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Kære alle Tryghedsambassadører 

Efter en fantastisk sensommer og start på efteråret, må vi vist erkende, at det mere 

klassiske efterårsvejr har ramt os. Det er ikke kun ustadigt vejr, som har ramt politi-

kredsen, også en lang række indbrud i varebiler og på byggepladser har desværre gi-

vet udfordringer for håndværkere i kredsen. I denne udgave af nyhedsbrevet kan du 

læse mere om dette og om snyde mails og sms’er, der på forskellige vis franarrer 

borgerne penge. Derudover har vi et indlæg om automatiske trafikkontrol (ATK) og de 

erfaringer og oplevelser, som de nyansatte civile målere får med sig fra deres virke 

på landevejene. Endelig informerer anklagemyndigheden om en lovændring for vi-

deoafhøring af børn. En ændring som af fagprofessionelle bliver taget rigtig positivt 

imod, da det vil hjælpe med at skåne børn og unge i meget udsatte og sårbare situa-

tioner.  

       God læselyst og rigtig glædeligt efterår! 
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Medieomtale — den svære balance 
 

I Det Kriminalpræventive Sekretariat arbejder vi med forebyggelse inden for en række forskellige områder. Forebyggelse handler hovedsa-

geligt om at skabe tryghed. Vejen dertil kan blandt andet være at påvirke borgernes adfærd i en positiv og hensigtsmæssig retning. Det kan 

ske ved, at vi informerer, underviser, advarer mv. for at forebygge, at der bliver begået ny kriminalitet, at borgerne kører for stærkt, at borger-

ne bliver snydt i en e-handel, at man bliver udstillet, fordi man har sendt nøgenbilleder af sig selv eller at en borger oplever at blive franarret 

penge i et tricktyveri.  

  

Udfordringer i forhold til forebyggelse 

I vores arbejde med tryghed og forebyggelse, står vi ofte i et kompliceret balancefelt. Vi skal i politiet løbende vurdere, hvorvidt vores infor-

mation eller advarsel er med til at forebygge og skabe tryghed, eller om vi med samme information tværtimod skaber større fokus med den 

uhensigtsmæssige bivirkning, at borgerne bliver mere utrygge og måske endda risikerer at inspirere andre til at udøve lignende former for 

adfærd eller kriminalitet. 

  

Eksempler på sager der kræver faglige overvejelser 

I den senere tid har der været et par sager fra politikredsen, der har givet anledning til ovenstående overvejelser.  En gruppe børn og unge i 

Silkeborg-området mødtes i løbet af sommeren og lavede såkaldte kvælerlege. For at opleve en form for rus, lod de unge sig med vilje mi-

ste bevidstheden. En meget farlig form for leg. Et andet eksempel er diverse kast med genstande fra broer og ned på motorveje. I begge til-

fælde har der været en betydelig mediedækning, hvilket medfører en stor offentlig opmærksomhed på disse former for adfærd, og vi kan 

ikke afvise, at opmærksomheden har ført til nye episoder med henholdsvis kvælerlege og kast fra motorvejsbroer.  

 

Helt essentielt er det for jer som borgere at vide, at vi som forebyggere har en række samarbejdspartnere — herunder et særligt tæt samspil 

med kommunerne. Det betyder eksempelvis, at i sager som de ovenstående, reagerer netværk bestående af en gruppe fagfolk fra både po-

liti og kommune straks. De har kompetencerne og netværket til at kunne håndtere problematikkerne bedst muligt. Det forebyggende arbej-

de er ofte mindre synligt, men der skal ikke herske tvivl om, at der er fuld fokus på eksempelvis børn, unge og udsatte grupper, hvor der gen-

nem årtier er opbygget et meget kvalificeret samspil mellem kommune og politi.  

  

Har du spørgsmål eller andet kan du kontakte Det Kriminalpræventive Sekretariat på mvjyl-dks@politi.dk, hvor du kan få yderligere informa-

tion om de forskellige tværfaglige forbyggende netværk, og evt. hvilke personer du har mulighed for at kontakte i din kommune.  

  

 

Ny Politigård Holstebro 



 

 

Automatisk trafikkontrol - giver også tilfredse borgere 

 

 

Nyt fra færdselsafdelingen 
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I Midt og Vestjyllands Politi har man som noget nyt ansat 13 civile, som varetager opgaverne 

med at måle hastigheden i politiets fotovogne (ATK).  De nye ATK-målere brænder alle for at 

være med til at nedbringe farten i trafikken og dermed forhåbentlig også sænke antallet af tra-

fikulykker. Målerne har nu været i gang med arbejdet i fotovognene rundt i hele kredsen siden 

midten af august, hvilket har bidraget med en række oplevelser og erfaringer. 

 

Når Midt og Vestjyllands Politi opstiller ATK-bilerne er det ud fra en kombination af analytisk 

viden om, hvor de farlige uheld finder sted, kampagner med særlige fokusområder og borger-

nes henvendelser. Særligt borgerhenvendelser er noget af det, som de nye målere har fokus på. 

Eksempler på målinger i september på baggrund af borgerhenvendelser: 
 

 Færdselsafdelingen placerede en ATK-bil i udkanten af en mindre by på Thyholm.  I løbet 

af måleperioden kørte der ca. 600 biler forbi, hvilket førte til, at 25 bilister fik et klip og 2 

bilister fik en betinget frakendelse af kørekortet. Derudover blev der skrevet ca. 50 sager 

med for høj fart.  

 ATK- måling i Gødstrup førte til, at der blev blitzet ca. 245 bilister i løbet af knap 6 timer. 

Her var ATK-måleren især rystet over lastbiler, som kom med alt for høj fart.    

 300 m. fra en rundkørsel i Ikast placerede en måler ATK-bilen, og på 6 timer må 174 bili-

ster se sig blitzet på grund af for høj fart. Én bilist formår på de 300 m. efter rundkørslen at 

nå op på 89 km/t, hvilket giver et klip i kortet. 

Uopmærksomhed i trafikken 
 

Vi har gennem flere år arbejdet med uopmærksomhed i trafikken, som er en af de faktorer, der 

skaber de farligste uheld. Uopmærksomhed er en meget vanskelig størrelse at afdække. Det er 

både meget individuelt, hvad der skaber uopmærksomhed hos den enkelte bilist, og derudover 

er bilisterne ofte ikke meget for at fortælle politiet om det, hvis de rent faktisk har foretaget sig 

andet i bilen end at fokusere på kørslen.  

 

Et af de områder, vi vil begynde at se nærmere på, er billedmaterialet fra ATK-målingerne. Som 

det tydeligt fremgår af billedet til venstre, så er der foruden en fart på 136 km/t også tale om 

uopmærksomhed i form af mobiltelefonen. Vi forventer derfor, at analyse af materialet kan bi-

drage til mere viden om uopmærksomhed. Vi vil derudover også tage kontakt til flere Trygheds-

ambassadører for at få mere viden om borgernes oplevelse af uopmærksomhed. 

Eksemplerne ovenfor viser, at I som borgere ofte har en god fornemmelse af, hvornår hastighederne er alt for høje i jeres nærområder. Vi er 

i politiet glade for jeres henvendelser og forsøger så vidt muligt at imødekomme dem alle.  
 

”Vi har ofte en rigtig god dialog med borgerne, når vi kommer ud og måler. Tit får vi lov til at parkere i indkørslen hos de personer, som har 

bedt om at få målt hastigheden på vejen, og borgerne er rigtig glade for, at vi lytter til dem og kommer ud. Den anden dag fik jeg kaffe leve-

ret ud til bilen, og generelt set bliver vi meget positivt modtaget. Selvfølgelig er der også dem, som kører forbi, sænker farten og gør knap så 

pæne fagter ind mod bilen eller gasser voldsomt op på den anden side af bilen for at provokere. Men generelt er det mit indtryk, at vi alle 

har langt overvejende positive oplevelser”, udtaler ATK-måler ved MVJYL Martin Clark-Pedersen 



 

Nyt fra analyseafdelingen 

 
 

Vi har i kredsen desværre oplevet en del tyverier fra varebiler, hvor dyrt værktøj af forskellige mærker som Bosch, Dewalt, Hilti, Makita og Mil-

waukee er blevet stjålet. Især varebiler, der om natten og i weekenderne står parkeret i private boligområder, er udsat for disse tyverier. Som 

det ser ud i øjeblikket, lader det til, at tyvene fortsætter deres færd. Vi vil gerne opfordre personer med varebiler til at følge nogle råd: 

 
 

Tænker over, hvor du parkerer firmabilen, og hvad den indeholder 

 Parkér bilen et synligt sted, hvor nogen kan holde øje med den, og en tyv dermed vil frygte at blive overvåget. 

 Parkér bilen op ad stakit, hæk eller mur, så varerummet er svært tilgængeligt. 

 Værktøjet bør placeres, så det ikke er synligt udefra - om muligt  kan ekstraordinært dyrt værktøj helt fjernes fra bilen og opbevares et sik-

kert sted. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anvend eventuelt videoovervågning, alarm eller GPS 

 Sæt evt. videoovervågning der, hvor bilen er parkeret eller sæt trådløse alarmer i bilen 

 Dyrt værktøj kan udstyres med GPS-tracker 
 

Microdot- og DNA-kit kan købes på nettet eller hos byggemarkeder, og indgraveringssæt kan lånes ved det lokale politi. 
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Snyde mails og sms’er 

Vi har set en del eksempler på, at borgere modtager enten mails eller sms’er fra afsendere, som udgiver sig for at 

være SKAT, Postnord eller forskellige pengeinstitutter. I disse mails/sms’er bliver man bedt om enten at tage et 

billede af sit nemid og sende sammen med kontonummer og personlige oplysninger, eller man bliver bedt om at 

følge et link. I begge tilfælde er der tale om, at man bliver franarret penge. Vi anbefaler, at man aldrig sender et 

billede af sit nemid eller sender andre personlige oplysninger.  

Indbrud i varebiler - råd til forebyggelse 

Også med Apple som afsender har der været udsendt falske sms’er. I sms’en fremgår det, at du har brugt penge i Apple Itunes Store, og så 

er der et link, hvormed du kan annullere købet. Da modtageren af sms’en jo ikke har brugt disse penge, fristes man hurtigt til at følge linket. 

Linket leder dig til en hjemmeside, som til forveksling ligner Apples officielle hjemmeside, hvor du bliver bedt om at logge ind med dine 

personlige oplysninger.  

Modtager du sådan en sms—så slet den med det samme! Følg ikke linket! 

Forebyg indbrud  
i varebiler 

Mærk dit værktøj – enten synligt eller usynligt 

 Usynlig mærkning kan foretages med Microdot eller DNA-lak. 

 Synlig mærkning kan foretages ved hjælp af et indgraveringssæt, som 

kan lånes ved det lokale politi. 

 Sæt et klistermærke på bilen, så tyven kan se, at værktøjet er mærket. 

 Hav altid en ajourført liste over dit værktøj med mærke, serienumre m.v. – 

gerne med fotos. 

 Ved tyveri skal du fortælle politiet, at dit værktøj er mærket. 

 Hvis værktøjet er mærket med DNA-lak, kan det ses med UV-lys, og poli-

tiet kan hurtigt tjekke, om værktøjet er stjålet, finde værktøjets ejermand –

og måske endda finde frem til gerningspersonen. 



 

Nyt fra Anklagemyndigheden                   

 

Nye regler om videoafhøring af børn 

1. april 2016 trådte en ny ændring i kraft hvad angår videoafhøring af børn, der skal afhøres som vidner eller ofre i straffesager. Indtil 1. 

april 2016 var det som udgangspunkt kun børn under 13 år, som blev videoafhørt. Børn og unge, der ikke blev videoafhørt, blev afhørt af 

politiet under efterforskningen og senere i retten ligesom voksne. Børnerådet lavede i samarbejde med Rigshospitalets Center for Seksuel-

le Overgreb en undersøgelse af børn, der har vidnet i en retssal. Undersøgelsen viste, at det er stærkt belastende for børnene at skulle vid-

ne i retssalene. På baggrund af undersøgelsen har folketinget vedtaget, at børn op til 15-års-alderen nu kan få deres afhøring videofilmet. 

Videooptagelsen vil indgå som barnets vidneforklaring i retssalen – og på den måde undgår børnene at skulle møde op og gennemleve 

overgrebet og fortælle om det igen og igen. 

 

Børn med behov for den bedste omsorg og beskyttelse 

Børnerådets formand Per Larsen er begejstret for den nye aldersgrænse: ”Det er helt rigtigt set af justitsministeren at give disse udsatte 

børn adgang til videoafhøring i stedet for at tvinge dem gennem lange, traumatiserende og helt unødvendige retssager. Der er tale om 

krænkede børn, som har brug for den bedste omsorg og beskyttelse, vi overhovedet kan give dem.” 

 

Ifølge Børnerådets undersøgelse hæmmer de lange retssagsforløb børnenes helingsproces efter overgrebet. Flere af børnene i undersøgel-

sen peger på, at retssagen ofte først starter, længe efter overgrebet har fundet sted. De oplever, at deres arbejde med at lægge krænkelsen 

bag sig og genetablere et normalt liv bliver sat i stå eller ligefrem ødelægges af turen gennem retssystemet. Børnene fortæller også, at den 

voldsomme oplevelse, det kan være at vidne i sin egen sag, ofte går ud over deres evne til at afgive korrekt vidneforklaring. Nervøsitet, risi-

koen for at møde gerningsmanden og forsvarernes nærgående spørgsmål opleves som intimiderende og skræmmende for børnene. 

 

I Midt- og Vestjyllands Politi er der en gruppe betjente, som har en særlig uddannelse, der giver dem kompetencerne til at varetage video-

afhøringerne. Sine Brixen er en del af denne gruppe, og hun siger, ”Det giver rigtig god mening at anvende videoafhøring også til de ældre 

børn. Det er jo børn, som har frygtelig meget på spil i deres helt nære relationer, og som derfor er meget sårbare. Det er også vores oplevel-

se, at der er ting, som de ikke tør eller vil sige, når de sidder i retten, mens det fungerer rigtig godt med videoformatet også til denne ældre 

gruppe af børn. Derudover har Børnehusets personale nemmere ved at følge op på børnene efterfølgende, fordi de sidder med i monitor-

rummet (observationsrum hvor fagfolk—herunder juristerne overværer samtalerne) og selv hører, hvad barnet siger, så overleveringen ef-

terfølgende er nemmere og mere kvalificeret”.   

 

 

Børnehusene - hvad er det? 

Hvis der er viden eller mistanke om, at et barn har været udsat for overgreb, og når politi eller sygehusvæsen er involveret i sagen, skal en 

kommune benytte et børnehus som led i den børnefaglige undersøgelse. I børnehusene samles relevante myndigheder for at sikre en koor-

dineret og tværfaglig indsats af høj kvalitet. I huset møder barnet eller den unge professionelle, der er vant til at tale med børn og unge om 

overgreb. Det kan være politi, socialrådgivere og psykologer. Formålet er, at børn, der har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb, 

får en kvalificeret og skånsom indsats samlet på ét, børnevenligt sted. 

 

Se evt. mere på børnerådet.dk eller socialstyrelsen.dk  
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