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Besvarelse af spørgsmål nr. 457 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 457 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 11. januar 2022. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF). 
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Spørgsmål nr. 457 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren oplyse, hvornår regeringen har taget stilling til 

indførelse af en egentlig groomingparagraf, jf. regeringen har 

nedsat udvalg, der skal se på området?” 

 

Svar: 

 

Internettet har desværre givet nye muligheder for, at seksuelle overgreb kan 

finde sted. En krænker kan bl.a. bruge internettet til at opbygge en relation 

til et barn med henblik på at begå seksuelt overgreb, altså såkaldt grooming. 

 

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at jeg mener, at overgreb mod børn 

hører til blandt de mest modbydelige forbrydelser overhovedet, og selvføl-

gelig skal børn og unge kunne færdes på internettet uden frygt for at blive 

kontaktet af personer, der vil dem ondt.  

 

Af samme grund har regeringen, som det også nævnes i spørgsmålet, i for-

længelse af flerårsaftalen for politiets og anklagemyndighedens økonomi 

2021-2023 og som led i udspillet ”Værn mod voksne der krænker børn”, 

som blev lanceret den 17. maj 2021, bedt en arbejdsgruppe om bl.a. at un-

dersøge, om der i straffeloven er behov for en særskilt kriminalisering af 

grooming.  

 

Når jeg har modtaget arbejdsgruppens anbefalinger, forventeligt med ud-

gangen af februar 2022, vil jeg tage stilling til, hvad disse måtte give anled-

ning til.   
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