
 

  
 

 

 

 

 

Politiets brug af magtmidler i 2015 
 

Politiets anvendelse af magt er reguleret i Politilovens §15-20 og i Bekendtgørelse nr. 
1430 af 11. december 2007 vedr. peberspray. 

 

Politiets magtmidler kan opdeles i otte kategorier, hvor talens brug er det mildeste 
middel og skydevåben det kraftigste: 

 
1. Skydevåben 

2. Politistav 

3. Hunde 

4. Gas 

5. Peberspray 

6. Håndjern 

7. Håndkraft 

8. Talens brug 
 

Politiet skal altid anvende det mildest mulige magtmiddel for at gennemføre en 
politiforretning. 

 
Indberetningspligt 
Der er indberetningspligt til Rigspolitiet, når politifolk bruger peberspray, gas, hunde, 
politistav og skydevåben. 

 

Politiets magtindberetningssystem 
Den 1. juli 2013 indførte politiet et nyt elektronisk magtindberetningssystem 
således, at alle politikredse indberetter anvendelsen af magtmidler via dette system 
til Rigspolitiet. Tidligere skete indberetningerne på papir. 
Med indførelsen af et nyt it-system må påregnes en opstartsfase, hvor brugerne skal 
lære systemet at kende, og hvor det ikke kan udelukkes, at der kan ske 
fejlopdateringer eller tekniske fejl, som kan influere i statistikken. 

 
Opgørelsen 
Data i opgørelsen er opgjort endeligt den 17. august 2016 og inkluderer færdige og 
foreløbige indberetninger fra politikredsene. Datagrundlaget er delvist dynamisk, 
hvorfor der tages forbehold for senere ændringer pga. efterfølgende ajourføring. 
Tal for 2013, 2014 og 2015 er inklusiv Grønland og Færøerne, hvilket ikke har været 
indregnet i de samlede tal de tidligere år. 

 
Skydevåben 
Det skal indberettes, når politiet afgiver skud, men også når politiet har haft 
skydevåben synligt fremme uden at have anvende dem. Derfor er der stor forskel 
mellem antal sager og antal afgivne skud. Antallet af skud (fraregnet varselsskud) er 
alle sigtede skud, herunder skud til nødaflivning af dyr, skud for at stoppe biler mm. 



 

 
 

Ved større aktioner, f.eks. indtrængningsaktioner, hvor flere politifolk har våben 
fremme, bliver sagerne registeret som en sag. 

 
For 2015 er der ikke en færdig opgørelse vedrørende antallet af afgivne antal skud, 
idet en del af sagerne fortsat er under behandling af Den Uafhængige 
Politiklagemyndighed. 

 

Politiet indberetninger for skydevåben i hele landet: 

 
År Antal sager Antal skud Heraf antal varsels-skud 

2015 148 11 8 
2014 315 53 17 
2013 323 58 12 
2012 260 49 6 
2011 277 86 49 
2010 305 39 6 
2009 361 32 11 

 
Stav 
Indberetning af brug af politistav hele landet: 

 
År Antal 

2015 143 
2014 276 
2013 316 
2012 315 
2011 307 
2010 288 
2009 287 

 
Tjenestehund 
I forbindelse med brug af hunde skal det indberettes hver gang, at hunden har været 
brugt som magtmiddel, også hvis der blot har været truet med den. 
Indberetninger ved brug af tjenestehunde i hele landet: 
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År Uden personskade (ikke 
bidt) 

Med personskade 
(bidt) 

2015 157 103 
2014 163 106 
2013 231 99 
2012 247 171 
2011 293 186 
2010 235 194 



 

 

 
 

Gas 
Indberetning ved brug af gas i hele landet (gasgevær og gashåndgranat): 

 
År Antal 

2015 2 
2014 0 
2013 4 
2012 8 
2011 11 
2010 7 
2009 8 

 

 
Peberspray 
Anvendelsen af peberspray er fortsat dalende. Det er politiets vurdering, at 
nedgangen er begrundet i en stadig større kendskab til pebersprayens virkninger, 
hvilket bevirker, at det i færre og færre tilfælde bliver nødvendigt at anvende den, 
idet den præventive effekt derved er stigende. 

 
Indberetninger ved brug af peberspray i hele landet: 

 
År Antal 

2015 398 
2014 810 
2013 1149 
2012 1428 
2011 1654 
2010 1290 
2009 1427 

 

 
Pressekontakt 
Rigspolitiets Kommunikationsafdeling, Polititorvet 14, 1780 København V, tlf. 7213 
2424. 

 

 
Rigspolitiets Materiel- og Flådestyring, november 2016. 
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