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1. Indledning 

Denne rapport indeholder en generel og overordnet beskrivelse af situationen på 

rocker- og bandeområdet. Herudover indeholder rapporten en beskrivelse af 

politiets indsats på området i 2009 samt mere overordnede oplysninger om 

kriminalitet forøvet af personer med tilknytning til rockerklubber og bander. 

 
I forhold til sidste års rapport koncentrerer dette års rapport sig om en samlet, 

generel beskrivelse af situationen på rocker- og bandeområdet og om en række 

centrale nøgletal om bl.a. resultaterne af politiindsatsen. 

 
Baggrunden herfor er, at Rigspolitiet – i lyset af den meget intensive og målrettede 

politimæssige indsats, der for tiden foregår på dette område – finder behov for at 

begrænse omfanget af mere deltaljerede oplysninger, der vil kunne medvirke til 

direkte eller indirekte at oplyse om de metoder, der anvendes i forbindelse med 

politiindsatsen. Rigspolitiet offentliggør heller ikke i denne rapport detaljerede 

oplysninger om de enkelte grupperinger, herunder deres størrelse og interne 

relationer, idet sådanne oplysninger vil kunne medvirke til at oplyse om graden af 

politiets kendskab til de enkelte grupperinger, hvilket efter omstændighederne vil 

kunne udnyttes af grupperingerne som led i deres konflikter. 

 
2. Situationen 

Der har igennem de senere år bestået et modsætningsforhold mellem forskellige 

bander og mellem visse dele af bandemiljøet og Hells Angels og deres støttegruppe 

AK81. 

 
Konflikten mellem bandemiljøet og Hells Angels blev yderligere optrappet i 

sensommeren 2008, hvor en mand af anden etnisk oprindelse end dansk blev 

dræbt i Tingbjerg. 
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Bandemiljøet mistænkte personer fra AK81 for at stå bag drabet, hvilket medførte 

en yderligere forværring af det i forvejen anspændte forhold. 

 
Der eksisterer imidlertid også modsætningsforhold mellem flere personer fra 

forskellige bandegrupperinger, hvilket også har givet anledning til konfrontationer, 

hvorunder der er anvendt skydevåben. 

 
Modsætningsforholdene og konfrontationerne skyldes grundlæggende kampen om 

kriminelle markeder, herunder navnlig narkotikamarkedet. 

 
Konfrontationerne er også udtryk for, at de forskellige grupperinger positionerer 

sig over for hinanden i relation til territoriel status. 

 
Hertil kommer, at uoverensstemmelser af personlig karakter bidrager til 

modsætningsforholdene. De forskellige gruppers æresbegreber, selvforståelse og 

identitet indebærer krav om hævn over for modparten og bidrager dermed også 

selvstændigt til fortsættelse af konflikterne og til nye konfrontationer. 

 
Det samlede konfliktbillede i rocker- og bandemiljøet er således komplekst og 

består af flere og forskellige konflikter. 

 
I de første måneder af 2009 skete der en væsentlig eskalering af den voldelige 

konflikt mellem visse bander og Hells Angels/AK81. I den forbindelse var der en 

række meget alvorlige voldsepisoder, hvor flere personer blev dræbt eller såret. 

 
I slutningen af 2009 konstaterede Rigspolitiet en markant nedgang i antallet af 

voldelige konfrontationer mellem personer med tilknytning til rocker- og 

bandemiljøet. 

 
Det er Rigspolitiets vurdering, at de indbyrdes modsætningsforhold mellem de 

forskellige bander og modsætningsforholdene mellem visse dele af bandemiljøet 
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og særligt Hells Angels fortsat består. 

 
 

Det er Rigspolitiets vurdering, at der er en væsentlig risiko for, at disse forhold også 

i 2010 vil kunne føre til voldelige konfrontationer. 

 
Rigspolitiet iværksatte i marts 2009 en særlig indberetningsordning i forhold til 

politikredsene med henblik på kvartalsvist at kunne opgøre resultaterne af den 

intensiverede indsats mod rocker- og bandekriminalitet. Folketingets Retsudvalg 

er løbende blevet orienteret herom. 

 
På baggrund af indberetningerne kan det for så vidt angår 2.- 4. kvartal 20091 

oplyses, at politiet registrerede 67 skudepisoder i det offentlige rum, der vurderes 

at have relation til rocker- og bandekonflikterne. 

 
I perioden fra august 2008 til december 2009 er der registreret 57 sager med relation 

til rocker- og bandemiljøet, hvor personer enten er døde eller blevet såret som følge 

af skud, knivstik mv. 7 personer er døde, og 66 personer er blevet såret i de nævnte 

sager. 

 
Det bemærkes, at ovennævnte opgørelse er opgjort på baggrund af indberetninger 

fra politikredsene. Indberetningerne fra politikredsene baserer sig på 

politikredsenes umiddelbare vurdering af de konkrete sager og disses tilknytning til 

konflikterne på rocker- og bandeområdet. Denne vurdering vil kunne ændre sig i 

forbindelse med efterforskningen. Hertil kommer, at opgørelserne er behæftet med 

en vis grad af usikkerhed, idet de er udfundet ved manuelle søgninger og udtræk fra 

Politiets Sagsstyringssystem. 
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1 Sammenlignelige tal for 1. kvartal er ikke tilgængelige, idet indberetningsordningen først blev 

iværksat i marts 2009 



 

 

 

Herudover kan det oplyses, at landets politikredse i 2009 indsendte over 2.400 

skydevåben til undersøgelse i Rigspolitiet, hvoraf over 150 våben med sikkerhed 

havde tilknytning til rocker- og bandemiljøet. 

 

3. Politiets indsats 

 
 

3.1. Overordnet om indsatsen 

Rigspolitiet udarbejdede i 2009 en overordnet strategiplan for politiets operative 

indsats i 2009. Det fremgår heraf, at indsatsen på rocker- og bandeområdet i 2009 

var et af politiets højest prioriterede fokusområder. Dette er også tilfældet i 2010. 

 
Udmøntningen af politiets strategi på området er nærmere beskrevet i den i marts 

2009 udarbejdede nationale operationsplan for politiets indsats mod kriminalitet 

og voldelige konflikter med udspring i rocker- og bandemiljøer. 

 
Operationsplanen, der er et internt – og klassificeret – arbejdsdokument, er en 

samlet operationalisering af indsatsen på rocker- og bandeområdet. 

Operationsplanen indeholder en beskrivelse af, hvorledes den politimæssige indsats 

på området udføres. 

 
Operationsplanen beskriver således bl.a., hvorledes der i forbindelse med 

førsteindsatsen ved alvorlige voldelige opgør mellem grupperinger på rocker- og 

bandeområdet kan ske en korrekt og koordineret disponering og indledende 

efterforskning. 

 
Operationsplanen beskriver ligeledes, hvorledes politikredsene skal iværksætte en 

hensigtsmæssig og synlig indsats i konfliktramte specifikt afgrænsede geografiske 

områder. 
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Operationsplanen beskriver endvidere den efterforskningsmæssige indsats, 

herunder den del af den efterforskningsmæssige indsats der udføres med 

inddragelse af SKAT. 

 
Endelig omhandler operationsplanen den kriminalpræventive indsats, herunder 

hvorledes denne indsats bør/skal tilrettelægges med henblik på bl.a. at identificere 

børn og unge med potentiel tilknytning til grupperingerne for dermed at sikre, at 

der etableres en egnet tværfaglig indsats gennem eksempelvis SSP-samarbejdet 

med inddragelse af de relevante myndigheder/kompetencer. 

 
For at sikre et koordineret samarbejde mellem de relevante aktører, herunder 

Rigspolitiet, Rigsadvokaten, politikredsene og SKAT, er der i 2009 endvidere af 

Rigspolitiet nedsat en national følgestab, der jævnligt drøfter status for indsatsen og 

forslag til nye initiativer. Staben udgør således en platform for faglige drøftelser, 

erfaringsudveksling og formidling af informationer. For at sikre en tilsvarende 

koordination af indsatsen i de enkelte politikredse er der her nedsat lokale stabe, 

hvori SKAT ligeledes deltager. 

 
3.2. Nærmere om indsatsen 

Dansk politis samlede indsats mod kriminalitet i rocker- og bandemiljøet er 

karakteriseret ved en massiv efterforskningsmæssig indsats baseret på analyser og 

vurderinger af de enkelte kriminelle gruppers og personers kriminelle aktiviteter. 

 
Det efterretningsbillede, der ligger til grund for udarbejdelse af analyser og 

vurderinger, tilvejebringes i et tæt samarbejde mellem Rigspolitiet og 

politikredsene. 

 
Rigspolitiets strategi for indsatsen på området lægger ud over den intensiverede 

politimæssige indsats tillige vægt på en massiv og sammenhængende 

myndighedsindsats, herunder navnlig med henblik på afdækning af økonomiske og 

skattemæssige forhold som et led i den kriminalitetsbekæmpende indsats. Der 
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er som led heri på såvel lokalt som nationalt niveau etableret samarbejde med andre 

relevante myndigheder, herunder navnlig SKAT. 

 
Rigspolitiet varetager den overordnede koordination af politiets samlede indsats på 

området, og som led heri modtager, indsamler, sammenligner, bearbejder og 

formidler Rigspolitiet relevante oplysninger fra landets politikredse for at kunne 

bistå politikredsene med at modvirke og opklare kriminalitet af 

kredsgrænseoverskridende og organiseret karakter (såkaldt analyse og monitering). 

De oplysninger, som Rigspolitiet modtager fra politikredsene, suppleres i den 

forbindelse med oplysninger fra nationale og internationale samarbejdspartnere. 

 
Rigspolitiet foretager på den baggrund løbende analyser af situationen på 

landsplan og videreformidler det samlede billede på området til politikredsene 

med henblik på at sikre en effektiv og målrettet tilrettelæggelse af politiets 

samlede indsats på området – det kan eksempelvis være udpegning af konkrete 

mål for en efterforskning eller nedsættelse af en task force med medarbejdere fra 

Rigspolitiet og relevante politikredse. 

 
Rigspolitiet kan således på baggrund af alle de indsamlede og bearbejdede 

oplysninger udpege grupperinger eller personer med relation til rocker- og 

bandemiljøet, som har gennemført eller formodes ville gennemføre kriminalitet. 

På denne måde skabes der grundlag for konkrete efterforskninger. 

 
Ansvaret for den politimæssige monitering og analyse er fordelt mellem 

Rigspolitiet og politikredsene således, at Rigspolitiet moniterer de såkaldte niveau 

1-grupper, mens politikredsene moniterer de såkaldte niveau 2-grupper 

(Rigspolitiet moniterer efter aftale med Københavns Politi niveau 2-grupper i 

København). 
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Det beror på en konkret vurdering, om en gruppe skal henføres til niveau 1 eller 2. 

Afgørelsen heraf træffes i fællesskab af Rigspolitiet og de enkelte berørte 

politikredse. 

 
Det er dog besluttet, at niveau 1-grupperne i alle tilfælde består af Hells Angels og 

Bandidos samt disse klubbers egentlige supportgrupper. Hertil kommer 

bandegrupperinger, der i lighed med rockergrupperne har en vis stærkere 

organisering, og som begår alvorlig organiseret kriminalitet, herunder af 

(kreds)grænseoverskridende karakter. 

 
Niveau 2-grupperne består af øvrige grupper og bander, der har en vis 

organiseringsgrad, og som lokalt udøver alvorlig organiseret kriminalitet. 

 
Dansk politi moniterede primo januar 2010 115 rockerklubber og bander med i alt 

1.305 tilknyttede personer. 

 
 

Af de 1.305 personer var 759 personer registreret med tilknytning til niveau 1- 

grupper. 558 af disse personer var medlemmer af rockerklubber, mens 201 personer 

var registreret med tilknytning til bander. 

 
De øvrige 546 personer var registreret med tilknytning til niveau 2-grupper. Af 

disse vurderes 293 personer at have tilknytning til rockermiljøet, mens 253 personer 

var registreret med tilknytning til bander. 

 
Det er Rigspolitiets vurdering, at det kun er en mindre del af de moniterede 

rockergrupper og bander, som aktivt har taget del i de væbnede konflikter på 

området. 
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4. Samarbejdet med SKAT 

Der er i 2009 som led i en samlet og koordineret myndighedsindsats sket en 

yderligere intensivering af samarbejdet mellem SKAT og politiet i relation til 

kriminalitet begået af personer med tilknytning til rocker- og bandemiljøet. 

 
SKAT har udmøntet det intensiverede samarbejde ved en synlig indsats og ved 

anvendelse af Al Capone-modellen. 

 
4.1. Den synlige indsats 

I løbet af 2009 har SKAT og politiet gennemført en række kontrolaktioner rettet 

mod køretøjer på udenlandske nummerplader, herunder navnlig svenske 

nummerplader. Der er i den forbindelse beslaglagt ca. 170 køretøjer, herunder flere 

køretøjer i luksusklassen tilhørende personer med tilknytning til rocker- og 

bandemiljøet. 

 
Der er endvidere flere steder etableret en vagttelefon, således at politiet også uden 

for SKATs normale åbningstid kan komme i kontakt med SKAT, hvilket bl.a. har 

resulteret i, at SKAT med kort varsel har deltaget i politiets kontrolaktioner i 

forbindelse med afviklingen af aktiviteter i rocker- og bandemiljøet. SKAT har i 

den forbindelse foretaget udlæg i en del kontanter og smykker tilhørende personer 

med tilknytning til miljøet. 

 
I løbet af 2009 er der gennemført 116 fogedforretninger i forbindelse med 17 

aktioner og 67 andre pantefogedsudkald via den nævnte vagtordning. Ved 

fogedforretningerne er der gjort udlæg i 1,6 mio. kr. i kontanter, 14 motorcykler, 

13 biler, 31 guldkæder mv. og i fire tilfælde i andet løsøre, herunder designermøbler 

og B&O anlæg. 32 personer havde ved udgangen af 2009 frivilligt indbetalt ca. 

1.100.000 kr. 
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4.2. Al Capone-modellen 

På baggrund af politiets udpegning af relevante personer med tilknytning til rocker- 

og bandemiljøet foretager SKAT kontrol af de pågældende samt eventuelle 

tilknyttede virksomheder med henblik på at skabe et korrekt ligningsgrundlag. 

 
Herudover foretager SKAT kontrol af de pågældende personers 

samhandelspartnere med henblik på at søge tilførslen af kapital til rocker- og 

bandemiljøet minimeret. I den forbindelse blev der i 2009 iværksat 96 kontroller, 

hvilket ved udgangen af 2009 havde resulteret i et skatteprovenu på ca. 5,3 mio. 

kr. 

 
SKAT har i 2009 iværksat en række sager mod rocker- og bandemedlemmer, som 

har begået økonomisk kriminalitet, hvor politiet har foretaget ransagning med 

bistand fra SKAT. Kun få af disse sager er på nuværende tidspunkt afsluttet. 

Formålet med indsatsen er dels at opgøre SKATs krav med henblik på at 

videresende sagerne til politiet med tiltalebegæringer, dels at forhindre, at der sker 

ulovlige pengetransaktioner til rocker- og bandemiljøet. 

 
SKATs deltagelse i forbindelse med politiets ransagninger i miljøet havde ved 

udgangen af 2009 resulteret i 55 kontrolsager, og der er indtil videre efteropkrævet 

ca. 1,3 mio. kr. i unddragne skatter og afgifter. To sager er videresendt til politiet 

med tiltalebegæring. 

 
Der er gensidig enighed om, at samarbejdet mellem politiet og SKAT sker i en åben 

og konstruktiv dialog, og at samarbejdet må betegnes som særdeles velfungerende. 

 
5. Task Force Øst 

På baggrund af udviklingen i antallet af voldelige konflikter mellem personer med 

tilknytning til rocker- og bandemiljøet blev det i oktober 2009 efter drøftelse 
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mellem rigspolitichefen, politidirektørerne på Sjælland og rigsadvokaten besluttet 

at oprette en særlig enhed kaldet Task Force Øst. 

 
Task Force Øst er sammensat af ca. 80 medarbejdere med en bred vifte af 

kompetencer. Medarbejderne er rekrutteret fra politikredsene, 

anklagemyndigheden og Rigspolitiet, ligesom medarbejdere fra SKAT bistår i 

relation til eventuelle økonomiske og skattemæssige aspekter i efterforskningen. 

 
Task Forcen er organiseret med henblik på at intensivere den fremadrettede 

efterforskning mod rocker- og bandemiljøerne på Sjælland samt for at styrke 

koordinationen mellem politikredsenes indsatser med henblik på at drage de mest 

aktive og toneangivende aktører til ansvar for deres kriminalitet. 

 
De etablerede efterforskninger og de operative indsatser i Task Forcen har indtil 

videre resulteret i konkrete beslag og fund af våben og narkotika i rocker- og 

bandemiljøerne på Sjælland. De nævnte sager har ført til anholdelser, 

varetægtsfængslinger og domfældelser i flere af sagerne. 

 
Hertil kommer, at der som følge af den intensive indsats og fremadrettede 

efterforskning i starten af 2010 er beslaglagt store mængder narkotika samt en 

række skydevåben hos personer med tilknytning til rocker- og bandemiljøet. 

 
6. Banderåd 

Som led i den såkaldte bandepakke blev det besluttet, at der som led i en styrket 

kriminalpræventiv indsats skulle oprettes særlige banderåd i de berørte 

lokalområder. De lokale banderåd skal være fora, hvor alle relevante aktører 

løbende drøfter de konkrete problemer og forslag til forebyggende og 

tryghedsskabende tiltag. 

 
Som supplement til det eksisterende, tværgående kriminalpræventive arbejde 

navnlig i lokalrådet og SSP-samarbejdet er det hensigten, at banderådene skal 

 

Side 12 



 

 

 

medvirke til yderligere at målrette og udvikle indsatsen for at bryde ”fødekæden” 

til banderne. Banderådets primære fokus skal derfor være på de helt unge 

potentielle bandemedlemmer – den såkaldte ”lillebrorgruppe”. 

 
På den baggrund udsendte Rigspolitiet den 13. maj 2009 en rundskrivelse til 

samtlige politikredse med en anmodning om, at politikredsene hurtigst muligt 

skulle etablere banderåd i de særligt berørte lokalområder og i den forbindelse 

inddrage relevante repræsentanter fra sociale myndigheder, lokalforeninger mv. i 

overensstemmelse med bemærkningerne til lovforslaget. 

 
Flere politikredse har allerede høstet erfaringer fra de etablerede banderåd, mens 

andre kredses erfaringer synes at være begrænsede, hvilket navnlig skyldes den 

forholdsvis korte periode, banderådene har været etableret. 

 
7. Den samlede kriminalitet forøvet frem til og med 2009. 

 
 

7.1. Medlemmer af niveau 1-grupper 

De 759 personer, der primo januar 2010 var tilknyttet niveau 1-grupperne, herunder 

såvel rockerklubber og bander, blev i 2009 sigtet 1.934 gange for relevant 

kriminalitet2. Samlet set er personerne blevet sigtet i alt 20.427 gange for relevant 

kriminalitet2. 

 
Personkredsen modtog i 2009 993 fældende afgørelser3 for relevant kriminalitet2. 

Samlet set har personkredsen modtaget i alt 13.159 fældende3 afgørelser for 

relevant kriminalitet2. 
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2 Ved relevant kriminalitet forstås overtrædelser af straffeloven samt overtrædelser af diverse 

særlove, herunder lov om euforiserende stoffer, våbenloven mv. 
3 Fældende afgørelser omfatter domme, bøder samt eventuelle tiltalefrafald. 



 

 

 

Det kan endvidere oplyses, at personerne i 2009 er blevet idømt ca. 178 års fængsel4 

for samtlige begåede strafbare lovovertrædelser. I alt er personerne blevet idømt 

ca. 2.175 års fængsel4 for samtlige begåede strafbare lovovertrædelser. 

 
7.2. Medlemmer af niveau 2-grupper 

De 546 personer, der primo januar 2010 var tilknyttet niveau 2-grupperne, blev i 

2009 sigtet 1.174 gange for relevant kriminalitet2. Samlet set er personerne blevet 

sigtet i alt 10.244 gange for relevant kriminalitet2. 

 
Personkredsen modtog i 2009 668 fældende afgørelser3 for relevant kriminalitet2. 

Samlet set har personkredsen modtaget i alt 6.312 fældende afgørelser3 for relevant 

kriminalitet2. 

 
Det kan endvidere oplyses, at personerne i 2009 er blevet idømt ca. 128 års fængsel4 

for samtlige begåede strafbare lovovertrædelser. Samlet set er personerne blevet 

idømt ca. 738 års fængsel4 for samtlige begåede strafbare lovovertrædelser. 
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4 Straffe med udsat straffastsættelse, straffe uden fast længstetid og livstidsstraffe er ikke 

medregnet i denne opgørelse. 
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