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Besvarelse af spørgsmål nr. 874 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 874 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 30. marts 2021. Spørgs-

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

 

 

 

Nick Hækkerup 

/ 
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Spørgsmål nr. 874 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren oplyse, hvor mange der i årene 2016, 2018 og 

2020 blev dømt for overgreb mod et barn under 15 år eller per-

son under 18 år efter straffelovens §§ 216-225, § 228 og § 232, 

og vil ministeren samtidig oplyse, hvor mange af de dømte der 

tidligere var dømt for en lignende lovovertrædelse?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende: 

 

”Rigsadvokaten har til brug for besvarelsen trukket oplysninger 

fra politiets sagsstyringssystem (POLSAS) om, hvor mange per-

soner der i perioden 2016-2020 er registreret med fældende af-

gørelse for overtrædelse af straffelovens §§ 216-225, § 228 og 

§ 232, og hvor der tillige er registreret en forurettet person under 

15 eller 18 år. Herefter har Rigsadvokaten trukket oplysninger 

om antallet heraf, der tidligere er dømt for en lignende lovover-

trædelse. Oplysningerne fremgår af tabel 1 og 2 nedenfor. 

 

Tabel 1. Antal personer med fældende afgørelse for straffelovens §§ 216-

225, 228 og 232 fordelt efter forurettedes alder 

 

Sagstrin Forurettedes alder 2016 2017 2018 2019 2020 Total  

Afgørelser Under 15 år 305 260 300 359 375        1.547  

Afgørelser Fra 15-17 år 85 113 133 221 157            706  

Total   364 349 406 561 500        2.121  

 

 

Tabel 2. Antal personer, som indgår i tabel 1, der tidligere er dømt for sæde-

lighedskriminalitet i perioden 2001-2020 

  Antal personer  

Total 275 

 

Det bemærkes, at opgørelserne er baseret på tal fra politiets 

sagsstyringssystem (POLSAS). Opgørelserne er derfor behæftet 

med en vis usikkerhed, da POLSAS er et journaliserings- og 

sagsstyringssystem og ikke et egentligt statistiksystem. Det skal 

bemærkes, at opgørelsen er baseret på dynamiske data, hvilket 

betyder, at opgørelsen ikke er endelig. Således vil der kunne ske 

ændringer afhængigt af tidspunktet for udtrækket af oplysnin-

gerne i opgørelsen, idet der f.eks. kan forekomme efterregistre-

ringer. 
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Tabel 1 omfatter gerningskoder, som svarer til straffelovens §§ 

216-225, 228 og 232. 

 

Tabel 2 omfatter samtlige gerningskoder vedr. sædelighedskri-

minalitet, svarende til kap. 24 i straffeloven samt § 210 (blod-

skam). 

 

Afgørelser er opgjort efter seneste afgørelse, hvortil afgørelsen 

kan være anket i mellemtiden. Derfor er afgørelserne ikke nød-

vendigvis endelige. 

 

Når totaltallet i tabel 1 er forskelligt fra summen af kolonnerne 

og summen af rækkerne skyldes det, at personen kun tælles én 

gang i opgørelsen af totaltallet, mens personen tælles med i hver 

af kolonnerne (hvis personer har domme i flere årstal) og i hver 

af rækkerne (hvis personen har ofre i begge alderskategorier). 

 

Data er opdateret den 3. april 2021.” 
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