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Spørgsmål nr. S 132 fra medlem af Folketinget Peter Skaarup (DF):  

 

Mener ministeren, at det er okay, at politiet ikke kan indhente 

teledata i sagen om mishandling af hesten Cali på grund af den 

lave strafferamme for dyremishandling, og at politiet dermed 

har svært ved at opklare sagen?  

 

Begrundelse 

 

Baggrunden kan ses i artiklen »Stinas hest aflivet efter vold-

som mishandling: - Jeg er tom for ord« på TV2 Øst’s hjemme-

side.  

 

Svar: 

 

Jeg vil ikke kommentere på den konkrete sag, som fortsat efterforskes af 

politiet. Helt generelt kan jeg dog sige, at jeg har en klar forventning om, at 

politiet gør brug af alle relevante redskaber i forbindelse med efterforsknin-

gen af sager om dyremishandling. 

 

Hvad angår indgreb i meddelelseshemmeligheden – f.eks. indhentelse af te-

leoplysninger – afspejler reglerne en balance mellem hensynet til bekæm-

pelsen af kriminalitet på den ene side og hensynet til borgernes ret til respekt 

for privatliv på den anden side. For så vidt angår indhentelse af teleoplys-

ninger er det endvidere klart, at et sådant indgreb i mange tilfælde tillige vil 

indebære et indgreb over for ikke-mistænkte personer. 

 

For indhentelse af teleoplysninger gælder som udgangspunkt, at efterforsk-

ningen skal angå en lovovertrædelse, som efter loven kan straffes med fæng-

sel i 6 år eller derover. Hvis efterforskningen angår en lovovertrædelse, som 

efter loven ikke kan straffes med fængsel i 6 år eller derover, er der som 

udgangspunkt ikke mulighed for at indhente teleoplysninger. Derimod kan 

politiet efter reglerne i retsplejeloven om edition efter omstændighederne 

indhente oplysninger om, hvilke telemaster én bestemt telefon har været sat 

i forbindelse med. Sådanne teleoplysninger kan også indhentes i sager med 

en strafferamme på under 6 år. 

 

Det er i øvrigt vigtigt at understrege, at indhentelsen af teleoplysninger blot 

er ét blandt flere forskellige straffeprocessuelle tvangsindgreb, som politiet 

efter omstændighederne kan anvende i forbindelse med efterforskningen af 

kriminalitet. 
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For så vidt angår strafferammen for dyremishandling hører dette under fø-

devareministerens ressort. 
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