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Besvarelse af spørgsmål nr. 1459 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1459 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 23. august 2021. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF). 

 

 

 

Nick Hækkerup 

/ 
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Spørgsmål nr. 1459 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren i forlængelse af samrådet den 19. august 2021 

om serieafpresser, jf. REU alm. del - samrådsspm. BC, vurdere 

om de nuværende paragraffer i lovgivningen indfanger den 

grovhed, som sagen her afspejler?” 

 

Svar: 

 

Som led i regeringens udspil ”Værn mod voksne der krænker børn”, der blev 
præsenteret den 17. maj 2021 – og i forlængelse af den seneste flerårsaftale 

for politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023, som en række 

af Folketingets partier indgik sidste år – har regeringen nedsat en arbejds-

gruppe, der skal se på, om straffelovens bestemmelser om seksualforbrydel-

ser lever op til den digitale virkelighed.  

 

Arbejdsgruppen vil i den forbindelse bl.a. have til opgave at se på, om sex-

tortion, som denne konkrete sag omhandler, i tilstrækkelig grad kan straffes 

efter de gældende regler i straffeloven. Herudover vil arbejdsgruppen se på 

behovet for en selvstændig bestemmelse om grooming samt behovet for ju-

stering af f.eks. straffelovens rufferiparagraf i lyset af fremkomsten af digi-

tale platforme, der gør sugardating muligt selv for helt unge mennesker.  

 

Arbejdsgruppen forventes at være færdig med undersøgelsen inden udgan-

gen af 2021.  
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