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Spørgsmål nr. 946 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Ministeren bedes oplyse, hvilke konkrete opgaver militært per-

sonel skal løse ved den dansk-tyske grænse, hvilke opgaver der 

eventuelt indebærer direkte borgerkontakt, hvilken bevæbning 

det militære personel normalt vil bære under arbejdet, og hvilke 

andre våben de eventuelt har umiddelbar adgang til på det sted, 

hvor de gør tjeneste ved grænsen?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en ud-

talelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet kan oplyse, at Hjemmeværnet, der har assisteret 

politiet i forbindelse med grænsekontrollen ved den dansk-tyske 

grænse siden juni 2016, fra den 29. september 2017 har forøget 

denne assistance til politiet.

Hjemmeværnet varetager opgaver med kontrol af personer og 

rejsedokumenter i tilknytning til grænsekontrollen. I den forbin-

delse kan Hjemmeværnet – som et led i kontrollen – anmode om 

at få åbnet bagagerummet på en bil. Såfremt de pågældende ikke 

ønsker at efterkomme en sådan anmodning, vil sagen skulle 

overgives til en polititjenestemand. Hjemmeværnet kan ikke 

sigte og/eller anholde folk for de overtrædelser, der måtte blive 

konstateret i forbindelse med grænsekontrollen, herunder for 

overtrædelser af bl.a. færdselsloven. I sådanne tilfælde overgi-

ves sagen ligeledes til en polititjenestemand. 

Hjemmeværnet kan ikke sagsbehandle sager, der opstår som 

følge af grænsekontrollen, herunder afvisningssager. Sådanne 

sager varetages af polititjenestemænd.

Foruden Hjemmeværnet har Forsvaret siden den 29. september 

2017 assisteret Syd- og Sønderjyllands Politi med en bevogt-

nings- og transportenhed, som varetager bevogtnings- og trans-

portopgaver i forbindelse med grænsekontrollen.

Bevogtnings- og transportenhedens opgaver er at understøtte 

grænsekontrolindsatsen ved landegrænsen til Tyskland, herun-

der udføre bevogtning af personer, der anholdes ved grænsen af 

politiet samt efterfølgende transport til arresthus af disse perso-

ner.

Forsvarets personale vil i forbindelse med opgaveløsningen 

kunne foretage civil anholdelse efter retsplejelovens regler 

herom, ligesom de i den forbindelse vil kunne foretage en sik-
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kerhedsmæssig visitation af hensyn til egen eller andres sikker-

hed, såfremt situationen tilsiger det.

Forsvarets personale er bevæbnet med håndjern, peberspray og 

pistol, mens Hjemmeværnet ikke er bevæbnet i forbindelse med 

deres bistand til politiet.

Det bemærkes afslutningsvist, at både Hjemmeværnets og For-

svarets bistand til politiet i alle tilfælde sker under politiets le-

delse.”


	516046

