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Spørgsmål nr. 575 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Er ministeren enig i, at Mjørkadalur ikke er egnet til de for-
mål, som det bliver brugt til, således som en erfaren repræsen-
tant for de ansatte på stedet anførte i den færøske TV-avis, 
Dagur & Vika, fredag den 21. april 2017?” 

 

Svar: 

 

Til brug for besvarelsen har Justitsministeriet indhentet følgende udtalelse 

fra Direktoratet for Kriminalforsorgen: 

 

”Direktoratet for Kriminalforsorgen har oplyst, at der aktuelt er 
ét arresthus på Færøerne, men ikke nogen åbne eller lukkede 
fængsler. Arresthuset anvendes både til varetægtsfængslede og 
afsonere.  
 
Det er direktoratets vurdering, at Arresthuset i Mjørkadalur er 
egnet til at opfylde behovet på Færøerne for at kunne rumme 
varetægtsfængslede og i et nærmere bestemt omfang også af-
sonere.   
 
Det bemærkes i den forbindelse, at der i forhold til afsoning 
gælder to væsentlige principper. Den dømte skal således så 
vidt muligt afsone i nærheden af sit hjemsted, men samtidig 
bør den dømte ikke anbringes under mere restriktive forhold 
end nødvendigt. Afvejningen af disse principper har ført til en 
praksis om, at fængselsstraffe på op til 1½ år afsones i arrest-
huset på Færøerne, mens længere straffe afsones i et dansk 
fængsel. Der er mulighed for at dispensere fra denne praksis, 
hvis særlige omstændigheder tilsiger det. Sikkerhedsmæssige 
hensyn kan endvidere medføre, at dømte med en straf på min-
dre end 1½ år anbringes i et fængsel i Danmark. 
  
Hvis alle færøske afsonere skulle afsone i et færøsk fængsel, 
ville der efter direktoratets skøn være et kapacitetsbehov på ca. 
10-15 afsoningspladser. Et nyt fængsel på Færøerne med så få 
pladser, som der er behov for, vil være meget omkostnings-
tungt. Endvidere ville et afsoningsforløb i et fængsel med så få 
pladser være mindre varieret end i Danmark i forhold til be-
skæftigelse, uddannelse og behandling. Hertil kommer, at de 
ca. 10-15 afsoningspladser vil skulle opdeles i henholdsvis åb-
ne og lukkede pladser, som vil medføre meget små afdelinger 
og være meget ufleksibelt i forhold til kapacitetsudnyttelsen. 
 
Der henvises i øvrigt til den samtidige besvarelse af spørgsmål 
nr. 579 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.” 
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Justitsministeriet kan henholde sig til udtalelsen fra Direktoratet for Kri-

minalforsorgen.  

 

 


