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Udlændinge- og Integrationsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 7. juni 2018 stillet følgende spørgs-

mål nr. 671 (Alm. del) efter ønske fra Martin Henriksen (DF) til udlændinge- og 

integrationsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 671: 

 

Vil ministeren i forlængelse af svar på spørgsmål UUI alm. del - spm. 531 oplyse, 

om det er regeringens hensigt at hæve bøde- og strafniveauet for menneskesmug-

ling? 

 

Svar: 

 

1. Udlændinge- og Integrationsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgs-

målet indhentet en udtalelse fra Justitsministeriet, der har oplyst følgende: 

 

”Justits i isteriet har til brug for vurdering af bøde- og strafniveauet for men-

neskesmugling opgjort antallet af sigtelser samt fældende og ikke-fældende 

afgørelser om menneskesmugling.   

 

Justitsministeriet har opgjort antallet af sager i perioden 2013-2017 om men-

neskesmugling efter udlændingelovens § 59, stk. 8, nr. 1-5, samt sager om 

menneskesmugling under skærpende omstændigheder efter straffelovens § 

125 a, jf. udlændingelovens § 59, stk. 8, nr. 1-5.  

 

Af tabel 1 fremgår antallet af sigtelser for menneskesmugling i perioden 2013-

2017. Sigtelserne er fordelt efter datoen for anmeldelse af forholdet. 

 

Tabel 1: Sigtelser for straffelovens § 125 a og udlændingelovens bestemmelser 

om menneskesmugling, 2013-2017 

 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Menneskesmugling under skærpende  

omstændigheder (straffelovens § 125 a) 
14 76 115 55 55 

Menneskesmugling 

(udlændingelovens § 59, stk. 8, nr. 1-5) 
92 115 199 169 74 

I alt 106 191 314 224 129 
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Af tabel 2 fremgår antallet af fældende afgørelser for menneskesmugling i pe-

rioden 2013-2017. Afgørelserne er fordelt efter afgørelsesdatoen. Tabellen an-

går afgørelser, hvor hovedforholdet er menneskesmugling. Sager, hvor menne-

skesmugling alene indgår som biforhold, fremgår ikke af opgørelsen. 

  

Tabel 2: Fældende afgørelser for straffelovens § 125 a og udlændingelovens 

bestemmelser om menneskesmugling, 2013-2017 

 

  
2013 2014 2015 2016 2017 

Menneskesmugling under 

skærpende omstændig-

heder 

(straffelovens § 125 a) 

Fældende afgørelser 5 17 60 11 3 

Ikke-fældende afgørelser 43 10 29 38 20 

I alt 48 27 89 49 23 

Menneskesmugling  

(udlændingelovens § 59, 

stk. 8, nr. 1-5) 

Fældende afgørelser 76 111 157 240 91 

Ikke-fældende afgørelser 14 18 24 46 17 

I alt 90 129 181 286 108 

I alt 

Fældende afgørelser 81 128 217 251 94 

Ikke-fældende afgørelser 57 28 53 84 37 

I alt 138 156 270 335 131 

”  

 

2. For mig er der ingen tvivl om, at en person, som forsætligt bistår en udlænding 

med at omgå de almindelige indrejseregler, konsekvent skal kunne mærke, at det 

er en adfærd, som vi ikke accepterer her i landet. 

 

Menneskesmugling er en meget alvorlig forbrydelse. Det er også derfor, at der i 

dag er en strafferamme på op til 8 år. 

 

Flygtninge- og migrationskrisen i 2015 og 2016 betød, at Danmarks grænser var 

under pres. Udviklingen i antallet af straffesager om menneskesmugling skal der-

for holdes op imod det store indrejsetal i netop disse år.  

 

Udviklingen skal desuden ses i lyset af, at regeringen den 4. januar 2016 beslutte-

de at genindføre midlertidig grænsekontrol ved den dansk-tyske landegrænse og i 

de danske havne med færgeforbindelse til Tyskland. Det har bl.a. betydet, at poli-

tiet siden 2016 har haft en større tilstedeværelse ved grænsen og i forbindelse 

med kontrollen har kunnet undersøge mistanke om menneskesmugling. 

 

Situationen i dag er meget anderledes end i 2015. Indrejsetallet og antallet af 

asylansøgere er faldet markant, og presset på Danmarks grænser er blevet min-

dre. Det afspejles i antallet af straffesager om menneskesmugling i 2017, som er 

faldet sammenlignet med årene før, og hvor antallet nu er på samme niveau som i 

2013. 
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Jeg ser derfor ikke behov for at ændre strafniveauet for menneskesmugling på 

nuværende tidspunkt.  

 

 

 

Inger Støjberg  

/ 

 

 

Lars Lichtenstein 

 


