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Besvarelse af spørgsmål nr. 12 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende 

forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændin-

geloven (Styrket indsats mod menneskeudnyttelse) (L 111) 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 12 fra Folketingets Retsudvalg 

vedrørende forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og ud-

lændingeloven (Styrket indsats mod menneskeudnyttelse) (L 111), som Fol-

ketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 8. marts 2022. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF). 

 

 

 

 

Nick Hækkerup  
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Spørgsmål nr. 12 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov 

om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Styr-

ket indsats mod menneskeudnyttelse) (L 111): 

 

”Vil ministeren redegøre for det årlige antal sigtelser, tiltaler og 

domfældelser for menneskehandel i Danmark de seneste 10 år, 

fordelt efter om sagerne omhandler tvangsarbejde, prostitution 

og seksuel udnyttelse eller andet?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende: 

 

”Rigsadvokaten har undersøgt mulighederne for at trække op-

lysninger fra politiets sagsstyringssystem (POLSAS) om antal-

let af sigtelser, tiltaler og domfældelser for menneskehandel i 

Danmark de seneste 10 år, fordelt efter om sagerne omhandler 

tvangsarbejde, prostitution og seksuel udnyttelse eller andet. 

 

POLSAS er et journaliserings- og sagsstyringssystem, der er op-

bygget således, at der journaliseres på en gerningskode, som 

knytter sig til en eller flere lovovertrædelser. I forbindelse med 

sagens afslutning registreres en afgørelsestype, som angiver 

straffesagens resultat. POLSAS vil således kunne bruges som et 

redskab til at oplyse bl.a., hvor mange sigtelser eller afgørelser 

der vedrører en given lovovertrædelse, f.eks. straffelovens § 262 

a om menneskehandel. Det vil derimod ikke være muligt at 

trække data af mere detaljeret karakter, herunder om de forskel-

lige udnyttelsesformer i straffelovens § 262 a om menneskehan-

del. Det er derfor ikke muligt ved elektronisk udtræk fra POL-

SAS at tilvejebringe de ønskede oplysninger.  

 

Rigsadvokaten modtager løbende oplysninger fra anklagemyn-

digheden i politikredsene og de regionale statsadvokater om af-

gørelser efter straffelovens § 262 a om menneskehandel. Rigs-

advokaten kan i den forbindelse oplyse, at Rigsadvokaten har 

modtaget 11 fældende afgørelser om menneskehandel afsagt i 

perioden 2012 til 2022, hvoraf 6 afgørelser vedrører menneske-

handel til prostitution, mens de øvrige 5 afgørelser vedrører 

menneskehandel til strafbare handlinger. Ved menneskehandel 

til strafbare handlinger forstås udnyttelse af offeret til egentlige 

kriminelle aktiviteter, såsom butikstyveri, lommetyveri, ind-

brudstyveri, handel med narkotika og andre lignende handlin-

ger. 
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Rigsadvokaten er ikke bekendt med afgørelser om andre udnyt-

telsesformer oplistet i straffelovens § 262 a end de ovenfor an-

førte.” 
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