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Forlængelse af visitationszonen i Vollsmose og Korsløkkeparken og områderne omkring i Odense 

Den 9. november 2021 besluttede jeg at indføre en visitationszone i Vollsmose og Korsløkkeparken og 

områderne heromkring i Odense, gældende til den 23. november 2021, hvor visitationszonen blev forlæn-

get, senest til den 18. januar 2022.   

 

Siden forlængelsen af visitationszonen den 4. januar 2022 har Fyns Politi den 4. januar 2022 om aftenen i 

Vollsmose antruffet medlemmer af en af grupperingerne sammen med andre personer, der ved døgnets 

begyndelse den 5. januar 2022 forlod en bil, hvori politiet fandt tre knive. 

 

Ligeledes blev der den 4. januar 2022 om aftenen i Vollsmose fundet to knive og en æske med adskillige 

skarpe patroner og dagen efter en kniv og et slagvåben, ligesom et medlem af en af grupperingerne blev 

fundet i besiddelse af en kniv. 

 

Dagen efter, den 6. januar 2022, blev der i Vollsmose fundet to slagvåben og tre stikvåben. 

 

Den 10. januar 2022 blev et medlem af en af grupperingerne, der var i følgeskab med andre medlemmer, 

fundet i besiddelse af en syl. 

 

Den 12. januar 2022 fandt en patrulje en kniv i Vollsmose, ligesom der senere på dagen indgik en anmel-

delse om, at der var personer, der løb rundt med pistoler ved Center Øst i Vollsmose. Efterforskningen 

har foreløbig vist, at der formentlig var tale om, at der blev afgivet et løsskud mod et medlem af en af 

grupperingerne, idet der blev fundet en afskudt løsskudspatron på stedet. Der blev fundet en gaspistol og 

flere gaspatroner omkring gerningsstedet, ligesom der blev fundet et magasin til gaspistolen i en bil på 

stedet. En person er blevet varetægtsfængslet i sagen. 

 

Den 13. januar 2022 modtog politiet en anmeldelse om, at to personer med perifer relation til en af grup-

peringerne var blevet stukket med kniv i området omkring Odense Banegårds Center, og at det angiveligt 

skulle have været 10 – 12 maskerede personer, der havde foretaget overfaldet med bl.a. hobbyknive. 
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Endelig antraf en patrulje den 16. januar 2022 to personer med relation til en af grupperingerne i en bil i 

Vollsmose, hvor der i bilen blev fundet en kniv. 

 

Fyns Politi har siden den 4. januar 2022 i medfør af visitationszonen fundet to knive, et andet stikvåben 

og et knojern. 

 

Fyns Politi har fortsat en formodning om, at der tale om opgør og forsøg på opgør som led i en konflikt 

mellem personer, som har tilknytning til forskellige grupperinger i Vollsmose, og som har varet nogen 

tid. 

 

Som følge af den beskrevne sammenhæng af episoder og karakteren og alvorligheden heraf, sammenholdt 

med perioden disse er forløbet over, frygter Fyns Politi fortsat, at det kan komme til yderligere voldelige 

konfrontationer mellem disse personer/grupperinger under anvendelse af våben.  

 

Besiddelse og anvendelse af våben i det offentlige rum er helt uacceptabelt og kan indebære fare for bor-

gernes liv, helbred eller velfærd, og der er her lagt vægt på, at episoderne fandt sted på offentlige områ-

der, hvor der har været flere personer tilstede.  

 

På denne baggrund har jeg i medfør af politilovens § 6 besluttet at forlænge visitationszonen inden for 

den geografiske afgræsning; 

 

nord for Haveforeningen Martinsminde/Hindehøjen, mod øst langs Odense Å og Stau-

pudevej til Nyborgvej, ad Nyborgvej mod vest og videre ad Munkerisvej til Ørbækvej, 

ad Ørbækvej til Nyborgvej og herfra ad Ejby Møllevej mod nord til Skt. Jørgens Ga-

de, ad Åsumvej mod øst til Ejbygade og ad Ejbygade mod nord til nord for Havefor-

eningen Martinsminde/Hindehøjen. Der henvises vedhæftede kortmateriale. 

 

 

i perioden: 

 

fra udløbet den 18. januar 2022, kl. 16.00 til den 1. februar 2022, kl. 16.00. 

  

Baggrunden for den geografiske udstrækning er blandt andet, at de implicerede personer har tilknytning 

til grupperinger, som er særdeles mobile og hele tiden flytter sig, ligesom de har tilholdssted forskellige 

steder. Hvis politiet skal have mulighed for at foretage visitationer for ulovlige våbenbesiddelser, skal 
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dette kunne ske både i umiddelbar nærhed af de kendte aktuelle adresser og opholdssteder, men også i et 

større afgrænset område. 

 

En visitationszone betyder, at politiet i denne zone kan besigtige en persons legeme samt undersøge tøj og 

andre genstande, herunder køretøjer, med henblik på at kontrollere om nogen besidder eller bærer våben.  

 

Visitationszonen udløber som anført den 1. februar 2022, kl. 16.00, og gælder alle periodens dage og 24 

timer i døgnet. Der vil være mulighed for forlængelse. 

 

 

 

Arne Gram 

Politidirektør 

 

 

 

 

 


