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Statistikkgrunnlag for samfunnsdelen – 
Sør-Aurdal mot 2030 
 

Tall hentet April 2021 

 

Formålet med dette dokumentet er å bidra med kunnskap og innsikt til kommuneplanens 

samfunnsdel. Dette dokumentet gir beskrivelser av situasjonen i dag, samt utviklingstrekk og 

utfordringer for Sør-Aurdal og Sør-Aurdalssamfunnet fremover. Kunnskapsgrunnlaget er ikke en 

fullstendig oversikt over alle områder i kommunen, men peker på viktige forhold som skal bidra til en 

felles forståelse av nåsituasjonen og fremtidige behov i kommunen. Tallene er hentet fra Statistisk 

sentralbyrå (SSB), Folkehelseinstituttet (FHI), Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), 

Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og 

kommunen sine egne tall.  

 

Demografi 
En befolkningsvekst bidrar til en yngre befolkning, ettersom veksten i hovedsak består av fødte eller 

tilflyttere, som er i arbeidsfør alder. Dette bidrar til en bedre kommuneøkonomi i form av økte 

skatteinntekter.  

Typisk for Innlandskommuner er at unge flytter fra distriktene til mer sentrale strøk, som medfører at 

også fødselstallene går kraftig ned i distriktene. I kommuner med stor fraflytting dør det flere enn det 

fødes.  

1.oktober 2020 er det registrert 2910 innbyggere i Sør-Aurdal kommune. Den historiske 

befolkningsveksten har vært negativ i Sør-Aurdal de siste årene.  
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I tabellen under ser vi at det har vært en total befolkningsnedgang i alle Valdreskommunene, unntatt 

i Øystre Slidre de siste årene. 

 

 

Befolkningsframskrivinger 

Figurene under er basert på befolkningsframskrivingene fra august 2020.  

Figuren er utviklet av kommunal- og moderniseringsdepartementet på bakgrunn av tall fra 

hovedalternativet i Statistisk sentralbyrås kommunevise befolkningsframskrivinger.  

Folkemengde per 1. januar. Registrert 2020, 

framskrevet i tre alternativer i 2050 fra SSB: 

Registrert 2020: 2954 

Hovedalternativet: 2734 

Lavalternativet: 2475 

Høyalternativet: 2990 

Både hovedalternativet og lavalternativet viser 

en synkende befolkning i Sør-Aurdal. 

Høyalternativet viser en lav befolkningsøkning.  

 

 

Den forventet utvikling ifølge hovedalternativet viser at det i Sør-Aurdal i 2030 vil være 2811 

innbyggere, og i 3050 vil det være 2734 innbyggere. Dette tilsvarer en nedgang i befolkningen på 220 

personer (-7,4%) på 30 år. Historisk har Sør-Aurdal hatt den høyeste nedgangen i antall innbyggere i 

Valdres, og det har vært en raskere nedgang enn det som har blitt fremskrevet som lav vekst av SSB.  

Befolkningsutviklingen viser en skjev alderssammensetning, der vi blir færre unge og flere eldre. De 

eldre lever lenger enn tidligere og de unge flytter ut av kommunen.  

Kommune 01.01.2015 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.09.2020 2015> 2018> 2019> 2020> 

Etnedal 1402 1352 1305 1279 1256 -146 -96 -49 -23 

Nord-Aurdal 6466 6443 6418 6413 6361 -105 -82 -57 -52 

Sør-Aurdal 3094 3014 2981 2954 2910 -184 -104 -71 -44 

Vestre Slidre 2180 2139 2135 2125 2120 -60 -19 -15 -5 

Vang 1619 1601 1610 1578 1554 -65 -47 -56 -24 

Øystre Slidre 3199 3221 3208 3229 3218 19 -3 10 -11 

Totalt 
Valdres 17 960 17 770 17 657 17 578 17 419 -541 -351 -238 -159 

Tabell 1: Folketall i Valdres 
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Andelen eldre i befolkningen vil øke. Andelen av befolkningen som er 70 år og eldre i Sør-Aurdal 2020 

er 568 personer (19,2%) og i 2050 vil det være 845 personer (30,9%). I figuren over fra SSB ser vi 

alderssammensetningen som viser at vi blir flere eldre i forhold til unge.  

Utviklingen av antall personer i alderen 20-64 år i forhold til antall personer 65 år og eldre er et 

utrykk for forsørgerbyrden for eldre. Den er et mål 

på forholdet mellom antall personer i aldre der folk 

typisk arbeider og antall personer i eldre 

aldersgrupper som ikke arbeider. Dette 

forholdstallet er større i Sør-Aurdal enn for hele 

landet.  

 

 

 

Uansett hvilket alternativ man ser på i 

befolkningssammensetningen til venstre vil det bli 

flere eldre i forhold til unge i framtiden. SSB sin 

befolkningsprognose anslår en endring fra 2954 

personer i 2020 til 2747 personer i 2040 etter 

hovedalternativet.  

Det vil være viktig å planlegge for en nedgang i 

befolkningen, og endring i 

befolkningssammensetningen. Der det prioriteres på 

en slik måte at innbyggere fremdeles vil ha mulighet 

til å leve gode liv i trygge samfunn, tross denne 

nedgangen.  
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Folketall etter grunnkretsene i kommunen  

  

Personer   

                                        2000 2005 2010 2015 2020   

05400101 Liagrenda 89 83 82 83 67 Nedgang 

05400102 Stavadalen 61 48 47 49 54 Nedgang 

05400103 Renli 312 317 302 296 279 Nedgang 

05400104 Kyrkjebjørgo 69 70 59 60 51 Nedgang 

05400105 Spangrud 167 176 148 167 180 Oppgang 

05400106 Klokkermoen 242 237 248 235 221 Nedgang 

05400107 Voll 405 409 400 409 394 Nedgang 

05400108 Island 152 158 139 112 111 Nedgang 

05400109 Leirskogen 186 192 191 174 160 Nedgang 

05400110 Fønhus 102 97 97 102 102   

05400111 Smedlund 122 117 131 125 129 Oppgang 

05400112 Sæterbygda 78 76 62 62 57 Nedgang 

05400113 Bagn/Reinli 
sameie 8 9 5 4 7 Nedgang 

05400201 Grimsrud 51 38 43 44 42 Nedgang 

05400202 Begna 215 185 180 184 161 Nedgang 

05400203 Garthus 57 51 61 59 55 Nedgang 

05400204 Tollefsrud 125 111 112 103 103 Nedgang 

05400205 Sørum 139 129 128 125 107 Nedgang 

05400301 Åsli 95 104 96 76 75 Nedgang 

05400302 Ildjarnstad 158 124 134 109 102 Nedgang 

05400303 Lia 140 124 123 119 116 Nedgang 

05400304 Nerstad 323 307 288 279 273 Nedgang 

05400305 Storruste 83 94 104 114 104 Oppgang  

05400306 Vassfaret . 1 . . . Nedgang 

05400307 Hedalsfjellet 8 8 5 3 2 Nedgang 

05409999 Uoppgitt 
grunnkrets 2 . 1 1 2   

Når vi ser på endring i folketall fordelt på grunnkretsene i kommunen fra 2000-2020 så har det vært 

en oppgang i folketallet i Spangrud, Smedlund og Storruste. Det har vært et uendret folketall i 

Fønhus, og ellers har det vært nedgang i de andre grunnkretsene.  

 

Forventet levealder 

Hvem, år Forventet levealder 

Kvinner 2020 84,8 

Kvinner 2050 89,6 

Menn 2020 84,5 

Menn 2050 89,1 

Den forventede levealderen blir høyere både for kvinner og menn frem mot 2050. Forventet 

levealder er en viktig pekepinn på hvordan det står til med folkehelsa i kommunen.  
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Innvandring 
01.01.2020 var det 220 innvandrere i Sør-Aurdal og 25 norskfødte med innvandrerforeldre. Personer 

med innvandrerbakgrunn i Sør-Aurdal er det flest som kommer fra Litauen, Polen, Nederland, Syria 

og Romania.  

Kommune Total innvandring i % 

Etnedal 8,43 

Nord-Aurdal 10,82 

Sør-Aurdal 8,23 

Vang 17,10 

Vestre Slidre 10,09 

Øystre Slidre 12,3 

Norge 18,2 

  
Tabelloversikten viser antall prosent av befolkningen 

som er innvandrere i Valdreskommunene. I Valdres er 

Sør-Aurdal den kommunen med lavest total 

innvandring, der 8,23% av befolkningen er innvandrere 

i 2021.  

Arbeidsinnvandrere 63 

Flyktninger og deres familie innvandrede 70 

Familieinnvandrere 54 

Utdanning (inkl. au pair) eller andregrunner 7 

Uoppgitt 27 

Kilde: SSB 

 

Integrering i Sør-Aurdal: 
61,9% av innvandrere var i arbeid i 2019, og for hele landet var dette tallet 67,7% og dermed noe 

høyere enn i Sør-Aurdal.  

 

Kilde: IMDi 
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Næringsliv 

 

Den største andelen av befolkningen i Sør-Aurdal arbeider innen helse- og sosialtjenester. Det er 

også en stor andel innen bygge- og anleggsvirksomhet, varehandel, reparasjon av motorvogner, 

industri og undervisning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er en større andel menn enn kvinner i arbeid etter fylte 20 år. Etter fylte 55 år blir denne 

ulikheten større.  
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Sysselsatte i prosent av befolkningen 15-74 år 2020: 

 

 

 

 

 

 

 

Antall ansatte i virksomheter 

Antall ansatte Virksomheter 

1-4 ansatte 83 

5-9 ansatte 23 

10-19 ansatte 22 

20-49 ansatte 13 

50-99 ansatte 4 

100 - 249 ansatte 1 

250 ansatte og over   

 

Det er 83 virksomheter registrert i Sør-Aurdal med 1-4 ansatte. 

 

Pendling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er 439 innbyggere som pendler til jobb i annen kommune, og 356 personer som pendler inn til 

jobb i Sør-Aurdal 2020. Dette tilsvarer at det det 83 personer flere som pendler ut av Sør-Aurdal 

kommune enn inn til kommunen. Den største andelen pendler til Nord-Aurdal kommune. 

 

Alder Andel  

15-19 år 47,8 

20-24 år 80,4 

25-39 år 82,2 

40-54 år 80,1 

55-66 år 68,5 

67-74 år 30,1 



8 
 

Barn og utdanning 
Høyest fullført utdanningsnivå 2019 

 

 

Andelen med høyest fullført utdanningsnivå er høyere i Sør-Aurdal enn for hele landet. Det er færre i 

befolkningen i Sør-Aurdal med universitets- høyskole utdanning enn andelen for hele landet.  

 

Barn 

Barn med barnehageplass 2020: 89,7% 

Elever i SFO 2020: 36,8% 

Elever som får skoleskyss 2020 1-10 klasse: 84,7% 

Antall barn under 18 år: 540 barn   

 

Befolkningens utdanningsnivå Sør-Aurdal

Grunnskolenivå Videregående skolenivå

Fagskolenivå Universitets- og høgskolenivå, kort

Universitets- og høgskolenivå, lang Uoppgitt eller ingen fullført utdanning

Befolkningens utdanningsnivå hele landet 

Grunnskolenivå Videregående skolenivå

Fagskolenivå Universitets- og høgskolenivå, kort

Universitets- og høgskolenivå, lang Uoppgitt eller ingen fullført utdanning
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Husholdninger:  

Det er en stor andel av Sør-Aurdal kommune sine 

husholdninger som er aleneboende og par uten 

hjemmeboende barn.  

 

 

 

 

Oppvekstbarometer for kommunen 

Oppvekstbarometeret nedenfor inneholder nøkkeltall for befolkning, levekår, barnehage og skole. 

fritid og nærmiljø og helsetilstand. Til sammen viser barometeret nøkkeltall for 30 statistikkemner, 

såkalte indikatorer. Nøkkeltallene er valgt ut fra et forebyggingspotensiale, men er også et resultat av 

hva som er tilgjengelig statistikk. I oversikten nedenfor sammenlignes noen nøkkeltall for kommunen 

og fylket med landstall. Vær oppmerksom på at også «grønne» verdier kan innebære en utfordring 

for kommunen, fordi landsnivået ikke nødvendigvis representerer et ønsket nivå.  
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Eiendom 
Bolig 

Det er 1561 eneboliger, 133 tomannsboliger og flermannsboliger, 26 leiligheter og 45 som er bygning 

for bofellesskap i kommunen. I snitt er det 2,08 personer per husholdning. I 2019 var det under 20% 

av befolkningen som leide bolig i Sør-Aurdal, og ca 80% av befolkningen som eide egen bolig.  

Type bolig 
Antall boliger (bebodde 

og ubebodde) 

Enebolig 1 561 

Tomannsbolig 84 

Rekkehus, kjedehus, 
andre småhus 

49 

Boligblokk 26 

Bygning for bofellesskap 45 

 

 

Tallene på boliger etter bygningsår sier noe om hvordan standard og tilstand det er på bolighusene i 

kommunen. De fleste boligene i kommunen er fra mellom 1961-2000. Fra 2001 er det bygget 75 

boliger, som er et snitt på 3,75 boliger per år. I 2020 ble det bygget 8 nye boliger.  

 

 

 

Boligtomter 

Det er 17 ledige kommunale boligtomter Sør-Aurdal, disse ligger i Hedalen, Begnadalen og Reinli.  

Hvor Antall kommunale tomter 

Reinli (Høve bustadfelt) 2 

Begnadalen (Begna byggefelt) 6 

Hedalen (Brunbakklia) 4 

Leirskogen 5 

Totalt 17 
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Det er en tomtereserve på 14 ubebygde tomter som eies privat i Bagn.  

 

Landbrukseiendommer 

I 2019 var det 398 bebodde 

landbrukseiendommer i Sør-Aurdal kommune. 

Det har vært nedgang i antall bebodde 

landbrukseiendommer i kommunen de siste 

årene. Den historiske utviklingen fra 2006 og frem 

til i dag kan ses på linjediagrammet under.   

 

 

 

Folkemengde mellom tettbebygd/spredtbebygd 

 

  1990 1995 2000 2015 2020 

Tettbygd strøk 593 662 605 697 638 

Spredtbygd strøk 2950 2877 2575 2396 2314 

Ukjent 25 18 209 1 2 

I 2020 bor det 638 personer i tettbebygde strøk, og 2314 i spredtbygd strøk. Linjediagrammet viser 

tydelig at det er en jevn nedgang i befolkningen som bor i spredtbygde strøk. Selv om det har vært en 

nedgang i befolkningen er det en økning i befolkningen som bor i tettbygde strøk. Dette kan tyde på 

at befolkningen i Sør-Aurdal ønsker å bo i mer tettbygde strøk. Et tettsted betegner et område der 

det bor minst 200 personer og der det (med noen unntak) ikke er mer enn 50 meter mellom husene.   

 

Fritidsboliger 

I Sør-Aurdal kommune var det 3519 fritidsboliger 1. januar 2021. Siden 1998 har det kommet 904 nye 

fritidsboliger i kommunen. I snitt tilsvarer dette 41,09 fritidsboliger i løpet av de siste 22 årene.   

Årstall Antall fritidsboliger 

2021 3519 

2010 3344 

1998 2615 
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I Sør-Aurdal er det 1091 regulerte tomter til fritidsbolig 

som ikke er fradelt. Det er 279 fradelte tomter som 

ikke er bebygd og 1813 tomter som er bebygde og 

regulert. Dette er tall fra september 2020. Når vi ser på 

oversikten over fritidsbyggområder er det flest 

fritidsboliger i områder utenfor fritidsbyggområder, 

dette er typiske områder som ikke er regulert.  

 

Arealbruk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Store deler av kommunens bebygde areal består av transport, telekommunikasjon og teknisk 

infrastruktur.  

 

Kilde: SSB 

Diagrammet viser hvor mange prosent av kommunen fordelt i markslag i områder som ikke er 

bebygd.  
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Arealressurser 

I Sør-Aurdal er det 27 046 dekar jordbruksareal, noe som utgjør omlag 2,4 prosent av kommunens 

landareal. Store deler av kommunen består av skog, der dette utgjør 776 436. 

Fulldyrka jord: Jordbruksareal som er dyrka til vanlig 

pløyedybde, og kan benyttes til åkervekster eller eng, og 

som kan fornyes ved pløying. I Sør-Aurdal kommune er 

dette 18 133 dekar.  

Overflatedyrka jord: Jordbruksareal som for det meste er 

rydda og jevna i overflata, slik at maskinell høsting er mulig. 

I Sør-Aurdal kommune er dette 1 013 dekar. 

Innmarksbeite: Jordbruksareal som kan benyttes som beite, 

men som ikke kan høstes maskinelt. Minst 50 prosent av 

arealet skal være dekket av kulturgras eller beitetålende 

urter. Arealet skal ha tydelig kulturpreg. I Sør-Aurdal 

kommune er dette 7 900 dekar. 

 

Viser antall dekar dyrka og dyrkbar jord som 

er omdisponert til andre formål enn 

landbruk. Diagrammet gir en oversikt over 

kommunens vedtak om omdisponering av 

landbruksarealer etter plan- og 

bygningsloven og etter jordloven, samt 

saksbehandling etter jord- og konsesjonslov. 

Kilde: Miljødirektoratet 

 

Sør-Aurdal kommune har hatt en større nydyrking enn omdisponering av dyrka og dyrkbar jord siden 

2015.  
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Husdyr 

I Sør-Aurdal er det 57 jordbruksforetak som har husdyr. 

Det er kun dyreslag som har størst betydning for 

arealbruken som er tatt med. Informasjon om husdyr 

hentes fra søknad om produksjonstilskudd. Et foretak kan 

ha flere dyreslag.  

 

 

 

 

 

Veg 
Sør-Aurdal kommune har et stort vegnett, med størst 

andel veg som er kategorisert som skogsbilveg 

(786,5km). Det er også en stor andel privat veg (534,9 

km), fylkesveg (114,8 km) og kommunal veg (48,9 

km). E16 som går gjennom kommunen utgjør 41,7 km.  

 

 

 

 

 

Klima og miljø 
Utslippsregnskapet under viser utslipp av de tre klimagassene CO₂, metan (CH₄) og lystgass (N₂O) 

fordelt på ni sektorer. 
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Diagrammet viser det totale utslippet i de ulike kommunene i Valdres. Sør-Aurdal ligger under Nord-

Aurdal og over de andre kommunene i Valdres på mengde utslipp.  

Utslipp klimagasser i kommunen: prosentendringen har siste året (2019) gått ned 3,6 % 

 

Avfall 

 

Mengder husholdningsavfall har økt en del i 2020. 

 

Biler i kommunen 

Personbiler i Sør-Aurdal sortert etter drivstofftype. Annet drivstoff er hovedsakelig hybrid.  

Personbiler 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bensin 1029 987 1009 948 899 875 818 816 736 691 651 

Diesel 636 710 773 855 919 981 1020 1061 1075 1102 1075 

El. 0 0 0 2 9 21 21 28 41 75 96 

Annet 
drivstoff 0 0 0 0 0 0 26 34 44 54 

71 
 

(Kilde: SSB) 

Det har vært en stor nedgang i antall personbiler med bensin, og antall biler med diesel kan det se ut 

som begynner å gå ned etter en nedgang i 2020. Antall biler med annet drivstoff som i hovedsak er 

hybrid og el har økt siden 2016.   


