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Besvarelse af spørgsmål nr. 944 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 944 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 13. april 2021. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF). 
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Spørgsmål nr. 944 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren redegøre for, om regeringen vil overveje, om 
den kriminelle lavalder skal sættes ned til 12 år? Der henvises 
til: https://www.berlingske.dk/metropol/politiet-bekymret- 
over-ny-tendens-boern-ned-til-ti-aar-sigtes-for-vold” 

 

Svar: 

 

1. Regeringen ser med stor alvor på kriminalitet, der begås af børn og 

unge under den kriminelle lavalder.  

 

I forhold til bekæmpelse af ungdomskriminalitet er det på den ene side 

vigtigt med forebyggende arbejde, der sigter mod at sætte ind så tidligt 

som muligt, så vi forhindrer vores unge i at komme på den forkerte 

side af loven. Samtidig skal der på den anden side også være en mærk-

bar konsekvens for dem, der vælger at blive i den kriminelle løbebane 

og dermed fravælger fællesskabet. 

 

2. Den kriminelle lavalder i Danmark er 15 år, og handlinger foretaget 

af unge under denne alder kan derfor ikke straffes.  

 

For så vidt angår sager med børn og unge under den kriminelle laval-

der spiller Ungdomskriminalitetsnævnet en central rolle. Nævnet skal 

sikre en hurtig konsekvens af kriminelle handlinger og et målrettet fo-

kus på at bringe den unge ud af kriminalitet og tilbage i fællesskabet. 

Målet med Ungdomskriminalitetsnævnet er at sikre, at børn og unge 

under den kriminelle lavalder bliver stillet til ansvar, når de begår kri-

minalitet. Formålet med Ungdomskriminalitetsnævnet er derimod 

ikke at placere et strafferetligt ansvar. 

 

I Danmark sætter vi ikke børn i fængsel og vi har – som det er beskre-

vet ovenfor – et særligt system til at håndtere sager med børn og unge 

under den kriminelle lavalder. På den baggrund finder jeg ikke anled-

ning til at sætte den kriminelle lavalder ned til 12 år. 

 

 

 


