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Indførelse af en skærpet straf-zone i dele af Vollsmose, Odense

Den 17. juni 2020 blev der afgivet skud i Vollsmose, hvilket formodes at have sammenhæng med en konflikt, der fra tid til anden blusser op, mellem to grupperinger i Vollsmose og Korsløkkeparken, som blandt
andet holder til i Vollsmose. Som følge heraf indførte Fyns Politi den 18. juni 2020 en visitationszone i
Vollsmose m.v., herunder idet anvendelse af skydevåben i det offentlig rum er helt uacceptabelt og indebærer fare for borgernes liv, helbred eller velfærd.

Den 24. juni 2020 blev der på ny afgivet skud i Vollsmose, i Egeparken, hvorved to personer blev ramt af
skud, heraf en med døden til følge. Fyns Politi formoder, at skyderiet har sammenhæng med konflikten
mellem de ovenfor nævnte grupperinger.

Der er efter Fyns Politis vurdering et ekstraordinært kriminalitetsbillede i området, som i væsentlig grad
er egnet til at skabe utryghed og kompromittere sikkerheden for beboere og andre, som færdes i området i
og omkring Vollsmose.

Indførelsen af en skærpet strafzone vurderes som et egnet redskab med henblik på at genskabe trygheden
i området og medvirke til at forebygge, at der begås strafbare handlinger, som er omfattet af ordningen,
og til at normalisere tilstanden.

I medfør af politilovens § 6 a har jeg derfor besluttet, at der indføres en skærpet straf-zone som anført i
vedlagte kort, med følgende geografiske afgræsning:

Mod øst: Fra det sydøstlige hjørne af krydset Åsumvej/Vollsmose Allé langs Vollsmose
Allés østlige side inkl. kørebaner og cykel/gangsti op til stien, der deler Hybenhaven og
Birkeparken og afgrænser Birkeparken i nordlig retning (på kortet navngivet ”Birkeparken Nord”).
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Mod Nord: Den nordlige side af stien, der deler Birkeparken og Hybenhavn (på kortet
navngivet ”Birkeparken Nord”) til stien, der løber nord-syd og afgrænser det grønne
areal bag Birkeparken, Bøgeparken og Egeparken mod vest (på kortet navngivet
”Nordre parkvej”).

Mod Vest: Vestlige side af stien, der løber i sydlig retning og afgrænser det grønne
areal bag Birkeparken, Bøgeparken og Egeparken (på kortet navngivet som ”Nordre
Parkvej” og ”Søndre Parkvej”) til den møder den sti nord for Lærkeparken, som på
kortet er navngivet ”Åsum Tværsti”.

Mod Syd-vest: Nordlig side af stien nord for Lærkeparken (på kortet navngivet
”Åsum Tværsti”) samt vestlig side af sti vest for Lærkeparken på kortet navngivet som
”Sti Lærkeparken Vest” fortsættende i en lige linje til Åsumvejs sydlige side.

Mod Syd: Langs Åsumvejs sydlige side inkl. kørebaner og cykel/gangsti frem til det
sydøstlige hjørne af krydset Åsumvej/Vollsmose Allé.

I perioden:

Fra den 25. juni 2020, kl. 20.00 til den 2. juli 2020, kl. 15.00.

Der henvises til det vedlagte kort med det nærmere geografiske område.

Da der er afgivet skud efter indførelsen af visitationszonen, har Fyns Politi ikke fundet, at andre og mindre indgribende foranstaltninger har tilstrækkelig virkning til at genskabe trygheden i området og til at
forebygge strafbare handlinger, der er omfattet af ordningen.

Den geografiske afgrænsning er sket ud fra de forhold, som har begrundet politiets vurdering af, at der er
et ekstraordinært kriminalitetsbillede, som i væsentlig grad er egnet til at skabe utryghed for personer, der
bor eller færdes i området, og der er herved navnlig lagt vægt på skudepisoderne i Fyrreparken og Egeparken og de implicerede gruppers mobilitet i området omkring.
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Den skærpede strafzone udløber som nævnt den 2. juli 2020, kl. 15.00. Der vil være mulighed for forlængelse. Den skærpede strafzone gælder alle periodens dage og 24 timer i døgnet.
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Politilovens § 6 a

Politiet kan for en nærmere bestemt tidsperiode udpege et afgrænset geografisk område (skærpet strafzone), hvor straffelovens § 81 c finder anvendelse.

Stk. 2. Udpegning af en skærpet straf-zone efter stk. 1 kan ske, hvis et ekstraordinært kriminalitetsbillede i
det pågældende område i væsentlig grad er egnet til at skabe utryghed for personer, der bor eller færdes i
området, og udpegning af en skærpet straf-zone vurderes at være et egnet redskab til at genskabe trygheden i området.

Stk. 3. En beslutning som nævnt i stk. 1 træffes af politidirektøren eller den, som denne bemyndiger hertil.
Beslutningen skal offentliggøres og indeholde en begrundelse og en angivelse af det afgrænsede geografiske område og tidsrum, som beslutningen gælder for.

Straffelovens § 81 c

Den straf, der er foreskrevet i denne lovs §§ 119, 123, 132 a, 132 b, 134 a og 181, § 244, stk. 1, § 244,
stk. 1, jf. § 247, § 245, § 245, jf. § 247, § 266, § 285, stk. 1, jf. §§ 276, 276 a og 281, § 286, stk. 1, jf. §§
276, 276 a og 281, § 287, stk. 1, jf. §§ 276, 276 a og 281, og §§ 288, 291, 293 og 293 a eller i lovgivningen om euforiserende stoffer, lovgivningen om våben og eksplosivstoffer eller lovgivningen om knive og
blankvåben, kan forhøjes indtil det dobbelte, hvis lovovertrædelsen er begået inden for en skærpet strafzone udpeget i medfør af § 6 a i lov om politiets virksomhed.

Stk. 2. Ved fastsættelse af straf for lovovertrædelser, som ikke er omfattet af stk. 1, skal det i almindelighed indgå som en skærpende omstændighed, hvis lovovertrædelsen er begået i en skærpet straf-zone udpeget i medfør af § 6 a i lov om politiets virksomhed og er egnet til at skabe utryghed i denne zone.
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