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Besvarelse af spørgsmål nr. 1525 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1525 (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. 1525 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Kan ministeren forklare, hvordan Loyal To Familia (LTF) vok-

sede i antallet af medlemmer og angiveligt lå i en væbnet kon-

flikt med en anden bande efter dom om opløsning af foreningen 

i Københavns Byret, jf. artiklen ”LTF slås og vokser – selv om 

banden er forbudt” fra Berlingske.dk den 5. oktober 2021?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har forstået spørgsmålet således, at der henvises til artiklen 

”LTF slås og vokser – selv om banden er forbudt” fra Berlingske.dk af den 
5. oktober 2020.  

 

Til brug for besvarelsen af spørgsmålet har Justitsministeriet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende: 

 

”Rigspolitiet kan indledningsvis oplyse, at det vurderes, at for-

buddet mod Loyal To Familia (LTF) har været med til at svække 

LTF markant. Rigspolitiet skal dog samtidig bemærke, at opløs-

ningen af LTF som forening ikke i sig selv betyder, at medlem-

mer af LTF stopper med at være kriminelle. 

 

Rigspolitiet kan i den forbindelse oplyse, at de personer, der tid-

ligere udgjorde LTF, efter politiets opfattelse fortsat udøver for-

skellige kriminelle aktiviteter, herunder personfarlig kriminali-

tet, selv om LTF som forening er opløst ved dom. 

 

Politiet har imidlertid med opløsningen generelt fået flere lov-

givningsmæssige redskaber til at reducere LTF’s aktiviteter og 
synlighed i det offentlige rum. Det bemærkes i den forbindelse, 

at Københavns Politi har målrettet politiets indsatser mod per-

soner, der har haft en tæt tilknytning til LTF, ligesom Køben-

havns Politi har et stort fokus på persongruppen. Udviklingen 

følges tæt i politiet.” 
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