,9 prosent
og 0,3 prosent. Faktisk vekst for dette året ble
henholdsvis 1,8 prosent i Tromsø, 1,4 prosent i Bodø
og 1,8 prosent i Alta.

SPAREBANK1 NORD-NORGES REGIONER
Fortsettelsen av denne demografisk beskrivelsen av
Nord-Norge er basert på oppdeling av landsdelen i 
13 regioner. I beskrivelsen settes kommunene der
banken har sine regionhovedkontor som sentra i hver
enkelt region. Det er imidlertid gjort et unntak for
Sør-Helgeland, der sentrum er satt til Mosjøen i
stedet for Brønnøysund. I det følgende blir fokus satt
på hver av de 13 regionene og på interne forhold i
regionene.

FIGUR 4  :
Sparebank1 Nord-Norges regioner.
Oversikt  over kommunene i  hver region f innes 
i  regionbeskrivelsene bakerst .

Kartet viser at det er få av disse regioner som til en
viss grad kan karakteriseres som urbane. De fleste
regioner har små sentre, som bare i liten grad skaper
arbeids- og servicereiser inn fra omlandet. Store
avstander innenfor regionene begrenser også mulig-
hetene for pendling. Graden av interaksjon innad i
regionene er altså begrenset.

Tromsø og Bodø skiller seg ut som de to største
byene, selv om de er småbyer i nasjonal sammenheng.
I nordnorsk sammenheng velger vi likevel å 
klassifisere regionene Tromsø og Salten som 
Storbyregioner.
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KLASSIFISERING AV REGIONENE

FIGUR 5  :
Framskrevet befolkningsendring 2000-2010 
på kommunenivå.

Kartet med framskrevet befolkningsendring viser at
det er store forskjeller mellom kommunene. Disse
forskjellene kommer vi nærmere inn på i beskrivelsen
av hver av regionene.

Leserveiledning til beskrivelsen av den enkelte region

■ Tabellen med folketall i 2000, 2005 og 2010: Her er folke-
tallet i framskrivingene rundet av til nærmeste 100 (nær-
meste 50 i kommuner med under 1 000 innbyggere) for å 
markere usikkerheten rundt disse tallene.Tallene for 
prosentvis endring er imidlertid basert på ikke-avrundede 
tall. Derfor vil det være avvik mellom tall for antall personer 
og prosentregningen.Tallene for 2005 er ikke kommentert,
men er tatt med som utfyllende informasjon.

■ Kartet: Utsnitt av kartet med framskrevet folketallsendring 
(figur 5).Tegnforklaringen fra figur 5 gjelder også for kartene 
for hver av regionene. Rød farge står for nedgang, grå står 
for stabil utvikling, mens grønn farge betyr vekst.

■ Tabellene med befolkning fordelt etter alder 1.1.2000 og 
1.1.2010: Her sammenlignes aldersfordelingen med alders-
fordelingen på landsbasis. Landsgjennomsnittet for hver 
aldersgruppe er satt lik 100. Hvis en region ligger 10 prosent 
over landsgjennomsnittet for en aldersklasse, blir verdien i 
tabellen 110, og tilsvarende 90 for en andel 10 prosent under
gjennomsnittet for landet. "Relativ andel kvinner 18-39 år" 
viser forholdet mellom kvinner og menn i denne alders-
klassen. På landsbasis var det 96 kvinner pr. 100 menn 
1.1.2000. I tabellene sammenlignes den enkelte region og 
kommune med dette landsgjennomsnittet.

REGION ØST-FINNMARK

Folketallet sank moderat i Øst-Finnmark fra 1990 til
2000.Vadsø og Båtsfjord hadde befolkningsvekst, mens
alle andre kommuner hadde nedgang i folketallet.
Vardø og Berlevåg skilte seg ut, med spesielt stor 
nedgang.Vadsø kommune, med 23 prosent av 
regionens innbyggere, er ikke det viktigste
befolkningstyngdepunktet i Øst-Finnmark. Det finner
vi i Sør-Varanger.

Om vi ser 10 år framover i tid, viser kartet en stabil
befolkningsutvikling for regionen som helhet. Fram-
skrivingen gir størst nedgang for Vardø. For de andre
kommunene forventes bare små endringer. Om vi
sammenligner framskrevet endring for året 1999 med
faktisk endring, var framskrevet endring for Nesseby
en vekst på 0,2 prosent. Faktisk endring ble en
nedgang på hele 5,5 prosent (høyest i landet).
For Vardø var prognosen en tilbakegang på 1,2 pro-
sent, mens faktisk tilbakegangen ble på 3,4 prosent.

Befolkning % Befolkning % Befolkning % 
1.1.2000 endring 1.1.2005 endring 1.1.2010 endring

1999-2000 2000-2005 2000-2010

ØST-FINNMARK 26112 -2 26200 0 26200 0
Vadsø 6130 3 6200 1 6300 2
Vardø 2705 -10 2600 -2 2600 -4
Berlevåg 1236 -10 1200 -1 1200 -2
Deatnu - Tana 3074 -4 3000 -1 3100 0
Unjarga-Nesseby 965 -7 1000 4 1000 2
Båtsfjord 2470 5 2400 -2 2400 -2
Sør-Varanger 9532 -1 9600 1 9700 1

Regionklasse Innbyggere i senter Regionsenter Region
Storbyregioner 30 000-49 999 Tromsø Tromsø

Bodø Salten
Småbyregioner 10 000-29 999 Mo i Rana Nord-Helgeland

Harstad Sør-Troms
Narvik Ofoten
Alta Midt-Finnmark

Bygdebyregioner 5 000-9 999 Mosjøen Sør-Helgeland
Hammerfest Vest-Finnmark

Regioner med 2 000-4 999 Svolvær Lofoten
Småsenter Sortland Vesterålen

Finnsnes Midt-Troms
Vadsø Øst-Finmark

Rural region 200-1 999 Storslett Nord-Troms

Regionene er klassifisert ut fra Statistisk sentralbyrås sentralitetsmål.
Dette målet er basert på størrelse på regionsenteret som tettsted. I følge 
tettstedsdefinisjonen strekker et tettsted seg så langt ut som det er 
200 meter eller mindre mellom bebodde hus. Klassifiseringen av regionene
bygger på tettstedsstatistikk fra 1.1.1999.
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Den 1.1.2000 har Øst-Finnmark en aldersprofil som
ikke skiller seg vesentlig fra landsgjennomsnittet, men
med en noe større andel personer i 20- og 30-års-
alderen og noe færre eldre. Innad i regionen skiller
Vadsø og Båtsfjord seg ut, med spesielt få eldre.
Båtsfjord har en svært stor andel av voksne under 
40 år, mens de samme aldersklassene er under-
representert i Nesseby. Ellers kan man bemerke den
lave andelen personer mellom 30 og 39 år i Tana.
Regionen har forholdsvis få unge kvinner, med 
Nesseby på bunn og Sør-Varanger med størst andel.

Ti år fram i tid viser prognosene en økende kvinne-
andelen blant de unge voksne. For tre av kommunene
er den faktisk framskrevet til å bli over landsgjennom-
snittet. Samtidig vil andelen eldre øke, og det ser ut til
at Øst-Finnmark ikke lengre vil ha en spesielt ung
befolkning.Tabellen viser for øvrig til dels betydelige
forskjeller i aldersprofil mellom kommunene i
regionen også i 2010.

REGION MIDT-FINNMARK

I Midt-Finnmark er det Alta som har stått for det aller
meste av veksten etter 1990. I følge prognosene vil
veksten fortsette de neste ti årene, men ikke i samme
tempo. Regionsenteret Alta er spådd vekst videre mot
18 000 innbyggere, samtidig som veksten skal fortset-
te i de to omlandskommunene Kautokeino og Kara-
sjok. Loppa ser ut til å fortsette å miste innbyggere,
men ikke i riktig samme omfang som på 90-tallet.Alta 
ligger an til å beholde posisjonen som det viktigste
vekstsenteret i Finnmark også i framtiden, med en
fortsatt sentralisering av regionen som resultat.

Midt-Finnmark har den absolutt yngste befolkningen
av samtlige nordnorske regioner. Kautokeino har
spesielt få eldre og mange unge voksne.Andelen unge
kvinner er forholdsvis høy i regionen. Loppa skiller
seg ut fra mønsteret ellers i regionen, med sin store
andel eldre og forholdsvis få kvinner i alderen 
18-39 år.
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1.1.2000 0-17 år 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år+Rel. andel 
kvinner 

18-39 år

MIDT-FINNMARK 119 111 104 98 89 72 100
Alta 123 112 105 98 87 68 103
Guovdageaidnu-
Kautokeino 113 124 106 99 96 63 94
Loppa 95 97 85 87 105 126 83
Karasjohka-Karasjok 118 102 107 102 87 78 96

Landsgjennomsnittet = 100

Befolkning % Befolkning % Befolkning % 
1.1.2000 endring 1.1.2005 endring 1.1.2010 endring

1999-2000 2000-2005 2000-2010

MIDT-FINNMARK 24232 9 24800 2 25500 5
Alta 16837 13 17200 2 17700 5
Guovdageaidnu-
Kautokeino 3068 4 3200 5 3300 8
Loppa 1426 -15 1300 -5 1300 -8
Karasjohka-Karasjok 2901 9 3000 4 3200 9

1.1.2000 0-17 år 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år+Rel. andel 
kvinner 

18-39 år

ØST-FINNMARK 100 102 104 98 101 96 95
Vadsø 107 99 115 94 101 84 97
Vardø 90 98 101 104 96 112 87
Berlevåg 101 89 90 93 111 115 97
Deatnu - Tana 97 106 89 100 106 103 88
Unjarga-Nesseby 86 79 82 104 114 137 72
Båtsfjord 96 125 110 102 99 75 92
Sør-Varanger 100 103 105 97 99 96 100

Landsgjennomsnittet = 100

1.1.2010 0-17 år 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år+Rel. andel 
kvinner 

18-39 år

ØST-FINNMARK 99 107 102 97 99 98 99
Vadsø 104 109 102 103 93 90 103
Vardø 90 103 94 101 108 107 103
Berlevåg 98 102 93 94 99 110 96
Deatnu - Tana 97 106 103 88 102 104 87
Unjarga-Nesseby 92 92 88 88 114 122 89
Båtsfjord 94 103 112 107 104 89 89
Sør-Varanger 102 111 104 93 96 96 103

Landsgjennomsnittet = 100
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I 2010 vil regionen fremdeles ha en svært ung
befolkning, men aldersprofilen vil i følge fram-
skrivingen begynne å nærme seg landets profil.
Forskjellen mellom Loppa og de andre tre 
kommunene vil fortsatt være betydelig.

REGION VEST-FINNMARK

Vest-Finnmark er den nordnorske regionen som har
hatt størst nedgang i folketallet de siste ti årene.
På 90-tallet var det kun Hammerfest og Porsanger
som hadde kun moderat tilbakegang. Resten av
kommunene har hatt en svært betydelig reduksjon i
befolkningen.Verst har det vært i Kvalsund og Måsøy.
Til tross for befolkningsnedgang i regionsenteret
Hammerfest, har det likevel vært en viss sentralisering
i regionen på 90-tallet. Kartet har mange røde
kommuner, noe som altså viser at befolkningstapet i
regionen i følge framskrivingen vil fortsette også de
neste ti årene. Nedgangen er imidlertid forventet å bli
mindre enn på 90-tallet. Porsanger skiller seg ut som
den eneste kommunen der det er spådd en viss vekst.

Vest-Finnmark har en befolkning som aldersmessig
ikke ligger langt fra gjennomsnittet for landet. Kvinne-
andelen i alderen 18-39 år ligger noe under lands-
gjennomsnittet. Her skiller imidlertid regionsenteret
Hammerfest seg ut, med flere unge kvinner enn
omlandet. Hammerfest og Porsanger har få eldre,
mens Kvalsund og Måsøy har en stor andel eldre.

I løpet av de neste ti årene ser det ut til at
befolkningen vil eldes betraktelig. Hvis framskrivingen
slår til, vil imidlertid unge menn i Gamvik kunne glede
seg over et markert kvinneoverskudd i alders-
klassene18-39 år. En bør imidlertid være forsiktig med
å legge for stor vekt på slike enkelttall. Kvalsund,
Måsøy og Nordkapp ser ut til å kunne få spesielt få
barn og mange eldre.

1.1.2010 0-17 år 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år+Rel. andel 
kvinner 

18-39 år

VEST-FINNMARK 94 107 101 99 100 102 98
Hammerfest 94 115 108 102 97 92 98
Hasvik 92 96 91 103 107 111 90
Kvalsund 86 83 98 90 91 140 102
Måsøy 86 91 89 92 102 132 96
Nordkapp 84 98 89 100 110 119 96
Porsanger 99 116 103 98 98 90 97
Lebesby 97 98 94 99 105 105 89
Gamvik 105 94 93 99 95 108 122

Landsgjennomsnittet = 100

1.1.2000 0-17 år 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år+Rel. andel 
kvinner 

18-39 år

VEST-FINNMARK 97 101 103 100 106 96 95
Hammerfest 103 105 109 99 105 83 99
Hasvik 95 106 102 97 93 105 90
Kvalsund 82 93 80 92 127 132 83
Måsøy 85 94 91 95 117 124 86
Nordkapp 94 94 102 101 104 108 87
Porsanger 100 105 105 107 103 85 95
Lebesby 94 87 101 102 108 111 95
Gamvik 93 102 97 97 109 106 106

Landsgjennomsnittet = 100

1.1.2010 0-17 år 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år+Rel. andel 
kvinner 

18-39 år

MIDT-FINNMARK 119 110 103 95 92 79 100
Alta 123 111 105 93 91 76 100
Guovdageaidnu-
Kautokeino 119 109 103 100 92 77 100
Loppa 101 88 84 85 100 127 95
Karasjohka-Karasjok 110 119 103 100 95 77 98

Landsgjennomsnittet = 100

Befolkning % Befolkning % Befolkning % 
1.1.2000 endring 1.1.2005 endring 1.1.2010 endring

1999-2000 2000-2005 2000-2010

VEST-FINNMARK 23715 -7 23100 -2 23000 -3
Hammerfest 9213 0 9100 -1 9200 0
Hasvik 1200 -10 1100 -7 1100 -8
Kvalsund 1106 -21 1000 -6 1000 -8
Måsøy 1477 -20 1400 -5 1400 -8
Nordkapp 3517 -12 3200 -8 3100 -13
Porsanger 4451 -1 4500 1 4500 2
Lebesby 1463 -17 1500 0 1500 1
Gamvik 1288 -10 1300 -3 1300 -2
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REGION NORD-TROMS

Nord-Troms under ett har hatt tilbakegang i folke-
tallet siden 1990, mens kommunene Storfjord og
Nordreisa har hatt en viss vekst.Tilbakegangen har
vært størst i Kåfjord, fulgt av Kvænangen og Lyngen.
I følge framskrivingen vil regionen få redusert nedgang
i folketallet de neste ti årene. På kartet er fire av
kommunene røde. Men denne tilbakegangen er fordelt
mer jevnt mellom kommunene enn på 90-tallet. Det
forventes en fortsatt befolkningsøkning i Nordreisa.
Med vekst i sentrum og nedgang i periferien, vil altså
sentraliseringen fortsette i denne stagnerende
regionen.

I forhold til landsgjennomsnittet har Nord-Troms et
visst underskudd av personer i 30 årene og relativt
mange over 50 år. Denne U-formen i alderskurven
(høyt nivå på de yngste og eldste, og lavere på midten)
er karakteristisk for mange nordnorske regioner.
Kvinneandelen blant de unge voksne i Nord-Troms er
lav. Kvænangen har en spesielt tilårskommen befolk-
ning. Skjervøy skiller seg ut med en ung befolkning og
relativt mange unge kvinner, samtidig som kommunen
har mange personer i 50 årene.

Framskrivingen for de neste ti årene viser en
forgubbing av befolkningen i Nord-Troms, samtidig
som det ser ut til at regionen fortsatt vil ha
forholdsvis mange barn. Prognosen er best for vekst-
kommunen Nordreisa og for Storfjord. I Kvænangen
er det forventet at andelen over 60 år vil ligge 50 pro-
sent over landsgjennomsnittet, mens også Lyngen,
Kåfjord og til en viss grad Skjervøy vil ha mange eldre
og få unge.

REGION MIDT-TROMS

Midt-Troms hadde en betydelig nedgang i folketallet
mellom 1990 og 2000, med store variasjon mellom
kommunene. Dyrøy og Tranøy har hatt størst ned-
gang. Befolkningsframskrivingen for 2010 viser en
utvikling der nedgangen i regionen som helhet
stopper opp. Regionsenteret Lenvik (Finnsnes), den
eneste kommunen med nevneverdig vekst på 
90-tallet, ser ut til å fortsette sin vekst. Også i denne
regionen er det altså forventet fortsatt sentralisering.
Framskrivingen gir vekst også i Målselv og Bardu,
samtidig som det kan bli betydelig nedgang i folketallet
i andre deler av regionen (rød farge på kartet).
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Befolkning % Befolkning % Befolkning % 
1.1.2000 endring 1.1.2005 endring 1.1.2010 endring

1990-2000 2000-2005 2000-2010

MIDT-TROMS 39732 -5 39300 -1 39400 -1
Lenvik 11039 1 11200 1 11400 3
Lavangen 1052 -8 1000 0 1000 -2
Bardu 3889 0 3900 0 4000 3
Salangen* 2346 -9 2400 1 2400 0
Målselv 7054 -5 7100 0 7200 2
Sørreisa 3294 -4 3300 -1 3300 0
Dyrøy 1337 -16 1300 -3 1300 -6
Tranøy 1695 -15 1600 -8 1500 -12
Torsken 1166 -11 1100 -5 1100 -9
Berg 1111 -9 1100 -3 1000 -6
Balsfjord 5749 -10 5500 -5 5300 -9

* For Salangen er det brukt framskrivingsalternativ MMHM (jfr. s. 3), da alternativ 
MMMM ga en usannsynlig vekst på 12 prosent fra 2000 til 2010.

Befolkning % Befolkning % Befolkning % 
1.1.2000 endring 1.1.2005 endring 1.1.2010 endring

1999-2000 2000-2005 2000-2010

NORD-TROMS 16656 -6 16400 -2 16300 -2
Nordreisa 4821 3 4800 0 5000 3
Lyngen 3225 -10 3100 -4 3000 -7
Storfjord 1872 2 1900 0 1900 1
Kåfjord - Gaivuotna 2369 -16 2300 -2 2300 -3
Skjervøy 2934 -5 2800 -3 2800 -4
Kvænangen 1435 -11 1400 -2 1400 -5

1.1.2000 0-17 år 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år+Rel. andel 
kvinner 

18-39 år

NORD-TROMS 99 99 85 94 111 111 90
Nordreisa 102 99 91 98 105 103 92
Lyngen 98 100 76 94 108 120 87
Storfjord 93 113 79 107 117 98 91
Kåfjord - Gaivuotna 97 94 84 98 104 120 79
Skjervøy 108 104 88 83 119 97 99
Kvænangen 85 80 84 84 119 147 85

Landsgjennomsnittet = 100

1.1.2010 0-17 år 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år+Rel. andel 
kvinner 

18-39 år

NORD-TROMS 100 94 91 88 101 118 92
Nordreisa 104 95 95 93 102 107 101
Lyngen 98 96 88 83 100 124 88
Storfjord 103 92 101 81 110 108 97
Kåfjord - Gaivuotna 93 97 86 86 108 124 85
Skjervøy 106 94 89 86 91 120 91
Kvænangen 86 83 81 93 92 149 78

Landsgjennomsnittet = 100
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Midt-Troms "mangler" noen 30-40 åringer i forhold til
landsgjennomsnittet og har noen eldre i "overskudd".
Regionen har flere kommuner med mange eldre, men
også flere kommuner med mange barn. Lavangen,
Dyrøy,Torsken og Tranøy er de mest forgubbede
kommunene i regionen. Unge kvinner er mangelvare i
de fleste kommuner. Dyrøy, som har få innbyggere
mellom 18 og 39 år, har imidlertid flere kvinner enn
menn i denne aldersklassen.

Prognosene for 2010 viser at det ventes moderat
økning i andelen over 60 år i forhold til gjennom-
snittet for landet. Det er estimert at Tranøy vil ligge
over 50 prosent over landsgjennomsnittet i den eldste
aldersgruppen, og med svært små kull i alle alders-
grupper under 50 år. Bardu, Salangen og Målselv ligger
an til at forholdsvis mange av innbyggerne vil være
under 30 år. Berg skiller seg ut, med mange kvinner
under 40 år i denne prognosen.

REGION TROMSØ

Regionen Tromsø består av Tromsø kommune, som
har 96 prosent av innbyggerne, og Karlsøy kommune.
Tromsø kommune er den kommunen i Nord-Norge
som har hatt sterkest vekst på 90-tallet, mens Karlsøy
har hatt en betydelig tilbakegang. I følge fram-
skrivingen vil veksten i Tromsø fortsette i perioden
2000-2010, men på langt nær i samme tempo som
tidligere.Tilbakegangen i Karlsøy ser ut til å fortsette
med uforminsket styrke.

Tromsø kommune, og dermed regionen, har en svært
ung befolkning. Denne aldersprofilen er resultatet av
flere års vekst. Særlig aldersklassen 30-39 år er over-
representert.Tromsø har også flere kvinner enn menn
i alderen 18-39 år.

På grunn av forventet lavere netto innflytting de neste
ti årene enn i de ti forrige, viser prognosen en alders-
profil i 2010 som går i retning av profilen for landet
som helhet. Likevel vil Tromsø fremdeles ha en for-
holdsvis ung befolkning, med relativt få personer over
60 år. Eldreandelen forventes å vokse ytterligere i
Karlsøy.

1.1.2000 0-17 år 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år+Rel. andel 
kvinner 

18-39 år

TROMSØ 106 109 118 107 95 70 106
Tromsø 106 110 119 107 95 68 107
Karlsøy 96 92 83 106 102 118 83

Landsgjennomsnittet = 100

1.1.2010 0-17 år 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år+Rel. andel 
kvinner 

18-39 år

TROMSØ 102 106 112 107 101 80 103
Tromsø 102 106 113 108 101 79 103
Karlsøy 87 99 85 89 114 123 81

Landsgjennomsnittet = 100

1.1.2000 0-17 år 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år+Rel. andel 
kvinner 

18-39 år

MIDT-TROMS 101 98 91 94 105 108 88
Lenvik 105 99 98 99 100 98 92
Lavangen 93 88 77 86 101 146 90
Bardu 99 123 89 93 109 90 85
Salangen 100 95 85 94 120 108 88
Målselv 101 115 100 90 93 98 81
Sørreisa 107 91 93 99 108 101 94
Dyrøy 91 80 73 98 103 148 111
Tranøy 93 83 68 96 125 136 82
Torsken 94 82 88 85 104 141 93
Berg 111 82 91 81 98 123 91
Balsfjord 96 85 87 92 115 125 85

Landsgjennomsnittet = 100

1.1.2010 0-17 år 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år+Rel. andel 
kvinner 

18-39 år

MIDT-TROMS 101 103 90 91 98 111 89
Lenvik 107 96 92 98 102 101 96
Lavangen 97 103 85 83 92 127 81
Bardu 103 116 98 86 93 102 86
Salangen 109 118 97 81 85 102 80
Målselv 105 119 92 92 91 98 86
Sørreisa 99 98 88 97 106 109 90
Dyrøy 86 95 83 82 114 133 96
Tranøy 77 88 78 77 116 153 82
Torsken 84 95 80 98 97 137 89
Berg 94 107 83 99 91 120 100
Balsfjord 93 89 82 89 100 135 84

Landsgjennomsnittet = 100

Befolkning % Befolkning % Befolkning % 
1.1.2000 endring 1.1.2005 endring 1.1.2010 endring

1990-2000 2000-2005 2000-2010

TROMSØ 61641 16 63500 3 65600 6
Tromsø 59145 17 61200 3 63300 7
Karlsøy 2496 -10 2300 -7 2300 -9
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REGION SØR-TROMS

Sør-Troms har hatt en viss nedgang i folketallet etter
1990, men kan i følge prognosen forvente en
stabilisering av folketallet inn i det nye århundret.
Regionsenteret Harstad var den eneste kommunen
som hadde vekst på 90-tallet. Denne trenden er
forventet å holde seg, men med en økning av veksten i
Harstad.Veksten i sentrum ser altså ut for å kompen-
sere for nedgangen i omlandet – de røde kommunene
på kartet. Resultatet blir en stadig sentralisering innad
i regionen. Nedgangen i folketallet har vært størst i
Ibestad og Bjarkøy, og slik ser det ut til å bli også i
fortsettelsen.

Når det gjelder befolkningens alderssammensetning,
skiller Harstad seg klart ut fra periferiområdene i
regionen, med forholdsvis mange barn og få eldre.
Denne regionen rommer de to mest utpregede eldre-
kommunene i landsdelen; Ibestad og Bjarkøy, og
dessuten Gratangen, som også ligger over 50 prosent
over landsgjennomsnittet i andelen over 60 år.
Kvæfjord har en aldersprofil som ligger tett opp mot
profilen i Harstad. Regionen ligger på landsgjennom-
snittet i andelen kvinner i aldersklassen 18-39 år. De
kommunene som har få unge voksne har dessuten lav
kvinneandel i de samme aldersklasser.

Framskrivingen viser en eldre befolkning i Sør-Troms i
2010 enn i 2000, noe som skyldes en forventet økning
i andelen eldre blant annet i Harstad. Harstads omland
vil i følge prognosene fremdeles være Nord-Norges
mest forgubbede område også om ti år. Spesielt ille
ser det ut til å bli i Ibestad.

REGION VESTERÅLEN

Folketallet i Vesterålen har gått ned med nesten tre
prosent i løpet av 90-årene. I denne utviklingen ligger
det samtidig en sterk intern sentralisering, der region-
senteret Sortland har vokst raskt, mens omlandet i
varierende grad har blitt tømt for folk. Særlig Bø og
Andøy er ille ute. Denne utviklingen er forventet å
fortsette også de neste ti årene.Veksten i Sortland er
imidlertid anslått til å minke noe i perioden, mens
nedgangen i omlandet ikke vil bli riktig så stor som
før.Andøy og Bø vil i følge prognosen fortsette å
miste mange innbyggere.
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Befolkning % Befolkning % Befolkning % 
1.1.2000 endring 1.1.2005 endring 1.1.2010 endring

1990-2000 2000-2005 2000-2010

VESTERÅLEN 31341 -3 31000 -1 31000 -1
Sortland 9230 11 9600 4 10000 8
Hadsel 8321 -4 8400 1 8400 1
Bø 3288 -14 3100 -6 2900 -10
Øksnes 4758 -2 4700 -2 4700 -2
Andøy 5744 -13 5300 -8 5000 -12

Befolkning % Befolkning % Befolkning % 
1.1.2000 endring 1.1.2005 endring 1.1.2010 endring

1990-2000 2000-2005 2000-2010

SØR-TROMS 35602 -3 35800 1 36100 1
Harstad 23025 3 23700 3 24300 6
Lødingen 2471 -13 2400 -3 2300 -6
Kvæfjord 3287 -7 3200 -3 3100 -5
Skånland 3109 -9 3100 1 3100 1
Bjarkøy 602 -17 550 -7 500 -14
Ibestad 1763 -21 1600 -9 1500 -17
Gratangen 1345 -9 1300 -7 1200 -9

1.1.2000 0-17 år 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år+Rel. andel 
kvinner 

18-39 år

SØR-TROMS 101 95 89 103 107 106 98
Harstad 104 97 97 105 106 93 102
Lødingen 96 82 78 97 111 132 89
Kvæfjord 106 95 82 106 107 101 92
Skånland 93 104 69 112 116 112 95
Bjarkøy 90 67 69 69 129 168 76
Ibestad 78 80 62 85 108 179 83
Gratangen 96 87 72 89 88 153 83

Landsgjennomsnittet = 100

1.1.2010 0-17 år 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år+Rel. andel 
kvinner 

18-39 år

SØR-TROMS 99 101 93 94 102 108 98
Harstad 103 103 98 98 99 98 103
Lødingen 86 97 77 87 108 136 89
Kvæfjord 96 99 81 91 114 115 89
Skånland 96 97 98 81 114 112 99
Bjarkøy 81 92 81 81 88 158 68
Ibestad 76 84 68 79 103 169 86
Gratangen 93 107 76 78 100 133 73

Landsgjennomsnittet = 100
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Sortland og Øksnes har begge en forholdsvis ung
befolkning, mens de eldre er overrepresentert i de
andre kommunene. Spesielt Bø har svært mange
personer over 60 år. Kvinneandelen er imidlertid høy
i alderen 18-39 år i samtlige kommuner unntatt
Andøy.

Aldersprofilen for Vesterålen er ikke forventet å
endre seg nevne verdig de nærmeste ti årene.
Framskrivingen viser en del endringer i de enkelte
kommuner, men disse vil langt på vei oppveie hver-
andre når regionen sees under ett. Prognosen viser
økende kvinneandelen i alderen 18-39 år i Andøy.

REGION LOFOTEN

Med to "likeverdige" kommuner;Vågan og Vestvågøy,
er Lofoten ingen tradisjonell, sentrert region.Vågan er
her satt som regionsenteret, siden Sparebank1 Nord-
Norge har regionkontor der. Men det hadde heller
ikke vært urimelig å definere Vestvågøy som sentrum.
Lofotens samlede folketall har forandret seg lite fra
1990 til 2000.Vestvågøy har fått noen flere inn-
byggere, mens de andre kommunene har mistet noen
innbyggere. Moskenes har hatt størst nedgang i for-
hold til folketallet. Framskrivingen til 2010 viser en
stabilisering av folketallet for Vågan og Vestvågøy, og
nedgang for Moskenes og Flakstad. Hvis denne prog-
nosen slår til, vil regionen polariseres, med større
forskjeller mellom de "store" og de små kommunene.

Lofoten har i dag forholdsvis mange barn, mens det er
mange av de over 60 år. Flakstad skiller seg ut, med
både mange barn og mange eldre. Moskenes har
størst andel over 60 år og svært lav andel kvinner i
aldersklassen 18 og 39 år.

1.1.2000 0-17 år 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år+Rel. andel 
kvinner 

18-39 år

VESTERÅLEN 102 91 91 97 102 113 97
Sortland 109 95 98 105 94 94 102
Hadsel 100 91 86 97 109 114 96
Bø 86 73 85 85 101 162 101
Øksnes 107 98 94 91 100 104 101
Andøy 95 91 90 93 105 123 86

Landsgjennomsnittet = 100

1.1.2010 0-17 år 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år+Rel. andel 
kvinner 

18-39 år

VESTERÅLEN 100 97 90 95 101 111 97
Sortland 109 103 99 100 103 88 95
Hadsel 99 101 89 89 100 115 95
Bø 86 82 76 96 99 146 97
Øksnes 104 95 91 96 96 110 104
Andøy 87 92 81 94 107 133 97

Landsgjennomsnittet = 100

1.1.2000 0-17 år 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år+Rel. andel 
kvinner 

18-39 år

LOFOTEN 103 95 88 98 97 113 96
Vågan 99 100 87 104 100 108 93
Flakstad 113 79 85 86 86 132 99
Vestvågøy 106 93 91 96 95 111 102
Moskenes 96 98 78 83 99 137 73

Landsgjennomsnittet = 100

Befolkning % Befolkning % Befolkning % 
1.1.2000 endring 1.1.2005 endring 1.1.2010 endring

1990-2000 2000-2005 2000-2010

LOFOTEN 22906 0 22700 -1 22800 -1
Vågan 9229 -1 9200 0 9300 1
Flakstad 1575 -2 1500 -2 1500 -4
Vestvågøy 10750 2 10600 -1 10700 -1
Moskenes 1352 -6 1300 -4 1300 -6
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Barneandelen er forventet å øke i Lofoten, samtidig
som andelen eldre i følge prognosen for 2010 vil gå
ned. Likevel vil regionen fortsatt ha relativt mange
eldre. Prognosen viser fortsatt kvinnemangel i alders-
klassen under 40 år i Moskenes, samtidig som kom-
munen skiller seg ut med størst andel personer over
60 år.

REGION OFOTEN

Ofoten har hatt betydelig nedgang i folketallet på 
90-tallet, men hvis Statistisk sentralbyrås prognoser
slår til, vil de neste ti år bli bedre. Regionsenteret
Narvik har holdt stand fra 1990 til 2000, med et
stabilt folketall. Folketallet i omlandet har derimot
sunket betraktelig. Prognosene viser en stabil utvikling
for regionen under ett fram til 2010, men med
betydelig nedgang i folketallet i Evenes og Tjeldsund.
Prognosen for befolkningsendring for Ballangen og
Tysfjord i 1999 var en nedgang på 0,2 prosent for
begge kommunene. Faktisk endring ble en nedgang på
2,2 og 2,3 prosent.

Ofoten har en relativt gammel befolkning, men likevel
en rimelig stor andel barn. Samtlige kommuner ligger
over landsgjennomsnittet i andel personer over 60 år.
Evenes skiller seg ut, med både mange eldre, et
betydelig "underskudd" i 30-års alderen, og lav kvinne-
andel i alderen 18-39 år. Situasjonen er heller ikke så
lys i Tjeldsund.Takket være mange unge kvinner i
Narvik har regionen som helhet god balanse mellom
kjønnene i aldersgruppen 18-39 år.

Den framskrevne befolkningen for Ofoten i 2010 er
noe eldre enn dagens befolkning.Andelen personer
40-49 år har sunket betraktelig, samtidig som barna
utgjør en mindre del av totalen. Forgubbingsprosessen
er forventet å fortsette i Tjeldsund og Evenes.
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Befolkning % Befolkning % Befolkning % 
1.1.2000 endring 1.1.2005 endring 1.1.2010 endring

1990-2000 2000-2005 2000-2010

OFOTEN 26727 -4 26700 0 26700 0
Narvik 18600 0 18700 0 18900 2
Tysfjord 2302 -12 2300 1 2300 1
Tjeldsund 1527 -11 1400 -6 1400 -10
Evenes 1523 -12 1400 -6 1400 -9
Ballangen 2775 -9 2800 1 2800 -1

1.1.2000 0-17 år 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år+Rel. andel 
kvinner 

18-39 år

OFOTEN 97 93 90 102 103 115 99
Narvik 98 95 95 103 97 111 103
Tysfjord 96 88 84 99 119 116 96
Tjeldsund 89 90 81 94 114 132 94
Evenes 83 96 68 103 129 128 86
Ballangen 97 86 79 101 109 125 87

Landsgjennomsnittet = 100

1.1.2010 0-17 år 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år+Rel. andel 
kvinner 

18-39 år

OFOTEN 97 95 91 95 105 113 98
Narvik 99 97 93 99 104 107 101
Tysfjord 93 100 88 88 104 121 95
Tjeldsund 85 85 78 91 112 140 91
Evenes 88 79 88 77 118 140 88
Ballangen 97 96 89 86 105 120 8

Landsgjennomsnittet = 100

1.1.2010 0-17 år 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år+Rel. andel 
kvinner 

18-39 år

LOFOTEN 109 91 89 92 101 109 99
Vågan 105 91 95 92 106 106 102
Flakstad 112 96 73 90 94 118 97
Vestvågøy 112 91 86 94 98 108 99
Moskenes 105 85 85 81 97 130 86

Landsgjennomsnittet = 100
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REGION SALTEN

Bodø har hatt en svært stor vekst fra 1990 til 2000,
mens samtlige av de andre kommunene i regionen
Salten (unntatt Røst) har mistet innbyggere. Noen av
omlandskommunene har hatt en svært stor nedgang.
Salten er dermed en region med et ekspanderende
sentrum i et omland i tilbakegang. Hvis framskrivingen
slår til vil veksten i Bodø avta noe i årene som
kommer, men den vil fremdeles være betydelig.
Tilbakegangen i omlandet ser ut til å fortsette.
Skjerstad, Beiarn, Steigen og Gildeskål har de verste
prognosene. Om vi sammenligner prognosen for
endringer i løpet av 1999 med faktisk endring, er
utslaget spesielt stort for Værøy. Prognosen var en
vekst på 0,7 prosent, mens faktisk endring ble en
nedgang på hele 4,3 prosent.

Regionsenteret Bodø har forholdsvis mange inn-
byggere under 50 år og få over 60.Alle omlands-
kommunene har en andel eldre som ligger over lands-
gjennomsnittet; noen av kommunene svært høyt over.
Skjerstad og Gildeskål ligger aller høyest.Andelen
barn er likevel ikke lav i noen av kommunene i
regionen. Bodø har ingen mangel på unge kvinner, til
forskjell fra en del av kommunene i omlandet. Sørfold
har aller lavest andel kvinner i alderen 18-39 år, fulgt
av Beiarn og Gildeskål.

Prognosen sier at Salten i løpet av de neste ti årene
vil få en aldersprofil som vil ligge tett opp mot
profilen for landet som helhet. Det vil fremdeles være
et betydelig skille mellom sentrum (Bodø) og omland,
men dette skillet ser ut til å bli mindre markert enn i
dag, da andelen eldre i Bodø øker betraktelig. Bodø vil
likevel fremdeles ha en ung befolkning ti år fra nå,
mens samtlige omlandskommuner er gitt verdier på til
dels langt over 100 for aldersklassen over 60 år. I følge
framskrivingen vil det være lavest kvinneandel (18-39
år) i Sørfold og en andel om lag på landsgjennom-
snittet i Bodø, Meløy og Fauske i 2010.
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1.1.2000 0-17 år 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år+Rel. andel 
kvinner 

18-39 år

SALTEN 104 101 97 101 100 96 97
Bodø 107 108 110 106 95 77 101
Meløy 111 92 88 92 94 112 93
Gildeskål 97 81 72 89 103 148 89
Beiarn 96 79 75 96 114 135 82
Saltdal 95 95 85 103 115 110 93
Fauske 99 98 90 99 111 104 97
Skjerstad 101 77 69 88 93 156 87
Sørfold 94 90 76 99 122 122 77
Steigen 100 93 67 94 103 135 88
Hamarøy 98 80 70 99 115 135 95
Røst 104 99 96 93 73 121 97
Værøy 98 93 98 74 105 125 78

Landsgjennomsnittet = 100

1.1.2010 0-17 år 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år+Rel. andel 
kvinner 

18-39 år

SALTEN 103 103 98 97 100 98 98
Bodø 106 106 106 103 99 83 101
Meløy 110 101 87 92 95 105 98
Gildeskål 91 98 78 82 103 136 92
Beiarn 88 85 67 89 114 143 91
Saltdal 93 99 89 90 107 119 94
Fauske 99 98 94 93 100 111 99
Skjerstad 84 110 72 81 103 140 88
Sørfold 86 97 90 85 110 128 77
Steigen 96 93 76 80 108 134 93
Hamarøy 85 107 78 80 113 131 76
Røst 101 101 90 98 98 108 90
Værøy 108 91 89 104 80 115 94

Landsgjennomsnittet = 100

Befolkning % Befolkning % Befolkning % 
1.1.2000 endring 1.1.2005 endring 1.1.2010 endring

1990-2000 2000-2005 2000-2010

SALTEN 76235 3 77600 2 79100 4
Bodø 41367 13 43400 5 45400 10
Meløy 6796 -4 6700 -1 6700 -1
Gildeskål 2351 -9 2200 -6 2100 -9
Beiarn 1311 -12 1200 -7 1200 -11
Saltdal 4887 -6 4800 -1 4700 -3
Fauske 9632 -4 9700 0 9700 1
Skjerstad 1098 -11 1000 -7 1000 -13
Sørfold 2367 -16 2300 -1 2300 -4
Steigen 2977 -9 2800 -7 2700 -11
Hamarøy 2008 -13 1900 -3 1900 -6
Røst 666 6 650 -2 650 0
Værøy 775 -13 800 5 800 4



E n  d e m o g r a f i s k  b e s k r i v e l s e  a v  N o r d - N o r g e

REGION NORD-HELGELAND

Nord-Helgeland har hatt stabil folketallsutvikling fra
1990 til 2000. Rana og Nesna har vokst. De andre
kommunene i regionen, spesielt Træna og Rødøy, har
hatt nedgang. I følge framskrivingen vil folketallet på
Nord-Helgeland synke noe fram til 2010.Veksten i
Rana ser ut til å være over, og Hemnes, Rødøy og 
Lurøy kan forvente fall i folketallet. På den annen side
er den tidligere "versting"-kommunen Træna spådd en
viss vekst. Om vi sammenligner prognosen for Træna
for året 1999 med faktisk endring dette året kan en
kanskje stille et spørsmålstegn ved den forventede
veksten. Prognosen var en vekst på 0,9 prosent, mens
faktisk utvikling ble en nedgang på 3,7 prosent.

Aldersprofilen på Nord-Helgeland har en dump i 
18-29 år og står litt opp i begge endene. Regionen har
altså forholdsvis mange barn og eldre, uten at
avvikene fra landsgjennomsnittet er store. I alle
kommunene unntatt regionsenteret Rana, er de over
60 år overrepresenterte. Ellers er det betydelige
aldersmessige forskjeller mellom kommunene.
En høy andel kvinner under 40 år i Rana, Nesna og
Træna holder regionens gjennomsnitt 

De som kom flyttende til Rana som en følge av opp-
byggingen av Jernverket og Koksverket blir stadig
eldre. Mens Rana tidligere har hatt en svært lav andel
eldre, vil kommunen ha flere personer over 60 år enn
landsgjennomsnittet i 2010. Dermed vil også
regionens andel eldre øke, selv om omlandet i følge
framskrivingen vil få en lavere andel personer over 
60 år. Prognosen gir Hemnes og Træna mangel på
unge kvinner, mens resten av regionen ser ut til å få 
et visst overskudd.
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Befolkning % Befolkning % Befolkning % 
1.1.2000 endring 1.1.2005 endring 1.1.2010 endring

1990-2000 2000-2005 2000-2010

NORD-HELGELAND 35969 0 35800 0 35700 -1
Rana 25255 2 25300 0 25300 0
Nesna 1882 4 1900 1 1900 2
Hemnes 4689 -3 4500 -3 4400 -5
Lurøy 2107 -7 2000 -4 2000 -5
Træna 466 -12 500 5 500 5
Rødøy 1570 -10 1500 -3 1500 -4

1.1.2000 0-17 år 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år+Rel. andel 
kvinner 

18-39 år

NORD-HELGELAND 103 92 96 97 102 108 98
Rana 102 92 100 101 103 102 99
Nesna 111 98 92 87 90 110 113
Hemnes 99 88 85 91 110 123 91
Lurøy 103 90 82 85 102 129 91
Træna 102 87 103 88 85 123 104
Rødøy 116 98 73 83 96 119 96

Landsgjennomsnittet = 100

1.1.2010 0-17 år 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år+Rel. andel 
kvinner 

18-39 år

NORD-HELGELAND 102 95 92 98 100 109 101
Rana 101 94 93 101 102 106 103
Nesna 118 99 97 91 92 95 123
Hemnes 95 94 87 94 98 124 86
Lurøy 100 101 83 85 94 125 97
Træna 105 89 87 110 88 111 85
Rødøy 107 107 87 83 95 110 102

Landsgjennomsnittet = 100



E n  d e m o g r a f i s k  b e s k r i v e l s e  a v  N o r d - N o r g e

REGION SØR-HELGELAND

Folketallet på Sør-Helgeland har ikke forandret seg
mye siden 1990. I følge befolkningsframskrivingen vil
det heller ikke skje store endringer de neste ti årene.
Totaltallene for regionen inneholder imidlertid store
ulikheter mellom kommunene. Siden 1990 har
Brønnøy og Vefsn hatt økning i folketallet. Resten av
kommunene har mistet innbyggere. Fram til 2010 er
det forventet at Brønnøy vil fortsette å vokse i høyt
tempo, mens Vefsn og Alstahaug/Leirfjord får en mer
moderat vekst. Resten av regionen ser ut til å kunne
forvente fortsatt nedgang.

Sør-Helgeland ligger på landsgjennomsnittet i andel
barn, og noe under gjennomsnittet i aldersklassen 
18-49 år. Fra 50 år og opp er regionen overrepre-
sentert, uten at avviket er stort.Alstahaug skiller seg
ut med få personer over 60 år, mens Brønnøy ligger
på landsgjennomsnittet. I resten av kommunene er det
forholdsvis mange personer over 60 år.Vevelstad og
Bindal er de to kommunene som har størst under-
skudd av unge kvinner. Regionen sett under ett, har
imidlertid forholdsvis mange kvinner i alderen 
18-39 år.

Prognosen sier at om ti år har Sør-Helgeland fått en
noe eldre befolkning enn i dag. Det er forventet at
Brønnøy vil skille seg ut, med mange barn og en lavere
andel eldre enn de andre kommunene i regionen.Vega,
Bindal og Hattfjelldal ser ut til å bli kommunene med
flest innbyggere over 60 år. Kvinneandelen blant de
unge voksne ser ut til å forbli rimelig høy i regionen,
med Vevelstad på bunnen og Alstahaug på topp.
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Befolkning % Befolkning % Befolkning % 
1.1.2000 endring 1.1.2005 endring 1.1.2010 endring

1990-2000 2000-2005 2000-2010

SØR-HELGELAND 43460 -1 43800 1 44300 2
Vefsn 13553 2 13700 1 13800 2
Bindal 1921 -8 1800 -4 1800 -7
Sømna 2116 0 2100 0 2100 0
Brønnøy 7433 7 7800 5 8200 10
Vega 1414 -9 1400 -4 1300 -6
Vevelstad 592 -12 600 -2 600 -3
Herøy 1881 -10 1900 0 1900 -2
Alstahaug 7440 -1 7500 1 7800 4
Leirfjord 2242 -5 2300 1 2300 1
Grane 1652 -5 1600 -4 1600 -6
Hattfjelldal 1634 -5 1600 -4 1600 -5
Dønna 1582 -11 1500 -3 1500 -5

1.1.2000 0-17 år 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år+Rel. andel 
kvinner 

18-39 år

SØR-HELGELAND 102 93 92 97 104 109 98
Vefsn 99 91 99 98 106 108 97
Bindal 98 81 70 102 110 134 89
Sømna 104 93 95 85 103 115 91
Brønnøy 109 97 97 95 91 103 103
Vega 100 80 77 93 115 131 96
Vevelstad 83 106 69 102 118 127 88
Herøy 101 93 83 90 107 120 96
Alstahaug 106 100 96 104 108 88 101
Leirfjord 111 87 81 104 87 117 98
Grane 97 82 84 93 105 133 95
Hattfjelldal 95 93 84 81 118 127 93
Dønna 98 96 82 91 108 122 99

Landsgjennomsnittet = 100

1.1.2010 0-17 år 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år+Rel. andel 
kvinner 

18-39 år

SØR-HELGELAND 102 96 90 96 101 110 98
Vefsn 99 95 91 101 100 110 99
Bindal 93 89 74 78 118 137 90
Sømna 100 94 87 101 94 115 97
Brønnøy 113 95 93 100 99 95 105
Vega 93 85 79 84 104 140 96
Vevelstad 85 93 97 79 112 130 77
Herøy 97 99 89 90 97 120 90
Alstahaug 104 98 93 96 102 103 99
Leirfjord 104 109 90 90 106 99 90
Grane 93 95 88 87 101 127 92
Hattfjelldal 91 93 88 92 90 134 90
Dønna 99 90 86 89 103 123 98

Landsgjennomsnittet = 100



N o t a t e r
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