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Spørgsmål nr. 686 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Det anbefales i punkt 118 i "Report to the Danish Government 

on the visit to Denmark carried out by the European Committee 

for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treat-

ment or Punishment (CPT) from 3 to 12 April 2019" at alle fri-

hedsberøvede udlændinge i Udlændingecenter Ellebæk og Ny-

købing Falster Arrest bør sikres adgang til mad, der lever op til 

de religiøse forskrifter, der gælder for hver enkelt, og at de fri-

hedsberøvede -i hvert fald lejlighedsvis bør have adgang til selv 

at lave mad, sådan som det var tilfældet i 2014. Vil ministeren 

sikre dette?

Spørgsmålet bedes besvaret senest 2 dage inden besvarelse af 

samrådsspørgsmål O.”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, som har udtalt følgende, 

og hvortil jeg kan henholde mig:

”Direktoratet for Kriminalforsorgen kan oplyse, at frihedsberø-

vede udlændinge i Udlændingecenter Ellebæk og Nykøbing Fal-

ster Arrest ikke er omfattet af ordningen om selvforplejning i 

fængsler og arresthuse, hvorfor de modtager forplejning fra den 

centrale ordning, hvor udlevering af alle måltider sker ved insti-

tutionens foranstaltning, jf. nedenfor.

De nærmere regler om forplejning af indsatte, som ikke er om-

fattet af ovennævnte selvforplejningsordning, fremgår af cirku-

lære nr. 9301 af 4. maj 2015 om forplejning af indsatte, som ikke 

er omfattet af selvforplejningsordningen.

Det fremgår af cirkulærets § 3, at der kan tilbydes vegetarisk 

kost til de indsatte. Det fremgår af § 4, at de indsatte kan tilbydes 

kost efter lægens anvisning ved eksempelvis diabetes eller andre 

former for sygdomme, der kræver en særligt tilpasset kost. Af § 

5, stk. 1, fremgår, at der ved tilberedningen og udleveringen af 

kosten så vidt muligt skal tages hensyn til indsattes særlige reli-

giøse overbevisning. Af § 5, stk. 2, fremgår det videre, at insti-

tutionen i religiøse fasteperioder, hvor indsatte faster mellem so-

lopgang og solnedgang, så vidt muligt bør tilrettelægge målti-

derne således, at de indsatte, såfremt fasteperioden falder i som-

mermånederne, hvor det er længe lyst, kan få madpakker eller 

lignende, som kan indtages efter solnedgang eller før solopgang, 

og dermed på et tidspunkt, hvor der normalt ikke uddeles mad i 

institutionerne.
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Kriminalforsorgen Hovedstaden og Kriminalforsorgen Sjælland 

har oplyst, at ovennævnte regler efterleves i såvel Udlændinge-

center Ellebæk som i Nykøbing Falster Arrest.  

Udlændingecenter Ellebæk har ikke hidtil haft et supplerende 

tilbud om madpakker i forbindelse med fasteperioder, hvor ind-

satte faster mellem solopgang og solnedgang, men det har cen-

tret indført fremover, således at cirkulærets regler overholdes.

Vedrørende de frihedsberøvede udlændinges mulighed for i Ud-

lændingecenter Ellebæk lejlighedsvist selv at tilberede deres 

mad, kan det oplyses, at udlændingecenteret ikke har køkkenfa-

ciliteter, som muliggør dette. 

Udlændingecenter Ellebæk har ansat 3 pædagogiske assistenter, 

der en gang om ugen – som en social aktivitet – tilbereder et 

varmt frokostmåltid med en mindre gruppe frihedsberøvede og 

herefter inviterer resten af afdelingen til fællesspisning. Tilbud-

det om at deltage i aktiviteten går på skift mellem fløjene og 

finder sted i aktivitetscenterets køkken.

For så vidt angår Nykøbing Falster Arrest kan det oplyses, at 

centeret ikke har køkkenfaciliteter, der muliggør, at de friheds-

berøvede udlændinge lejlighedsvist kan tilberede deres egen 

mad.

Direktoratet for Kriminalforsorgen bemærker, at kriminal-

forsorgen som følge af et højt arrestbelæg har besluttet, at Ny-

købing Falster Arrest i løbet af september 2020 igen skal benyt-

tes som arresthus. Det betyder, at kriminalforsorgen ultimo au-

gust 2020 har i gangsat en proces med flytning af de frihedsbe-

røvede udlændinge i centeret til Udlændingecenter Ellebæk. I 

den forbindelse bemærkes det, at der for tiden er uudnyttet ka-

pacitet i Udlændingecenter Ellebæk”
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