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Spørgsmål nr. 240 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren kommentere videoen ""ISIS-terrorist" krydser 

grænsen" offentliggjort på youtube den 23. december 2016, 

hvor en person udklædt som ISIS-terrorist uhindret passerer 

grænsen mellem Danmark og Tyskland, og vil ministeren re-

degøre for, hvilke initiativer ministeren vil tage for at rette op 

på den ikke-eksisterende grænsekontrol de pågældende ste-

der?” 

 

Svar: 

 

1. Den midlertidige grænsekontrol udføres som en stikprøvekontrol, og de 

grænseovergange, der ikke er døgnbemandede, kontrolleres af baglandspa-

truljer. Jeg forventer naturligvis, at politiet tilrettelægger kontrollen så ef-

fektivt som muligt 

 

2. Justitsministeriet har endvidere til brug for besvarelsen af spørgsmålet 

indhentet følgende udtalelse fra Rigspolitiet, som ministeriet kan henholde 

sig til: 

 

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet et bidrag fra 

Syd- og Sønderjyllands Politi, der har oplyst, at det af den på-

gældende video fremgår, at den skulle være optaget ved græn-

seovergangen ved Rønsdam mellem Danmark og Tyskland i 

midten af december 2016.  

 

Syd- og Sønderjyllands Politi har i den forbindelse oplyst, at 

politikredsens sektorpatrulje – i forbindelse med den midlerti-

dige stikprøvevise grænsekontrol ved den dansk-tyske lande-

grænse – standsede to personer den 10. december 2016 kl. 

13.24 ved grænseovergangen ved Rønsdam. De to personer var 

i besiddelse af en uvirksom softballpistol samt et sort flag med 

arabisk tekst, som af politiets tolk efterfølgende blev oversat til 

”Ingen andre guder end Gud. Mohammed er Guds sendebud.” 

Politikredsen antager således, at det er de pågældende perso-

ner, der optræder på videoklippet, men dette har ikke kunnet 

fastslås med sikkerhed. 

 

Syd- og Sønderjyllands Politi har endvidere oplyst, at de to 

personer – der er bosiddende i henholdsvis Kgs. Lyngby og 

Odense – på sektorpatruljens forespørgsel oplyste, at de var i 

færd med at lave en dokumentarudsendelse. De pågældende 

personer havde lovligt opholdsgrundlag i Danmark, hvorfor 

politiet registrerede deres generalier, men ikke i øvrigt havde 

grundlag for at gribe ind over for de pågældendes lovlige pas-

sage af grænseovergangen.  
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Rigspolitiet kan afslutningsvis oplyse, at politiet siden indfø-

relsen af den midlertidige grænsekontrol den 4. januar 2016 

har været til stede døgnet rundt ved de tre grænseovergange i 

Kruså, Padborg og Frøslev, hvor der foretages stikprøvevis 

grænsekontrol af de personer, som passerer ind i Danmark. De 

øvrige grænseovergange på den ”grønne grænse”, herunder 

grænseovergangen ved Rønsdam, kontrolleres stikprøvevis af 

såkaldte sektorpatruljer, der døgnet rundt patruljerer i baglan-

det. For så vidt angår grænseovergangene Rødby Havn og 

Gedser, er politiet til stede døgnet rundt i Rødby Havn, og det 

tilstræbes, at politiet i videst muligt omfang er til stede ved 

samtlige færgeankomster fra Tyskland til Gedser.” 

 

 

 

 


