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Spørgsmål nr. 92 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren oplyse, hvor mange timer Politi og Hjemme-

værn har brugt på grænsekontrol siden januar 2016, opgjort pr. 

måned?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en ud-

talelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet kan oplyse, at politiet i perioden fra den 4. januar 

2016 til og med oktober 2018 samlet set har anvendt omkring 

1.282.700 timer i forbindelse med grænsekontrollen ved fast-

landsgrænsen, færgeoverfarten Rødby-Puttgarden samt færge-

overfarten Gedser-Rostock. Estimatet er baseret på timeforbru-

get for de planlagte vagter ved grænsen.

Timeforbruget omfatter både politibetjente og politikadetter, og 

herudover er der medregnet transporttid for de politibetjente, 

som har assisteret fra de øvrige kredse. Hjemmeværnet har i pe-

rioden fra juni 2016 til og med oktober 2018 anvendt omkring 

445.400 timer, mens Forsvaret i perioden fra september 2017 til 

og med oktober 2018 har anvendt omkring 121.000 timer. 

Det samlede estimerede tidsforbrug for hhv. politiet, Hjemme-

værnet og Forsvaret er opgjort i tabel 1. 

Tabel 1

Grænseindsats 

2016-2018

Timer inkl. transport

2016 2017 jan-okt 2018

Politi 626.425 391.978 185.308

Politikadetter - 10.676 68.287

Hjemmeværnet 98.592 180.368 166.472

Forsvaret - 28.576 92.416

Total 725.017 611.597 512.483

Anm.: Bemærk at Rigspolitiets estimater for både politiet, Hjemmeværnet og Forsvaret er base-

ret på det estimerede timeforbrug for de planlagte vagter ved grænsen. På baggrund af de plan-

lagte vagter omregnes til timer. Der er anvendt den samme opgørelsesmetode for både politi, 

politikadetter, Hjemmeværnet og Forsvarets bidrag. I politiets opgørelsesmetode er der alene 

opgjort den effektive tid til grænsekontrollen. Således indgår ikke tidsforbrug til ferie og syg-

dom mv. i ovenstående estimater. Herudover bistod Hjemmeværnet i 1. halvår 2016 med frivil-

lige hjemmeværnsfolk, ligesom at også Hjemmeværnets fly og skibe har støttet politiet ifm. va-

retagelse af grænsekontrollen. Disse timer er ikke medtaget i Rigspolitiets timeopgørelse, hvor-

for der kan være forskelle i denne opgørelse og opgørelser fra Forsvaret og Hjemmeværnet  

Faldet i det samlede antal timer skyldes, at indsatsen i grænse-

områderne løbende justeres i lyset af bl.a. efterretningsbilledet 
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og den aktuelle situation ved grænsen. Derudover er der fra 

2018 ikke anvendt timer til transport fra assisterende kredse til 

grænseområdet.

Faldet i det anvendte antal timer for politibetjente skyldes, at 

Hjemmeværnet har bistået politiet i forbindelse med grænsekon-

trollen fra sommeren 2016, og politiet har fået yderligere bistand 

fra Forsvaret fra efteråret 2017. Derudover er der siden 2017 

indfaset politikadetter til at bidrage med varetagelsen af den 

midlertidige grænsekontrol i takt med, at politikadetterne færdi-

guddannes. 

For specifikation på måneder se tabel 2-4. 

Tabel 2
Grænseindsats 

2016. Timer inkl. 

transport

Politi
Politi

kadetter

Hjemme

værnet
Forsvaret

Januar 66.377 - - -

Februar 63.447 - - -

Marts 67.060 - - -

April 61.837 - - -

Maj 59.896 - - -

Juni 51.761 - 6.480 -

Juli 45.331 - 15.416 -

August 45.130 - 15.800 -

September 41.859 - 14.640 -

Oktober 42.263 - 15.488 -

November 40.543 - 15.360 -

December 40.921 - 15.408 -

Total 626.425 - 98.592 -

Tabel 3
Grænseindsats 

2017. Timer inkl. 

transport

Politi
Politi

kadetter

Hjemme

værnet
Forsvaret

Januar 38.740 - 14.384 -

Februar 34.995 - 13.456 -

Marts 36.858 - 14.384 -

April 35.310 - 13.920 -

Maj 36.599 - 14.880 -

Juni 35.406 - 14.400 -

Juli 36.503 - 14.880 -

August 36.599 - 14.880 -

September 34.122 - 14.400 608

Oktober 25.989 339 17.112 9.424

November 20.206 5.084 16.560 9.120

December 20.651 5.253 17.112 9.424

Total 391.978 10.676 180.368 28.576
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Tabel 4
Grænseindsats 

2018. Timer inkl. 

transport

Politi
Politi

kadetter

Hjemme

værnet
Forsvaret

Januar 21.195 4.592 18.352 9.424

Februar 19.116 4.160 16.576 8.512

Marts 20.076 7.533 16.840 9.424

April 17.512 7.290 16.080 9.120

Maj 18.100 7.533 16.616 9.424

Juni 17.512 7.290 16.080 9.120

Juli 18.100 7.533 16.616 9.424

August 18.089 7.533 16.616 9.424

September 17.512 7.290 16.080 9.120

Oktober 18.100 7.533 16.616 9.424

November - - - -

December - - - -

Total 185.308 68.287 166.472 92.416

Det skal bemærkes, at indsatsen i grænseområderne løbende ju-

steres i lyset af bl.a. efterretningsbilledet, den aktuelle situation 

ved grænsen, og antallet af betjente mv. Dermed ændrer ressour-

ceforbruget sig løbende i både opad- og nedadgående retning.”
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