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Spørgsmål nr. 181 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del):

”Hvor mange i Danmark er løsladt direkte fra et lukket fæng-
sel de seneste 10 år? Har Danmark en politik i lighed med 
Norge om, at ingen skal løslades direkte fra et højsikkerheds-
fængsel?”

Svar:

Direktoratet for Kriminalforsorgen har oplyst følgende om antallet af løs-

ladelser af fængselsdømte fra de fem lukkede statsfængsler samt fra de 

lukkede fængselsafdelinger i de åbne statsfængsler for perioden 2004-

2009:

Antal fængselsdømte, der blev løsladt fra lukkede fængsler samt fra luk-

kede fængselsafdelinger i åbne fængsler i perioden 2004-2009.     

     

År 2004 2005 2006 2007 2008 2009

I alt 631 716 734 634 767 802

Det har ikke været muligt at fremskaffe oplysninger om løsladelser for 

år, der ligger før 2004, hvilket skyldes, at Kriminalforsorgens Klientsy-

stem, hvorfra oplysningerne stammer, først blev taget i brug fuldt ud på 

alle fængsler i løbet af 2003. De anførte tal omfatter både løsladelser ef-

ter endt strafudståelse og prøveløsladelser, typisk når to tredjedele af 

straffen er udstået.

For så vidt angår den sidste del af spørgsmålet har Direktoratet for Kri-

minalforsorgen oplyst, at der ikke findes særlige højsikkerhedsfængsler i 

Danmark, men at langt de fleste indsatte i Danmark løslades fra et åbent 

fængsel eller eventuelt fra en af Kriminalforsorgens pensioner som led i 

et udslusningsforløb. De personer, der løslades fra et lukket fængsel, er 

f.eks. udlændinge, der skal udvises efter endt strafudståelse, indsatte med 

rocker- eller bandetilknytning (negativt stærke indsatte), eller indsatte, 

der er overført fra et åbent til et lukket fængsel, f.eks. på grund af disci-

plinære forhold under afsoningen.


