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Spørgsmål nr. 402 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren indhente tal fra samtlige politikredse over ud-

viklingen i antallet af bordeller de seneste fem år samt forde-

lingen af udenlandske kontra danske prostituerede på bordel-

lerne og opgøre tallene pr. politikreds?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende: 

 

”Rigspolitiet kan indledningsvis oplyse, at Rigspolitiet ikke fører 

statistik over antallet af bordeller i Danmark, herunder fordelingen 

mellem antallet af henholdsvis udenlandske og danske prostituerede. 

Der føres imidlertid løbende kontrol med bordellerne i de enkelte 

politikredse, og Rigspolitiet har derfor til brug for besvarelsen 

indhentet en udtalelse fra samtlige politikredse.   

 

Rigspolitiet kan på den baggrund oplyse, at fem politikredse – 

Københavns Politi, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Midt- og 

Vestjyllands Politi, Sydøstjyllands Politi og Nordsjællands Politi – 

har oplyst, at det på baggrund af politikredsenes løbende kontrol med 

bordellerne kan konstateres, at antallet af bordeller er steget i 

perioden fra 2012 til 2016.   

 

Københavns Politi har i den forbindelse oplyst, at politikredsen 

registrerede 83 bordeller i 2012 og 137 bordeller i 2016. 

Politikredsen har ikke registreret antallet af prostituerede på 

bordellerne eller deres nationalitet. Københavns Politi har dog 

konstateret, at der i 2016 var flest prostituerede fra Thailand, fulgt af 

Spanien, Rumænien, Ungarn og Danmark, og det er politikredsens 

vurdering, at der ikke i bordelmiljøet er sket væsentlige ændringer i 

de prostitueredes nationalitet fra 2012 til 2016. 

 

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har oplyst, at politikredsen 

registrerede 13 bordeller i 2012 og 19 bordeller i 2016. I forbindelse 

med kontrol af bordellerne har politikredsen konstateret, at der i 

2012 var henholdsvis 6 danske og 12 udenlandske prostituerede på 

disse, og i 2016 var antallet 11 danske og 18 udenlandske 

prostituerede.  

 

Midt- og Vestjyllands Politi har oplyst, at der blev registreret 88 

bordeller i 2012 og 99 bordeller i 2016, men politikredsen har ikke 

registreret antallet af prostituerede på de enkelte bordeller eller de 

prostitueredes nationalitet. Det er imidlertid politikredsens 

vurdering, at der overvejende er udenlandske prostituerede 

beskæftiget på bordellerne.  
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Sydøstjyllands Politi har oplyst, at der blev registreret 46 bordeller i 

politikredsen i 2012 og 74 bordeller i 2016. Politikredsen har 

konstateret, at der – foruden danske statsborgere – er udenlandske 

prostituerede med forskellige nationaliteter beskæftiget på 

bordellerne, herunder statsborgere fra Thailand, Polen, Spanien, 

Nigeria, Letland, Litauen, Estland, Filippinerne, Uganda, Portugal, 

Italien, Ukraine, Jamaica, Slovakiet, Bulgarien, Brasilien, Marokko, 

Holland og Ghana. Sydøstjyllands Politi har endvidere oplyst, at 

politikredsen ikke finder at kunne skønne kvalificeret over antallet af 

prostituerede eller fordelingen mellem danske og udenlandske 

prostituerede. 

 

Nordsjællands Politi har oplyst, at politikredsen forsigtigt skønner, at 

antallet af bordeller har været svagt stigende de seneste fem år, 

ligesom politikredsen skønner, at der aktuelt er ca. 20 bordeller i 

Nordsjælland. Det er Nordsjællands Politis vurdering, at ca. 3/4 af de 

prostituerede hidrører fra Thailand, og at kun nogle få prostituerede 

er fra Danmark.   

 

Rigspolitiet kan endvidere oplyse, at to politikredse – Fyns Politi og 

Nordjyllands Politi – har oplyst, at det på baggrund af 

politikredsenes løbende kontrol med bordellerne må antages, at 

antallet af bordeller har været faldende de seneste fem år. 

 

Fyns Politi har således oplyst, at der blev registreret 22 bordeller i 

2012 og 18-19 bordeller i 2016. Politikredsen har ikke opgjort 

antallet af prostituerede eller de prostitueredes nationalitet. Fyns 

Politi har imidlertid konstateret, at antallet af bordeller med danske 

prostituerede er faldet fra ni bordeller i 2012 til fem bordeller i 2016, 

mens antallet af bordeller med udenlandske prostituerede stort set er 

uændret med 13 bordeller i 2012 og 13-14 bordeller i 2016.  

 

Nordjyllands Politi har oplyst, at politikredsen ikke fører statistik 

over udviklingen i antallet af bordeller, men på baggrund af 

politikredsens kontrolaktiviteter er det kredsens opfattelse, at antallet 

af bordeller har været faldende i perioden fra 2012 til 2016. 

Nordjyllands Politi har endvidere oplyst, at andelen af udenlandske 

prostituerede, der træffes på bordellerne i forbindelse med kontrol, er 

en smule større end andelen af danske prostituerede.  

 

Rigspolitiet kan desuden oplyse, at tre politikredse – Midt- og 

Vestsjællands Politi, Østjyllands Politi og Syd- og Sønderjyllands 

Politi – ikke har konstateret hverken en stigning eller et fald i antallet 

af bordeller i politikredsene i perioden.  

 

Østjyllands Politi har oplyst, at politikredsen ikke fører statistik over 

udviklingen i antallet af bordeller, men på baggrund af politikredsens 

kontrolaktiviteter er det kredsens opfattelse, at antallet af bordeller 

har været nogenlunde konstant i perioden fra 2012 til 2016. I samme 

periode skønnes andelen af udenlandske prostituerede på bordellerne 

dog at være stigende.  
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Syd- og Sønderjyllands Politi har ligeledes oplyst, at det er 

politikredsens vurdering, at antallet af bordeller i politikredsen har 

ligget forholdsvist stabilt på omkring 40 i de seneste fem år. På 

baggrund af gennemførte bordelkontroller er det politikredsens skøn, 

at ca. 4/5 af de prostituerede på bordellerne er udenlandske 

statsborgere.   

 

Midt- og Vestsjællands Politi har oplyst, at politikredsen registrerede 

11 bordeller i 2011 og 10 bordeller i 2014. 

 

Københavns Vestegns Politi har oplyst, at politikredsen ikke fører 

statistik over udviklingen i antallet af bordeller, ligesom 

politikredsen ikke finder mere kvalificeret at kunne skønne over 

antallet af eller fordelingen af danske og udenlandske prostituerede 

på bordellerne. Politikredsen har imidlertid oplyst, at der ifølge en 

liste over bordeller på Sjælland i 2015 fra Center Mod 

Menneskehandel (CMM) var registreret 46 bordelvirksomheder på 

Københavns Vestegn. 28 af disse virksomheder er ifølge CVR-

registeret fortsat registreret i 2017. 

 

Endelig har Bornholms Politi oplyst, at der ikke – politikredsen 

bekendt – de seneste 5 år har været nogen bordeller på Bornholm. 

 

Rigspolitiet kan afslutningsvis oplyse, at flere politikredse har op-

lyst, at det er deres opfattelse, at prostitution i stigende grad udøves 

fra midlertidige lejemål eller lejligheder, der benyttes for en kortere 

periode, og som derfor ikke registreres som et bordel eller en massa-

geklinik.” 

 


