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Lad ikke tyven slippe godt fra det! 

Når indbrudstyven har forladt dit hjem, går det stærkt med at få afsat dine ejendele. Det Kriminalpræventive Råd har iværksat et initiativ, 

hvor du via hjemmesiden www.vikøberikkeindbrud.dk kan udfylde en formular, hvor du oplyser, hvilke ejendele du har fået stjålet og ved-

hæfter evt. billeder. Herefter bliver det delt på en tilhørende facebookside, så det rammer dit nærområde uden at dine personlige oplysnin-

ger bliver offentliggjort.  På den måde hjælper du andre med at undgå at blive ufrivillige hælere og mindske antallet af indbrud. 

 

 

 

 

 

Sådan undgår du at blive hæler 

Man kan sagtens komme til at købe en stjålen vare uden at vide det, og 

det kan være svært at opdage, om en vare kommer fra et indbrud. Hvis 

du følger Det Kriminalpræventive Råds to simple handleregler kan du 

mindske risikoen for at blive ufrivillig hæler. 

 

 

 

 

 
 

MobilePay 

Tyven vil gerne sælge sine stjålne varer så hurtigt som muligt, og han vil 

helst handle med kontanter, som ikke kan spores af politiet. Det kan et 

CPR-nummer til gengæld, og derfor har tyve sjældent lyst til at handle via 

MobilePay, som er opbygget sådan, at det er bundet op på ens CPR-nr., 

og derfor er det umuligt for sælger at være anonym. Hvis sælger ikke vil 

modtage pengene via MobilePay eller andre elektroniske betalingsformer, 

skal du være opmærksom. Du behøver måske ikke nødvendigvis sige nej 

til at købe varen. Du kan i stedet bruge den anden handleregel med at 

tjekke NemID. 

 

NemId 

Ved at kigge efter NemId, når du handler brugte varer på nettet, er du sik-

ker på, hvem sælgeren er. Og hvad vigtigere er, så har salgsplatformen 

også sikkerhed for, hvem sælgeren er. Det giver dem bl.a. en mulighed for 

at hjælpe politiet med at finde frem til dem, der sælger tyvekoster. 

 

Køb af stjålne varer kan straffes med 

store bøder eller fængsel i op til 1½ år. I 

de allergroveste tilfælde af hæleri kan 

man blive straffet med op til seks års 

fængsel. Læs mere her: 

www.vikøberikkeindbrud.dk/lovgivning 

 

Hvad siger loven? 

 

Vi køber ikke indbrud 

http://www.vikøberikkeindbrud.dk
http://vikøberikkeindbrud.dk/lovgivning/


 

 

Foråret kickstarter motorcykelsæsonen  

 

Nyt fra færdselsafdelingen 
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Med det gode vejr myldrer en helt bestemt motordrevet race frem på vejene - 

nemlig mc’erne. Godt vejr betyder, at det igen er tid for motorcykelentusiaster-

ne til at få luft under vingerne. Og luft er godt - så længe man også som motor-

cyklist husker at køre efter færdselsreglerne.  Tal fra Vejdirektoratet viser, at 

antallet af dræbte motorcyklister i hele landet steg med 37% sidste år i for-

hold til året før. Ser man på alle motorcykelulykker i perioden 2011-2015 

fremgår det, at i næsten otte ud af ti dødsulykker har farten været for høj, og 

alene i Midt og Vestjyllands Politikreds har der fra 2006-2015 været 267 

dræbte/tilskadekomne motorcyklister. Leder af den operativ færdselsafdeling 

i Midt og Vestjyllands Politi, Jørgen Christensen, der selv kører motorcykel, 

har videregivet information om en række uheldstyper, som vi desværre gen-

tagne gange ser på området samt gode råd til at køre sikkert. 

 

Uheld med motorcyklister  

 Motorcyklist kører ind i et sving med for høj fart og mister herredømmet. 

 Bilist, der skal svinge til venstre, overser en modkørende motorcyklist. 

 Bilist, der kører ud fra en sidevej, overser motorcyklist. Ofte kører motorcyklisten med 

for høj fart. 

 Motorcyklist er ved at overhale og opdager for sent, at bilen foran er ved at svinge til 

venstre. 

 Motorcyklist kører op i holdende bil. 
 

 

Husk - du er ikke udødelig 

For at undgå ulykkerne anbefales nogen gode råd: 

 Overhold hastighedsgrænsen. Dødsulykker skyldes ofte for høj fart, og at andre fejlvurderer, hvor hurtigt motorcyklen kører.  

 Hold øje med dine medtrafikanter. Og husk, at de kan have svært ved at se dig. 

 Gør dig synlig med refleksvest eller hjelm i  pang-farve. 

 Sørg for at din køreteknik er i orden - bremse/undvige (på egen mc). Hvert forår er du rusten - så ta et køreteknisk kursus. 

 Kør kun på gode, ukantede dæk. 

 Husk: Du er ikke udødelig! 

 

Kørsel i flok - gælder der særlige regler? 

Som motorcyklister kan man nogen gange have det indtryk, at der ved kørsel i flok gør sig andre regler gældende. Det er IKKE tilfældet. Det 

giver ingen særlige rettigheder at køre i flok. Af lovgivningen fremgår det: ”Deltagere i sluttede optog skal efterleve færdselslovens alminde-

lige bestemmelser, herunder bestemmelserne om hastighed, vigepligt og efterlevelse af signalanvisning”. Eksempelvis blev en motorcyk-

list dømt for at køre over for rødt lys, selvom forreste del af optoget var kørt over for grønt lys.  

 

Som arrangør af ture, hvor man skal køre i flok, kan man med fordel tage nogen forholdsregler. Eksempelvis at planlægge ruten med så få 

lyskryds/venstresving som muligt; at sende deltagerne af sted i mindre grupper og måske lave rutekort til deltagerne. 

 

Kørsel ml. rækker på motorvej =  ulovligt og ”no go” 



 

Nyt fra Efterretning og analyse 
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Automatisk nummerpladegenkaldelse (ANPG) 

ANPG er et intelligent system med nummerpladescannere, som kan alarmere politiet, hvis køretøjet er registreret i politiets systemer og 

passerer et kamera. Et kamera monteret på eksempelvis en patruljevogn filmer de forbikørende køretøjer. Bagved ligger der et system, som 

kan genkende en nummerplade, og hvis køretøjet er kendt i de tilkoblede systemer, kommer der en besked op på skærmen. Der er altså ik-

ke tale om, at politifolk sidder og følge med i, hvad borgerne foretager sig. Det er et automatisk system, der reagerer, hvis det genkender en 

nummerplade, som politiet af den ene eller anden grund har registreret i en sag.  

 

Hvad opfanger systemet eksempelvis? 
 

 skal inddrages på grund af manglende syn eller manglende forsikring 

 er tilknyttet efterlyste eller brugsstjålne køretøjer,  

 er tilknyttet personer, hos hvem førerretten er inddraget eller frakendt ubetinget,  

 er knyttet til personer, der konkret er mistænkt for lovovertrædelser, som kan straf-

fes med fængsel i mindst et år og seks måneder. 

 

Bruger vi ANPG i Midt og Vestjylland? 

I Midt og Vestjyllands Politi er vi rigtig glade for det nye værktøj og en søgning i vores database alene for 2017 viser adskillige eksempler på, 

at ANPG har været anvendt. Det omhandler i høj grad standsning af personer, som er frakendt førerretten eller som ikke har generhvervet et 

kørekort. I forhold til færdselssikkerheden har det stor værdi, at vi som ved eksemplerne her mere effektivt og systematisk kan stoppe bili-

ster, som ikke har ret til at føre bil.  

Billede, Rigspolitiet 

 

EXIT - Kom ud af rocker-bandemiljøet 

I Det Kriminalpræventive Sekretariat sidder der to betjente, som er koordinatorer for EXIT-programmet i Midt og Vestjyllands Politi.  

EXIT-programmet er for personer, som ønsker at komme ud af en rocker- eller bandegruppering og har brug for hjælp til at starte på en frisk. 

EXIT findes i hele landet og foregår i et samarbejde mellem kommuner, politi og Kriminalforsorgen. Koordinatorerne arbejder til daglig med 

personer, der er involveret i kriminalitet. De har derfor indsigt i, hvor svært og skræmmende det kan være at træde ud af sit kendte miljø. 

 

Programmet starter med at vurdere, om personen er egnet og motiveret. Det handler om, at være parat til at starte på en frisk og efterlade 

kriminaliteten og det tidligere miljø og fokusere på det, der betyder allermest - fx  børn og nærmeste familie - et fast job eller en fritidsaktivi-

tet. Herefter indgås en aftale, hvor man sammen finder ud af, hvad der skal til, for at opnå målene. Det kan være, der er behov for støtte fra 

en mentor, misbrugsbehandling, eller brug for hjælp til at overskue den økonomiske situation. Der tages altid udgangspunkt i den enkeltes 

liv og individuelle behov. 

 

Succes med EXIT i Midt og Vestjylland 

EXIT-koordinatoren følger kandidaten gennem hele forløbet, og undervejs følger man 

sammen op på, hvordan det går, og om der er brug for anden hjælp end den, der i før-

ste omgang er aftalt. I Midt og Vestjyllands Politi har vi i øjeblikket 10 EXIT-

kandidater, som er i tæt dialog med vores koordinatorer, hvor et tillidsfuldt samarbej-

de er afgørende. Siden opstarten i 2011 har der hvert år været flere kandidater, som                                                                                                  

lykkes med at komme ud af kriminalitet og få en ny begyndelse i livet.  



 

Nyt fra Anklagemyndigheden                   

 

Udeblivelse fra retten - nye muligheder for stadig at gennemføre sagerne  

Fra 1. maj 2017 er det blevet nemmere at få gennemført straffesager, hvor den Tiltalte udebliver, trods lovlig forkyndt indkaldelse til retsmø-

det. Reglen herom i retsplejeloven er nemlig blevet ændret, så man kan blive idømt en straf uden selv at være til stede og få helt op til 1 års 

fængsel. Med denne lovændring forventes det, at færre sager skal udsættes. For borgerne betyder det, at deres sager som udgangspunkt bli-

ver afsluttet som planlagt, og at man som vidne får afgivet forklaring den dag man er indkaldt og ikke skal møde op en anden dag i ste-

det.  For anklagemyndigheden betyder det, at man sjældnere skal forberede sagerne flere gange for at få dem afviklet. 

 

             Hverdagsglimt -  at arbejde som nyuddannet jurist hos politiet 

På 3. sal af politigården i Holstebro hører anklagemyndigheden til. Her arbejder man dagligt med at håndhæve 

den danske lovgivning. Arbejdsområderne spænder bredt, og i anklagemyndigheden håndteres alt fra cykeltyve-

rier til drabssager – landmænd der ikke overholder reglerne omkring gødskning - til økonomisk kriminalitet begå-

et på internettet og meget, meget mere. Hverdagen er præget af uforudsigelighed, tæt samarbejde med politi-

tjenestemændene og  nye sager, som dagligt skal håndteres, mens andre føres i retten og afsluttes. En hverdag 

som  netop er årsagen til, at Jeanie Dam Andersen i sin tid valgte at læse jura. Jeanie blev færdiguddannet i de-

cember og har siden da været ansat i Midt og Vestjyllands Politi, og hun er rigtig glad for det alsidige arbejde.  

En af de opgaver, som Jeanie varetager er blandt andet håndteringen af varetægtsfængslede.  
 

 

Procedure ved varetægtsfængsling 

Når en person bliver anholdt, startes efterfølgende en proces, der ofte ser ud som følgende: 

 Den anholdte fremstilles i grundlovsforhør. 

 Sigtede bliver varetægtsfængslet og er nu arrestant. 

 Jurister og efterforskere arbejder sammen om at gøre sagen klar. 

 Sagen føres i retten med henblik på dom. 

 Hvis personen dømmes, vil man som regel blive fængslet under en eventuel anke af sagen og indtil  dommen kan fuldbyrdes. 
 

Baggrunden for, at anklagemyndigheden vil varetægtsfængsle en person, kan skyldes forskellige forhold. Eksempelvis kan det begrundes i 

risikoen for at vedkommende vil forsøge at unddrage sig forfølgning, ved måske at forlade landet; risikoen for at den anholdte gentager krimi-

nalitetsformen; risikoen for at den anholdte vil påvirke sagens efterforskning, navnlig ved at fjerne spor eller ved at påvirke eller advare andre.  

       

     Anklagemyndigheden på twitter - eksempler på det alsidige arbejde 
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