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Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 449 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. januar 2021. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl (DF). 
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Spørgsmål nr. 449 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren redegøre for, hvor mange timer de danske fæng-

selsansatte årligt bruger på at finde indsmuglet narkotika i 

fængslerne?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet et bi-

drag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, der har oplyst følgende: 

 

”Indsatsen mod indsmugling af narkotika i fængsler og arrester 

og indsatsen med at finde narkotika, som er indsmuglet i fængs-

ler og arrester, består af en bred sikkerhedsmæssig indsats, her-

under bl.a. i form af skærpet adgangskontrol, et øget antal celle-

visitationer, brug af narkotikahunde samt urinprøvekontroller. 

Denne indsats er ikke kun målrettet på at finde narkotika, men 

også andre ulovlige effekter. Det præcise timeforbrug, som er 

forbundet med indsatsen mod indsmugling af narkotika, kan 

derfor ikke opgøres isoleret. 

 

Overordnet kan kriminalforsorgen med visitationer og urinprø-

vekontroller som eksempel oplyse, at antallet af cellevisitationer 

registreres i et visitationsregistreringssystem. Heraf fremgår det, 

at kriminalforsorgen i 2019 i alt gennemførte 62.430 cellevisi-

tationer1. Cellevisitationer gennemføres typisk af to fængselsbe-

tjente, og er ikke udelukkende målrettet indsmuglet narkotika 

mv., men også andre ulovlige effekter. Cellevisitationerne tager 

skønsmæssigt gennemsnitligt 15-20 minutter bl.a. afhængigt af, 

hvor mange effekter den indsatte har på cellen, og om der skal 

skrives rapport på fund af ulovlige effekter mv.  

 

Derudover gennemførte kriminalforsorgen i 2019 30.431 urin-

prøvekontroller2. En kontrol med efterfølgende registrering ta-

ger skønsmæssigt gennemsnitligt ca. 10 minutter. Denne opgave 

varetages typisk af én fængselsbetjent. 

 

Hertil kommer andre typer af visitationer, herunder personvisi-

tation i forbindelse med f.eks. besøg og transport af indsatte, og 

storvisitationer mv., som ikke alle registreres og derfor ikke kan 

opgøres. 

 

                                                 
1 Kilde: Data er hentet fra kriminalforsorgens visitationsregistreringssystem den 

11.01.2021. Tallene er foreløbige og vil kunne ændres i forbindelse med efterregistrerin-

ger.  
2 Kilde: Data er hentet fra kriminalforsorgens ledelsesinformationssystem den 

11.01.2021. Tallene er foreløbige og vil kunne ændres i forbindelse med efterregistrerin-

ger.   
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Der henvises endvidere til den samtidige besvarelse af spørgs-

mål 447.” 

 

 

 

 


