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Besvarelse af spørgsmål nr. 1171 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1171 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 26. maj 2021. Spørgsmå-

let er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF) 
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Spørgsmål nr. 1171 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren i forlængelse af REU alm. del – svar på spm. 

1016 oplyse, om regeringen sammen med Dansk Folkeparti vil 

skærpe straffen for at dele børneporno på nettet, sådan at ger-

ningsmanden ikke kan slippe med 10 dages betinget fængsel?” 

 

Svar: 

 

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at jeg mener, at seksuelle overgreb 

mod børn er nogle af de mest modbydelige forbrydelser, der findes. De kan 

have omfattende og livslange konsekvenser for offeret, uanset om de foregår 

fysisk eller digitalt.  

 

Jeg er derfor tilfreds med, at vi med den seneste flerårsaftale for politiets og 

anklagemyndighedens økonomi blev enige om, at området for digitale kræn-

kelser skal undersøges nærmere.  

 

I forlængelse af flerårsaftalen og som en del af udspillet ”Værn mod voksne 

der krænker børn”, der blev lanceret den 17. maj 2021, nedsætter regeringen 

en arbejdsgruppe, der skal vurdere, om der er behov for at ændre straffelo-

ven som følge af den digitale udvikling. Straffelovens bestemmelser om 

seksualforbrydelser kan give anledning til tvivl om, hvorvidt digitale kræn-

kelser kan straffes på lige fod med fysiske seksuelle krænkelser. Der er der-

for behov for at se på, om de gældende regler i straffeloven på området for 

digitale krænkelser er tilstrækkelige. 

 

Når jeg har modtaget arbejdsgruppens anbefalinger, vil jeg tage stilling til 

behovet for ændringer af straffelovens bestemmelser om seksualforbrydel-

ser.  

 

Jeg kan i forlængelse heraf oplyse, at regeringen med udspillet bl.a. også 

lægger op til at skærpe straffen for andet seksuelt forhold end samleje med 

et barn under 15 år, ligesom aldersgrænsen for straffelovens voldtægtsbe-

stemmelse ændres, således at sex med et barn under 15 år per definition vil 

være voldtægt, hvis gerningspersonen er fyldt 22 år.   

 

Med udspillet vil regeringen desuden indføre mulighed for, at politiet, uden 

at den mistænkte eller andre gøres bekendt hermed, kan foretage ransagning 

af den mistænktes computer eller bopæl i sager om besiddelse og udbredelse 
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af seksuelt overgrebsmateriale med børn. Adgangen hertil kan alene ske ef-

ter rettens kendelse, og når det er nødvendigt af hensyn til efterforskningen 

at undgå, at de implicerede advares. 

 

Regeringen har således allerede igangsat en række initiativer, som skal 

styrke indsatsen mod seksuelle krænkelser, herunder krænkelser der finder 

sted på nettet.  
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