
TRYGHEDSAMBASSADØR 

NYHEDSBREV 
 

December 2016 

Det Kriminalpræventive Sekretariat 

Stationsvej 74 

7500 Holstebro 

Mail: mvjyl-dks@politi.dk 



 

Kære alle Tryghedsambassadører 

Så blev det december 2016 - julen nærmer sig med hastige skridt, og det er blevet tid til årets sidste udgave af nyhedsbrevet. I ved om no-

gen, at tricktyve ofte er på spil, og I har måske også bidt mærke i, at deres fremgangsmåder hele tiden forandrer sig. Vi tager nye metoder i 

brug for at komme problemet til livs, hvilket I kan læse mere om. Derudover kan i læse om vores anbefaling i forhold til DNA-mærkning af 

jeres værdigenstande, om dette års spritkampagne fra færdselspolitiet samt om foranstaltningen Ungesamrådet som sikrer den bedste be-

handling af unge lovovertrædere mm.  

 

Vi kan desværre ikke berige jer med julegaver, men vi vil gerne  opfordrer jer  til at sætte et stort kryds i kalenderen   

d. 2 februar 2017, hvor vi vil invitere jer til et stormøde på vores nye politigård i Holstebro. Nærmere invitation følger,   

og vi håber, at mange af jer af mulighed for at deltage.  

    

    Vi takker jer for samarbejdet i 2016 og ønsker jer alle en rigtig glædelig jul!  
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Flere billeder offentliggøres i kampen mod tricktyve 

Fremadrettet vil vi i højere grad end tidligere offentliggøre overvågningsbilleder af tricktyve og på den måde bede om befolkningens hjælp 

til at fange gerningspersonerne. Overvågningsbillederne bliver taget i brug for at bremse den negative udvikling i aggressiviteten af tyverier-

ne, og ikke fordi politiet har oplevet en stigning i antallet af tyverier. Hidtil er overvågningsbilleder kun blevet brugt i sager, hvor der har væ-

ret tale om personfarligkriminalitet, men den regel bliver der altså nu blødt op for.  I første omgang vil det kun være tricktyverier, der i højere 

grad bliver offentliggjort overvågningsbilleder af, men hvis den nye ordning bliver en succes, kan det komme på tale at offentliggøre billeder 

af for eksempel indbrud, vurderer politidirektøren. 

 

Eksempler på tweets med det formål at finde tricktyvene: 
 

”Tyvene bliver mere aggressive i deres metoder, de står ikke 

længere bare og aflurer. De kan for eksempel finde på at hælde 

noget på nogen, skubbe nogen eller komme ind i biler for at 

spørge om et eller andet. Det kan være meget grænseoverskri-

dende for de personer, det går ud over. Når vi har så mange go-

de billeder, så vil vi også gerne bruge dem. Dels for at få opklaret 

den konkrete sag, så vi får det stoppet. Vi håber dog også, at det 

vil virke præventivt så andre holder sig fra det, fordi de finder ud 

af, at de kan risikere at komme i medierne”, siger politidirek-

tør Jens Kaasgaard. 

 

Se hele klippet med udtalelser af Jens Kaasgaard på Tv Midt 

Vests hjemmeside: tvmidtvest.dk 

http://www.tvmidtvest.dk/nyheder/30-11-2016/1930/politiet-vil-offentliggore-flere-billeder-af-tricktyve?autoplay=1#player
http://www.tvmidtvest.dk/nyheder/30-11-2016/1930/politiet-vil-offentliggore-flere-billeder-af-tricktyve?autoplay=1#player


 

 

Er du ”klar til et pust”? 

 

Nyt fra færdselsafdelingen 
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Julefrokostsæsonen er i fuld gang og  derfor sætter Rådet for Sikker Trafik og Trygfonden fokus på problemet med spritkørsel på vejene 

med kampagnen ”Klar til et pust”, ligesom politiet også vil være massivt til stede på vejene i hele landet med spritkontroller i løbet af de-

cember.  
 

 

Ni ud af ti spritbilister er mænd 

I en ny undersøgelse siger 16% af mændene, at de inden for det sidste år har kørt bil, selv om de var i tvivl om deres promille. Kvinderne er 

bedre til at lade bilen stå, og her er tallet 7%. ”Mænd drikker generelt mere end kvinder og har nok også en tendens til at tage flere chancer 

i trafikken. Mændene er involveret i flere spritulykker end kvinder. Derfor er målet, at få flere til at lade bilen stå—især få flere mænd til at 

tænke over, hvordan de kommer sikkert hjem”, siger Michelle Laviolette fra Rådet for Sikker Trafik. 

 

Omgivelserne opfordres til at blande sig, så folk ikke sætter sig bag rattet efter at have drukket for meget alkohol. ”Spørg dine gæster, hvor-

dan de kommer hjem, før du hælder alkohol i deres glas. Eller tilbyd at ringe efter en taxa eller overnatning, hvis en person vil køre hjem ef-

ter nogen festlige timer med alkohol. Det kan være med til at forhindre, at en person kører med alkohol i blodet”, siger Dorte Pedersen fra 

Trygfonden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spritbilister fortryder 

Når spritbilister skal generhverve deres kørekort, skal de blandt andet gennemgå 12 timers kursus om risikoen ved at køre spritkørsel. Sid-

ste år deltog 4300 dømte spritbilister i kurserne, og 88% af dem er mænd, som kommer fra et bredt udsnit af befolkningen. Mange har det 

virkelig dårligt med, at de har kørt spritkørsel, og det fylder meget hos dem. Man bliver ikke populær, og det kan have store konsekvenser 

for familien og ens job, når man er dømt for at køre med for meget alkohol i blodet, siger Birte Baunbæk, som underviser på Alkohol, Narko 

og Trafikkurserne i Region Midtjylland.  
 

Kilde: Rådet for Sikker Trafik 
 

Antal dræbte  i ulykker med spritkørsel 2011-2015 
 

 Midt og Vestjylland: 28 

 Nordjylland: 22 

 Midt– og Vestsjælland: 22 

 Sydsjælland og Lolland-Falster: 16 

 Fyn: 15 

 Østjylland: 14 

 Sydøstjylland: 11 

 Syd og Sønderjylland: 10 

 Nordsjælland: 7 

 Københavns Vestegn: 5 

 København: 5 

 Bornholm: 2 

http://po.st./klartiletpust


 

Nyt fra analyseafdelingen 

 

Vil du sikre dine genstande? - sådan gør du: 

Der er flere udbydere af DNA-mærkning. Vi ved, at flere forsikringsselskaber udbyder et DNA-kit til en fordelagtig pris, så man kan med for-

del kontakte sit forsikringsselskab med en forespørgsel. Når man modtager sit DNA-kit, så skal man blot pensle eller på anden vis mærke 

sine genstande med DNA-væsken. Den unikke væske er herefter forbundet med en database, som betyder, at politiet eksempelvis kan søge 

efter denne unikke kode, hvis de finder stjålne genstande. Sammen med mærkningen følger også et skilt til husets vinduer med oplysning 

om, at husets ejendele er sikret med DNA-mærkning. Det gør det mindre attraktivt for tyven at lave indbrud, da det nærmest er umuligt at 

komme af med tyvekoster, som kan spores tilbage til rette ejer. Se mere i indslaget her: ”DNA-mærkning skal stoppe indbrudstyve” 

 

Husk også de klassiske råd til at sikre hjemmet mod indbrud i julen 

 Sørg for god belysning i og omkring boligen, så tyven har svært ved at komme ind uden at blive set. Køb eksempelvis tænd/sluk-ure,. 

 Få huset til at se beboet ud, når du ikke er hjemme. Lad lyset være tændt, lad rodet ligge og lad opvasken stå. 

 Hjælp naboen. Hold et vågent øje med naboens hus og parkér din bil i deres indkørsel, hvis ikke de er hjemme. Du kan også smide af-

fald i deres skraldespand og tømme deres postkasse, hvis de ikke er hjemme. 

 Lås skuret og ryd op i haven, så der ikke ligger redskaber fremme. Nogen indbrudstyve medbringer ikke værktøj, men finder det på ger-

ningsstedet. 

 Det bedste værn mod indbrud er mennesker. Hils derfor på andre i nabolaget og ønsk dem en glædelig jul - også dem, du ikke kender. 

Tyven vil hverken ses eller genkendes, så et simpelt ”hej” kan være nok.  
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Giv dine genstande en tidlig julegave og beskyt dem med DNA-mærkning 

Midt og Vestjyllands Politi har indkøbt nyt værktøj, så politiet nu står stærkere i kampen mod indbrud. Indkøb af DNA-lygter skal gøre det 

nemmere at matche fundne tyvekoster med deres retmæssige ejer. Sammen med DNA-mærkning udgør DNA-lygterne et stærkt værktøj, 

fordi det forringer mulighederne for at videresælge stjålne varer. Mærkningen med DNA-væske er usynlig for det blotte øje, men træder ty-

deligt frem, når der lyses på det med uv-lys. Væsken indeholder en kode, der er unik for hver enkelt bruger af mærkningen. Det giver politiet 

væsentlig bedre forudsætninger for at finde ejeren til fundne ejendele ved at sammenholde genstandens mærkning med en database. Det 

er dermed lettere for politiet at genkende stjålne genstande. 

”Det er især de genstande, der er værdifulde og let omsættelige, som 

kan være gode at mærke. Det er eksempelvis værktøj, elektronik og de-

signerting som vaser og andet interiør. Uden mærkning kan disse gen-

stade være meget svære at spore tilbage til ejeren, hvilket giver tyven 

og hæleren nærmest frit spil”, siger leder af Det Kriminalpræventive Se-

kretariat Ralf Hove Larsen 

 

Et forsøg, som Tryg iværksatte i 2014 med DNA-mærkning i et boligom-

råde, viste et fald i antallet af indbrud på 53% efter mærkningen. Men 

politiets indkøb af DNA-lygterne kan ikke stå alene. De kommer først til 

deres ret i de situationer, hvor borgere eller erhvervsdrivende har mær-

ket deres ejendele med DNA-væsken.  

http://www.tvmidtvest.dk/artikel/dna-maerkning-skal-stoppe-indbrudstyvene
http://www.tvmidtvest.dk/artikel/dna-maerkning-skal-stoppe-indbrudstyvene


 

Nyt fra Anklagemyndigheden                   

 

Ungesamrådet  

 - samrådet vedrørende unge lovovertrædere i Midt og Vestjylland, et samarbejde mellem kommuner, anklage-

myndighed, kriminalforsorg og regioner 
 

Ungesamrådet er et tværsektorielt og tværfagligt samarbejde, som skal afgive en koordineret indstilling til retten og anklagemyndigheden 

om indsatsen i forhold til unge 15-17 årige, der er sigtet for alvorlig kriminalitet. Det overordnede formål med Ungesamrådet er at mindske 

fremtidig kriminalitet. Dette ud fra en grundidé om, at sagsbehandlingen i mange tilfælde kan have gavn af, at det kriminalretlige system og 

det sociale system i fællesskab anbefaler, hvilke sanktioner og hvilken indsats, der er brug for.  

 

Sagsforløb: 

1. Politiet sigter en 15-17 årig, og  det vurderes, at sanktionen vil medføre ubetinget fængsel, ungdsomssanktion eller samfundstjeneste. 

2. Anklagemyndigheden anmoder Kriminalforsorgen om en personundersøgelse af den sigtede. 

3. Kriminalforsorgen laver personundersøgelsen og indhenter udtalelser fra kommunen. Udtalelsen indarbejdes i personundersøgelsen. 

4. Ungesamrådet samles og behandler sagen, og der fremsendes en indstilling til Anklagemyndigheden med den indsats, der anbefales i 

forhold til den unge. 

5. Ungesamrådets anbefaling indgår som et aktstykke ved domstolens behandling og afgørelse af sagen. 

 

Proceduren med Ungesamrådet skaber ensartethed og sikrer, at foreslåede foranstaltning harmonerer med den straf, den unges står til. 

Før Ungesamrådets eksistens var det op til hver enkelt kommune at gætte sig frem til, hvilken sanktion den unge stod til, og derfor harmo-

nerede de foreslåede foranstaltninger ikke altid med strafudmålingen.  Ungesamrådet sikrer kommunen sparring med kriminalforsorgen, 

regionen og anklagemyndigheden, hvorved der er mulighed for at lave den bedste og mest realistiske indstilling til retten.    

 

Eksempel -15 årig dømt for påsatte brande 

Retten i Holstebro kendte d. 9 december en 15-årig dreng fra Bremdal skyldig i fire påsatte brande, heriblandt to bilbrande, samt ulovlig 

våbenbesiddelse. Strafudmålingen er udsat til januar, hvilket skyldes, at Ungesamrådet i denne sag anbefalede, at strafudmålingen blev 

udsat, indtil man er færdig med at undersøge drengens personlige forhold. Når disse undersøgelser foreligger, så kan man herefter bedre 

forholde sig til, hvilke foranstaltninger der bør iværksættes for at undgå at drengen kommer ud i tilbagefald til ligeartet kriminalitet.  

 

Husk at du kan følge Anklagemyndigheden fra Midt og Vestjyllands Politi på twitter 
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Uopmærksomhed i trafikken 
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Uopmærksomhed - en svær nød at knække 

Forebyggelsesafdelingen har gennem de sidste fire måneder haft en praktikant tilknyttet. Hun har bl.a. brugt tiden på at undersøge uop-

mærksomhed i trafikken, hvor hun i den forbindelse har været ude og snakke med nogle af jer Tryghedsambassadører.  

 

Undersøgelsens formål var at undersøge den subjektive oplevelse af og holdning til opmærksomhedskrævende aktiviteter foretaget under 

kørslen. Ved hjælp af samtaler med forskellige tryghedsambassadører kom undersøgelsen frem til følgende resultater:  

 

 Alle de deltagende tryghedsambassadører har brugt mobiltelefonen under kørsel til trods for, at de godt ved, at det kan være farligt. 

Dette blandt andet fordi de oplever et forventningspres om, at man skal reagerer straks, hvis man bliver kontaktet. 

 Der var en oplevelse af, at andre bilisters uopmærksomhed skabte en utryghed blandt de adspurgte, da de oplevede en følelse af ik-

ke at have kontrol over situationen. 

 Det er et tabuemne at kommentere andre bilisters kørsel, hvis det ikke er en ægtefælle eller andet nær familiemedlem. 

 Når telefonen bruges under kørsel, er de adspurgte særligt opmærksomme på vejens forløb og omgivelserne samt på kun at bruge 

telefonen til simple handlinger, således at chancerne for uheld minimeres. 

 Der var så stort et fokus på brugen af mobiltelefonen under kørslen, at andre opmærksomhedskrævende aktiviteter, som for eksem-

pel at skifte radiokanal eller at have tankerne et andet sted, ikke blev nævnt. 

 

MVJYL vil arbejde videre med disse resultater og se dem i sammenhæng med andre indsatser på færdselsområdet.  Mange tak for hjæl-

pen til de deltagende tryghedsambassadører! 

 

”Julen er hjerternes fest, men desværre er julen også højsæson for indbrud. I december måned stiger antallet af indbrud med 50%. Det vil 

vi gerne sætte en stopper for. Studier viser, at lys faktisk er et effektivt middel mod indbrudstyven, der naturligt nok ikke ønsker at blive set. 

Derfor har vi opfundet verdens første julelyskæde, der kan afværge indbrud. Vi kalder den ”Christimas Spotlights”. Og den kan blive din. 

 

 

 

 
Verdens første ”afværgende lyskæde” 

En indlysende innovation 

Lyskæden pynter på enhver facade eller træ. Men den er ikke kun 

til pynt. Lyskæden har indbygget bevægelsescensor og går fra 80 

til 800 watt. Det svarer til, at der tændes 30 lamper på én gang. 

 

Du deltager i konkurrencen, når du tilmelder dig Nabohjælp. Er du 

allerede tilmeldt, så deltager du automatisk i lodtrækningen.” 

 

Læs mere og tilmeld dig på www.nabohjælp.dk  

http://www.nabohjælp.dk/

