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Besvarelse af spørgsmål nr. S 134 fra medlem af Folketinget Peter 

Skaarup (DF: 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. S 134, som medlem af Folketin-

get Peter Skaarup har stillet til justitsministeren den 29. oktober 2021. 

 

 

 

Nick Hækkerup    

/  

 

 

             Rasmus Krogh Pedersen 

  

Folketinget  

Christiansborg 

1240 København K 

DK Danmark  
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Kontor: Forvaltningsretskontoret 

Sagsbeh: Fie Clement Beisheim 
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 Side 2/2 

Spørgsmål nr. S 134 fra medlem af Folketinget Peter Skaarup:  

 

”Vil ministeren tilkendegive sin holdning til politiets rolle i for-

bindelse med genskabelse af slettede tekstbeskeder i minksagen, 

når ministeren den 28. oktober 2021 ikke ville inddrage politiet 

i sagen, alt imens Justitsministeriet den 29. oktober 2021 oply-

ser, at man har »bedt politiets teknikere om bistand til at søge at 

genskabe [de pågældende] sms-beskeder […]«, og vil ministe-

ren i forlængelse heraf enten oplyse, om der i løbet af den 28. 

og 29. oktober er sket noget, som har påvirket ministerens hold-

ning til spørgsmålet, eller om ministeren er tilfreds med, at hans 

ministerium angiveligt igangsætter et arbejde med rekonstruk-

tion af tekstbeskeder, som ministeren eksplicit har frabedt sig 

dagen forinden?” 

 

 

Svar: 

 

Preben Bang Henriksen (V) opfordrede mig ved e-mail af 28. oktober 2021 

til at ”drage omsorg for en politimæssig efterforskning af omstændighe-

derne om de slettede sms’er i Statsministeriet”, idet han henviste til straffe-

lovens § 125, stk. 1, nr. 2, hvorefter den, som bortskaffer bl.a. genstande af 

betydning for en offentlig undersøgelse, straffes med bøde eller fængsel ind-

til to år.  

 

Jeg oplyste samme dag, at jeg ikke mente, at der på baggrund af Venstres 

opfordring var grundlag for at rette henvendelse til politiet. Jeg oplyste sam-

tidig, at det stod Venstre frit for at indgive en politianmeldelse, hvis Venstre 

ønskede dette.    

 

Justitsministeriets udtalelse af 29. oktober 2021 angik på den anden side det 

forhold, at Justitsministeriet efter aftale med Statsministeriet samme dag 

havde anmodet politiets teknikere om bistand til at forsøge at genskabe 

SMS-beskeder af mulig relevans for minkkommissionens undersøgelse fra 

de telefoner i Justitsministeriet og Statsministeriet, som har været indstillet 

til automatisk at slette SMS-beskeder efter en bestemt periode. Der er såle-

des tale om, at man gør brug af de tekniske kompetencer, som politiet har, 

og ikke en politimæssig efterforskning.   
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