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Besvarelse af spørgsmål nr. 1524 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1524 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 2. september 2021. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF). 

 

 

 

Nick Hækkerup 

/ 

Niklas V. Johansen 
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Spørgsmål nr. 1524 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Kan ministeren oplyse, hvorvidt der er igangsat lignende tiltag 

om opløsning af andre kriminelle bander og grupperinger, jf. 

opløsningen af Loyal to Familia (LTF)?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende: 

 

”Rigspolitiet vil i den kommende tid i samarbejde med Rigsad-

vokaten vurdere de juridiske aspekter af Højesterets dom om 

opløsning af LTF og i den forbindelse grundigt overveje, om der 

måtte være grundlag for eventuelt at iværksætte lignende tiltag 

om opløsning af andre kriminelle grupper.” 

 

Der er ingen tvivl om, at bekæmpelse af bandekriminalitet er en helt central 

prioritet for regeringen, og at vi er villige til at gå meget langt i kampen mod 

banderne.  

 

Regeringen har allerede iværksat en række initiativer for at styrke indsatsen 

mod banderne. Blandt andet sikrer politiaftalen fra december 2020 en mar-

kant styrkelse af politiets indsats mod bl.a. bandekriminalitet. Danmark får 

en betydeligt større politistyrke, og dansk politi etablerer en ny stærk natio-

nal efterforskningsenhed, som skal styrke efterforskningen og opklaringen 

af blandt andet bandekriminalitet.  

 

Højesterets dom om opløsning af LTF er endnu et vigtigt redskab mod ban-

derne, og derfor er anklagemyndigheden og politiet nu grundigt ved at over-

veje, om der måtte være grundlag for eventuelt at iværksætte lignende tiltag 

om opløsning af andre kriminelle grupper.  

 

Jeg kan i øvrigt garantere, at regeringen ikke tøver med at tage de skridt til 

at bekæmpe banderne, som udviklingen i bandesituationen tilsiger. 
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