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Spørgsmål nr. 1866 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren sikre, at der hurtigt kommer droner, som kan 

anvendes til at håndhæve forsamlingsforbuddet, ud til alle poli-

tikredse til bekæmpelsen af gaderæs, idet gaderæs er et stigende 

problem under corona-situationen?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelse af spørgsmålet indhentet føl-

gende udtalelse fra Rigspolitiet, som jeg kan henholde mig til: 

 

”De fleste politikredse og de to efterforskningsfællesskaber, 

Særlig Efterforskning Øst (SEØ) og Særlig Efterforskning Vest 

(SEV), samt afdelinger i Rigspolitiet råder over og anvender al-

lerede i dag droner til varetagelsen af en lang række politimæs-

sige opgaver, herunder humanitære eftersøgninger, kriminaltek-

nisk efterforskning, observation som led i efterforskning samt 

etablering af situationsbillede i forbindelse med demonstratio-

ner og andre større arrangementer, herunder gaderæs.  

 

Hertil kommer, at det i regi af regeringens udspil ”Tryghed og 

sikkerhed i det offentlige rum” fra oktober 2019 er besluttet at 

anskaffe yderligere 80-100 droner. Det er således forventnin-

gen, at der i de kommende år vil ske en væsentlig styrkelse af 

politiets dronekapacitet, ligesom anvendelsesområdet for droner 

løbende vil blive vurderet.” 
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