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For hver tusen inn-
bygger fødes det ti 
barn hvert år i 
Norge. Folk fra Bir-
kenes er oftere på 
fødestuen enn snit-
tet.

b FØDSLER

Vi kan i dag presentere den sto-
re Føde-Toppen i Norge. Dette 
er tall som er hentet fra Statis-
tisk sentralbyrå, og som fortel-
ler hvilke kommuner som har 
høyest – og lavest – fødselsfre-
kvens. 

Fødselstall i Lillesand
På landsbasis blir det i snitt født 
knapt 53.000 smårollinger per 
år. Da har vi brukt et gjennom-
snitt av de tre siste årene. Dette 
utgjør 9,9 babyer per tusen inn-
byggere i Norge. Men det er bare 
123 av landets 422 kommuner 
som har høyere fødselsrate enn 
gjennomsnittet.

Dermed kan vi slå fast at 
kvinnene i Lillesand sørger for 

nøyaktig samme fruktbarhet. 
For i Lillesand har det de siste 
tre årene blitt født 108 barn i 
snitt hvert år. Dette utgjør også 
9,9 barn per tusen innbyggere. 
På listen over alle landets kom-
muner kommer Lillesand der-
med på 147. plass. 

I Birkenes kommune kom det 
til verden 63 barn i snitt hvert 
år i perioden 2016–18. Det gir 
så mange som 11,9 fødsler per 
tusen innbyggere, og en fin 44. 
plass på tabellen.

Laveste fruktbarhetstall
Fjoråret var faktisk det året 
hvor fruktbarhetstallet var det 
laveste noen gang i Norge. Det 
ble målt til 1,56 barn per kvin-
ne. 

– Nedgangen er en trend som 
nå har pågått i nesten ti år, sier 
rådgiver i seksjon for befolk-
ningsstatistikk i SSB, Espen 
Andersen, på byråets egne nett-
sider. 

Han forteller i artikkelen at 
fruktbarheten har falt hvert 
eneste år siden 2009, da den 
var 1,98. 

– Fruktbarheten har altså 
sunket med 0,42 barn, det vil si 
nesten et halvt barn per kvinne, 
det siste tiåret, sier Andersen.

SSB forklarer videre at en vik-
tig årsak til nedgangen i frukt-
barheten de siste årene er at 
stadig flere kvinner utsetter å få 
sitt første barn. Gjennomsnitts-
alderen for førstegangsfødende 
var 29,5 år for mødre, mens fe-
dre i gjennomsnitt var 31,8 år 
når de fikk sitt første barn. 

– Bare de siste to årene har 
gjennomsnittlig alder ved før-
ste fødsel for mødre økt med et 
halvt år, sier Andersen.

Rangering Norge og Aust-Agder
I Norge er det lille Roan kom-
mune i Trøndelag som er øverst 
på Føde-Toppen. I snitt kom det 
til verden 16,7 barn per tusen 
innbyggere der. Granvin i Hor-
daland følger så, før Oslo kom-
mer på tredjeplass med 14,1 
per tusen. Sist i Norge er Grue 
i Hedmark med 4,4 fødsler per 
tusen beboere. 

I Aust-Agder er det Iveland 
kommune som topper, med 
13,3 barn per tusen innbyggere, 
mens Gjerstad kommune er sist 
med 6,9 fødsler per tusen snu-
ter.

b Yngve Johnsen
En-to-tekst

Birkenes 
godt ut på 
fødetoppen

FØDE-TOPPEN: De siste tre årene har det kommet til verden i snitt 172 barn med bostedsadresse i Lillesand eller Birkenes.   ILLUSTRASJONSFOTO

LILLESAND: I Lillesand har det de siste tre årene blitt født 108 barn i 
snitt hvert år.

FØDETOPPEN I AUST-AGDER

Antall fødsler i snitt per år i årene 2016-18. 
Rangert etter antall per tusen innbyggere

                                                                                   Antall Per tusen

Iveland 18 13,3

Åmli 24 13,0

Birkenes 63 11,9

Froland 62 10,7

Grimstad 242 10,4

Evje og Hornnes 36 10,1

Lillesand 108 9,9

Arendal 428 9,5

Valle 11 9,5

Bykle 9 9,4

Vegårshei 19 8,9

Tvedestrand 51 8,4

Bygland 10 8,1

Risør 48 7,0

Gjerstad 17 6,9

Norge 52835 9,9


