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Endelig besvarelse af spørgsmål nr. 650 (Alm. del) fra Folketingets Ud-

lændinge- og Integrationsudvalg 

 

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 650 (Alm. del), som Fol-

ketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg har stillet til justitsministeren 

den 5. juli 2021. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF). 
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Spørgsmål nr. 650 (Alm. del) fra Folketingets Udlændinge- og Integra-

tionsudvalg:  

 

”Vil ministeren redegøre for, om regeringen er bekendt med, at 

visse herboende muslimer fejrer bryllup ved at køre i store bil-

korteger efter vielsen, hvor der bliver kørt over for rødt, spærret 

vejkryds og generelt udvist dårlig trafikal adfærd?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende: 

 

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet bidrag fra 

samtlige politikredse og i den forbindelse anmodet om at få op-

lyst, hvorvidt politikredsene har kendskab til, at der i forbindelse 

med bryllupper køres i korteger, hvor der generelt udvises dårlig 

trafikal adfærd, samt hvordan politikredsene i så fald håndterer 

sådanne situationer. 

 

Fire politikredse (Nordjyllands Politi, Syd- og Sønderjyllands 

Politi, Nordsjællands Politi samt Bornholms Politi) har oplyst, 

at de ikke har registreret anmeldelser eller hændelser vedrørende 

dårlig trafikal adfærd i forbindelse med kortegekørsel ved bryl-

lupper. Politikredsene er således ikke bekendt med, at den 

nævnte trafikale adfærd gør sig gældende i de pågældende poli-

tikredse.   

 

Af de øvrige otte politikredse har fem politikredse (Østjyllands 

Politi, Midt- og Vestjyllands Politi, Sydsjælland- og Lolland 

Falsters Politi samt Københavns Vestegns Politi og Københavns 

Politi) oplyst, at der i de enkelte politikredse har været få sager 

inden for de seneste tre år, hvor der i forbindelse med fejring af 

bryllupper har været udvist uhensigtsmæssig trafikal adfærd el-

ler støjende adfærd. I disse sager har der f. eks. været tale om, 

at der er blevet anvendt horn og advarselsblink. Der har i disse 

sager ikke været tale om kortegekørsel, hvor der er kørt over for 

rødt eller foretaget andre mere alvorlige færdselslovsovertræ-

delser.  

 

Politikredsene har oplyst, at eventuelle anmeldelser om sådanne 

sager som udgangspunkt håndteres ved, at der disponeres en el-

ler flere patruljer til det relevante område med henblik på at 

bringe eventuelle ulovlige eller uhensigtsmæssige forhold til op-

hør og i forbindelse hermed i fornødent omfang sigte de pågæl-

dende for begåede lovovertrædelser. Østjyllands Politi har sup-
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plerende oplyst, at politikredsen ofte vil tage kontakt til rele-

vante borgere i forebyggende henseende, hvis politiet før et 

bryllup bliver bekendt med, at kortegekørsel kan forekomme. 

Københavns Vestegns Politi har oplyst, at politikredsen generelt 

er opmærksom på overtrædelser af færdselsloven og specielt 

grovere overtrædelser som eksempelvis forsætlig fremkørsel for 

rødt lys. 

 

Endelig har de resterende tre politikredse oplyst, at de inden for 

de seneste tre år haft flere sager vedrørende bryllupskorteger, 

hvor der er udvist dårlig trafikal adfærd.  

 

Således har Sydøstjyllands Politi oplyst, at politikredsen har haft 

seks hændelser vedrørende kortegekørsel i forbindelse med 

bryllupper, hvor der er blevet kørt hasarderet, overhalet in-

denom, kørt over for rødt og i øvrigt været til ulempe for den 

øvrige trafik. I alle sagerne er der blevet disponeret en patrulje 

til opgaven. I to af sagerne blev føreren sigtet for overtrædelse 

af færdselsloven, og der blev udfærdiget en bødetilkendegivelse 

på stedet. I to af de øvrige sager blev føreren af køretøjet forma-

net om at overholde færdselsloven, idet politiet ikke havde over-

været episoden. For så vidt angår de sidste to sager var det ikke 

muligt at udfinde kortegen. 

 

Fyns Politi har oplyst, at politikredsen i årene 2020 og 2021 har 

modtaget fem anmeldelser fra borgere vedrørende overtrædelse 

af færdselsloven i forbindelse med kørsel i bryllupskorteger. I 

tre af hændelserne gik anmeldelserne på, at der blev kørt over 

for rødt lys, mens det i de to øvrige tilfælde blev anmeldt, at der 

blev spærret for trafikken og kørt i den modkørende vejbane. 

Idet Fyns Politi ikke har overværet de pågældende færdselsfor-

seelser eller været i stand til at udfinde køretøjerne, er der ikke 

sket yderligere i sagerne. 

 

Midt- og Vestsjællands Politi har oplyst, at politikredsen har 

haft otte anmeldelser fra den 1. januar 2019 til den 13. juli 2021, 

hvor flere køretøjer i forbindelse med bryllupper efter politiets 

vurdering er blevet ført på en sådan måde, at kørslen ikke skete 

inden for rammerne af færdselslovens § 7, stk. 6, om sluttede 

optog, og hvor bilister ikke har optrådt efter de gældende regler 

for færdslen, herunder særligt færdselslovens §§ 3 og 4. I de til-

fælde, hvor det har været muligt at opnå kontakt til kortegen, er 

reglerne for kørsel i sluttede optog blevet indskærpet og forhol-

det bragt til ophør.” 
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