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Spørgsmål nr. 41 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Ministeren bedes redegøre for om stigningen i anmeldte sek-

sualforbrydelser fra 1. kvartal 2016 til 2. kvartal 2016, der er 

steget med 69,4 %, udelukkende skyldes en nyere form for op-

gørelsesmetode af seksualforbrydelser, eller om andre faktorer 

er medvirkende til at forklare denne markante stigning, som 

Danmarks Statistik har opgjort den 17. august i ”Nyt fra Dan-

marks Statistisk” nr. 350, Kriminalitet 2. kvt. 2016?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet er ikke bekendt med, at Danmarks Statistik har anvendt 

en nyere opgørelsesmetode vedrørende statistikken for 2. kvartal 2016 

over anmeldte seksualforbrydelser. 

   

Den stigning, Danmarks Statistik oplyser om fra 1. til 2. kvartal, er baseret 

på sæsonkorrigerede tal. Med henblik på at se nærmere på, hvad der ligger 

bag stigningen i antallet af anmeldte seksualforbrydelser fra 1. til 2. kvartal 

2016, er det i det følgende det faktiske antal anmeldelser, der fokuseres på. 

Oplysninger herom, som fremgår af nedenstående tabel, stammer også fra 

Danmarks Statistik. 

 

 

Anmeldelser 
1. kvartal 

2016 

Anmeldelser 
2. kvartal  

2016 

Nominel 
vækst 

Procentuel  
vækst 

Andel af 
vækst 

Incest mv. 9 15 +6 67 % 1 % 

Voldtægt mv. 148 205 +57 39 % 12 % 

Seksualforbrydelse mod barn under 12 år  63 90 +27 43 % 6 % 

Seksualforbrydelse mod barn under 15 år  44 79 +35 80 % 7 % 

Seksualforbrydelse i øvrigt 29 65 +36 124 % 8 % 

Blufærdighedskrænkelse  342 463 +121 35 % 25 % 

Utugt mv. 55 248 +193 351 % 41 % 

Seksualforbrydelser i alt 690 1165 +475 69 % 100 % 

 

Tabellen viser, at der har været en vækst i anmeldelser vedrørende alle de 

angivne former for seksualforbrydelser, men at væksten har været af meget 

forskelligt omfang. Det er især utugt mv., der har bidraget til væksten, idet 

41 pct. af væksten i de anmeldte seksualforbrydelser angår denne kategori. 

Rigspolitiet har oplyst, at denne vækst i høj grad stammer fra en enkelt, 

meget omfattende sag om distribution af børnepornografi, ligesom et stort 

antal anmeldelser vedrørende seksualforbrydelser mod børn også kan hen-

føres til denne sag. Samlet set omfatter sagen mere end 500 anmeldelser 

for seksualforbrydelser, hvoraf næsten 450 anmeldelser angår 2. kvartal 
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2016. Det betyder, at den samlede vækst i antallet af anmeldte seksualfor-

brydelser fra 1. til 2. kvartal 2016 i stort omfang kan forklares med denne 

enkelte sag. 

 

Det skal dog også påpeges, at Rigsadvokaten i en meddelelse fra 11. no-

vember 2015 indskærpede, at undersøgelsesnumre kun helt undtagelsesvist 

kan anvendes i sager, hvor der kan være tale om en voldtægt, idet disse sa-

ger ifølge Rigsadvokaten ’som det helt klare udgangspunkt’ skal oprettes 

på et skarpt journalnummer. Mens undersøgelsessager ikke tæller med i 

anmeldelsesstatistikken, er det tilfældet for de skarpe sager. Det kan ikke 

udelukkes, at den ændring i registreringspraksis, dette har medført, kan 

have haft en betydning for væksten i antallet af anmeldte voldtægtssager 

fra 1. til 2. kvartal 2016, herunder også seksualforbrydelser mod barn un-

der 12 år, der i Danmarks Statistiks opgøres separat, men som reelt angår 

voldtægt, jf. straffelovens § 216, stk. 2, og § 225, jf. § 216, stk. 2.  

 

 

 

 

 


