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Besvarelse af spørgsmål nr. 934 (Alm. del) fra Folketingets Miljø- og 

Fødevareudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 934 (Alm. del), som Folketin-

gets Miljø- og Fødevareudvalg har stillet til justitsministeren den 2. maj 

2022. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikke-medlem af udvalget (MFU) 

Karina Adsbøl (UFG). 

 

 

Mattias Tesfaye 

/ 

 

Thomas Højgaard 
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Spørgsmål nr. 934 (Alm. del) fra Folketingets Miljø- og Fødevareud-

valg: 

 

”Vil ministeren i forlængelse af artiklen ”Dorthe vækket af po-

litiet: De har sigtet mig for at fodre en hest”, BT Aarhus, den 27. 

april 2022 oplyse, hvor mange anmeldelser politiet har modtaget 

om mistrivsel af dyrene på Molslaboratoriet, og herunder oplyse 

hvor mange sigtelser, det har medført?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende: 

 

”Det fremgår af den i spørgsmålet nævnte artikel, at de omhand-

lede dyr går indhegnet i forbindelse med projektet Rewilding på 

Molslaboratoriet i Mols Bjerge, og at dyrene ikke fodres, hvilket 

har ført til anmeldelser mv. fra personer, der mener, at dyrene 

sulter og er i dårlig forfatning. 

 

I den forbindelse har Østjyllands Politi i perioden siden projek-

tets opstart i 2016 umiddelbart registreret i alt 47 sager vedrø-

rende mistrivsel af dyrene, som indgår i rewilding-projektet. 

 

Der må tages forbehold for det oplyste antal, som ikke nødven-

digvis giver et retvisende billede af, hvor mange egentlige an-

meldelser mod Molslaboratoriet, politikredsen har modtaget. 

Politikredsen har eksempelvis modtaget flere henvendelser ved-

rørende samme forhold, hvor forskellige borgere har medsendt 

identisk billedmateriale til politiet, som de er kommet i besid-

delse af via Facebook. De modtagne henvendelser om samme 

forhold kan være registreret særskilt på hvert sit journalnummer 

eller samlet på samme journalnummer, og antallet af registre-

rede journalnumre kan derfor afvige fra antallet af modtagne 

henvendelser. 

 

Østjyllands Politi har sammen med embedsdyrlæger fra Føde-

varestyrelsen på baggrund af de indgivne anmeldelser foretaget 

en række tilsyn i området for at vurdere grundlaget for anmel-

delserne.   

 

De foretagne tilsyn har ført til, at der er rejst én sigtelse mod 

Molslaboratoriet for overtrædelse af dyreværnsloven i forbin-

delse med, at et GPS-halsbånd på en hest var gledet, hvilket 

medførte sår på hestens hals. Sagen er afgjort udenretligt med 

vedtagelse af et bødeforelæg. 
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Der er ved tilsynene ikke herudover fundet veterinærfagligt 

grundlag for at rejse yderligere sigtelser mod Molslaboratoriet.” 


