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Siden 2011 har det været muligt for fængsels-
betjente at bære og anvende peberspray mod 
indsatte i fængsler og arresthuse under visse 
betingelser. Justitsministeriet overvejer nu at 
udvide fængselsbetjentes adgang til at bære 
peberspray. 

Der har imidlertid ikke været gennemført 
en større systematisk undersøgelse af, 
hvordan peberspray bliver brugt, og den 
betydning, magtmidlet har haft, siden det blev 
indført. Samtidig har flere menneskeretlige 
institutioner udtrykt bekymring over brugen af 
peberspray i fængsler og arresthuse, særligt 
brugen af peberspray i lukkede rum. Det 
ses bl.a. i en nylig dom fra Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol fra 2014. Her 
fandt domstolen, at brugen af peberspray 
var uberettiget og henviste til de potentielt 
alvorlige virkninger, peberspray kan føre til 
i lukkede rum. Også Sundhedsstyrelsen 
har vurderet, at der kan være alvorlige 
helbredsrisici forbundet med at anvende 
peberspray.

Institut for Menneskerettigheder har på den 
baggrund gennemført en større undersøgelse 
af brugen af peberspray i danske fængsler og 

arresthuse for at vurdere, hvordan peberspray 
bliver anvendt i praksis, og om anvendelsen 
stemmer overens med Danmarks internationale 
menneskeretlige forpligtelser. 

For at få en forståelse for, hvordan peber spray 
bliver brugt i praksis, har Institut for Menneske-
rettigheder interviewet 20 fængselsbetjente 
og 7 indsatte i henholdsvis Nyborg Stats-
fængsel, Køge Arrest og Københavns 
Fængsler. Derudover har vi gennemgået 
86 indberetninger fra fængselsbetjente 
om brugen af peberspray. Vi har analyseret 
gældende lovgivning på området, og 
sammenlignet med den tilsvarende regulering i 
Sverige og Norge, samt foretaget en analyse af 
den menneskeretlige regulering af området. 

Indberetningerne og interviewene med 
betjentene viser, at peberspray typisk er blevet 
brugt i situationer, hvor der var tale om vold 
og/eller trusler, eller for at hindre at indsatte 
begik selvmord eller selvbeskadigelse. Det 
fremgår også af undersøgelsen, at peberspray 
i hovedparten af tilfældene er anvendt i 
de indsattes celler, hvilket står i kontrast til 
menneskeretlige anbefalinger om ikke at bruge 
peberspray i lukkede rum. 

RESUME
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Alle interviewede betjente mener, at hvis det 
er nødvendigt at anvende magt, er peberspray 
et af de mest skånsomme magtmidler, som 
Kriminalforsorgen råder over. Dette er dog 
en vurdering, som ikke deles af de indsatte. 
De oplever, at peberspray er betydeligt 
mere voldsomt og har langvarig virkning. 
Fængselsbetjentenes opfattelse står desuden 
i kontrast til andre myndigheders vurdering, 
herunder Sundhedsstyrelsen og Østre 
Landsret, der har betegnet en privatpersons 
brug af peberspray som ”et angreb af særlig 
farlig karakter”. 

Undersøgelsen giver også et indblik i særskilte 
problematikker i forhold til anvendelse af 
peberspray mod  indsatte med psykiske lidelser 
og psykiske sygdomme og indsatte med etnisk 
minoritetsbaggrund. 

Interviewmaterialet peger på, at indsatte med 
psykiske sygdomme kan være mere udsatte 
for magtanvendelse end andre indsatte. 
Det hænger bl.a. sammen med, at psykisk 
syge kan være vanskelige at kommunikere 
med. Af undersøgelsen fremgår det, at 
fængselsbetjentene både mangler viden og 
redskaber i forhold til at håndtere indsatte med 
psykiske sygdomme. 

Interview- og sagsmaterialet viser desuden, at 
sprogbarrierer kan være konfliktskabende og 
have betydning for sanktioner over for indsatte 
med etnisk minoritetsbaggrund. 

Ifølge de interviewede betjente kan magt-
anvendelse ikke altid undgås. En række 
betjente peger dog på, at fokus på 
kommunikation med – og god tid til – den 
indsatte og bedre håndtering af indsatte med 
psykiske sygdomme vil kunne nedbringe 
magtanvendelse. 

KONKLUSION OG ANBEFALINGER
På baggrund af undersøgelsen kan vi 
konkludere, at der på en række områder kan 
sættes spørgsmålstegn ved, om danske regler 
og praksis vedrørende brug af peberspray 
i fængsler og arresthuse lever fuldt op til 
menneskeretlige krav og anbefalinger. Især 
det forhold, at menneskeretlige institutioner 
har udtrykt bekymring over brug af peberspray 
i fængsler og arresthuse, herunder særligt i 
lukkede rum, giver anledning til overvejelse.

En gennemgang af tal fra Kriminalforsorgen 
viser, at den samlede magtanvendelse er steget 
siden 2002. Det gælder både anvendelsen af 
håndkraft, stav og skjold og også peberspray. 
Der er således ikke sammenhæng mellem de 
menneskeretlige anbefalinger om begrænset 
brug af peberspray i lukkede institutioner og 
udviklingen i Danmark. 

Institut for Menneskerettigheder anbefaler på 
baggrund af undersøgelsen bl.a.:

•  At adgangen til at anvende peberspray i 
Kriminalforsorgen bør være mere begrænset 
og præcist reguleret.
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•  At der i lighed med reguleringen i politiloven 
indføres et retligt hierarki mellem de 
tilladte magtmidler, så greb er det mindst 
indgribende magtmiddel og peberspray 
et mere indgribende magtmiddel, der 
kun må benyttes, når mindre indgribende 
magtmidler er åbenbart uegnede. 

•  At det præciseres i reguleringen, at peber-
spray som udgangspunkt ikke må bruges i 
lukkede rum, hvis andre mindre indgribende 
magtmidler kan anvendes. Herudover bør 
det præciseres, at personalet ikke bør bruge 
peberspray mod indsatte, som de har fuld 
kontrol over.

•  At Kriminalforsorgen iværksætter 
en undersøgelse af, hvad der særligt 
karakteriserer de situationer, hvor peberspray 
og anden magt anvendes, og hvilke tiltag de 
kan iværksætte for at forebygge og håndtere 
konflikter. 

•  At Kriminalforsorgen iværksætter yderligere 
tiltag for at nedbringe magtanvendelse mod 
psykisk syge, herunder efteruddannelse af 
medarbejdere og/eller tilføring af ekstra 
personale. 

•  At Kriminalforsorgen øger fokus på 
skriftlige materialer på forskellige sprog, 
øger adgangen til tolkning samt eventuelt 
ansætter mere personale med anden 
etnisk baggrund end dansk for at lette 
kommunikationen med indsatte med etnisk 
minoritetsbaggrund.

•  At den dynamiske sikkerhed, bl.a. i form 
af personlig kontakt mellem indsatte 
og personale, styrkes yderligere i 
Kriminalforsorgen med henblik på at 
nedbringe magtanvendelse generelt.
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Since 2011, Danish prison officers have been 
permitted to carry and use pepper spray on 
inmates in prisons and detention centers under 
certain conditions. The Ministry of Justice is 
now considering expanding the prison officers’ 
authority to carry pepper spray.

However, no major systematic study has been 
carried out on the use of pepper spray, and 
the impact this means of force has had since 
being introduced. At the same time, several 
human rights institutions have expressed 
concern about the use of pepper spray in 
prisons and detention centers, particularly 
its use in confined spaces. This is evident in a 
recent judgement by the European Court of 
Human Rights in 2014. The Danish Health and 
Medicines Authority has also assessed that 
there can be serious health risks associated 
with the use of pepper spray. 

On this background, the Danish Institute for 
Human Rights has carried out a major study 
on the use of pepper spray in Danish prisons 
and detention centers in order to assess 
how pepper spray is applied in practice, and 
whether its use is consistent with Denmark’s 
international human rights obligations. 

In order to obtain an understanding of how the 
pepper spray is used in practice, the Institute 
for Human Rights interviewed 20 prison guards 
and seven inmates in the Nyborg State Prison, 
Copenhagen Prisons and Køge Detention 
Center. In addition, we have reviewed 86 reports 
from prison officials about their use of pepper 
spray. We have analyzed the existing legislation 
in this area, including comparison with the 
corresponding regulations in Sweden and 
Norway, and we have carried out an analysis of 
the human rights regulations in this area. 

The reports and interviews with the prison 
officers indicate that pepper spray was typically 
used in situations to deal with imminent 
violence and/or threats or to prevent prisoner 
suicides or self-harm. The survey also indicates 
that in most cases, pepper spray was used in 
the inmates’ cells, a practice that contravenes 
the human rights recommendations against 
using pepper spray in confined spaces. 

All the prison officers interviewed believe that 
if it becomes necessary to use force, pepper 
spray is a one of the most gentle means of 
force that the Prison and Probation Service 
has. However, this assessment is not shared 

SUMMARY
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by the inmates. They feel that pepper spray is 
significantly more brutal and has a prolonged 
effect. The prison officers’ view also contrasts 
with the views of other authorities, including 
the Danish Health and Medicines Authority and 
the Eastern High Court, which have designated 
the use of pepper spray by an individual as ‘an 
attack of a particularly dangerous character’. 

The study also offers insight into the specific 
issues relating to inmates with mental disorders 
and mental illnesses, as well as those with 
ethnic minority backgrounds.
 
The interview data suggests that inmates with 
mental illnesses may be more exposed to the 
use of force than other inmates. This is partly 
due to the fact that it may be more difficult to 
communicate with mentally ill persons. The 
study suggests that prison guards lack both the 
knowledge and the tools for managing inmates 
with mental illnesses. 

The interviews and case data also indicate 
that language barriers can generate conflicts 
and have an impact for sanctions imposed on 
inmates with ethnic minority backgrounds. 

According to the interviewed officers, the use 
of force cannot always be avoided. However, 
a number of officers point out that focus on 
communication with inmates -- and sufficient 
time --  as well as an improvement in dealing 
with those inmates with mental illness will help 
reduce the use of force. 

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 
Based on the study, we can conclude that 
questions can be raised in a number of areas 
as to whether the Danish rules and practices 
concerning the use of pepper spray in prisons 
and detention centers comply fully with human 
rights requirements and recommendations. 
It is especially the fact that human rights 
institutions have expressed concern about the 
use of pepper spray in prisons and detention 
centers, including in confined spaces that has 
given rise to reflection. 
  
An analysis of statistics from the Prison and 
Probation Service shows that the total number 
of incidents where force was used has increased 
since 2002. This includes the use of hand, riot 
stick and shield, as well as pepper spray. Thus, 
there is no relationship between the human 
rights recommendations calling for limited 
use of pepper spray in closed institutions and 
developments in Denmark. 

Based on the study, the Danish Institute for 
Human Rights recommends the following: 

•  That authorization to use pepper spray in the 
Prison and Probation Service should be more 
restricted and more precisely regulated. It 
should include specifying whether it should 
always require a manager’s authorization to 
carry pepper spray. In addition, the conditions 
under which force may be applied should be 
further specified. 
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•  That in line with the regulations in the Police 
Act, a legal hierarchy should be introduced 
between the permitted means of instruments 
of force, so that restraint with hands is applied 
as the least restrictive means of force and 
pepper spray a more intrusive means of force 
that may be used only when less restrictive 
means of force are manifestly inappropriate. 

•  That the regulations specify that pepper 
spray may generally not be used in confined 
spaces if other means of force are available. 
In addition, it should be specified that pepper 
spray should not be used against inmates 
over whom staff members already have full 
control. 

•  That the Prison and Probation Service initiate 
a study of the specific characteristics of 
those situations where pepper spray and 
other means of force are applied and what 
measures can be implemented in terms 
of both conflict prevention and conflict 
management. 

•  That further steps be taken to reduce the use 
of pepper spray and other means of force 
against the mentally ill, including employee 
training and/or deployment of additional 
staff. 

•  That the Prison and Probation Service 
increase its focus on written materials in 
different languages, increase access to 
interpreter services and possibly hire more 
staff with ethnic minority backgrounds in 

order to facilitate communication with ethnic 
minority inmates. 

•  That the dynamic security, including personal 
contacts between inmates and staff, be 
further strengthened in the Prison and 
Probation Service in order to reduce the use 
of force generally. 
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1 INDLEDNING OG METODE

1.1 BAGGRUND
Danmark indførte peberspray permanent i 
alle fængsler og arresthuse den 1. juni 2011.1 
Dette skete efter en forsøgsordning i visse 
af Kriminalforsorgens fængsler, og efter at 
peberspray i januar 2008 var blevet indført 
som magtmiddel for politiet.2 Peberspray 
må kun bæres af fængselspersonalet, hvis 
der foreligger en særlig risikosituation, og 
beslutningen om at anvende magt skal 
træffes af institutionens leder eller den, der 
bemyndiges hertil. Fængselspersonalets 
adgang til peberspray påtænkes nu udvidet, 
bl.a. ved at personalet kan bære peberspray 
fast i en række situationer, fx under transport og 
nattevagter, uden bemyndigelse fra en leder.3

I forbindelse med indførelsen af peberspray 
vurderede Sundhedsstyrelsen, at der kan 
være alvorlige helbredsrisici forbundet med 
at anvende peberspray, særligt hvis den 
eksponerede person lider af luftvejssygdomme 
eller er påvirket af rusmidler. Styrelsen 
anbefalede derfor, at peberspray kun anvendes 
til ”snævert definerede formål, hvor mindre 
farlige alternativer ikke foreligger”, jf. afsnit 
3.1.4.1 nedenfor.

Menneskeretlige organer har udtrykt bekymring 
over brug af peberspray i lukkede institutioner, 
herunder særligt i lukkede rum, jf. bl.a. Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
dom i Tali 13/2 2014 samt en række udtalelser 
fra Den Europæiske Torturkomité (CPT), jf. 
nærmere kapitel 4 nedenfor.

Siden indførelsen af pebersprayen har 
Kriminalforsorgen gennemført to mindre 
evalueringer af anvendelsen af magtmidlet, 
men der har ikke været gennemført en større 
systematisk undersøgelse af brugen af 
peberspray i danske fængsler og arresthuse.4 
Tal fra Kriminalforsorgen viser, at den samlede 
magtanvendelse er steget i Kriminalforsorgen 
i løbet af de seneste år.5 Dette gælder såvel 
peberspray som håndkraft, stav og skjold. 
Der er således ikke noget, der tyder på, at 
indførelsen af peberspray har ført til et fald i 
anvendelsen af de øvrige magtmidler.

1.2 FORMÅL OG INDHOLD AF 
UNDERSØGELSEN
Institut for Menneskerettigheder har mandat til 
at beskytte og fremme menneskerettighederne 
i Danmark. Formålet med denne undersøgelse 
er nærmere at belyse udbredelsen og 

KAPITEL 1

INDLEDNING OG METODE
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anvendelsen af peberspray i praksis og vurdere, 
om anvendelsen er i overensstemmelse 
med Danmarks internationale forpligtelser.6 
Formålet er herudover at fremlægge erfaringer 
med brugen af peberspray og vurderinger 
af, hvilke situationer peberspray anvendes i, 
samt hvilken tyngde magtmidlet har. Desuden 
er formålet at diskutere nogle af de særlige 
problematikker, der gør sig gældende i forhold 
til magtanvendelse, og hvad der udløser denne.

Undersøgelsen består af følgende dele: 
en præsentation af eksisterende tal over 
magtanvendelse (kapitel 2), en gennemgang af 
dansk lovgivning på området, baggrunden for 
og hensigten med indførelsen af peberspray 
samt beskrivelse af rammerne for brugen af 
magtmidlet (kapitel 3) og en redegørelse for 
den internationale menneskeretlige ramme 
for magtanvendelse, herunder brugen af 
peberspray (kapitel 4). Herefter følger en analyse 
af brugen af peberspray i praksis baseret på en 
gennemgang af indberetninger kombineret 
med interviews med fængselsbetjente7 og 
indsatte (kapitel 5) og en analyse af nogle af de 
særlige problemstillinger, der gør sig gældende 
i forhold til magtanvendelse, herunder hvordan 
magtanvendelse kan mindskes (kapitel 6). I 
kapitel 7 gennemgås klager over anvendelse 
af peberspray. I slutningen af rapporten 
opsummeres undersøgelsens konklusioner, 
og der fremlægges anbefalinger på området 
(kapitel 8). 

86 indberetninger af betjentes brug af 
peberspray er blevet gennemgået i forbindelse 

med udarbejdelsen af rapporten. En kort 
beskrivelse af hver indberetning findes i bilag 1. 

1.3 METODE
For at få et billede af, hvordan peberspray 
anvendes i Kriminalforsorgen, er der anvendt 
den kvalitative metode i form af kvalitative 
interviews med fængselsbetjente og indsatte 
samt observation i de udvalgte fængsler 
og arresthuse. Dette er suppleret med en 
dokumentanalyse af Kriminalforsorgens 
indberetninger om brug af peberspray. 
Herudover er klager fra indsatte over brugen 
af peberspray blevet gennemgået, tillige med 
afgørelser på disse klager fra Direktoratet 
for Kriminalforsorgen. De valgte metoder til 
dataindsamling gennemgås i det følgende. 

1.3.1 UDVÆLGELSE AF FÆNGSLER OG 
ARRESTHUSE
I planlægningen af denne undersøgelse 
blev Statsfængslet i Nyborg, Køge Arrest 
og Københavns Fængsler8 foreslået som 
de vigtigste lokaliteter for undersøgelsen. 
Direktoratet for Kriminalforsorgen foreslog 
netop disse institutioner, da det er her, 
peberspray er blevet anvendt flest gange. 
Det er også her, indsatte, der er svære at 
håndtere andre steder i Kriminalforsorgen, 
bl.a. opholder sig. Interviewene er blevet 
foretaget i nævnte institutioner, og det er 
indberetninger herfra, der er indgået i den 
efterfølgende sagsgennemgang. Denne 
undersøgelse kan således give et indtryk af, 
hvordan peberspray anvendes i de institutioner, 
hvor peberspray anvendes oftest, men giver 
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ikke et samlet billede af brugen af magtmidlet 
i samtlige af Kriminalforsorgens institutioner. 
En gennemgang af indberetninger om brug af 
peberspray i andre fængsler i Danmark, som 
IMR indledningsvis har foretaget, tyder dog på, 
at de situationer, peberspray bliver anvendt i, 
ikke umiddelbart adskiller sig fra institution til 
institution, men at den største forskel er, hvor 
hyppigt magtmidlet tages i brug. 

1.3.2 INDBERETNINGER OM BRUG AF 
PEBERSPRAY
I forbindelse med undersøgelsen er 86 
indberetninger fra Statsfængslet i Nyborg, 
Køge Arrest og Københavns Fængsler 
analyseret. Indberetningerne dækker perioden 
fra indførelsen af peberspray (juni 2011) 
til og med januar 2014, hvor nærværende 
undersøgelse blev påbegyndt. Betjentene har 
pligt til at udfærdige en rapport, hvis de har 
brugt peberspray. Rapporten har karakter af et 
skema, der udfyldes. 

Alle indberetningerne var anonymiserede 
og indeholdt en række oplysninger om 
baggrunden for anvendelsen af peberspray, 
hvad der konkret hændte, hvem der var 
involveret, hvad der skete efterfølgende 
osv. Instituttet har gennemgået samtlige 
indberetninger og har sammenfattet et resumé 
over hver sag. Instituttet har herudover, på 
baggrund af gennemgangen af de enkelte 
sager, foretaget en samlet beskrivelse af 
sagerne ud fra forskellige parametre, herunder 
de situationer, magtanvendelsen typisk er 
foregået i, hvilke andre magtmidler der typisk 

er anvendt, hvilke steder anvendelsen af 
magt er foregået osv. Det skal bemærkes, 
at indberetningerne udelukkende er 
fængselsbetjentenes udlægning af et 
hændelsesforløb. Indsattes oplevelser af 
hændelsen indgår således ikke.

Ikke alle indberetninger er fuldstændige, og 
andre er uklare, fx er det i nogle indberetninger 
vanskeligt at afgøre, om det har været muligt 
for den indsatte at følge et påbud. Hvorvidt der 
er sket lederbemyndigelse, fremgår ligeledes 
heller ikke altid klart. Omfanget af disse to 
kategorier, som instituttet er kommet frem til, 
skal således tages med et vist forbehold. 

1.3.3 KVALITATIVE INTERVIEWS MED 
FÆNGSELSBETJENTE
For at få dybere indsigt i, hvordan peberspray 
bliver brugt i Kriminalforsorgen, bad 
instituttet i januar 2014 om tilladelse til at 
interviewe betjente om deres anvendelse af 
peberspray. Det blev besluttet, at interviewene 
skulle foretages med betjente fra Nyborg 
Statsfængsel, Køge Arrest og Københavns 
Fængsler, med samme begrundelse som 
ovenfor. 20 betjente fordelt på de tre 
institutioner og fra forskellige niveauer i 
organisationen blev efterfølgende interviewet. 

Instituttet har indledningsvist gennemført 
et interview med en leder i Direktoratet for 
Kriminalforsorgen. Interviews er herudover 
blevet gennemført med ledere af de enkelte 
institutioner og enkelte overvagtmestre 
(syv i alt). De fleste interviews er imidlertid 
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foretaget med almindelige fængselsbetjente 
(13 personer). Interviewene med ledelse såvel 
som overvagtmestre er blevet foreslået af 
institutionerne. Disse informanter er således 
ikke personer, instituttet selv har udvalgt. 
Desuden har de respektive institutioner 
foreslået enkelte betjente hvert sted, som 
de mente, ville være relevante at interviewe. 
Instituttet har herudover selv udvalgt andre 
informanter, fx betjente på særlige afdelinger, 
for at få et så bredt indtryk af betjentenes 
funktioner som muligt. Herudover er 
informanter udvalgt, alt efter hvilken betjent 
der havde tid til enten at tale med intervieweren 
eller lade intervieweren følge vedkommende. 
Endelig er enkelte informanter blevet valgt, 
fordi de havde en vagtfunktion et roligt sted, 
hvor det var muligt at kombinere deres arbejde 
med et interview. De interviewede betjente har 
alle enten selv anvendt peberspray, adviseret, 
at peberspray ville blive anvendt, eller set 
peberspray anvendt. 

1.3.4 KVALITATIVE INTERVIEWS MED INDSATTE 
Instituttet bad herudover Kriminalforsorgen 
om tilladelse til at interviewe indsatte om deres 
oplevelse med peberspray. Hensigten med 
disse interviews var at få indsigt i, hvordan det 
opleves at blive eksponeret for peberspray 
og få eksempler på anvendelse af peberspray 
i praksis – ud fra de berørtes perspektiv. Syv 
indsatte er blevet interviewet. 

De indsatte er overvejende blevet udvalgt af 
institutionerne. Herudover har instituttet bedt 
om at tale med indsatte, der har vist interesse 

for at udtale sig. Instituttet har desuden bedt 
om muligheden for at interviewe indsattes 
talsmand. Samtlige af de interviewede indsatte 
havde oplevet peberspray brugt af politiet, 
bortset fra én indsat. To indsatte havde også 
oplevet det i Kriminalforsorgen. Instituttets 
ønske om at tale med særlige informanter såvel 
som rammen for disse interviews er blevet 
efterkommet af institutionerne.

1.3.5 OBSERVATIONER
For at få et mere nuanceret forståelse for, 
hvorfor peberspray anvendes, har intervieweren 
bedt om tilladelse til at følge daglige aktiviteter 
på institutionerne. Dette har især været 
muligt i Nyborg Statsfængsel og Køge Arrest 
og foregik over fire-fem dage. Intervieweren 
observerede uddeling af mad, åbning og 
lukning af celledøre og gårdture. Herudover har 
intervieweren bl.a. været vidne til ransagning 
af celler og flytning af indsatte fra en lokalitet 
til en anden. Observationerne er primært brugt 
som baggrundsviden for de efterfølgende 
interviews og er ikke anvendt direkte i analysen. 
Alle interviews og observationer har fundet 
sted i perioden januar 2014 til april 2014. 

1.3.6 INTERVIEWMATERIALET
Interviewene med betjente er i de fleste 
tilfælde foretaget i rolige omgivelser uden 
forstyrrelser, fx på et bibliotek, på kontorer 
og i en kantine efter lukketid. Herudover er 
flere interviews foretaget i vagtstuer, hvor 
der er forekommet enkelte afbrydelser, der 
umiddelbart ikke har haft den store betydning 
for interviewets afvikling. Enkelte interviews 
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er foretaget i betjentenes frokoststue med 
nogle afbrydelser til følge. Rammerne for 
interviewene har således ikke altid været 
optimale, men har til gengæld givet vigtige 
informationer om betjentenes daglige opgaver 
og det miljø, de indgår i. Næsten alle betjente 
er blevet interviewet individuelt. I et tilfælde 
foregik interviewet dog i en ”vagtstue”, hvor to 
personer var til stede under hele interviewet. 
Den interviewede udtalte sig gennemgående 
om alle spørgsmål, men kollegaen supplerede 
i enkelte tilfælde også med oplysninger. 
Interviewene med indsatte er foregået i 
afhørings- eller besøgsrum og har fundet sted 
uden afbrydelser. Der har ikke været nogen 
betjente til stede under disse interviews. 

19 af de 27 interviews med betjente og indsatte 
er blevet optaget digitalt, og 10 interviews er 
blevet udskrevet i deres fulde ordlyd. I 4 af de 
interviews, der ikke blev transskriberet, var der 
både en interviewer til stede og en person, der 
tog noter. I resten af interviewene er der bortset 
fra ét tilfælde skrevet noter. 

Interviewene med betjente såvel som indsatte 
tog udgangspunkt i semistrukturerede 
interviewguides med åbne spørgsmål. 21 
mænd og 6 kvinder er blevet interviewet. 

Instituttet har garanteret alle informanter 
fuld anonymitet. Kun Institut for 
Menneskerettigheder har adgang til lydfiler 
og interviewudskrifter, og de bliver opbevaret 
fortroligt. 

1.3.7 FØLGEGRUPPE
I forbindelse med undersøgelsen er der 
oprettet en følgegruppe, der består af 
repræsentanter fra Kriminalforsorgen, politiet 
og relevante forskere. Følgegruppen består af 
følgende: 

Lektor og fængselsforsker Linda Kjær Minke 
(Syddansk Universitet). 
Lektor Lars Holmberg (Københavns 
Universitet).
Sikkerhedschef Michael Fønss Gjørup, 
sikkerhedskonsulent Jørgen Ole Jensen 
(Direktoratet for Kriminalforsorgen).
Centerchef Michael Engell, politikommissær 
Preben Juul Nielsen (Rigspolitiet Flåde og 
Materiel Styring).
Politiinspektør Michael Flemming Rasmussen 
(Rigspolitiet Koncern HR).
Kontorchef Mette Møller (Den Uafhængige 
Politiklagemyndighed).
Forbundssekretær Flemming Olsen 
(Politiforbundet). 

Der er afholdt et møde i følgegruppen, hvor alle 
medlemmer var til stede. Repræsentanterne 
fra Kriminalforsorgen såvel som Linde Kjær 
Minke har fået rapporten til gennemsyn inden 
udgivelse. Alle relevante kommentarer er 
inkorporeret i rapporten.
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Inden indførelsen af peberspray som magt-
middel i Kriminalforsorgens institutioner i 2011 
blev der primært brugt håndkraft (greb). 

En gennemgang af tal fra Kriminalforsorgen 
viser, at den samlede magtanvendelse er 
steget i Kriminalforsorgen siden 2002.9 Dette 
gælder såvel peberspray som anvendelsen af 
håndkraft, stav og skjold. 

Tallene viser, at der i 2013 blev anvendt 
magt 1.119 gange i alle Kriminalforsorgens 
institutioner. Dette er en stigning på 15 % fra 
2012, hvor magt blev anvendt 972 gange. 
I samme periode er anvendelsen af stav, 
tåregas og skjold også steget. Anvendelsen af 

peberspray er ligeledes steget med 25 % fra 
2012 til 2013 (fra 56 gange i 2012 til 70 gange i 
2013).10

Tallene viser endvidere, at indførelsen af 
peberspray ikke umiddelbart har ført til et fald 
i anvendelsen af de øvrige magtmidler med 
undtagelse i 2011, hvor tåregas og skjold slet 
ikke blev anvendt. 

I den nedenstående tabel 2.1.1 ses de samlede 
tal over anvendelse af de enkelte magtmidler. 
Tabel 2.1.2 viser magtanvendelsen omregnet 
i forhold til den gennemsnitlige stigning i 
Kriminalforsorgens belæg. Tallene er omregnet 
pr. 1.000 indsatte.  

KAPITEL 2

SAMLET MAGTANVENDELSE I TAL

TABEL 2.1.1 MAGTANVENDELSE – ANTAL OG ART

Magtanvendelse  I alt Håndkraft Stav Tåregas Skjold Peberspray
– antal og art

2014 (1/1 til 1/8) 570 490 10 1 20 49
2013 1.119 986 23 3 37 70
2012 972 867 18 1 30 56

2011 315 274 4 - - 37
2010 283 243 - 3 6 31
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2009 210 198 2 2 5 3
2008 199 190 4 1 4 .
2007 199 179 7 - 13 .
2006 188 178 4 2 4 .
2005 201 179 9 3 10 .
2004 211 203 2 1 5 .
2003 202 184 7 1 13 .
2002 182 175 2 3 7 .

I 2012 er det blevet muligt at opgøre magtanvendelse foretaget i forbindelse med andre indgreb 
(anvendelse af håndjern og anbringelse i observations- eller sikringscelle). Derfor er det samlede 
antal af magtanvendelser i 2012 og 2013 væsentligt større end tidligere og således ikke direkte 
sammenlignelige med de foregående år. Dette ændrer dog ikke ved konklusionen om, at den 
samlede magtanvendelse har været støt stigende. 

TABEL 2.1.2 MAGTANVENDELSE OMREGNET I FORHOLD TIL KRIMINALFORSORGENS BELÆG

Magtanvendelse  Håndkraft Stav Tåregas Skjold Peberspray I alt
– antal pr. 1.000 indsatte

2013 246 6 1 9 17 279
2012 218 5 0 8 14 244

2011 68 1   9 78
2010 61  1 2 8 71
2009 53 1 1 1 1 57
2008 54 1 0 1  56
2007 49 2  4  55
2006 45 1 1 1  48
2005 44 2 1 2  50
2004 54 1 0 1  56
2003 51 2 0 4  55
2002 51 1 1 2  53

Note: Rækkerne summerer ikke nødvendigvis korrekt, da tallene er afrundet. Tallene viser 
magtanvendelse omregnet pr. 1000 indsatte og er udregnet på baggrund af Kriminalforsorgens 
belægningstal (fra Kriminalforsorgens Statistik, 2011 og 2013). 
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I dette kapitel gennemgås i afsnit 3.1 den 
danske regulering af peberspray i fængsler 
og arresthuse. I afsnit 3.2 beskrives kort den 
svenske og norske regulering af peberspray.11

3.1 REGULERINGEN AF KRIMINAL
FORSORGENS ANVENDELSE AF MAGT
MIDLER I FÆNGSLER OG ARRESTHUSE 

3.1.1 OVERBLIK OVER TILLADTE MAGTMIDLER 
OG DEN RETLIGE REGULERING
Kriminalforsorgens og institutionernes 
(herefter blot Kriminalforsorgens) adgang 
til at anvende magt i form af greb, skjold, 
stav og tåregas over for indsatte i fængsler 
og arresthuse blev lovreguleret i 2000 med 
vedtagelsen af straffuldbyrdelsesloven, jf. § 62, 
stk. 2 (herefter sfbl.).12 

I 2011 blev adgangen til at anvende peberspray 
indført ved en ændring af § 62, stk. 2, i sfbl., jf. 
nærmere afsnit 2.2. 

Den nuværende § 62, stk. 2, i sfbl. indeholder 
således en udtømmende opregning af de 
magtmidler, Kriminalforsorgen kan anvende, 
nemlig greb, skjold, stav, peberspray og tåregas.
Ud over i sfbl. reguleres Kriminalforsorgens 

magtanvendelse i Justitsministeriets 
magtanvendelsesbekendtgørelse fra 2011 
samt i Justitsministeriets skrivelse om 
bekendtgørelse om anvendelse af magt over 
for indsatte i fængsler og arresthuse.13

Bekendtgørelsen fastsætter visse yderligere 
beskyttelsesgarantier for Kriminalforsorgens 
anvendelse af magtmidler, mens skrivelsen 
indeholder mere tekniske retningslinjer for 
Kriminalforsorgens indkøb, behandling og 
opbevaring af magtmidler. 

3.1.2 INDFØRELSEN AF PEBERSPRAY
I lyset af politiets erfaringer med anvendelse 
af peberspray som magtmiddel siden 2007, 
hvor det blev tilladt i politiet, samt erfaringerne 
fra den svenske kriminalforsorg, hvor 
peberspray har været anvendt siden 2006, 
jf. nærmere afsnit 3.2.1 nedenfor, fremsatte 
Justitsministeriet i 2009 lovforslag om en 
forsøgsordning med brug af peberspray i 
danske fængsler og arresthuse.14 

Forsøgsordningen måtte vedtages ved 
en ændring af sfbl., idet loven indeholdte 
en udtømmende opregning af de i 
Kriminalforsorgen tilladte magtmidler.

KAPITEL 3

REGULERING
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Kriminalforsorgen gennemførte i september 
2010 en evaluering af forsøgsordningen. Det var 
Kriminalforsorgens opfattelse, ”at peberspray 
har haft den ønskede effekt og virkning, nemlig 
primært at virke præventivt og i øvrigt at have 
pacificeret indsatte, således at yderligere 
magtanvendelse ikke har været nødvendig.”15 
Kriminalforsorgen konkluderede sammen-
fattende i evalueringen, at peberspray bør 
indføres som et permanent magtmiddel i alle 
fængsler og arresthuse i Kriminalforsorgen.

Justitsministeriet fremsatte på den baggrund 
i 2010 lovforslag om indførelse af peberspray 
som et permanent magtmiddel i fængsler og 
arresthuse.16 Ved en ændringen af § 62 i sfbl. 
blev peberspray et permanent magtmiddel 
på lige linje med de øvrige magtmidler. 
Der indførtes ikke noget hierarki mellem 
de forskellige magtmidler. Peberspray kan 
anvendes i de samme situationer som de 
øvrige magtmidler greb, skjold, stav og 
tåregas og under iagttagelse af de samme 
beskyttelsesgarantier, jf. nærmere nedenfor.

Kriminalforsorgen gennemførte i 2013 
yderligere en evaluering af brugen af peber-
spray i danske fængsler og arresthuse i 
perioden fra den 1. juni 2011 til den 15. oktober 
2012.17

Evalueringen baserer sig alene på fængsels-
personalets vurdering af peberspray. Det 
konkluderes i evalueringen, at ”indførelsen af 
peberspray har opfyldt de på forhånd opstillede 
forventninger”, herunder at ”peberspray 

har haft en præventiv effekt”. Det kan 
imidlertid ikke ”på det foreliggende grundlag 
dokumenteres, at der har været et fald i brugen 
af anden magtanvendelse”.

3.1.3 HIERARKI MELLEM DE TILLADTE 
MAGTMIDLER?
Der er hverken i sfbl., i forarbejderne til sfbl. 
eller i magtanvendelses-bekendtgørelsen 
indikeret noget hierarki mellem, hvornår de 
tilladte magtmidler, dvs. greb, skjold, stav, 
peberspray og tåregas, kan anvendes.18

Det er således ikke i retlig henseende forudsat, 
at visse magtmidler, fx greb, er mindre 
indgribende end andre og derfor skal anvendes 
først. 

Dette adskiller sig fra politiets brug af magt, 
hvor det retlige udgangspunkt er, at politiet 
først skal anvende almindelig fysisk magt uden 
magtmidler (dvs. tale, håndkraft og greb) og 
først derefter – hvis almindelig fysisk magt viser 
sig uegnet eller utilstrækkeligt – kan anvende 
magtmidler, herunder peberspray, såfremt 
betingelserne herfor er opfyldt.19

I praksis synes det at være Kriminalforsorgens 
opfattelse, at peberspray er et mildere 
magtmiddel end greb (og stav). Det anføres 
således i Kriminalforsorgens evaluering fra 
februar 2013: 

”Næsten samtlige institutioner er af den 
opfattelse, at peberspray er et mere skånsomt 
magtmiddel end ”almindelig” magtanvendelse, 
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hvor der anvendes greb og anden fysisk magt, 
som øger risikoen for, at indsatte og ansatte 
kommer til skade.”20

Se også nærmere i kapitel 5 om fængsels-
personalets opfattelse af brugen af peberspray.

3.1.4 ER PEBERSPRAY FARLIGT? 
Peberspray er en væske, der består af et 
peberekstrakt, der ved hjælp af en drivgas 
sprøjtes mod den, som den koncentrerede 
stråle rettes imod. Det aktive stof i peberspray 
er capsaicin (oleoresin capsicum). Peberspray 
virker i en afstand på op til 6-7 meter og 
påfører den ramte person akut øjenkrampe 
med deraf følgende midlertidig blindhed, 
som normalt varer ca. 30-45 minutter. 
Derudover bliver personen påført stærk smerte 
i øjnene og hudsvie, slimhindeirritation og 
luftvejspåvirkning i form af hoste. Den ramte 
bliver desorienteret og føler ubehag.21

I Den Uafhængige Politiklagemyndigheds 
årsberetning for 2013 anføres tilsvarende, at 
”den ramte person vil krumme sig sammen og 
være fuldstændig blændet og uden mulighed 
for at orientere sig, ligesom vedkommende vil 
have stærke smerter”.22

3.1.4.1 Sundhedsstyrelsen
I forbindelse med overvejelserne om at indføre 
peberspray vurderede Sundhedsstyrelsen de 
medicinske skadevirkninger ved anvendelse af 
peberspray.
”Påvirkningen [af peberspray] er allerede 
betydeligt mindsket efter 10 minutter, men 

fortsat tilstedeværende påvirkninger kan ses 
efter en uge. At påvirkningen er reversibel, dvs. 
af midlertidig karakter, er også påvist ved klinisk 
undersøgelse af eksponerede forsøgspersoner 
… På den anden side findes også rapporter om 
mere alvorlige læsioner i hornhinden, og det ser 
her ud til at skyldes kemisk ætsning på grund af 
opløsningsmidler, der er anvendt i pebersprayen.”

Sundhedsstyrelsen anfører videre:

”Der har været en del dødsfald efter 
anvendelse af peberspray i USA, men man 
tilskriver kun i et enkelt tilfælde peberspray 
som rimeligt sikkert årsag, nemlig i forbindelse 
med dødsfald hos en astmatiker.”23 

Det bemærkes i den forbindelse, at Direktoratet 
for Kriminalforsorgen har oplyst over for 
Institut for Menneskerettigheder, at ifølge 
Kriminalforsorgens oplysninger så er den 
peberspray, amerikanske myndigheder 
anvender, ca. 10 gange så kraftig, som den der 
anvendes i Danmark.24

Endelig anfører Sundhedsstyrelsen:

”Ved samtidig påvirkning af rusmidler som 
metamfetamin og kokain og capsaicin 
(peberspray) kan der muligvis være en 
øget risiko for dødsfald. Endvidere kan et 
almindeligt anvendt type blodtrykspræparat 
(ACE-hæmmere) give øget tendens til hoste 
ved samtidig påvirkning med capsaicin.”25
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Sundhedsstyrelsen anbefaler på den baggrund:
•	 ”Anvendelse af peberspray bør ske med 

omtanke, herunder med afvejning af risiko i 
forhold til risiko ved andre magtmidler.

•	 Ud fra en sundhedsfaglig betragtning er 
der grund til at fastholde et forbud mod 
anvendelse af peberspray uden for snævert 
definerede formål, hvor mindre farlige 
alternativer ikke foreligger.

•	 Anvendelsen af peberspray kræver en 
særlig instruks, der inkluderer viden om 
mulige skadevirkninger hos særligt sårbare 
personer, og i hvilke situationer der er brug for 
lægetilsyn.”26

Sundhedsstyrelsen finder således sammen-
fattende, at der kan være alvorlige helbreds-
risici forbundet med at anvende peberspray, 
særligt hvis den eksponerede person lider af 
luftvejssygdomme eller er påvirket af rusmidler. 
Styrelsen anbefaler derfor, at peberspray kun 
anvendes til ”snævert definerede formål, hvor 
mindre farlige alternativer ikke foreligger”.

3.1.4.2 Østre Landsret
At peberspray er et potentielt farligt 
magtmiddel, fremgår også af en Østre 
Landsrets-dom fra 2010 om en privat borgers 
anvendelse af peberspray.27

I den pågældende sag sprayede tiltalte i 
forbindelse med et skænderi én gang (ca. 5 
sekunder) med peberspray mod en anden 
person, så vedkommende blev ramt i ansigtet 
og på halsen. Et afgørende spørgsmål i 
sagen var, om den tiltalte skulle dømmes for 
”almindelig” vold efter straffelovens § 244 eller 

efter § 245, som vedrører vold af ”særlig, rå, 
brutal eller farlig karakter”.

Afgørende for, om et voldsangreb er af ”særlig 
farlig karakter”, er angrebets typiske farlighed, 
ikke om det i det konkrete tilfælde har medført 
alvorlig skade.28 Særligt farligt er typisk 
voldshandlinger begået under anvendelse af 
våben, såsom geværer, pistoler, økser, knive og 
kast med genstande.29 

Landsretten fandt, at angrebet med peberspray 
”på grund af den betydelige smerteforvoldelse 
og generne med forbigående blindhed og risiko 
for alvorlig skade” måtte henføres under § 245, 
som et angreb af særlig farlig karakter. 

Det kan herved bemærkes, at Landsretten 
således lægger til grund, at det er den 
generelle iboende smerte og risici, der er 
knyttet til anvendelsen af peberspray, der 
gør det til et farligt magtmiddel, og ikke den 
specifikke anvendelse i den konkrete sag. 

Modsat kan det ikke antages, at magtmidlerne 
greb eller skjold i sig selv vil kunne omfattes 
af § 245, da de typisk ikke er farlige. Mens den 
konkrete anvendelse af disse to magtmidler 
kan være farlig, er de ikke som peberspray 
generelt farlige (typisk farlighed).

3.1.4.3 Den Uafhængige Politiklagemyndighed 
– dødsfald efter politiets eksponering med 
peberspray
Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) 
har behandlet en sag, hvor en 67-årig svækket 
og ophidset kvinde døde af akut hjertesvigt 
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kort tid efter, at hun var blevet eksponeret med 
peberspray. Hverken DUP eller Statsadvokaten 
fandt grundlag for at kritisere politiets brug 
af peberspray. Men på trods heraf synes det, 
efter de offentligt tilgængelig oplysninger om 
sagen, ikke at kunne udelukkes, at peberspray 
kan have været en medvirkende og muligvis 
udløsende årsag til dødsfaldet.

DUP beskriver sagen således:

”Person død efter eksponering med 
peberspray, DUP-2012-324-0004

Politiet blev af naboer tilkaldt til en adresse, 
hvor en kvinde optrådte meget generende over 
for sine naboer. Ved politiets ankomst traf de 
kvinden, der stod udenfor med en hammer 
i hånden. Politiet beordrede kvinden til at 
smide hammeren, hvilket hun ikke efterkom. 
Kvinden blev eksponeret for peberspray af en 
politiassistent. Efter eksponering fik kvinden 
lov til at gå ind i huset og lægge sig på en sofa, 
da hun følte sig utilpas. Politiet havde forinden 
tilkaldt en læge til adressen. I ventetiden 
bemærkede polititjenestemændene, at kvinden 
ophørte med vejrtrækning. 

Polititjenestemændene påbegyndte hjerte-
massage, og en ambulance blev tilkaldt. 
Vagtlægen ankom før ambulancen, og 
kvinden fik yderligere hjertemassage og ilt i 
1-2 minutter, inden ambulancen kom og gav 
hende stød i yderligere 15-20 minutter. Kvinden 
blev herefter erklæret for død. Obduktionen 
viste, at dødsårsagen måtte antages at være 
akut hjertesvigt hos den i forvejen svækkede 

kvinde, som efter det oplyste var i en tilstand af 
ophidselse. Hun var i forvejen syg.”30

Det kan endvidere fremhæves, at DUP’s 
årsberetning for 2013 indeholder et særskilt 
kapitel om politiets brug af peberspray som 
magtmiddel, hvor det – under henvisning til 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger (jf. 3.1.4.1 
ovenfor) og Østre Landsrets dom (jf. 3.1.4.2 
ovenfor) – anføres, at brug af peberspray bør 
begrænses mest muligt: 

”Politiets anvendelse af peberspray bør derfor 
[jf. Sundhedsstyrelsens anbefaling og dom fra 
Østre Landsret] begrænses mest muligt under 
hensyn til, at der er tale om et magtmiddel 
udviklet med henblik på at påføre fysisk smerte 
i ikke ubetydelig grad. Brug af peberspray skal 
således forbeholdes situationer, hvor der reelt 
er tale om et alternativ til ligeartede eller mere 
indgribende magtmidler.”31

For så vidt angår de indsattes oplevelse af at 
blive eksponeret med peberspray se nedenfor 
afsnit 5.7.

3.1.5 I HVILKE SITUATIONER KAN DER 
ANVENDES MAGT (INDIKATIONSKRAVENE)?
Det fremgår af § 62, stk. 1, i sfbl., at der kan 
anvendes magt, hvis det er nødvendigt i fire 
situationer:
1)  For at afværge truende vold eller overvinde 

voldsom modstand
2)  For at hindre selvmord eller anden 

selvbeskadigelse
3)  For at hindre undvigelse eller standse 

undvegne
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4)  For at gennemtvinge en påbudt 
foranstaltning, når øjeblikkelig 
gennemførelse af denne er nødvendig, og 
den indsatte afviser eller undlader at følge 
personalets anvisninger herom.

Det er ikke nærmere uddybet eller præciseret 
i forarbejderne til sfbl., hvordan de enkelte 
indikationskrav skal forstås.32 Særligt det sidste 
indikationskrav – ”gennemtvingelse af påbudte 
foranstaltninger” – kan give anledning til tvivl.
 
Justitsministeriets tidligere gældende 
cirkulære fra 1988 om magtanvendelse over 
for indsatte i fængsler og arresthuse indeholdt 
modsat en ganske detaljeret regulering 
af, i hvilke specifikke situationer ”påbudte 
foranstaltninger” kunne gennemtvinges ved 
magt. Det kunne bl.a. ske for at fremstille 
den indsatte i retten eller for en diplomatisk 
repræsentation eller for at gennemføre 
visitation for dermed at hindre en indsat i at 
forvolde skade på sig selv eller andre.33 En 
regulering, som ikke er gentaget i sfbl. eller 
i forarbejderne dertil.Magtanvendelse for at 
”gennemtvinge en påbudt foranstaltning” 
efter sfbl. kan således ske ud fra mere 
skønsprægede overvejelser end tidligere.34 

Selvom en af de fire nævnte indikationsgrunde 
er opfyldt, og der dermed foreligger en 
situation, hvor der kan anvendes peberspray, 
så opstiller sfbl. og magtanvendelses-
bekendtgørelsen en række såvel generelle 
(3.1.6) som specifikke (3.1.7) beskyttelses-
garantier, som der konkret skal tages stilling til, 
inden der anvendes peberspray. 

3.1.6 GENERELLE BESKYTTELSESGARANTIER 
FOR MAGTANVENDELSE
Straffuldbyrdelseslovens § 62 indeholder 
tre generelle krav til Kriminalforsorgens 
magtanvendelse:
•	 Magtanvendelsen skal være nødvendig, jf. § 

62, stk. 1
•	 Magtanvendelsen skal være proportional 

– dvs. at magtanvendelse ikke må 
gennemføres, såfremt det efter indgrebets 
formål og den krænkelse og det ubehag, som 
indgrebet må antages at forvolde, ville være 
et uforholdsmæssigt indgreb, jf. § 62, stk. 3

•	 Magtanvendelsen skal være så skånsom, som 
omstændighederne tillader, jf. § 62, stk. 4.

Det er ikke nærmere præciseret i forarbejderne 
til sfbl., hvordan disse generelle kriterier skal 
forstås og anvendes.

I forhold til politiets magtanvendelse kan det 
bemærkes, at de tre kriterier er identiske med 
de generelle kriterier, der ifølge politiloven 
gælder for politiets magtanvendelse. Dog 
opererer politiloven med et fjerde såkaldt 
forsvarlighedskriterium, jf. § 16 i politiloven. Det 
indebærer, at politiet skal tage hensyn til, om 
udenforstående kommer til skade i forbindelse 
med magtanvendelsen. Er det tilfældet, kan 
magtanvendelsen være uforsvarlig.
 
3.1.7 SPECIFIKKE BESKYTTELSESGARANTIER 
FOR ANVENDELSE AF PEBERSPRAY 
I Justitsministeriets magtanvendelses-
bekendtgørelse fastsættes der endvidere 
visse specifikke beskyttelsesgarantier, 
som Kriminalforsorgen skal iagttage ved 
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anvendelsen af de konkrete magtmidler. I 
forhold til peberspray drejer det sig dels om 
kompetenceregler om, hvem der beslutter, 
at fængselspersonale kan bære og anvende 
peberspray (3.1.7.1); dels om beskyttelsesregler, 
som den enkelte fængselsbetjent skal 
overholde før, under og efter anvendelse af 
peberspray (3.1.7.2).

3.1.7.1 Beslutning om at udlevere og anvende 
peberspray
Der sondres i §§ 4 og 9 i magtanvendelses-
bekendtgørelsen mellem:
a)  I hvilke situationer fængselspersonalet må 

bære peberspray, jf. § 4 
b)  Hvem der træffer beslutning om at udlevere 

peberspray, jf. § 4
c)  Hvem der træffer beslutning om konkret at 

anvende peberspray, jf. § 9.

Ad a) I hvilke situationer må fængsels
personale bære peberspray?

Det følger af § 4 i magtanvendelses-
bekendtgørelsen, at stav og peberspray kun må 
bæres, ”hvis der konkret foreligger en særlig 
risikosituation, hvor anvendelsen af stav eller 
peberspray kan blive nødvendig” (fed tilføjet).

Udgangspunktet er således – modsat 
for politiet – at peberspray ikke er en del 
af fængselspersonalets standardudstyr. 
Pebersprayene skal opbevares på betryggende 
måde i særlige peberspraydepoter i den 
enkelte institution og under sådanne forhold, at 
udlevering til personalet kan ske hurtigt.35

Spørgsmålet er imidlertid, hvornår der 
foreligger en ”særlig risikosituation”. 
Justitsministeriet oplyste i et svar til 
Folketinget i juli 2014, at i praksis er § 4 i 
magtanvendelsesbekendtgørelsen blevet 
administreret på en sådan måde, at der ikke 
kun er blevet udleveret peberspray, hvis der 
foreligger en konkret episode med en voldsom 
indsat. Peberspray er også blevet udleveret i 
særlige risikosituationer. Det drejer sig ”særligt 
om disse situationer:
•	 Hvor der har været en konkret episode 

med særlig fare eller risiko, fx en episode 
med en voldsom indsat eller gruppe af 
indsatte, og det vurderes, at personalet af 
sikkerhedsmæssige grunde har behov for 
peberspray i en periode. 

•	 Under rundering om natten, når det må 
forudsættes, at runderingen ikke indebærer 
kontakt med de indsatte, fx fordi de indsatte, 
som personalet under runderingen måtte 
komme i kontakt med, kun kan være på 
området eller terrænet som følge af et 
undvigelsesforsøg.

•	 Ved tjeneste på Politigårdens Fængsel m.v., 
hvor de indsatte er placeret på grund af 
voldelig eller truende adfærd. 

•	 Under transport af varetægtsarrestanter, hvor 
personalet ikke har mulighed for opbakning 
fra kolleger.”36

Det kan endvidere bemærkes, at Justits-
ministeriet i samme svar af 3. juli 2014 til Folke-
tinget oplyser, at ministeriet har overvejet et 
forslag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen 
om at udvide fængselspersonalets adgang til 
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at ”bære peberspray”, og at ministeriet agter 
at udvide adgangen til at ”bære peberspray” i 
overensstemmelse med direktoratets forslag. 
Udvidelsen af adgangen til at bære peberspray 
vil blive gennemført ved en ændring af § 4 
i magtanvendelses- bekendtgørelsen. En 
ændring, som vil blive foretaget ”snarest 
muligt”.

I forslaget fra Kriminalforsorgen lægges der 
op til, at peberspray kan bæres fast i følgende 
situationer: 
•	 ”Fast bæring af peberspray på alle transporter 

af indsatte fra lukkede afdelinger, lukkede 
fængsler og arresthuse, idet personalet 
også ved transport af andre frihedsberøvede 
end varetægtsarrestanter kan komme ud 
for alvorlige sikkerhedsmæssige situationer 
under transporten, herunder flugtforsøg, 
befrielsesaktioner og trafikuheld, og idet 
personalet ikke har mulighed for at hente 
peberspray eller få personalemæssig 
opbakning fra institutionen, hvis behovet 
opstår. 

•	 Fast bæring af peberspray på nattjeneste i 
alle fængsler og arresthuse. Efter nuværende 
praksis kan peberspray som nævnt ovenfor 
bæres på nattjeneste under rundering på 
terrænet og lignende, hvor personalet ikke vil 
kunne møde indsatte med et lovligt ærinde. 
Denne praksis ønskes ændret, således at 
peberspray bæres fast, uafhængigt af om 
personalet under nattjeneste må forventes 
at komme i kontakt med de indsatte, fx i 
forbindelse med toiletbesøg eller sygdom. 
Baggrunden for ønsket om udvidelse er, 

at personaletætheden om natten er på et 
minimum, og at personalet derfor ikke har 
den samme mulighed for personalemæssig 
opbakning som i dagtimerne, hvis der skulle 
opstå en truende situation. 

•	 Fast bæring af peberspray i arresthuse, der 
er postbesat med døgnvagter. Her er der, ud 
over arrestforvareren, typisk kun to personaler 
til stede døgnet rundt, og personalet vil bl.a. 
på grund af dobbeltbelæg, og enkelte steder 
dobbeltceller, kunne risikere uden opbakning 
at skulle håndtere op til flere voldsomme 
indsatte alene. 

•	 Fast bæring af peberspray for personale, som 
er en del af et alarmberedskab i de lukkede 
fængsler/arresthuse. Det bemærkes, at 
denne personalegruppe er placeret på en 
måde, så de sjældent i løbet af arbejdsdagen 
har kontakt med indsatte, medmindre 
de skal reagere på en alarm fra kolleger i 
institutionen. 

•	 Fast bæring af peberspray på hospitalsvagter, 
idet personalet ofte er alene på sådanne 
vagter på hospitalet, og det under alle 
omstændigheder ikke er muligt at få 
opbakning fra kolleger i institutionen eller 
at hente institutionens peberspray, hvis en 
voldsom konfliktsituation opstår. 

•	 Fast bæring af peberspray for 
Kriminalforsorgens hundeførere, idet disse 
ofte vil arbejde alene, og idet de ved søgning 
efter narkotika opfattes som en provokation af 
visse indsatte, hvorved risiko for optrappede 
konfliktsituationer er nærliggende. 
Hundeførerne vil desuden skulle arbejde 
ude på fængslernes terræn, fx for at lede 
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efter nedgravet narkotika i skov eller på mark, 
hvor indsatte også kan befinde sig, og vil 
her ikke have mulighed for hurtigt at hente 
institutionens peberspray, hvis det bliver 
nødvendigt ud fra en sikkerhedsmæssig 
vurdering.

•	 Fast bæring af peberspray i alle 
sikkerhedsafdelinger, som er særligt sikrede 
arrestafdelinger og særligt sikrede afdelinger, 
hvor de indsatte efter en konkret beslutning 
er placeret som følge af farlig adfærd og 
karakter. Disse særlige sikkerhedsafdelinger 
er netop målrettet indsatte, der typisk er 
negativt stærke indsatte, som i deres adfærd 
optræder alvorligt truende eller voldeligt. 
Sådanne afdelinger findes i Politigårdens 
Fængsel, Statsfængslet i Vridsløselille, 
Statsfængslet i Nyborg og Statsfængslet 
Østjylland.”37

Som det fremgår ønskes adgangen til 
fast at ”bære” peberspray udvidet på en 
række områder, herunder bl.a. således at 
fængselspersonale fast kan bære peberspray 
på nattjenester i alle fængsler og arresthuse. 
Om det også indbefatter adgangen til 
at anvende peberspray uden yderligere 
lederbemyndigelse, fremgår ikke udtrykkeligt 
af materialet fra Kriminalforsorgen og 
Justitsministeriet. Kriminalforsorgen har 
imidlertid oplyst i et høringssvar til Institut 
for Menneskerettigheder, at ”forslaget fra 
Kriminalforsorgen er alene en udvidelse til at 
bære peberspray i nærmere definerede særlige 
situationer – ikke en udvidelse til at kunne 
anvende peberspray i yderligere situationer”38.  

Se nærmere pkt. c) nedenfor om sondringen 
mellem at ”bære” og ”anvende” peberspray.

Ad b) Hvem træffer beslutning om at udlevere 
peberspray?

Beslutningen om, hvorvidt der foreligger en 
”særlig risikosituation” som nævnt i a), der 
berettiger, at der udleveres peberspray til 
fængselspersonalet, træffes af institutionens 
leder eller en bemyndiget. Det følger således 
af § 4 i magtanvendelsesbekendtgørelsen, at 
”udlevering af stav eller peberspray kun kan ske 
med tilladelse fra institutionens leder eller den, 
der bemyndiges dertil.” 

Ad c) Hvem træffer beslutning om at anvende 
peberspray?

Beslutningen om at anvende peberspray 
er reguleret i § 9 i magtanvendelses-
bekendtgørelsen, der har følgende ordlyd: 

”§ 9. Bestemmelse om anvendelse af magt 
træffes af institutionens leder eller den, der 
bemyndiges dertil. 

Stk. 2. Hvis forholdene i det enkelte tilfælde 
ikke tillader, at man afventer en bestemmelse 
fra en efter stk. 1 kompetent person, træffes 
bestemmelsen af den tilstedeværende 
funktionær, som er ansvarlig for det 
pågældende tjenesteområde. I sådanne 
tilfælde skal en efter stk. 1 kompetent person 
så hurtigt som muligt underrettes om det 
passerede.”
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Det fremstår ikke klart af bestemmelsen, om 
det i hvert konkrete tilfælde er institutionens 
leder eller den bemyndigede, der skal træffe 
beslutning om, at der kan anvendes peberspray 
i den pågældende situation. Ordlyden af stk. 2 
indikerer, at fængselspersonalet skal indhente 
bemyndigelse fra en leder eller bemyndiget, 
før de konkret anvender peberspray – også 
selvom den pågældende leder har bemyndiget, 
at peberspray kan bæres fast. 

Selvom der er blevet udleveret peberspray 
til fængselspersonalet i overensstemmelse 
med a) og b) ovenfor – og fængselspersonalet 
derfor har peberspray på sig – så fremstår det 
således ikke helt klart, om det indebærer, at 
fængselspersonalet også selv kan beslutte 
konkret at anvende pebersprayen. Eller 
om anvendelse kun kan ske efter konkret 
bemyndigelse fra den pågældende leder.

Sammenhængen mellem bemyndigelse 
til at bære og bemyndigelse til at 
anvende bør derfor afklares nærmere i 
magtanvendelsesbekendtgørelsen. 

3.1.7.2 Specifikke beskyttelsesgarantier før, 
under og efter anvendelse af peberspray
Magtanvendelsesbekendtgørelsen 
indeholder endvidere nogle mere specifikke 
beskyttelsesgarantier før, under og efter 
anvendelsen af de enkelte magtmidler, 
herunder peberspray.

Hvis peberspray eller tåregas anvendes, skal 
det så vidt muligt tilkendegives den indsatte, 

at peberspray eller tåregas vil blive anvendt, 
hvis personalets påbud ikke efterkommes. Det 
skal så vidt muligt sikres, at den indsatte har 
mulighed for at efterkomme påbuddet, jf. § 6 i 
magtanvendelsesbekendtgørelsen. 

Efter anvendelse af peberspray eller tåregas 
skal den indsatte ”i fornødent omfang 
tilbydes afhjælpning af gener forårsaget af 
anvendelsen af peberspray eller tåregas”, jf. § 7 
i magtanvendelsesbekendtgørelsen. 

Endelig følger det af § 62, stk. 3, i sfbl., at 
der i forhold til enhver magtanvendelse ”skal 
gennemføres lægetilsyn efter magtanvendelse, 
hvis der er mistanke om sygdom, herunder om 
tilskadekomst, hos den indsatte i forbindelse 
med anvendelsen af magt, eller hvis den 
indsatte selv anmoder om lægehjælp”.

De nævnte beskyttelsesgarantier er i vidt 
omfang identiske med de beskyttelses -
garantier, der gælder for politiet magt-
anvendelse. Dog kan det særligt bemærkes, 
at Justitsministeriets magt anvendelses-
bekendtgørelse for politiets magtanvendelse 
indeholder specifikke beskyttelsesgarantier for 
brugen af tåregas (ikke peberspray), herunder 
at politiet ved anvendelsen af gas skal tage 
hensyn til omfanget af eventuelle gener for 
udenforstående, samt at politiet skal udvise 
tilbageholdenhed med at anvende gas over for 
personer, der befinder sig indendørs, jf. § 23 i 
magtanvendelsesbekendtgørelsen. 

Tilsvarende beskyttelsesgarantier findes ikke 
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i forhold til Kriminalforsorgens anvendelse af 
tåregas.

I forhold til anvendelsen af stav er det 
endvidere eksplicit fremhævet i § 12 i politiets 
magtanvendelsesbekendtgørelse, at stav skal 
anvendes ”med besindighed for ikke at påføre 
nogen større overlast end nødvendigt.” En 
tilsvarende udtrykkelig beskyttelsesgaranti 
for anvendelse af stav findes ikke i 
Kriminalforsorgens magt anvendelses-
bekendtgørelse.

3.1.8 INDBERETNING
Det fremgår af magtanvendelses bekendt-
gørelsens § 8, stk 3, at når peberspray 
har været anvendt, skal der så hurtigt 
som muligt foretages indberetning til 
Direktoratet for Kriminalforsorgen. Ifølge 
Kriminalforsorgen gennemgår institutionernes 
ledelse hændelsesforløbet med hensyn til 
klarlæggelse af omstændighederne for brug af 
peberspray. Samtidig sker der en indberetning 
til sikkerhedsenheden i Kriminalforsorgen. 
Såfremt sagen giver direktoratet anledning 
til bemærkninger, rettes der henvendelse til 
institutionens ledelse. 

3.1.9 SAMMENFATNING

3.1.9.1 Intet hierarki mellem magtmidlerne og 
bredt upræcist skøn for deres anvendelse 
Sammenfattende kan det siges, at der er 
overladt Kriminalforsorgen et ganske bredt 
skøn for, hvornår der kan anvendes magtmidler 
mod indsatte. 

Indikationskravene er ikke nærmere præciseret 
i sfbl. eller i forarbejderne til loven, og særligt 
indikationskravet ”gennemtvingelse af påbudte 
foranstaltninger” er ganske bredt og overlader 
et vidt skøn til Kriminalforsorgen.

Endvidere fremstår sondringen i magt-
anvendelses bekendtgørelsen mellem leder-
bemyndigelse til henholdsvis at bære og 
anvende peberspray ikke helt klar. 

Der sondres ikke mellem de forskellige tilladte 
magtmidler greb, skjold, stav, peberspray og 
tåregas, og der er ikke noget hierarki mellem 
dem. Magtmidlerne kan anvendes i samme 
situationer og under iagttagelse af de samme 
betingelser. 

Der er en vis forskel på de beskyttelses-
garantier, der gælder for anvendelsen af de 
enkelte magtmidler.

3.1.9.2 Misforhold mellem, hvor farligt 
peberspray er, og den retlige regulering af 
peberspray
Sundhedsstyrelsen finder som beskrevet 
ovenfor, at der kan være alvorlige helbredsrisici 
forbundet med at anvende peberspray, 
og Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, 
at peberspray kun anvendes til ”snævert 
definerede formål, hvor mindre farlige 
alternativer ikke foreligger”.
 
En opfattelse, der også kommer til udtryk i 
Østre Landsrets afgørelse om peberspray fra 
2010, hvor et civilt angreb med peberspray blev 
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henregnet til § 245 i straffeloven som vold af 
”særlig, rå, brutal eller farlig karakter”.

Mens magtmidlerne greb og skjold kan være 
farlige ved den konkrete anvendelse, er de ikke 
som peberspray (og eventuelt stav) generelt 
farlige (typisk farlighed).

Det forekommer på den baggrund bemærkelses-
værdigt, at der ikke er nogen graduering eller 
retligt hierarki mellem, hvornår Kriminal forsorgen 
kan anvende de forskellige magt midler. 

Det er endvidere bemærkelsesværdigt, at der i 
sfbl. er tillagt Kriminalforsorgen et bredt skøn 
for, hvornår der kan anvendes magtmidler, 
herunder peberspray, jf. indikationskravet 
”gennemtvingelse af påbudte foranstaltninger”, 
henset til Sundhedsstyrelsens anbefaling 
om, at peberspray kun anvendes til ”snævert 
definerede formål, hvor mindre farlige 
alternativer ikke foreligger”.

3.1.9.3 Forskel på reguleringen af politiets og 
Kriminalforsorgens anvendelse af peberspray
Selvom Kriminalforsorgens og politiets brug af 
magtmidler og peberspray sker i vidt forskellige 
situationer, så må der nødvendigvis være en 
balance og sammenhæng mellem, hvornår 
en politibetjent og en fængselsbetjent kan 
anvende magt.

Meget kan umiddelbart tale for, at Kriminal-
forsorgens adgang til at anvende magtmidler 
er mere begrænset og præcist reguleret end 

politiets henset til den kontrol, der normalt 
udøves over indsatte (fængselsregimet).

Mens fængselspersonalet kun kan bære og 
anvende peberspray efter bemyndigelse, så 
bærer politiet altid peberspray fast og kan 
anvende peberspray uden lederbemyndigelse. 
Politiets brug af peberspray er således 
ikke som Kriminalforsorgens begrænset 
af kompetenceregler. I den henseende er 
politiets adgang til at anvende peberspray mere 
vidtgående end Kriminalforsorgens.

For så vidt angår de generelle og specifikke 
beskyttelsesgarantier for anvendelse af 
peberspray, så er de stort set identiske for 
Kriminalforsorgen og politiet.

Men i andre henseender (materielt) fore-
kommer Kriminalforsorgens adgang til at 
anvende peberspray imidlertid mere lempelig 
og upræcis end politiets.

Det kan for det første ses ved forskellen på 
det retlige hierarki mellem magtmidlerne. 
Mens politiet som udgangspunkt først kan 
anvende peberspray, hvis greb og håndkraft 
ikke er tilstrækkeligt, så findes der ikke for 
Kriminalforsorgen et tilsvarende retligt hierarki 
mellem, hvornår der kan anvendes peberspray 
og greb.

For det andet forekommer indikationskravene, 
dvs. i hvilke situationer der kan anvendes 
peberspray, i visse henseender mere lempelige 
for Kriminalforsorgen end for politiet.



31

3 REGULERING

Kriminalforsorgen kan anvende peberspray for 
at ”gennemtvinge en påbudt foranstaltning, 
når øjeblikkelig gennemførelse er nødvendig, 
og den indsatte afviser eller undlader at følge 
personalets anvisninger herom”. 

Modsvarende kan politiet anvende 
peberspray for at ”sikre gennemførelse af 
tjenestehandlinger, mod hvilke der gøres 
passiv modstand, såfremt tjenestehandlingens 
gennemførelse skønnes uopsættelig, og anden 
og mindre indgribende magtanvendelse 
skønnes åbenbart uegnet” (fed tilføjet).

Mens Kriminalforsorgen kan anvende peber spray 
for at gennemtvinge en ”påbudt foranstaltning”, 
kan politiet anvende peber spray for at ”sikre 
gennemførelse af tjeneste handlinger, mod hvilke 
der gøres passiv modstand”.

Selvom der er forskel på at ”gennemtvinge en 
påbudt foranstaltning” og ”passiv modstand”, 
må der i praksis antages ofte at være overlap 
mellem disse situationer.

Politiet må imidlertid kun anvende peberspray 
i denne situation (”passiv modstand”), såfremt 
mindre indgribende magtmidler, herunder 
håndjern og håndkraft/greb, skønnes 
åbenbart uegnede. Samme krav stilles ikke til 
Kriminalforsorgen. 

Det anføres endvidere omkring denne situation 
i bemærkningerne til politiloven, at: 
”Hvis en eller ganske få personer yder 
modstand ved at forholde sig passivt, må det 

antages, at det næsten undtagelsesfrit vil være 
muligt at gennemføre tjenestehandlingen 
ved brug af almindelig fysisk magt, dvs. 
magtanvendelse uden midler.”39

Hvor politiet således som det klare 
udgangspunkt ikke må anvende peberspray 
mod enkeltpersoner for passiv modstand/
gennemtvinge et påbud, så er det tilladt for 
Kriminalforsorgen.
For det tredje kan det bemærkes, at 
der i politiloven også opereres med et 
forsvarlighedskriterium, der skal sikre, at 
udenforstående ikke kommer til skade ved 
magtanvendelsen. Et sådant hensyn til 
udenforstående findes ikke i sfbl. 

Endelig er det for det fjerde bemærkelses-
værdigt, at forarbejderne til politiloven 
indeholder ganske udførlige og detaljerede 
bemærkninger om, i hvilke situationer politiet 
kan anvende magt (forståelse af indikations-
kravene), samt bemærkninger om de generelle 
og specifikke beskyttelsesgarantier for politiets 
magtanvendelse.40 

Tilsvarende præciseringer af indikationsgrunde 
og beskyttelsesgarantier fremgår ikke 
af hverken sfbl., dens forarbejder eller 
af magtanvendelsesbekendtgørelsen. 
Reguleringen overlader således et mere 
ureguleret skøn til Kriminalforsorgen.

Sammenholdes reguleringen af Kriminal-
forsorgens brug af peberspray med 
reguleringen af politiets brug af peberspray, 
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er det således bemærkelsesværdigt, at 
Kriminalforsorgens regulering i visse 
henseender forekommer mere lempelig og 
upræcis end politiets.

3.2 REGULERINGEN AF PEBERSPRAY I 
FÆNGSLER OG ARRESTHUSE I SVERIGE 
OG NORGE
I dette afsnit ses først på den svenske 
regulering af peberspray i fængsler og 
arresthuse (3.2.1), dernæst gennemgås den 
norske regulering af peberspray i fængsler og 
arresthuse (3.2.2), og til sidst sammenlignes 
den svenske og norske regulering med den 
danske (3.2.3).

3.2.1 REGULERING OG BRUG AF PEBERSPRAY I 
SVENSKE FÆNGSLER OG ARRESTHUSE 
Brugen af peberspray i den svenske kriminal-
forsorg (Kriminalvården) i fængsler og 
arrest huse er reguleret i Kriminalforsorgens 
foreskrifter og almene råd om peberspray fra 
2009.41

 
”9 § En tjänsteman som tilldelats pepparspray 
får i situationer som avses i 24 kap. 2 § 
brottsbalken använda hjälpmedlet för att 
genomföra en tjänsteåtgärd, om det med 
hänsyn till omständigheterna är försvarligt. 
Pepparspray får enbart användas där andra 
metoder inte bedöms vara tillräckliga eller 
ändamålsenliga för att hantera situationen. 
Användning av pepparspray ska ske med 
hänsyn tagen till den smärta och det obehag 
som åtgärden innebär för den som utsätts för 
sprayen.

Allmänna råd
Den vägledande principen i kriminalvårds -
arbetet ska vara att våld så långt som möjligt 
ska undvikas och endast får utövas när det är 
försvarligt (behovsprincipen). Om våld måste 
användas får åtgärden inte medföra större 
skada eller olägenhet än vad som är nödvändigt 
för att en uppgift ska kunna fullgöras 
(proportionalitetsprincipen). 

Om ett ingripande kan verkställas med hjälp av 
kroppskraft bör pepparspray användas endast 
om de skadeverkningar som kan förutses är 
mindre än dem som skulle bli följden av ett 
ingripande med kroppskraft. Pepparspray 
bör främst användas vid hot och våld mot en 
person” (fed tilføjet).

Som det fremgår af forskriften, må peberspray 
kun anvendes i situationer, som er omfattet 
af § 2 i kapitel 24 (Om allmänna grunder för 
ansvarsfrihet) i den svenske straffelov (brotts-
balken). Bestemmelsen har følgende ordlyd:

”24 kap. Om allmänna grunder för ansvars
frihet
2 § Rymmer den som är intagen i kriminal-
vårdsanstalt eller som är häktad, anhållen eller 
annars berövad friheten eller sätter han sig 
med våld eller hot om våld till motvärn eller 
gör han på annat sätt motstånd mot någon 
under vars uppsikt han står, då denne skall hålla 
honom till ordningen, får det våld brukas som 
med hänsyn till omständigheterna är försvarligt 
för att rymningen skall hindras eller ordningen 
upprätthållas.”
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Der må, som det fremgår, kun anvendes 
magt (”våld”) mod en indsat i nødværge- og 
nødretlige situationer, hvor en indsat forsøger 
at flygte eller udfører eller truer med at begå 
vold eller gør modstand mod personalet. 

Peberspray skal anvendes under hensyntagen 
til den smerte og ubehag, der er forbundet med 
at blive udsat for peberspray. Kan indgrebet 
gennemføres med greb (”kroppskraft”), må 
der kun anvendes peberspray, såfremt det kan 
forudses, at de skadelige virkninger ved brug af 
peberspray er mindre end ved brug af greb. 

Peberspray bør primært bruges ved trusler og 
vold mod person.

3.2.2 REGULERING OG BRUG AF PEBERSPRAY 
I NORSKE FÆNGSLER OG ARRESTHUSE
Brugen af magtmidler i norske fængsler og 
arresthuse er reguleret i § 38 i den norske 
straffegjennomføringsloven:

§ 38. Bruk av tvangsmidler i fengsel

Kriminalomsorgen kan ta i bruk sikkerhetscelle, 
sikkerhetsseng eller annet godkjent 
tvangsmiddel [herunder gas, jf. nedenfor] for å
a)  avverge alvorlig angrep eller skade på 

person,
b)  hindre iverksettelse av alvorlige trusler eller 

betydelig skade på eiendom,
c)  hindre alvorlige opptøyer eller uroligheter,
d)  hindre rømning fra fengsel, under transport 

eller fra bestemmelsessted,
e)  avverge ulovlig inntrenging i fengsel, eller
f)  sikre adgang til sperret eller forskanset rom.

Kriminalomsorgen skal bare bruke tvangs-
midler dersom forholdene gjør det strengt 
nødvendig, og mindre inngripende tiltak 
forgjeves har vært forsøkt eller åpenbart vil 
være utilstrekkelig. Tvangsmidler skal brukes 
med varsomhet slik at ingen blir påført unødig 
skade eller lidelse. 

Ifølge oplysninger fra Direktoratet for 
Kriminalforsorgen kan der ikke anvendes 
peberspray i norske fængsler og arresthuse.42 

3.2.3 SAMMENFATNING – SAMMENLIGNING 
MED DEN DANSKE REGULERING
Det er bemærkelsesværdigt, at der ikke i Norge 
er adgang til at anvende peberspray i fængsler 
og arresthuse. 

I Sverige kan der anvendes peberspray i 
fængsler og arresthuse, men adgangen til at 
bruge peberspray er snævert afgrænset til 
nødværge- og nødretlige situationer, navnlig 
hvor en indsat forsøger at flygte eller begår 
eller truer med at begå vold. Der er ikke 
som i den danske regulering nogen upræcis 
skønsmæssige beføjelse til at anvende magt for 
at ”gennemtvinge en påbudt foranstaltning”.

Det er endvidere bemærkelsesværdigt, at der 
i den svenske regulering er en graduering/
hierarki mellem, hvornår de forskellige 
magtmidler kan anvendes. Kan indgrebet 
gennemføres med greb (”kroppskraft”), må 
der kun anvendes peberspray, såfremt det kan 
forudses, at de skadelige virkninger ved brug af 
peberspray er mindre end ved brug af greb. 
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I dette kapitel gives først i afsnit 4.1 et kort 
overblik over den menneskeretlige regulering 
af relevans for Kriminalforsorgens brug af 
peberspray i fængsler og arresthuse. Dernæst 
beskrives i afsnit 4.2 til 4.4 frihedsberøvede 
handicappedes rettigheder, herunder psykisk 
syge; forbuddet mod diskrimination; og retten 
til ikke at blive udsat for tortur, umenneskelig 
eller nedværdigende behandling. I afsnit 4.5 og 
4.6 redegøres for EMD’s og CPT’s vurdering af 
peberspray i fængsler og arresthuse. Endelig 
sammenfattes i afsnit 4.7.

4.1 OVERBLIK OVER DEN 
MENNESKERETLIGE REGULERING
Den Europæiske Menneskerettigheds-
konvention (EMRK) indeholder en række 
bestemmelser, som er af betydning for 
nationale myndigheders magtanvendelse, 
herunder for politi og fængselspersonale. 

Navnlig forbuddet mod tortur, umenneskelig 
eller nedværdigende behandling i art. 3 er 
relevant i forhold til magtanvendelse over for 
indsatte i fængsler og arresthuse, jf. nærmere 
herom afsnit 4.4.

Retten til respekt for privatlivet i art. 8 i EMRK, 
herunder den fysiske, psykiske og moralske 
integritet, kan i visse tilfælde være en subsidiær 
bestemmelse i forhold til art. 3 om tortur mv. 
Det kan være tilfældet, hvis magtanvendelsen 
ikke har en sådan intensitet, at handlingen kan 
karakteriseres som tortur mv. omfattet af art. 3. 

Derudover kan forbuddet mod diskrimination 
i art. 14 fremhæves, jf. også FN’s Konvention 
om Racediskrimination og EU’s Charter om 
Grundlæggende Rettigheder, som omtales 
nedenfor i afsnit 4.3. 

EMRK og afgørelser fra Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol er umiddelbart 
bindende for danske myndigheder.

Ud over de nævnte rettigheder, der 
alle er reguleret i EMRK, kan FN’s 
Handicapkonvention fremhæves. Danmark 
har tiltrådt FN’s Handicapkonvention i 2009. 
Konventionen definerer handicap bredt, 
således at personer med længerevarende 
psykisk sygdom må anses at være omfattet 
af konventionen, jf. art. 1. Se nærmere om de 
menneskeretlige forpligtelser, når personer 
med handicap frihedsberøves i afsnit 4.2.

KAPITEL 4

DEN MENNESKERETLIGE REGULERING AF 

PEBERSPRAY I FÆNGSLER OG ARRESTHUSE 
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I tillæg til de nævnte konventioner og rettig-
heder kan fremhæves, at der i såvel FN som 
i Europarådet er blevet udarbejdet en række 
anbefalinger og ikke-bindende retningslinjer 
for myndighedernes magtanvendelse over 
for indsatte i fængsler og andre lukkede 
institutioner. Særligt kan fremhæves de 
såkaldte Europæiske Fængselsregler, som 
også regulerer magtanvendelse i fængsler og 
arresthuse. Det fremgår af pkt. 64.1.-66: 

”Magtanvendelse 

64.1 Fængselspersonalet må ikke bruge magt 
over for de indsatte, undtagen i selvforsvar 
eller i tilfælde af forsøg på undvigelse eller 
aktiv eller passiv fysisk modstand mod en lovlig 
ordre og altid som sidste udvej. 

64.2 Der må kun anvendes magt i nødvendigt 
omfang og ikke i længere tid end nødvendigt.
 
65. Der skal være detaljerede procedurer 
vedrørende magtanvendelse, herunder 
bestemmelser om: 

a)  de forskellige typer af magt, der må 
anvendes, 

b)  de omstændigheder, hvorunder den enkelte 
type magt må anvendes, 

c)  de personalemedlemmer, der er berettiget 
til at anvende forskellige typer magt, 

d)  det kompetenceniveau, der kræves, inden 
der må anvendes magt, og 

e)  de indberetninger, der skal udfærdiges, når 
der er anvendt magt. 

66. Personale, som har direkte kontakt med 
indsatte, skal undervises i teknikker, der 
muliggør minimal anvendelse af magt ved 
passivisering af indsatte, der er aggressive.”

Ud over de nævnte regler og retningslinjer kan 
det fremhæves, at udtalelser fra internationale 
besøgsorganer også er relevante i forhold til 
vurderingen af peberspray i Danmark. Det drejer 
sig navnlig om udtalelser fra Den Europæiske 
Torturkomité (CPT). CPT besøger fængsler 
og andre lukkede institutioner og har i flere 
udtalelser forholdt sig til myndighedernes brug 
af peberspray i fængsler og lukkede institutioner. 

Derudover besøger FN’s Subkomité etableret 
under en protokol til FN’s Torturkonvention 
(OPCAT), ligesom den europæiske CPT, 
fængsler og lukkede institutioner i Danmark. 
CPT og subkomitéen afgiver ikke-bindende 
udtalelser og anbefalinger til de besøgte stater.

Folketingets Ombudsmand er endvidere 
under OPCAT udpeget som såkaldt nationalt 
forebyggende organ i Danmark: Ombuds-
manden besøger i den egenskab regelmæssigt 
fængsler og lukkede institutioner og har i 
den forbindelse også et særligt fokus på 
magtanvendelse.43 DIGNITY og Dansk Institut 
for Menneskerettigheder deltager efter aftale 
med Ombudsmanden i visse besøg.

4.2 FRIHEDSBERØVELSE AF PERSONER 
MED HANDICAP
FN’s Handicapkonvention anerkender, at 
personer med handicap er en gruppe personer, 



36

4 DEN MENNESKERETLIGE REGULERING AF PEBERSPRAY I FÆNGSLER OG ARRESTHUSE 

som har krav på særlig opmærksomhed for 
at sikre, at de kan nyde deres rettigheder på 
lige fod med andre. Personer med handicap 
defineres i konventionen meget bredt som 
personer med længerevarende funktions-
nedsættelser, som i samspil med forskellige 
barrierer kan hindres i fuldt og effektivt 
at deltage i samfundslivet. Personer med 
længerevarende psykisk sygdom anses at være 
omfattet af konventionen. 

Det følger af FN’s Handicapkonventions art. 
14, stk. 2, at personer med handicap, som 
frihedsberøves, har ret til tilpasning i rimeligt 
omfang, så der bliver taget hensyn til deres 
særlige behov. Det understreges endvidere i 
art. 13, stk. 2, at staterne skal fremme passende 
undervisning af fængselspersonale. 

Endvidere indeholder art. 5 et forbud mod 
diskrimination på grund af handicap. EMRK’s 
art. 14, EU’s Charter om Grundlæggende 
Rettigheder og FN’s Konvention om borgerlige 
og politiske rettigheder forbyder også 
diskrimination.44 Diskrimination defineres i 
FN’s Handicapkonvention både som direkte 
og indirekte diskrimination samt manglende 
rimelig tilpasning. Indirekte diskrimination kan 
opstå, når en neutral handling eller undladelse 
stiller personer med handicap særligt ringe, og 
denne forskelsbehandling ikke er saglig eller 
proportional. 

Rimelig tilpasning defineres i art. 2 som 
’nødvendige og passende ændringer og 
justeringer, som ikke indebærer en uforholds-
mæssig stor eller unødvendig byrde, når dette 

er nødvendigt i et konkret tilfælde for at sikre, 
at personer med handicap kan nyde eller udøve 
menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder på lige fod med andre.45

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol 
har tillige understreget, at personer med 
handicap har ret til tilpasning i rimeligt omfang 
for deres særlige behov, og at manglende 
opfyldelse heraf kan resultere i krænkelser af 
EMRK’s art. 3, alene eller sammenholdt med 
EMRK’s art. 14 om diskrimination.46

Forbuddet mod diskrimination og tilpasnings-
pligten betyder, at det kan være påkrævet at 
tage særlige hensyn til indsatte med psykisk 
sygdom, herunder at sikre, at de fysiske 
rammer og personaleressourcer er til stede 
for at forebygge eskaleringer af konflikter med 
indsatte med psykisk sygdom.

4.3 LIGEBEHANDLING AF PERSONER 
MED ANDEN ETNISK BAGGRUND
Menneskeretten indeholder som nævnt 
ovenfor et generelt forbud mod diskrimination. 
Forbuddet mod diskrimination på grund af 
anden etnisk baggrund er udtrykkeligt beskyttet 
i FN’s Konvention om Racediskrimination, 
EMRK, EU’s Charter om Grundlæggende 
Rettigheder og FN’s Konvention om Borgerlige 
og Politiske Rettigheder.

Diskrimination kan bestå både i direkte og 
indirekte diskrimination på grund af etnicitet. 
Indirekte diskrimination kan opstå, når en 
neutral handling eller undladelse stiller 
personer med anden etnisk baggrund særligt 
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ringe, og denne forskelsbehandling ikke er 
saglig eller proportional.47

Personer, som både har et handicap og anden 
etnisk baggrund, kan være i særlig risiko for at 
blive udsat for dobbelt diskrimination.

4.4 GENERELT OM MAGTANVENDELSE 
OG FORBUDDET MOD TORTUR MV. I ART. 
3 I EMRK
Art. 3 i EMRK indeholder et forbud mod 
tortur, umenneskelig eller nedværdigende 
behandling. Forbuddet indebærer dels en 
negativ forpligtelse, der betyder, at danske 
myndigheder ikke må påføre personer 
tortur, umenneskelig eller nedværdigende 
behandling, dels en positiv forpligtelse 
(handlepligt) til aktivt at sikre, at personer ikke 
blive udsat for en sådan behandling.

Art. 3 udelukker ikke, at der i visse vel-
definerede situationer anvendes fysisk 
magt mod borgerne. Men Domstolen har 
understreget, at myndighedernes magt-
anvendelse må være absolut nødvendig, og 
at der skal være proportionalitet mellem 
magtanvendelsen og det formål, der søges 
opnået med magtanvendelsen, jf. Subasi og 
Coban 9/7 2013, pr. 36.

Fysisk magtanvendelse, som ikke er strengt 
nødvendig på grund af en persons egen 
opførsel, vil i princippet udgøre et brud på art. 
3, jf. fx Izci 23/7 2013 pr. 54-55:
”The Court reiterates from the outset the 
absolute nature of the prohibition of torture 

and inhuman and degrading treatment and 
punishment. It is true that, according to the 
Court’s case-law, Article 3 does not prohibit 
the use of force for effecting an arrest. 
Nevertheless, such force may be used only if it 
is indispensable and it must never be excessive.
55. Furthermore, recourse to physical force 
which has not been made strictly necessary 
by a person’s own conduct is in principle an 
infringement of the right set forth in Article 
3 of the Convention. In this connection, the 
Court reiterates that the undeniable difficulties 
inherent in the fight against crime cannot 
justify placing limits on the protection to be 
afforded in respect of the physical integrity of 
individuals.”

Østre Landsret har anvendt samme princip 
i dom af 4. juni 2014 vedrørende gentagne 
fikseringer af en indsat i Københavns 
Fængsler. Landsretten fandt, at en række af 
de foretagne fikseringer var i strid med art. 
3, fordi de ikke (længere) kunne begrundes 
i den pågældendes truende og voldsomme 
adfærd.48 Direktoratet for Kriminalforsorgen 
blev pålagt at betale 50.000 kr. i godtgørelse til 
den indsatte.

Peberspray er således ikke i sig selv i strid 
med art. 3. Men myndighedernes anvendelse 
af peberspray kan – ligesom anden magt-
anvendelse – være i strid med art. 3, såfremt 
anvendelsen ikke er absolut nødvendig og 
proportional. EMD har i flere sager fundet, at 
myndigheders konkrete brug af peberspray var i 
strid med art. 3, jf. nærmere nedenfor.
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4.5 SAGER VED EMD OM BRUG 
AF PEBERSPRAY I FÆNGSLER OG 
ARRESTHUSE
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol 
har indtil nu behandlet seks sager om brugen 
af peberspray. Fem af sagerne vedrører 
politiets brug af peberspray i forbindelse med 
demonstrationer og ved anholdelser. De sager 
skal derfor ikke omtales her. 

En nylig sag fra 2014 vedrørte Estland og 
fængselspersonalets brug af peberspray mod 
en aggressiv og farlig indsat. Det var første 
gang, at EMD tog stilling til anvendelsen 
af peberspray i et fængsel, hvorfor sagen 
beskrives udførligt nedenfor.

Tali 13/2 2014 – Estland – Brug af peberspray i 
et fængsel

Klager var i 2001 idømt livstidsfængsel 
for drab på to personer og forsøg på 
drab på en tredje person og afsonede i et 
estisk fængsel. Under fængselsopholdet 
var han dømt flere gange for at angribe 
fængselspersonale og andre indsatte. Han 
havde tillige under afsoningen modtaget 29 
disciplinærstraffe for ikke at adlyde påbud og 
true fængselspersonale.

I forbindelse med at klager skulle flyttes fra 
egen celle til en straffecelle for at afvikle en 
disciplinærstraf, nægtede klager frivilligt at 
forlade sin celle. Fængselsbetjente trængte 
derfor ind i hans celle med plastikskjolde, 
beskyttelsesdragte og hjelme. Der opstod 
håndgemæng, og klager blev med magt flyttet 

til straffecellen. Klager påstod, at han i den 
forbindelse brækkede et ribben. Dagen efter 
ville klager ikke frivilligt udlevere en madras 
fra straffecellen trods gentagne anmodninger 
herom fra fængselspersonalet. Seks fængsels-
betjente ankom derefter til klagers celle. 
To vagter gik ind i cellen. Den ene vagt tog 
klager i hånden og sagde, at de ville tage 
madrassen. Klager trak hånden til sig (ifølge 
staten skubbede klager til fængselsbetjenten), 
hvorefter fængselsbetjenten uden advarsel 
sprayede ham med peberspray i øjnene. 
Derefter opstod der slagsmål mellem vagterne 
og klager. Klager blev slået med stav og til sidst 
overmandet, tvunget ned på gulvet og iført 
håndjern. Senere blev klager fikseret til en seng 
i en særlig sikkerhedscelle. 

Klager påstod, at han var blevet udsat for 
behandling i strid med art. 3 og klagede til de 
estiske myndigheder over fængselspersonalet. 
Klagen blev endelig afvist af en estisk appel-
domstol, der lagde til grund, at fængsels-
personalet henset til klagers adfærd ikke havde 
anvendt overdreven magt. Klager klagede 
herefter til EMD. 

Fra statens side blev det under EMD’s 
behandling af sagen anført, at klager havde 
været aggressiv over for fængselspersonalet, 
at han nægtede at adlyde et lovligt påbud, og at 
det var nødvendigt at opretholde ro og disciplin 
i fængslet. Klager havde tidligere mange gange 
truet og overfaldet fængselspersonale. Han var 
en højrisikofange, hvis uforudseelige opførsel 
og ustabilitet kunne udgøre en alvorlig trussel 
for enhver i hans nærhed. Staten gjorde på den 
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baggrund gældende, at den anvendte magt var 
nødvendig og proportional. 

Særligt for så vidt angår brugen af peberspray, 
anførte staten, at brugen af peberspray var 
lovlig, fordi klager ikke havde efterkommet 
påbuddet fra fængselsbetjenten og havde 
taget armen til sig/skubbet til betjenten. Staten 
anførte videre, at peberspray var den mindst 
skadelige måde (”least injurious method 
available”), hvorved vagterne kunne få den 
farlige fange under kontrol.

Domstolen fandt, at brugen af peberspray var 
uberettiget (”the circumstances did not justify 
the use of pepper spray”) under henvisning til 
de potentielt alvorlige virkninger, peberspray 
kan føre til ved brug i lukkede rum (”confined 
spaces”), samt til at fængselsbetjentene kunne 
have benyttet andre magtmidler (som de 
havde gjort dagen før), herunder plastikskjolde, 
beskyttelsestøj og hjelme, pr. 78.

Domstolen henviser herved også til, at CPT, jf. 
afsnit 4.6 nedenfor, har udtrykt bekymring over 
brugen af peberspray i fængsler. 

Domstolen konkluderede samlet set og ud fra 
den kumulerede virkning af de magtmidler, 
klager havde været udsat for (”the cumulative 
effect of the measures used in respect of the 
applicant”), at klager havde været udsat for 
umenneskelig og nedværdigende behandling i 
strid med art. 3, jf. pr. 82.

Domstolen tilkender klager 5.000 euro i 
erstatning for ikke-økonomisk skade. 
Det fremgår som nævnt af dommen, at brugen 

af peberspray var ”uberettiget”, samt at brugen 
af peberspray i kombination med de øvrige 
anvendte magtmidler var umenneskelig 
og nedværdigende og i strid med art. 3. 
Domstolen tager således ikke stilling til, om 
brugen af peberspray i sig selv udgjorde en 
krænkelse af art. 3. 

Dommen viser, at der må udvises tilbage-
holdenhed med at anvende peberspray i 
lukkede rum, herunder i de indsattes celler. Det 
vil kun være berettiget, hvis ikke det er muligt 
at anvende alternative metoder og magtmidler i 
form af fx beskyttelsesdragt, hjelm og skjold.

Dommen lægger således op til, at der skal 
være et retligt hierarki mellem de forskellige 
magtmidler, således at peberspray først 
anvendes, hvis beskyttelsesdragt, hjelm og 
skjold – og greb, må det antages – ikke er 
egnede magtmidler.

EMD henviser (”refers”) i afgørelsen som nævnt 
til CPT’s vurdering og anbefalinger om brug af 
peberspray. I andre sager vedrørende politiets 
brug af peberspray har Domstolen henholdsvis 
tiltrådt (Ali Gunes 10/4 2012 pr. 41: ”The Court 
shares the CPT’s concerns and concurs with the 
[CPT’s] recommendations”) og noteret sig (Izci 
23/7 2013 pr. 66: ”Note the concerns of CPT”) 
CPT’s vurdering og anbefalinger om brug af 
peberspray. 

I forbindelse med politiets anvendelse af 
peberspray ved demonstrationer og ved arrest 
har EMD endvidere lagt vægt på følgende 
kriterier, som må antages også at kunne være 
retningsgivende for Kriminalforsorgens brug af 
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peberspray i fængsler og arresthuse:49 
•	 Den sprayede persons opførsel – udgjorde 

vedkommende en trussel mod den offentlige 
orden, mod politiet eller andre?

•	 Politiets opførsel, herunder om politiet har 
handlet med tolerance og tilbageholdenhed 
(”tolerance and restraint”) inden og under 
brug af peberspray.

•	 Om der har været klare, detaljerede 
og bindende retningslinjer for politiets 
anvendelse af peberspray

•	 Peberspray må ikke benyttes mod personer, 
som politiet har kontrol over.

4.6 CPT’S VURDERINGER OG 
ANBEFALINGER OM PEBERSPRAY 
Den Europæiske Torturkomité (CPT) har i en 
række besøgsrapporter forholdt sig til staters 
brug af peberspray i lukkede institutioner, 
herunder navnlig i fængsler.50

CPT har fremhævet i flere rapporter ved-
rørende fængsler, at peberspray ikke bør 
være standardudstyr for fængselspersonale. I 
forbindelse med et besøg til et fængsel i Østrig 
anførte CPT således:

”Further, the CPT has misgivings about the 
practice observed at Gerasdorf Prison of 
custodial officers carrying pepper spray within 
the detention areas. Given the potentially 
dangerous effect of this substance, the 
Committee considers that pepper spray should 
not form part of the standard equipment of a 
prison officer and, as a rule, should not be used 
in confined spaces.”

CPT har anført, at peberspray ikke bør 
anvendes i lukkede rum, og at det aldrig kan 
retfærdiggøres at bruge peberspray mod en 
enlig indsat, som er låst inde på sin celle.51

”There can be no justification for the use of 
pepper spray against a single prisoner locked in 
his cell. Pepper spray is a potentially dangerous 
substance and should not be used in confined 
spaces.”52

CPT har anført, at peberspray i exceptionelle 
tilfælde kan anvendes i åbne rum. Det bør 
i så fald ske under iagttagelse af en række 
sikkerhedsgarantier, herunder at der skal 
være klare retningslinjer for brugen af 
peberspray, at der er adgang til førstehjælp og 
lægebehandling:

”If exceptionally it [pepper spray] needs to be 
used in open spaces, there should be clearly 
defined safeguards in place. For example, 
persons exposed to pepper spray should be 
granted immediate access to a medical doctor 
and be offered measures of relief. Pepper spray 
should never be deployed against a prisoner 
who has already been brought under control.”53

Endelig har CPT anført, at peberspray aldrig 
bør anvendes mod en indsat, der er bragt under 
kontrol af fængselspersonalet.54

Det kan endvidere fremhæves, at CPT har 
forholdt sig til brugen af peberspray på et 
psykiatrisk hospital.55 I det pågældende 
tilfælde havde personalet på en psykiatrisk 
afdeling fået kontrol over en stærkt uligevægtig 



41

4 DEN MENNESKERETLIGE REGULERING AF PEBERSPRAY I FÆNGSLER OG ARRESTHUSE 

psykisk syg mand, fikseret hans hænder 
(”handcuffed”) foran ham og givet ham en 
beroligende indsprøjtning. Personalet sprayede 
derefter patienten med peberspray i øjnene 
med henblik på at fiksere hans hænder på 
ryggen. CPT udtalte, at det er uacceptabelt 
at anvende peberspray mod en patient, i 
særdeleshed hvis patienten allerede er fysisk 
under kontrol (”restrained”).56

CPT besøgte senest Danmark i februar 2014 
og inspicerede i den forbindelse bl.a. Vestre 
fængsel, Ringe statsfængsel og Vridsløselille 
fængsel. I CPT’s rapport fra besøget anføres 
sammenfattende om fængselsbesøgene:

“In sum, clearly defined safeguards do regulate 
the use of pepper spray in Danish prisons. 
However, the CPT considers that pepper spray is 
a potentially dangerous substance and should 
not be used in confined spaces. In particular, it 
should never be considered legitimate to diffuse 
pepper-spray through the hatch of a cell door. 
Moreover, the Committee considers that its use 
could be further reduced through improved 
communication skills by prison officers.”57

CPT anbefaler på den baggrund, at: 

”The CPT recommends that the application 
of pepper spray in prisons [and the use of 
observation cells ] be reviewed.”58 

4.7 SAMMENFATNING 
Sammenfattende kan det siges, at det følger 
af EMRK samt af FN’s Race- og Handicap-
konvention, at:

•	 Der skal være klare, detaljerede og bindende 
retningslinjer for anvendelse af peberspray. 

•	 Det er uberettiget at bruge peberspray i 
lukkede rum, hvis andre mildere magtmidler 
kan anvendes, fx beskyttelsesdragt, hjelm og 
skjold – og greb, må det antages.

•	 Peberspray må ikke anvendes mod en indsat, 
som fængselspersonalet har opnået kontrol 
over. 

•	 Der er pligt til at yde rimelig tilpasning for 
de særlige behov, som opstår som følge af 
et handicap, som fx længerevarende psykisk 
sygdom.

•	 Der er pligt til at sikre, at peberspray ikke 
anvendes på en måde, så personer med 
anden etnisk baggrund er i særlig risiko for at 
blive udsat for peberspray.

CPT har videre anført, at: 
•	 Der skal være klare retningslinjer for 

anvendelse af peberspray. 
•	 Personalet skal være uddannet i brugen af 

peberspray.
•	 Peberspray bør ikke være en del af 

personalets standardudstyr. 
•	 Peberspray bør ikke anvendes i lukkede rum 

(”confined spaces”).
•	 Peberspray må ikke bruges mod en indsat, 

som er låst inde på sin celle.
•	 En person, der har været udsat for 

peberspray, skal omgående have adgang til 
førstehjælp og læge.

•	 Der skal være passende afrapportering og 
kontrol med brugen af peberspray.
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Dette kapitel fokuserer på, hvordan peberspray 
bruges i Statsfængslet i Nyborg, Køge Arrest 
og Københavns Fængsler. Formålet er at give 
et billede af de situationer, hvor peberspray 
anvendes, samt af fængselspersonalets 
syn på dette særlige magtmiddel og deres 
begrundelser for og erfaringer med brugen af 
det. 

Datagrundlaget for kapitlet består i en 
gennemgang af 86 indberetninger59 om brug 
af peberspray samt interviews med betjente 
og indsatte. Indberetningerne er foretaget af 
fængselsbetjente i ovennævnte institutioner, 
og det er også her, interviewene har fundet sted 
(se metodeafsnit 1.3.1).

De fleste af indberetningerne er fra 
Københavns Fængsler (53), herudover er 
der 20 sager fra Køge Arrest og 13 sager fra 
Statsfængslet i Nyborg. 

20 betjente på forskellige niveauer fra de valgte 
institutioner er blevet interviewet. Ydermere er 
6 indsatte blevet interviewet.

Anvendelse af magt i Kriminalforsorgen er 
reguleret i straffuldbyrdelseslovens § 62 

og i Justitsministeriets magtanvendelses-
bekendtgørelse (se nærmere herom i kapitel 
3). Kapitlets opbygning følger i store træk 
systematikken i denne regulering. 

5.1 LEDERBEMYNDIGELSE OG 
UDLEVERING AF PEBERSPRAY
Gennemgangen af betjentenes indberetninger 
viser, at der i knap halvdelen af sagerne (40 
sager) sker en bemyndigelse fra en leder, 
enten ved at leder tilkaldes eller kontaktes på 
anden vis eller ved deltagelsen af en leder. I de 
øvrige sager fremgår lederbemyndigelsen ikke 
klart. I disse sager, bortset fra tre sager, bæres 
peberspray af personalet i forvejen og skal ikke 
hentes først. 

Ifølge interviewene bruges magtmidlet som 
regel i samråd med en leder, hvis peberspray 
ikke allerede er udleveret. En betjent siger:

   
Der er stort set altid en leder på arbejde 
eller på vagttelefonen. Jeg tror ikke, 
det er sket, at man selv måtte gribe til 
handling.” 

Den vagthavende leder deltager selv i 
magtanvendelsen i en række tilfælde. En 

KAPITEL 5

BRUG AF PEBERSPRAY I PRAKSIS
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overvagtmester anslår fx, at han er med til 
50 % af magtanvendelserne. Materialet viser 
imidlertid også, at der er situationer, hvor 
lederen ikke deltager. Dette gælder særligt 
situationer, der opstår pludseligt, og hvor 
betjenten bliver nødt til at reagere med det 
samme. 

I de situationer, hvor de interviewede betjente 
anvendte peberspray, havde de fået den 
udleveret i forvejen, og der blev ikke tilkaldt 
en leder. Interviewene viser desuden, at 
mange af de situationer, hvor peberspray 
blev anvendt, blev oplevet som umiddelbart 
handlingskrævende. Ifølge betjentene var 
øjeblikkelig indgriben bl.a. nødvendig, fordi 
den indsatte gjorde skade på sig selv, var 
aggressiv, truede med en kniv eller angreb en 
af betjentene. En betjent fortæller fx om en 
situation, hvor hun anvendte peberspray, da en 
indsat truede med selvbeskadigelse: 

   
Vi gik ude på gangen, og så kunne vi høre 
et vindue, der blev knust. Og så går vi 
jo selvfølgelig hen til den celle, hvor vi 
mener, det kom fra. Og da jeg så åbner, 
så står han så nede i bunden af cellen og 
står med glasset. Så der var ikke rigtig tid 
til at spørge nogen til råds.” 

En anden leder siger om disse pludseligt 
opståede situationer: 

   
Vi har haft nogle eksempler på 
magtanvendelse, hvor der har været 
indsatte, der har været oppe og slås 

[…]. Og der har vi også anvendt peber. 
Og der vil man typisk være nødt til at 
reagere med det samme for at beskytte 
de indsatte imod hinanden. Der kan man 
ikke afvente, at der kommer en leder til 
stede.”

Gennemgangen af praksis viser, at der er 
forskel på, hvor ofte peberspray bæres i de 
institutioner, der er omfattet af undersøgelsen. 
I det følgende opsummeres praksis i de 
fængsler/arresthuse/afdelinger, der er 
omfattet af undersøgelsen.

Politigårdens Fængsel: 
Politigårdens Fængsel har som det eneste af 
Københavns Fængsler peberspray permanent 
udleveret til medarbejderne. Begrundelsen er, 
at Politigårdens Fængsel rummer nogle af de 
særligt voldelige indsatte i Kriminalforsorgen. 

Vestre Fængsel: 
I Vestre Fængsel bæres peberspray ikke 
permanent om dagen. Hvis der er en 
”forholdsordre” på en enkelt indsat, dvs. 
en ledelsesvurdering af, at den indsatte 
indebærer en risiko for, at peberspray kan 
blive nødvendig, gives der udelukkende 
tilladelse til, at den enkelte betjent kan bære 
peberspray i forbindelse med betjening af 
dén enkelte indsatte, der er en forholdsordre 
på. Det betyder, at betjentene skal aflægge 
pebersprayen, når de betjener andre indsatte. 
Dette sker dog ifølge en enkelt udtalelse ikke 
altid i praksis. En betjent oplyser, at praksis 
i den afdeling, vedkommende kommer fra, 
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er, at peberspray bæres i bæltet, hvis der 
er en forholdsordre på en indsat, idet det 
ville være for tidskrævende at skulle tage 
pebersprayen frem/aflægge den efter hver 
kontakt med den indsatte. Det er ikke så tit, 
at der er forholdsordre om anvendelse af 
peberspray, ifølge en betjent kan der gå flere 
måneder imellem. Der skal altid ligge en 
konkret episode til grund for en forholdsordre. 
Det er ikke nok, at en indsat fx virker aggressiv 
og opfarende. I forbindelse med gårdture 
kan fængselsbetjente hente såvel stav 
og peberspray i et skab ved udgangen af 
gårdtursarealet. Der er herudover tilladelse 
til at bære peberspray på nattevagter, hvor 
bemandingen er mindre. 

Transportafdelingen, Københavns Fængsler: 
Transportafdelingen under Københavns 
Fængsler, der varetager transport af indsatte, 
bl.a. til afhøring, har en generel bemyndigelse 
til at træffe beslutning om, hvorvidt peberspray 
skal medbringes under en transport eller 
ej. Ifølge en betjent fra transportafdelingen 
medbringes peberspray på lidt over halvdelen 
af samtlige transporter. En leder orienteres 
i den forbindelse ikke, men det noteres i et 
computersystem. 

Køge Arrest: 
I Køge Arrest bæres peberspray på dage, 
hvor ledelsen vurderer, at der foreligger 
en risikosituation. Peberspray bæres ifølge 
en betjent i gennemsnit 10-15 dage om 
måneden. Peberspray kan bæres på grund 
af en særlig indsat, eller hvis der er mange 
bandemedlemmer. Peberspray bæres kun på 

gårdturene, såfremt der er en forholdsordre. 
Peberspray bæres ikke permanent på 
nattevagter. 

Nyborg Statsfængsel: 
I den særlige arrestafdeling, ”Nordre O”, 
hvor indsatte som udgangspunkt placeres, 
fordi de er voldelige og truende, er det tilladt 
permanent at bære peberspray. I afdelingen 
”Nordre 1” bæres peberspray også permanent. 
Begrundelsen for dette er ikke en særlig 
gruppe indsatte, men det forhold, at betjentene 
i ”Nordre 1” også delvist varetager opgaver i 
”Nordre O”. I resten af Nyborg Statsfængsel 
bæres peberspray ikke permanent, medmindre 
der er en indsat, der kan begrunde dette. 
Dette sker efter ledelsens vurdering kun to-
tre gange om året. Nattevagten i fængslet går 
herudover også permanent med peberspray. 
Peberspray bæres kun på gårdtur i forbindelse 
med indsatte fra ”Nordre 0” og ”Nordre 1”. 
Når indsatte fra andre afdelinger er på gårdtur, 
bæres peberspray kun, såfremt der er en 
forholdsordre på en enkelt indsat.

5.2 SITUATIONER, HVOR 
PEBERSPRAY ER BLEVET ANVENDT 
(INDIKATIONSKRAVENE)
Indberetningerne om brug af peberspray følger 
de fire indikationskrav fra sfbl. Sagerne fordeler 
sig som vist i tabel 5.2.1.1.

5.2.1 AFVÆRGE TRUENDE VOLD OG 
OVERVINDE VOLDSOM MODSTAND
Ca. to tredjedele af samtlige sager, hvor 
peberspray anvendes, falder som nævnt 
ovenfor under kategorien ”at afværge truende 
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vold og overvinde voldsom modstand”. I alt 
er der 61 sager i denne kategori. Sagerne 
spænder fra trusler om vold fra indsattes side 
til anvendt vold mod en eller flere betjente. I 
kategorien indgår også sager om overvindelse 
af modstand. Truslerne om vold beskrives 
eksempelvis som, at ”den indsatte langer ud 
efter fængselsbetjenten”, ”den indsatte gør et 
udfald mod fængselsbetjenten”, ”indsatte farer 
op og går imod en fængselsbetjent”, ”en indsat 
går truende frem mod en fængselsbetjent” 
eller ”opfører sig truende”, og en indsat 
”hæver armene, som om han vil slå ud mod 
fængselsbetjenten”. Herudover nævnes 
indsatte, der ”slår ud mod”, er ”aggressiv 
og truende”, har ”front mod personalet 
og knyttede hænder” og ”løber frem mod 
betjenten”. I flere af sagerne beskrives de 
indsatte som ”aggressive”, at de ”slår og 
sparker på inventaret”, ”skubber og råber til 
hinanden” og ”råber og skriger”. 

I samme kategori indgår også situationer med 
reelle overgreb mod personalet, herunder 
knytnæveslag, at blive ”nikket en skalle”, 
brug af spark og bid. Der er endvidere flere 

eksempler på, at indsatte kaster genstande af 
forskellig art, fx inventar, mod betjentene. 

Kategorien rummer også sager, hvor vold 
og trusler ikke er afgørende, men hvor den 
indsatte, efter betjentenes vurdering, yder 
forskellige former for modstand. Sager, der 
måske burde være henført og vurderet under 
kategori 4, ”gennemtvingelse af påbudt 
foranstaltning”, hvor der kun kan anvendes 
peberspray, hvis ”øjeblikkelig gennemførelse 
af påbud er nødvendig”. Der er her eksempler 
på en indsat, der kommer med en verbal 
trussel mod en ansat og efterfølgende ikke vil 
efterkomme betjentens ordre, en indsat, der 
yder modstand mod at blive ført ud, en indsat, 
der forsøger at vride sig løs, og en indsat, der 
ikke vil lægge sig på gulvet. Herudover er der 
et eksempel på, at peberspray anvendes for at 
få en indsat, der beskrives som ophidset, til ”at 
falde ned”.

De interviewede betjente har brugt peberspray 
i situationer, de placerer i kategorien 
”overvindelse af modstand og trusler”. De 
tilfælde, betjentene fortæller om, inden for 

TABEL 5.2.1.1 FORMÅL MED ANVENDELSE

 Antal sager Andel

Afværge truende vold og overvinde voldsom modstand 61 71 %
Hindre selvmord og selvbeskadigelse 16 19 %
Hindre undvigelse og standse undvegne 5 6 %
Gennemtvinge en påbudt foranstaltning 3 3 %
Begrundelse ikke oplyst 1 1 %
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denne kategori omfatter situationer, hvor 
betjentene enten blev angrebet, afværgede et 
angreb eller følte sig truet. Der er eksempler 
på en betjent, der blev truet med en kniv, og en 
betjent, der blev ramt i hovedet af en indsats 
hånd, da den indsatte drejede sig aggressivt 
rundt. Der er herudover eksempler på en 
indsat, der var truende og slog til en betjents 
hånd, og en indsat, der var meget aggressiv og 
klar til at slås, som det forklares af en betjent. 
Enkelte betjente har også brugt peberspray 
over for indsatte, der var oppe at slås indbyrdes. 
Fx begrundes brug af peberspray ved, at de 
indsatte ”skulle skilles ad” i en slåskamp. I 
et af eksemplerne holdt de indsatte ikke op 
med at slås, da de blev bedt om at stoppe, og 
peberspray blev herefter anvendt. 

Betjentenes egen sikkerhed er en vigtig 
begrundelse for, at peberspray er nødvendig. 
Flere betjente peger på, at de ville udsætte sig 
selv for fare, hvis de ikke brugte peberspray. 
En betjent siger fx, at magtanvendelse i 
nogle tilfælde finder sted, fordi ”det er farligt 
for os, hvis vi ikke gør noget”, og at det kan 
være nødvendigt ”med magt at stoppe hans 
voldsomme adfærd”.

Hvis betjentene tolker en indsats adfærd 
som truende, kan det være en anledning til at 
bruge spray. Interviewene rummer en række 
eksempler på dette. I en situation blev der fx 
brugt peberspray, fordi betjenten opfattede 
den indsattes bevægelser som optakt til, at han 
ville gøre ”et udfald”. Betjentenes udtalelser 
viser, at kropssproget i sig selv kan have en stor 

betydning for, om en betjent føler sig truet. 
En betjent siger, at dette betyder mere end 
konkrete udtalelser: 

   
Det er kropssproget, ikke det verbale. 
Knyttede næver, tydelige blodårer, 
måden, de står på, spændt i kroppen, det 
tager jeg som et større faresignal end en, 
der står og siger, at han vil slå mig ihjel.” 

Hvorvidt den enkelte betjent føler sig truet 
i en given situation, afhænger også af andre 
faktorer. Ifølge flere udtalelser har det fx 
betydning, om truslen er personlig eller er 
rettet mod betjenten som autoritet. En betjent 
siger, at hvis en indsat ikke vil følge hendes 
anvisninger, så er det ikke en personlig trussel. 
Hun oplever det først som en trussel, når 
den indsatte ”peger på mig som person”. Om 
en indsat tidligere har begået overgreb mod 
betjente, har også indflydelse på, hvorvidt 
den enkelte betjent føler sig truet eller ej. En 
betjent beskriver, hvordan han ville reagere, 
hvis der var tale om en indsat, der allerede 
havde været dømt for vold mod en betjent: 

   
Hvis jeg kom ind til en, der sad inde på 
sengen og han fór op, ville jeg også give 
ham peber i hovedet. Hvis han tidligere 
har overfaldet en kollega, hvorfor skulle 
jeg så give ham chancerne for det 
igen?” 

Samtidig med at oplevelsen af at blive truet 
afhænger af flere faktorer, viser interviewene, at 
vurderingen af de enkelte situationer afhænger 
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af den enkelte betjent. En leder siger om 
betjentenes forskellige vurderinger: 

   
Vurderingen af, hvornår noget er farligt, 
vil være forskellig […] Det er en subjektiv 
vurdering, hvor man med den baggrund, 
man har, og den uddannelse, man har, på 
bedste vis forsøger – på meget kort tid – 
at gennemløbe konsekvensscenarier og 
mulighedsscenarier. Og så tager man en 
beslutning.” 

5.2.2 HINDRE SELVMORD OG 
SELVBESKADIGELSE
Gennemgangen af indberetningerne viser, at der 
er 16 sager, der angår hindring af selvmord og 
selvbeskadigelse. De fleste af disse sager angår 
hindring af selvbeskadigelse og de færreste 
decideret hindring af selvmord. I forhold til 
hindring af selvmord er der eksempler på en 
indsat, der har taget en ledning om halsen og står 
på en stol, en indsat, der står med et barberblad 
og truer med selvmord, og indsatte, der har taget 
en kniv op til halsen og truer med selvmord.

I sagerne angående selvbeskadigelse indgår 
sager med trusler om selvbeskadigelse, fx 
indsatte, der har ødelagt en rude i deres celle 
og truer med at beskadige sig selv med glasset, 
eller indsatte, der truer med at anvende et 
barberblad og en kniv til selvbeskadigelse. 
Herudover er der sager, hvor den indsatte 
udøver reel selvbeskadigelse, fx indsatte, 
der hamrer deres hoved mod henholdsvis en 
dør, en mur og en glasplade. Endelig er der 
sager, hvor betjentene kan se, at den indsatte 

har udøvet selvbeskadigelse, eksempelvis 
fordi vedkommende bløder, og med denne 
begrundelse anvender peberspray. 

Interviewene med betjentene viser, at flere 
betjente har anvendt peberspray i forbindelse 
med hindring af selvmord og selvbeskadigelse. 
De tilfælde, hvor peberspray er blevet anvendt 
for at forhindre selvbeskadigende adfærd, 
omfatter en indsat, der havde knust en rude og 
truede med selvbeskadigelse, samt en indsat, 
der bankede sit hoved ind i væggen. 

Magtanvendelsen begrundes af betjentene med 
den indsattes sikkerhed og nødvendigheden 
af at stoppe selv beskadigelsen. En betjent 
fortæller om en situation, hvor hun kommer 
ind i en celle, og den indsatte havde et glas fra 
en knust rude i hånden. Den indsatte havde 
allerede skåret sig over fladisk i maven og truede 
med at skære sig selv i halsen. Efter at have 
prøvet at tale med den indsatte anvender hun 
peberspray. Hun udtalte, at hun med brugen af 
peberspray ville ”chokere og passivisere ham, så 
han fik noget andet at tænke på end at skære i 
sig selv”. 

5.2.3 HINDRE UNDVIGELSE OG STANDSE 
UNDVEGNE
Gennemgangen af indberetninger viser fem 
sager, hvor peberspray er blevet anvendt for 
at hindre undvigelse og standse undvegne. 
Sagerne omfatter en indsat, der forsøger at 
flygte under et hospitalsbesøg, en indsat, der 
forsøger at flygte ud af en politibil, såvel som 
undvigelse i forbindelse med retsfremstilling 
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og domsafsigelse. Der er ikke nogen af 
de interviewede betjente, der har anvendt 
peberspray i disse situationer, hvilket ikke er så 
overraskende, da de forekommer forholdsvist 
sjældent. 

5.2.4 GENNEMTVINGE EN PÅBUDT 
FORANSTALTNING
I forhold til kategorien ”gennemtvingelse af en 
påbudt foranstaltning” er der tre indberetninger 
i perioden. Der er en sag om en indsat, der 
ikke vil slippe grebet i en anden indsat på 
gårdtursarealet. Herudover er der to sager, der 
ligner hinanden. I begge sager er de indsatte 
ophidsede og bliver bedt om at ”træde tilbage”, 
i ét tilfælde at lægge sig ned. Da de ikke 
efterkommer dette, får de peberspray. 

Der er heller ikke nogen af de interviewede 
betjente, der har anvendt peberspray i 
disse situationer, hvilket heller ikke er så 
overraskende, da det forekommer forholdsvist 
sjældent. 

Sammenfattende viser gennemgangen af 
sagerne, at det ikke altid er klart, i hvilken 
kategori en sag skal placeres. Fx burde nogle 
af de sager, hvor indsatte ikke har efterkommet 
betjentens påbud til fx at blive ført ud eller 
lægge sig på gulvet efter at have sparket på 
celledøren måske snarere været henført til og 
vurderet under kategorien ”gennemtvingelse 
af en påbudt foranstaltning”, hvor der kun 
kan anvendes peberspray, hvis ”øjeblikkelig 
gennemførelse af påbud er nødvendig”. 

5.3 STEDER, HVOR PEBERSPRAY 
ANVENDES
I mere end halvdelen af sagerne (45 sager) 
anvendes peberspray i den indsattes celle. I 8 
sager anvendes peberspray i observationscelle. 
Peberspray bruges også i nogle tilfælde 
udenfor, primært på gårdtursarealet (18 sager). 
Når peberspray anvendes i en indsats celle, 
er der flere eksempler på, at døren lukkes 
efterfølgende, bl.a. for at undgå at fængsels-
personalet selv eksponeres. Se tabel 5.2.1.2
De interviewede betjente har anvendt 

TABEL 5.2.1.2 HVOR ANVENDES PEBERSPRAY?

 Antal sager Andel

I egen celle 45 52 %
På toilet/bruserum 5 6 %
På gårdtur 18 21 %
Udenfor 3 3 %
På trappe/gang 6 7 %
I elevator 1 1 %
I observationscelle 8 9 %
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peberspray på gårdtursarealet og i forbindelse 
med, at en indsat skal føres fra en lokalitet til en 
anden. Det mest almindelige er dog, ligesom 
indberetningerne viser, at peberspray er blevet 
brugt mod en indsat, mens vedkommende er i 
cellen. 

Efter peberspray er blevet anvendt i cellen, 
trænger betjentene typisk ind i cellen. Nogle 
gange lukker betjentene først døren et kort 
stykke tid. En betjent beskriver et scenarie som 
følger: 

   
Jeg kan udsætte dig for peber, og så kan 
jeg lukke døren til dig igen, og så kan du 
finde ud af, hvad du vil nu. Nu har du det 
her peber at forholde dig til. Når du er 
rolig, så kommer vi ind, og så tager vi dig, 
frem for at vi bare stormer ind, og så slås 
vi bare. Og den, der vinder, vinder, og så 
får vi sat håndjern på dig, og så er det ud 
af vagten.”

Der er ingen af de interviewede betjente, 
der har hørt om tilfælde, hvor peberspray 
er benyttet under transport i køretøj. 
Hovedargumentet er ifølge betjentene, at 
det ikke er et optimalt magtmiddel, idet alle 
tilstedeværende i så fald ville blive eksponeret 

for peberet. Herudover peges der på, at der i 
en transportsituation heller ikke er optimale 
muligheder for at sanere vedkommende 
(personalets fagudtryk for at skylle øjnene med 
vand).

5.4 ADVARSEL, AFHJÆLPNING, 
INSTRUKS OG RAPPORTERING
I magtanvendelsesbekendtgørelsen fremgår, at 
der skal advares, inden peberspray anvendes. 
Herudover skal der gives tid og mulighed for at 
følge et påbud, inden der gribes til magt. 
Ifølge indberetningerne advares der mod brug 
af peberspray i langt hovedparten af sagerne. 
Der er 19 sager, hvor en mulig advarsel ikke er 
oplyst. 

Interviewene med betjentene bekræfter, at 
der gives advarsler i de fleste tilfælde. Flere 
betjente understreger, at det er naturligt for 
dem at advare, fordi det i mange tilfælde kan 
virke præventivt og få den indsatte til at stoppe 
sit forehavende. Materialet viser imidlertid, 
at det varierer, hvor mange advarsler der 
gives. Flere betjente fortæller, at de ifølge de 
instrukser, de har fået, skal advare tre gange, 
en anden, at han altid giver ”lang lunte”, mens 
en enkelt betjent peger på, at man som betjent 
risikerer, at personen har bedre mulighed for at 

TABEL 5.4.1 ER ADVARSEL OPLYST?

 Antal sager Andel

Advarsel oplyst 67 78 %
Advarsel ikke oplyst 19 22 %
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sætte sig til modværge, hvis der advares flere 
gange. Han siger: 

   
Varslingen er kort, fordi de ellers kan 
nå at vende sig væk. Vi er oplært i, at 
der skal varsles inden anvendelsen af 
peberspray. Man varsler og anvender. Jeg 
tror dog ikke, at peber ville have effekt, 
hvis man varslede i længere tid. Kolleger 
har fx oplevet, at indsatte tager bind for 
øjnene.”

Selvom der advares mod peber, før der sprayes, 
er der dog eksempler fra interviewene, der 
viser, at den indsatte ikke altid forstår advarslen. 
Det kan fx være tilfældet, hvis den indsatte ikke 
kender magtmidlet og/eller ikke forstår, hvad 
betjenten siger. En betjent fortæller om en 
situation, hvor en indsat reagerede på en panisk 
måde over at have fået peberspray: 

   
Han var ikke klar over, hvad der skete i 
situationen, havde ikke forstået, at han fik 
peber nu.” 

Denne problematik bliver behandlet nærmere 
nedenfor.

Ud over at advare mod peberspray har betjente 
ifølge magtanvendelsesbekendtgørelsen 
ydermere pligt til at afhjælpe gener, 
den indsatte efterfølgende måtte have 
af peberspray. Ifølge gennemgangen af 
indberetningerne tilbydes afhjælpning 
af indsattes gener (også kaldt sanering) i 
hovedparten af sagerne (60 sager). I 26 sager 
er denne sanering ikke oplyst. 

Interviewene med betjente viser, at saneringen 
som regel finder sted. Ifølge de forskellige 
udtalelser er det enten betjenten eller en 
sygeplejerske, der sanerer den enkelte efter 
udsættelsen for peberspray. Der er herudover 
mulighed for at blive tilset af en læge, hvis 
der er behov for eller ønske om dette. Flere 
betjente lægger vægt på, at saneringen 
efterfølgende er en positiv måde at afslutte 
konflikten på. En betjent siger: 

   
[Saneringen] er de ømmeste episoder, 
jeg har haft med mænd uden for min 
nære familie. Og det skal man da 
behandle med respekt, så meget man 
overhovedet kan. Og det får man meget 
pondus for bagefter også.”

TABEL 5.4.2 SANERING AF ØJNE

 Antal sager Andel

Sanering af øjne 60 70 %
Sanering ikke oplyst 26 30 %
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Inden en betjent udstyres med peberspray, 
skal vedkommende instrueres i brugen af 
den. Interviewene viser, at betjentene synes, 
at de retningslinjer, de har modtaget i brugen 
af peberspray, er klare. De har alle modtaget 
uddannelse i brugen af peberspray, hvilket er 
en forudsætning for tilladelse til at anvende 
magtmidlet. 

Når peberspray er blevet anvendt, skal den 
enkelte betjent herudover skrive en rapport. 
Hvis der er mangler i rapporten, drøfter 
ledelsen dette med den enkelte betjent. 
Herudover inviteres de implicerede betjente i 
de fleste tilfælde til en såkaldt ”defusing”, hvor 
magtanvendelsen evalueres.

Ifølge ledelsen på de enkelte institutioner er 
der et generelt ønske i Kriminalforsorgen om 
at nedbringe antallet af magtanvendelser, og 
de enkelte situationer, hvor magtanvendelse 
forekommer, har derfor ledelsens bevågenhed. 
Baggrunden for magtanvendelsen såvel som 
valget af magtmiddel bliver således analyseret. 

En betjent beskriver ledelsens bevågenhed på 
følgende måde: 

   
Nu, hvis vi bruger magt, så er der mere 
fokus på det end tidligere. Der kommer 
en leder og spørger, hvordan vi gjorde det 
og hvorfor. Det gjorde man ikke tidligere.” 

Rapporterne om magtanvendelse sendes 
efterfølgende ind til Kriminalforsorgen, 
som har ansvaret for at kontakte de enkelte 
institutioner, hvis de gældende kriterier for 
magtanvendelse ikke er blevet fulgt. 

Der kan herved også henvises til CPTs rapport 
for deres besøg til Danmark i 2014, hvor 
Komiteen anfører:

“In the cases examined by the CPT’s 
delegation, it was always reported that the 
inmate was warned that pepper spray would 
be used if he did not comply with the officer’s 
order and following its use the inmate was 
provided with the possibility to wash himself, 

TABEL 5.4.3 ANVENDELSE AF ANDRE MAGTMIDLER

 Antal sager* Andel*

Stav 17 20 %
Skjold 15 17 %
Greb, benlås og/eller håndkraft 84 98 %
Håndjern 34 40 %

*  Årsagen til, at antal sager ikke summerer til 86, ligesom andelene ikke summerer til 100 %, er, at 
der ofte er anvendt flere magtmidler i en enkelt sag. Andelene er udregnet i forhold til totalen på 86 
sager.
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and was usually seen by a member of the 
health-care staff. Further, its application did not 
appear to be excessive; for example, five times 
in the 13 months at Western Prison.”60

5.5 HIERARKI MELLEM MAGTMIDLERNE
Ifølge straffuldbyrdelsesloven § 62 skal 
Kriminalforsorgens magtanvendelse 
leve op til tre generelle krav, nemlig at 
magtanvendelsen skal være ”nødvendig”, 
”proportional” og ”skånsom” (se kapitel 3 for 
en nærmere forklaring af disse begreber). De 
enkelte rapporter indeholder ikke eksplicitte 
optegnelser af, hvorvidt magtanvendelsen 
lever op til disse krav. Rapporterne indeholder 
dog ret udførlige beskrivelser af hændelsen, 
og det anføres, hvorfor magtanvendelsen 
var påkrævet,61 og hvordan den var forsøgt 
afværget.

For at belyse, hvordan disse begreber fortolkes, 
er det bl.a. relevant at se nærmere på, hvordan 
ansatte opfatter og bruger peberspray i forhold 
til andre magtmidler, herunder alternativer til 
peberspray. 

Indberetningerne viser, at der i langt de fleste 
af sagerne bliver anvendt andre magtmidler 
i situationen ud over peberspray. I næsten 
samtlige sager anvendes greb og/eller 
håndkraft. I 17 sager anvendes stav, og i 15 sager 
bruges skjold.

Indberetningerne viser også, at både stav, greb 
og håndjern i de fleste tilfælde anvendes, efter 
peberspray er blevet anvendt. Skjold anvendes 

både før og efter. Når stav anvendes, er det typisk, 
fordi anvendelsen af peberspray ikke har været 
tilstrækkelig. Tale, dialog, anråb mv. anvendes 
i mange situationer før peberspray og er den 
måde, magtanvendelsen forsøges afværget.

Alle interviewede betjente mener, at hvis det 
er nødvendigt at anvende magt, er peberspray 
et af de mest skånsomme magtmidler, 
Kriminalforsorgen råder over. Dette er dog 
en vurdering, de indsatte er meget uenige i, 
hvilket behandles nærmere nedenfor. Samtlige 
betjente, der er blevet interviewet til denne 
undersøgelse, mener, at pebersprayen er et 
mere skånsomt magtmiddel end staven. Langt 
de fleste mener herudover, at peberspray 
er mere skånsomt end hårdhændede greb, 
men mere indgribende end anvendelsen af 
mild håndkraft. To betjente peger dog på, at 
spørgsmålet om, hvad der er mest indgribende, 
kommer an på, hvem det anvendes imod. En af 
dem nævner, at hvis en person fx har astma, vil 
peberspray ikke nødvendigvis være det mest 
skånsomme. Det samme gælder anvendelsen 
af peberspray over for en person, der ikke ved, 
hvad det er, og hvad der kan forventes af skader. 
En betjent giver i den forbindelse et eksempel 
på en asylansøger, der blev meget bange i 
forbindelse med anvendelsen af peberspray, og 
som derfor reagerede meget kraftigt. 

Betjentene mener også, at peberspray som 
regel er mere skånsomt end brugen af skjold. 
De peger dels på, at når skjold anvendes, kan 
det ofte være i kombination med enten stav 
eller peberspray og derfor mere indgribende. 
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Herudover anvendes skjold ofte i situationer, 
hvor flere betjente trænger ind i en celle, 
hvilket kan øge chancen for skader. Betjentene 
betragter imidlertid primært skjoldet som en 
beskyttelsesforanstaltning og dermed ikke 
som et magtmiddel helt på linje med de øvrige 
magtmidler.

Peberspray placeres, som det fremgår, 
meget langt nede i magthierarkiet. Der er 
forskellige argumenter for, at peberspray 
betragtes som det mest skånsomme. En del 
betjente fremfører, at peberspray afføder 
færre skader end andre magtmidler, fx stav 
og hårdhændede greb. Benyttes stav og/
eller hårdhændede greb, kan det bl.a. afføde 
ledskader i skulderen, brud på armen, skader 
i håndled, muskelømhed, hudafskrabninger 
og blå mærker hos indsatte. Antallet af skader 
hos indsatte ved anvendelse af forskellige 
magtmidler i Kriminalforsorgen er ikke 
dokumenteret i statistik eller lignende, men det 
er betjentenes indtryk, at der forekommer flere 
skader hos indsatte i forbindelse med brug af 
stav og greb.

Risikoen for, at betjenten selv kommer til 
skade, er ifølge flere betjente også mindre med 
peberspray end med andre magtmidler. Det er 
bl.a. af betydning, at betjenten ikke kommer i 
nærkontakt med den indsatte og skal anvende 
greb. En betjent siger: 

   
Man kan se en kraftig nedgang i antallet 
af tilskadekomster i tjenesten, altså 
iblandt betjente. […] Fordi man ikke skal 

ind og ligge og rode rundt på et gulv, hvor 
der er en seng, og der er en stol, og der er 
alt muligt andet. Forvredne fødder, knæ, 
slag, forstuvede fingre, alt sådan noget. 
Det oplever den indsatte jo også.” 

Antallet af skader hos betjente sammenholdt 
med, hvilket magtmiddel der er anvendt, er 
dog ikke noget, Kriminalforsorgen fører statistik 
over, og kan derfor ikke dokumenteres. 

Selvom peberspray har en voldsom effekt, lige 
når den benyttes, har betjentene ikke erfaring 
med, at peberspray giver langvarige eller 
permanente skader på indsatte. En betjent 
fortæller dog, at han har hørt om nogle, der 
efterfølgende har haft åndedrætsproblemer 
på grund af hævede slimhinder, og en anden 
betjent siger, at en kollega, der ved et uheld blev 
udsat for peberspray, fik en lammelse i ansigtet, 
der varede en uges tid. De fleste betjente peger 
dog på, at effekten af peberspray ofte er af 
kortere varighed. En betjent siger: 

   
[…] Vi oplever jo, at når vi har brugt peber 
på en indsat, som har været fuldstændigt 
udadreagerende og voldelig og har villet 
slås med personalet og det ene og det 
andet. Når så personen får peberspray så 
2030 minutter efter, uden at man i øvrigt 
har sloges med ham overhovedet, så er 
han blevet saneret, og så kan han faktisk 
gå tilbage til sin celle og være normal 
igen.”
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Brugen af peberspray kan også hindre, at flere 
betjente skal trænge ind i cellen og fx anvende 
greb, en form for magtanvendelse, som flere 
betegner som mere vidtgående. En betjent siger: 

   
Hvis vi har en indsat, og vi skal ind og 
tage ham, så vil vi være en trefire stykker, 
når vi går ind og tager ham. Og det er 
klart, at den magtudøvelse, det er med 
fire mand eller kvinder, der foretager 
et greb eller en benlås, påsætning af 
håndjern og alle de her ting, inden man 
tager ham ud af cellen, kan jo i den grad 
mindskes ved at bruge peberspray i 
stedet for.” 

Ifølge betjentene er der herudover større 
risiko for at begå fejl hvis flere betjente skal 
trænge ind i en celle til en ophidset person. En 
”fejlmargen” de ikke oplever i samme omfang 
med peberspray. 

En anden grund til, at peberspray opfattes 
som mere skånsomt, er, at betjenten med 
peberspray kan pacificere den indsatte 
hurtigere. Dette kan fx have betydning, hvis 
den indsatte udøver selvbeskadigelse, eller 
hvis indsatte er i slagsmål. Samtidig kan 
magtanvendelsen blive længerevarende, 
hvis der bruges greb, hvilket igen kan forøge 
risikoen for skader, mener flere betjente. 

5.6 ALTERNATIVER TIL PEBERSPRAY
Før peberspray blev indført i Kriminalforsorgen 
i 2010, rådede betjente over greb, skjold, 
stav og tåregas – magtmidler, de fortsat har. I 

forhold til kravet om, at magtanvendelsen skal 
være ”skånsom”, er det således også relevant at 
få indblik i betjentenes refleksioner over, hvilke 
af de øvrige tilladte magtmidler peberspray 
eventuelt står i stedet for eller supplerer. 

De fleste betjente oplyser, at de tidligere ville 
have anvendt greb i de situationer, hvor de 
har brugt peberspray, efter den blev tilladt. 
Herudover ville de have benyttet stav, hvis 
det havde været påkrævet. Afhængigt af en 
risikovurdering nævner en enkelt betjent også 
muligheden af at benytte alarmen, en anden 
foreslår kampuniform og skjold kombineret 
med stav og greb. 

En betjent siger om, hvad han ellers kunne 
have gjort i en situation, hvor en aggressiv 
nyindsat ikke ville visiteres, og hvor han 
anvendte peberspray: 

   
[Vi kunne have] ”taget fat i ham, vi kan 
ikke bare lade ham sidde, vi har travlt [af 
sikkerhedsårsager], han skal af med tøjet, 
vi kan ikke vente med at visitere ham”. 

Magtanvendelsen ville i mange situationer 
tidligere indebære, at betjenten(e) tog fysisk 
fat i den indsatte, samtidig med at den indsatte 
måske stadig var ophidset. En betjent fortæller, 
hvad det betyder ikke at være afhængig af greb 
i tilspidsede konfliktsituationer: 

   
Vi har jo nogle gange haft indsatte 
som før, da vi havde tåregas, så borede 
vi huller i døren, hvis han havde 
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barrikaderet den, fyrede tåregas ind i 
rummet, og han reagerede slet ikke på 
det. Og han satte ild på cellen i stedet for. 
Så skal du trænge ind i en celle, hvor der 
er tåregas, og hvor der er røg, og du skal 
ind og have fat i ham. Det skal du ikke i 
samme omfang i dag.” 

En anden fortæller, at brugen af peberspray 
betyder, at det kan undgås at skulle ind og have 
fat i og måske slås med den indsatte.

Udtalelserne peger på, at før indførelsen af 
peberspray ville nogle situationer betyde, at 
passiviseringen af den indsatte kunne være 
mere tidskrævende. En betjent siger, at uden 
peberspray ville en konkret magtanvendelse 
have taget ti minutter i stedet for tre, men 
at han ville have kunnet klare sig med greb, 
hvis det ikke havde været muligt at benytte 
peberspray i den pågældende situation. Andre 
fremhæver, at situationer kunne have udviklet 
sig voldsommere og farligere.

5.7 INDSATTES OPLEVELSE AF 
PEBERSPRAY
Selvom interviewmaterialet med personer, 
der selv har været udsat for, at peberspray 
blev anvendt mod dem som magtmiddel, er 
ret lille til denne undersøgelse, er det dog 
klart indtrykket, at gener og ubehag opleves 
betydeligt voldsommere og mere langvarigt, 
end det betjentene i almindelighed fortæller. 
Dette viser interviewene med syv indsatte, 
som instituttet har gennemført. I det følgende 
beskrives, hvordan effekten af peberspray 

opleves baseret på de syv interviews. Det skal 
bemærkes, at alle indsatte har været udsat for 
peberspray af politiet, men at kun to har været 
udsat for peberspray i fængslet. Eftersom det 
er den samme spray, der anvendes af politiet og 
af fængselsbetjente, er informationen alligevel 
relevant at medtage her.

Når en person får peberspray, rammer det 
bl.a. øjnene. Interviewpersonerne beskriver, at 
”øjnene løber i vand og lukker sammen”, andre 
beskriver det som ”grus og sand i øjnene eller 
”som at få rockwool, glasfibre og sandpapir i 
øjnene”. Alle beskriver, at de midlertidig bliver 
blinde af peberspray, og at det i nogle tilfælde 
har varet i flere timer. 

Samtidig påvirker peberspray vejrtrækningen. 
Den ramte hoster, og flere udtaler, at de ikke 
kunne trække vejret og var ved at blive kvalt. 
En person med astma beskriver, at hans hals 
hævede op, vejrtrækningen lukkede sig, og at 
han fik ”blackout”, en anden fortæller, at det 
føltes som at blive ”druknet”. Samtidig påvirker 
pebersprayen tåre- og slimkanaler, hvilket 
betyder, at tårer og snot løber. 

Peberspray påvirker også huden, og der 
opleves en kraftig svien. Huden beskrives 
herudover som opsvulmet og varm eller rød 
og ophævet, som hvis man ”har barberet sig 
hårdt”. Peberspray har endelig en ubehagelig 
lugt og klistret konsistens, der er vanskelig at få 
af tøj og andre tekstiler. 
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En informant siger:

   
Det er som at få kogende vand i hovedet, 
det brænder og føles som sand. Man 
føler, at man ikke kan trække vejret. […]. 
Man føler næsten, at man bliver kvalt, og 
øjnene vælter ud med tårer. Jo mere man 
gnider, jo værre bliver det.”

En af grundene til, at informanterne især 
oplever pebersprayen som ubehagelig, er 
desuden, at den rammer synssansen. Flere 
informanter beskriver den midlertidige blind-
hed som ubehagelig og noget, der i situationen 
gør dem værgeløse uden fornemmelse af 
kontrol og overblik. En person beskriver det at 
blive ramt i øjnene på følgende måde: 

   
Det er hele dit forsvar, dine øjne. Dine 
øjne, du ser med dem, du reflekterer med 
dem ... Altså hvis du ikke havde dine øjne, 
ville du jo være lige meget. Det er også 
derfor, at når de så tager sådan noget og 
sprøjter i øjnene, det er modbydeligt.”

Varigheden af pebersprayen beskrives 
forskelligt. Nogle oplever, at effekten af 
peberspray aftager efter et bad eller sanering, 
andre siger, at det kan føles helt op til en uge 
efter, fordi det bl.a. sidder i tøjet og i andre 
tekstiler. En person beskriver det på følgende 
måde: 

   
Jeg blev ved med at gå i bad, det brænder 
helt vildt. Og jeg kunne ikke forstå, at det 
blev ved med at brænde. Og så, det var så 

på tredje dag, og jeg havde skiftet tøj, […] 
og så selv min jakke, den havde åbenbart 
noget peber stadigvæk, og det ætsede 
nærmest ned i min ryg, igennem jakke og 
det hele.”

Alle de indsatte, der er blevet interviewet, 
opfatter peberspray som et af de kraftigste 
magtmidler at blive udsat for. Størstedelen 
foretrækker at blive udsat for henholdsvis 
håndjern, greb og stav (dog ikke slag med stav 
i hovedet) frem for peberspray. Flere udtaler 
herudover, at de hellere vil skydes i benet end 
at have peberspray62 (noget, de dog ikke har 
prøvet og derfor ikke kender konsekvensen af). 
En enkelt sidestiller de kraftigste greb med at 
blive udsat for peberspray. 

Et af argumenterne for, at peberspray er værre 
end de andre magtmidler, er, at den ikke kan 
gradueres på samme måde, som greb og 
stav kan. Hvis en person fx ikke længere gør 
modstand, når vedkommende udsættes for 
et greb, vil betjenten som regel slippe grebet 
lidt. Dette er ikke tilfældet med peberspray. En 
interviewperson siger: 

   
Med pebersprayen kan betjenten ikke 
lindre smerten, det er noget, de tømmer, 
og så er det smerte, smerte, smerte, det 
er ikke noget, han kan tage væk.” 

Andre siger, at peberspray er mest ubehageligt, 
fordi de bliver blændede og ”ikke ved, om 
det går ind og ødelægger deres syn”, og fordi 
det er det magtmiddel, hvor de føler sig mest 
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værgeløse, forsvarsløse, ude af kontrol og 
uden overblik. En interviewperson fokuserer 
på den konkrete smerte, peberspray afføder, 
og følelsen af forsvarsløshed og siger på den 
baggrund, at han hellere vil udsættes for 
eksempelvis greb: 

   
Peberspray, det er så forfærdeligt, så man 
drømmer ikke om det. Man drømmer 
virkelig ikke om, hvor slemt det egentlig 
er i virkeligheden. Folk, de tror, det 
bare er noget, der svier hurtigt, og så 
kommer synet igen, det er det ikke, det 
gør virkelig, virkelig ondt at få peberspray, 
det gør det. Det svier i hele dit ansigt, og 
du kan ikke se noget, det er det værste. 
Det er det værste, at du ikke har overblik 
over, hvad der sker rundt omkring dig, 
du kan ikke se noget. Alt andet er bare – 
når du åbner øjnene, er det bare sløret, 
og det svier så meget, at du dårligt nok 
kan holde dine øjne åbne. Det er virkelig 
modbydeligt. Det er det. Så 100 %, de må 
[hellere] brække min arm.”

To indsatte har været udsat for peberspray 
i forbindelse med indsættelse i Kriminal-
forsorgen. I det følgende beskrives den enes 
oplevelse af at blive udsat for peberspray. 
Hændelsen er medtaget for at givet et 
indtryk af, hvordan en konkret situation er 
blevet oplevet af en indsat. Beskrivelsen er 
udelukkende baseret på indsattes udlægning, 
og hændelsen er foregået i et arresthus, der 
ikke er omfattet af undersøgelsen:

En aften eskalerer en konflikt mellem indsatte, 
en medindsat og nogle betjente. Konflikten 
resulterer i, at indsatte lukkes ind på sin celle 
før tid, hvilket får indsatte og medindsatte til at 
hamre på deres celledør i flere timer. Indsatte 
får herefter besked om, at han grundet sin 
adfærd skal overflyttes til et andet fængsel. 
Næste morgen da han skal overføres, beder 
den indsatte om at komme på toilettet. Han 
er oprørt over konflikten tidligere og udsigten 
til at skulle flytte fængsel. På vej tilbage til sin 
celle truer den indsatte en betjent. Den indsatte 
fortæller: 

   
Så siger jeg til ham, jeg kan godt sige 
det én gang til, men så bliver det også 
sidste gang: Husk det her ansigt her, 
og du skal huske det i mange år, siger 
jeg så til ham. Og så […] trækker jeg så 
hånden ud for lige at give ham [et klap 
på skulderen], men så når jeg lige at gøre 
sådan her [løfte hånden], og så tager han 
bare den der peberspray [informant laver 
sprøjtelyd].”

Ifølge indsatte bevirker pebersprayen, at han 
falder om på sengen og slår hovedet ind i 
radiatoren. Mens han ligger på sengen, kommer 
betjenten ind med en ny peberspray, som også 
bliver benyttet. Ifølge indsatte er det, fordi 
indsatte har råbt efter betjenten, og betjenten 
muligvis har følt sig truet. Idet betjenten 
benytter pebersprayen for anden gang, siger 
betjenten ifølge indsatte, at ”han [den indsatte] 
skulle huske hans ansigt”. Ifølge indsatte lukker 
betjenten døren efterfølgende, og det er først, 
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da politiet ankommer mere end en time senere, 
at indsatte tilbydes sanering af politiet. 

5.8 STIGNING I MAGTANVENDELSE
Som anført i kapitel 2 er den samlede 
magtanvendelse i Kriminalforsorgens 
institutioner steget. Dette ses af tal fra 
Kriminalforsorgen og gælder anvendelsen af 
samtlige magtmidler, herunder stav, skjold, 
håndkraft, tåregas og peberspray. 

Gennemgangen af sager, hvor peberspray 
er blevet anvendt, viser, at anvendelsen af 
peberspray i langt de fleste sager kombineres 
med anvendelsen af greb og i nogle tilfælde 
stav og skjold. Dette kan være en del af 
forklaringen på, at magtanvendelsen er steget 
og et tegn på, at peberspray siden indførelsen er 
blevet et supplement til de øvrige magtmidler.
Tal fra Kriminalforsorgen viser endvidere en 
betydelig stigning i brugen af samtlige typer 
af disciplinærstraffe, herunder en markant 
stigning i brug af ubetinget og især betinget 
strafcelle.63 Disse straffe anvendes ved 
ordens- eller sikkerhedsbrud og begrundes 
i hensynet til repression samt generel- og 
specialprævention. 64 

Vold og trusler mellem indsatte og vold og 
trusler mod personalet er samtidig steget 
i Kriminalforsorgen.65 Dette begrunder 
Kriminalforsorgen med antallet af indsatte 
med tilknytning til bander eller rockermiljøer,  
samt antallet af psykisk syge, der afventer en 
overførsel til psykiatrien.66 Samtidig med at 
magtanvendelsen i fængsler og arresthuse er 
steget, er sikkerheden således ikke forbedret.

Betjentene oplever, at magtanvendelsen er 
blevet mere skånsom siden indførelsen af 
peberspray, hvilket fremgår af interviewene 
overfor. Dette baserer de primært på den 
forskel, de oplever i håndteringen af den 
enkelte situation, især det forhold, at de ikke 
længere skal ”bryde” med de indsatte. Tallene 
tyder imidlertid på, at magtanvendelsen ud fra 
et kvantitativt perspektiv ikke er blevet mere 
skånsom. 

5.9 OPSAMLING
Indberetningerne og interviewene med 
betjente viser, at disse typisk har anvendt 
peberspray i situationer, hvor der var tale om 
overvindelse af vold, eller hvor de har følt sig 
truet. Herudover er peberspray typisk brugt 
for at hindre selvmord eller selvbeskadigelse. 
Begrundelsen for anvendelsen af peberspray er 
således primært betjentenes eller de indsattes 
sikkerhed. Undersøgelsen viser samtidig, at 
forståelse af indikationskravene ikke er helt 
entydig, særligt i forhold til indikationskrav nr. 
1 (afværge truende vold og overvinde voldsom 
modstand) og 4 (gennemtvinge en påbudt 
foranstaltning). 

Når der anvendes magt i Kriminalforsorgen, 
kræves der, at den skal være ”nødvendig”, 
”proportional” og ”skånsom”. De enkelte 
rapporter indeholder dog ikke udtrykkelige 
vurderinger af, om magtanvendelsen lever op 
til disse krav, og interviewene viser, at det ikke 
altid er klart, hvorvidt der foretages en sådan 
vurdering. 

Beslutningen om anvendelse af magt skal 
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efter loven træffes af institutionens leder eller 
den, der bemyndiges hertil. Det fremgår dog 
heller ikke helt klart i alle tilfælde, hvordan 
bemyndigelsen har fundet sted. 

Alle interviewede betjente mener, at hvis det 
er nødvendigt at anvende magt, er peberspray 
et af de mest skånsomme magtmidler, 
Kriminalforsorgen råder over. Ifølge betjentene 
har peberspray bl.a. bevirket, at der er færre 
skader i forbindelse med magtanvendelse både 
på ansatte og indsatte. Dette er dog ikke noget, 
der føres statistik over. 

Interviewene med indsatte viser, at der er 
forskel på, hvordan betjentene udlægger 
magtmidlets tyngde og de gener og ubehag, 
der opleves af indsatte. De indsatte, der indgår 
i undersøgelsen, er således meget uenige 
i vurderingen af, at peberspray er det mest 
skånsomme, og oplever magtmidlet betydeligt 
mere voldsomt og langvarigt, end det 
betjentene i almindelighed fortæller. Denne 
forskel er bemærkelsesværdig, men også 
naturlig, idet bl.a. betjentenes egen sikkerhed 
også indgår i deres vurdering af magtmidlets 
skånsomhed. Betjentenes vurdering synes 
således ikke kun baseret på, hvordan de tror, 
det føles at blive eksponeret for peberspray, 
men også på den betydning, peberspray har 
for deres egne handlemuligheder, og hvordan 
situationen ville kunne udvikle sig uden brug af 
peberspray, herunder deres egen beskyttelse. 

Tal fra Kriminalforsorgen viser, at den samlede 
magtanvendelse er steget i Kriminalforsorgen. 
Gennemgangen af betjentenes indberetninger 

viser samtidig, at anvendelsen af peberspray 
ofte kombineres med anvendelsen af andre 
magtmidler. Ud fra et kvantitativt perspektiv 
må der således sættes spørgsmålstegn ved, 
om magtanvendelsen samlet set er blevet 
mere skånsom. Ifølge betjentene håndteres 
den enkelte situation mere skånsomt med 
peberspray. Dette er dog en betragtning, 
indsatte er meget uenige i. Det er således 
også tvivlsomt ud fra et kvalitativt perspektiv, 
om brugen af magt er blevet mere skånsom. 
Der kan dog være brug for at få yderligere 
dokumentation for, hvordan det opleves at blive 
eksponeret for magtmidlet, end det relativt 
spinkle materiale, som denne undersøgelse 
bygger på. 



60

6 MAGTANVENDELSE OG KONFLIKTFOREBYGGELSE

I det foregående kapitel er der givet et indblik 
i praksis, herunder hvad fængselsbetjente 
lægger til grund for deres magtanvendelse set i 
lyset af den gældende lovgivning og tilhørende 
retningslinjer. Herudover er deres og indsattes 
vurdering af magtmidlet blevet præsenteret. 

I det følgende præsenteres nogle sær-
problematikker, der gør sig gældende, specielt i 
forhold til indsatte med psykiske sygdomme og 
indsatte med etnisk minoritetsbaggrund, hvor 
sprogbarrierer gør sig gældende. På baggrund 
af interviewene med fængselspersonalet 
diskuteres det bl.a. i kapitlet, hvordan 
anvendelsen af magt, herunder brug af 
peberspray, kan mindskes.

6.1 SPROGLIGE BARRIERER
Gennemgangen af betjentenes indberetninger 
viser, at der i 19 af sagerne, hvor peberspray 
er blevet anvendt, er tale om indsatte, der 
ikke har dansk som deres hovedsprog. I nogle 
af disse tilfælde er det noteret i sagen, at 
kommunikationen er vanskelig på grund af 
sproglige barrierer. Herudover fremgår det, at 
indsatte i nogle tilfælde råber ting, som ikke er 
forståelige. Ifølge sagerne er tolk ikke benyttet 
i forbindelse med konfliktsituationerne. Der 

er et enkelt eksempel på, at en indsat tolker 
for en anden indsat, mens denne er anbragt i 
sikringscelle. I et enkelt tilfælde er det noteret 
i sagen, at det blev besluttet at anvende 
peberspray på en indsat på grund af den 
indsattes adfærd, og fordi kommunikation af 
sprogmæssige årsager var umulig. 

Flere betjente peger i interviewene på, at 
sproglige barrierer mellem betjente og indsatte 
med etnisk minoritetsbaggrund både kan 
være konfliktskabende og have en betydning 
for, om magt anvendes. Sprogbarriererne kan 
afføde konflikter, når en betjent har svært ved 
at forklare basale ting til en indsat, herunder 
information om regler og rutiner i fængslet. 

Samtidig kan formidlingen af enkle budskaber 
være tidskrævende. En ansat siger fx, at det 
kan være svært at forklare, hvordan reglerne er 
for besøg, eller for hvornår indsatte skal stå op, 
og at dette kan lede til konflikter. De sproglige 
barrierer kan også betyde, at betjenten ikke 
kan forstå simple ønsker fra den indsattes side 
eller misforstår det, den indsatte vil. Dette kan 
føre til konflikt, bl.a. fordi den indsatte kan få 
en oplevelse af, at betjenten ikke vil hjælpe. 
Herudover kan der være problemer med at få 

KAPITEL 6

MAGTANVENDELSE OG KONFLIKTFOREBYGGELSE
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en indsat til at forstå, hvorfor et givet ønske ikke 
kan efterkommes. En betjent siger fx: 

   
Du kan ikke forklare dem, at de ikke kan 
få cigaretter. Det er et stort punkt. Det kan 
også være, at de vil have læge – og du 
kan ikke forklare dem, at de ikke kan få 
en læge her og nu, eller at lægen ikke vil 
se dem. Så kan de blive hidsige, opbygge 
vrede, smadre ting.” 

Det kan ydermere være en udfordring at 
få en indsat til at forstå og følge et påbud, 
fx aflevere en urinprøve eller tage tøjet af 
i forbindelse med en visitation. I sådanne 
situationer kan der også opstå misforståelser, 
og den indsatte kan fx opfatte påbuddet som 
en ”straf”, selvom det er en del af en rutine. 
En sådan kommunikationsbrist kan ifølge en 
fængselsbetjent betyde, at en konflikt trappes 
op. Med henvisning til, at en indsat fx ikke kan 
forstå, at han skal aflevere en urinprøve, siger en 
betjent: 

   
Altså sådan nogle situationer … Der når vi 
jo til et punkt, hvor vi er nødt til at handle 
frem for at sidde og snakke. Vi kan jo ikke 
sidde og snakke i seks timer. Slet ikke når 
vi ikke kan sproget. Så er det klart, at hvis 
han så hidser sig op, eller hun hidser sig 
op, så står vi i den situation, hvor det hele 
kan eskalere.” 

En situation kan også eskalere, hvis en 
betjent ikke kan foretage samtaler med 
indsatte, når de har særligt brug for det. Det 

kan især være relevant, hvis en indsat fx 
udviser tegn på at være meget frustreret og/
eller er selvmordstruet. En betjent siger om 
problemerne i en sådan situation: 

   
Så har vi jo ikke mulighed for at lytte til 
den indsatte eller svare på spørgsmål, 
der måtte komme. Det er jo sket, at 
det så er eskaleret, fordi de ikke kan 
kommunikere.”

Samtidig med at sproglige barrierer kan 
være årsag til konflikt, kan det være svært 
at afgøre, i hvilket omfang disse barrierer 
også fører til magtanvendelse. Ingen af de 
interviewede betjente nævner, at peberspray 
anvendes mere over for personer, de ikke 
kan kommunikere med af sproglige barrierer. 
To betjente udtaler derimod, at der er en 
sammenhæng mellem antallet af anbringelser 
i observations- og sikringsceller og de 
kommunikationsvanskeligheder, der nogle 
gange gør sig gældende. En af betjentene siger 
fx, at Kriminalforsorgen er opmærksom på 
disse problemer, og at dette også er grunden 
til, at betjente har fået adgang til ”tablets”, de 
kan bruge til at oversætte med. En anden siger:

   
De bliver sure over, at vi ikke kan forstå 
dem. De tror ikke, at vi vil hjælpe dem. 
De bliver sure og tvære, og de gør 
udfald. Det mener jeg godt, kan have en 
indflydelse [på magtanvendelse].”

Flere betjente peger også på, at der er en større 
sandsynlighed for at løse en situation uden 
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magt, hvis der er en god kommunikation. En 
ansat fortæller fx om en konkret forhandlings-
situation, hvor det tog en time at få en indsat 
ud af sin celle. I situationen havde de en 
medarbejder, der kunne den indsattes sprog, 
men hvis de ikke havde haft det, ville de efter 
betjentens mening måske have brugt magt.
Der er imidlertid også betjente, der ikke mener, 
at der en sammenhæng mellem sproglige 
barrierer og magtanvendelse. De finder, 
at dårlig kommunikation kan være kilde til 
efterfølgende magtanvendelse, men at dette 
ikke nødvendigvis har noget med sproglige 
barrierer at gøre. Om kommunikationen med 
en indsat lykkes, kan ifølge en betjent således 
også afhænge af, om der bruges tilstrækkelig 
tid med den indsatte, som nævnt tidligere, 
eller om den indsatte fx har en psykisk lidelse 
eller psykisk sygdom, hvilket også kan gøre 
kommunikationen vanskelig (se mere herom i 
det følgende afsnit 6.2.). 

Der kan herved også henvises til CPTs rapport 
om deres besøg til Danmark i 2014, hvor 
Komiteen anfører:

“In a few of the cases examined it appeared 
that the use of pepper spray was a result of 
poor communication. For example, at Aarhus 
Remand Prison a foreign national who was to 
be sent back to his country a few days later 
had just received his passport and when prison 
officials took it away from him he became 
agitated which resulted in him being taken 
to the observation cell. When he refused to 
take his clothes off, pepper spray was applied 

to his face (see also paragraph 64). None of 
the prison officers spoke the language of the 
inmate and it turned out the prisoner feared 
that his passport would be lost.”67

6.1.1 HJÆLP TIL OVERSÆTTELSE
Tolk bruges i meget begrænset omfang af 
betjentene i de fængsler og arresthuse, der 
er en del af undersøgelsen. Nogle betjente 
har aldrig prøvet at indkalde en tolk, andre har 
benyttet det enkelte gange. Tolk benyttes fx, 
hvis vigtige juridiske budskaber skal formidles 
til en indsat eller i forbindelse med en indsats 
handleplan. Tolk benyttes også i situationer, 
hvor der er et særligt behov. Der er her flere 
eksempler på brug af tolk i forbindelse med 
en indsat i en sikringscelle. Herudover er der 
eksempel på brug af tolk i forbindelse med 
en indsat, der ikke mente, at han fik tildelt nok 
mad. En betjent siger om holdningen til at 
benytte tolk, og hvad der skal til:

   
I de værste tilfælde beder vi om en tolk. 
Det er meget ressourcekrævende at få en 
tolk […] Så skal man virkelig have samlet 
sammen.” 

Betjentene nævner herudover, at indsatte typisk 
har tolk ved advokatbesøg, og at tolkebistand 
benyttes ved afhøring og fx i forbindelse med 
mentalundersøgelser. 

I stedet for tolk gøres brug af tablets til 
oversættelse. Herudover benyttes personale 
på tværs af afdelinger. I ét fængsel er 
der en samlet fortegnelse over, hvilke 
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sprogkompetencer de enkelte ansatte har, og 
ansatte kan således blive bedt om at hjælpe 
med at oversætte, hvis der er behov for det, 
og det er muligt. Det mest almindelige er 
imidlertid, at andre indsatte bruges til at hjælpe 
med at oversætte, hvis det ikke drejer sig om 
personfølsomme informationer. Skriftligt 
informationsmateriale er endelig tilgængeligt 
i et vist omfang, dog i nogle tilfælde 
udelukkende på dansk og engelsk.

Kriminalforsorgen har en forpligtelse til at 
indkalde tolke i særlige situationer.68 Ifølge en 
betjent i lederposition benyttes tolk også i det 
omfang, der er behov for det. Flere betjente 
peger imidlertid på, at de gerne ville benytte 
tolkebistand i højere grad. En betjent peger 
fx på, at tolkning kunne være specielt vigtigt i 
begyndelsen af en indsættelse, så den indsatte 
er klar over sine rettigheder og de regler, der 
gælder. 

6.2 INDSATTE MED PSYKISKE LIDELSER 
OG PSYKISKE SYGDOMME
Gennemgangen af betjentenes indberetninger 
viser, at der i 15 af sagerne er gjort notater/
observationer, der tyder på, at der er tale om 
anvendelse af peberspray mod indsatte med 
en psykisk sygdom eller en psykisk lidelse. 
I nogle af sagerne nævnes det eksplicit, at 
indsatte har en diagnose, fx paranoid skizofreni. 
I andre sager nævnes medicin, der er givet til 
den indsatte, eller som den indsatte bruger, 
fx Seroquel, der bl.a. anvendes til behandling 
af skizofreni og psykoser. I flere sager noteres 
det af lægen, at indsatte enten skal overflyttes 

til en psykiatrisk afdeling, eller at der skal 
bestilles et psykiatrisk tilsyn. I andre sager er 
det mere uklart, om indsatte har en psykisk 
sygdom eller en psykisk lidelse. En indsat 
beskrives fx som selvmordstruet og psykisk 
uligevægtig. En anden indsat beskrives som 
”grådlabil med usammenhængende tale” og 
en som ”urolig og vævende”. I nogle af sagerne 
har den indsatte herudover selv givet udtryk for 
at have det psykisk dårligt. I langt størstedelen 
af de 15 sager beskrives de indsatte tilmed 
som henholdsvis opfarende, hidsige eller 
udadreagerende, herunder at de ”råber og 
skriger”. I flere af sagerne indgår ødelæggelse 
af inventar i cellen. I de 15 sager er der endelig 
medregnet 4 sager, hvor indsatte enten har 
smurt sig selv eller cellen ind i fæces. 

Indsatte med psykiske sygdomme og psykiske 
lidelser udgør en særlig problematik i fængsler 
og arresthuse. Hvor stor en del af de indsatte 
der har psykiske lidelser eller psykiske 
sygdomme, er vanskeligt helt at fastslå. 
Tidligere undersøgelser har fremhævet en 
stigning i antallet af retspsykiatriske patienter 
i Danmark og påvist, at en betydelig andel af 
den danske varetægtspopulation har psykiske 
sygdomme.69 

I en nylig undersøgelse offentliggjort af 
Direktoratet for Kriminalforsorgen fremgår det 
således, at blandt 672 varetægtsarrestanter i 
Vestre Fængsel havde 8 % en psykisk sygdom 
(sindssyge), mens 83 % blev diagnosticeret 
med andre psykiatriske lidelser, herunder 
misbrugsdiagnoser, personlighedsforstyrrelser 
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og stressrelaterede tilstande. Kun 9 % var at 
regne for helt raske.70 Indsatte med psykisk 
sygdom skal ifølge de gældende regler have en 
adækvat lægelig behandling, hvilket man typisk 
får på en psykiatrisk afdeling. I praksis sidder 
der dog indsatte med psykiske sygdomme, 
bl.a. på den landsdækkende somatiske 
sygeafdeling, Vestre Hospital i Københavns 
Fængsler, mens de venter på overførsel til 
en psykiatrisk afdeling. Ligeledes sidder der 
varetægtsarrestanter i Kriminalforsorgens 
øvrige arresthuse, der afventer effektuering 
af retskendelse om varetægtsfængsling i 
surrogat på en psykiatrisk afdeling.71 Personer 
med psykiske lidelser, som ikke betegnes som 
syge, kan efter de gældende regler opholde 
sig i almindelige arresthuse/fængsler og kan 
tilbydes bl.a. psykologbistand. 

I interviewmaterialet er der eksempler på 
betjente, der har anvendt peberspray mod 
indsatte med psykiske sygdomme af forskellig 
art, eller som har kendskab til, at det er fore-
kommet.72 Anvendelsen af peberspray har 
bl.a. fundet sted for at forhindre selvskadende 
adfærd.

Betjentene er i forbindelse med undersøgelsen 
blevet spurgt, om de mener, at indsatte 
med psykiske sygdomme er mere udsat for 
magtanvendelse end andre indsatte. De 
fleste betjente har svaret, at indsatte med 
psykiske sygdomme efter deres opfattelse er 
mere udsat for magtanvendelse end andre. 
Betjentene begrunder bl.a. dette ved, at 
indsatte med psykiske sygdomme kan være 

vanskelige at kommunikere med, hvilket 
dels kan skabe konflikter, dels kan betyde, at 
konflikter kan være sværere at nedtrappe igen. 
En betjent siger generelt om udfordringer i 
kommunikationen: 

   
De psykisk syge kan du ikke forklare ting 
– de forstår ikke, hvad man siger. Blandt 
dem er der selvmordstruede, psykotiske 
og personer, der har taget en masse 
stoffer.” 

Ifølge de interviewede betjente kan psykiske 
sygdomme give sig udslag i, at indsatte har 
”stærk truende adfærd” eller er ”farlige”, 
hvilket har betydning for, om der anvendes 
magt. Ud over betjentens sikkerhed kan den 
indsattes egen sikkerhed være på spil, fx hvis 
den indsatte er selvmordstruet eller udviser 
selvskadende adfærd. En betjent siger således, 
at en stor del af magtanvendelserne netop 
handler om at beskytte den indsatte: 

   
En stor del af dem, vi anvender magt 
imod, har jo en eller anden form for 
psykiatrisk diagnose […] og for en rigtig 
stor del af dem handler det jo om, at 
når vi går ind og anvender magt imod 
dem […], så er det for at hindre, at de gør 
skade på sig selv.”

En anden grund til, at der kan forekomme 
øget magtanvendelse mod personer med 
psykiske sygdomme, er ifølge flere udtalelser, 
at nogle indsatte med psykiske sygdomme ikke 
forudser, hvad det betyder at bryde reglerne, 
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ikke gennemskuer konsekvenserne og derfor 
ikke ”retter ind”. Det kan medføre, at de ikke 
reagerer på forskellige påbud, eller som en 
betjent siger, ”ikke indser, at det ikke kan 
betale sig” at protestere mod en given regel. 
Udfordringerne ses endelig også, når der er 
tale om en kombination af sproglige barrierer 
og psykisk sygdom/psykiske lidelser hos den 
indsatte. En betjent siger: 

   
Hvis der er nogen, som er psykisk 
ustabile og samtidig ikke kan sproget, så 
står vi i en endnu vanskeligere situation. 
Og der er det jo sket, at situationen er 
blevet så tilspidset, så vi har været nødt 
til at bruge magt.” 

Der er dog også betjente, der ikke mener, 
at personer med psykiske sygdomme 
nødvendigvis udsættes for mere magt end 
andre. Fx peger en betjent på, at der er 
indsatte, der er velmedicinerede og derfor 
fungerer som andre indsatte.

6.2.1 ETISKE DILEMMAER I FORBINDELSE MED 
MAGTANVENDELSE
Magtanvendelse er ikke noget, der forekommer 
hver dag, men når det forekommer, giver 
flere betjente udtryk for, at magtanvendelse 
er ubehageligt og ofte gør et stort indtryk på 
dem. Nogle betjente finder desuden, at det 
er særligt ubehageligt at bruge magt mod en 
person, der har en psykisk sygdom eller fx 
udviklingshæmning. Magtanvendelsen nævnes 
som ubehagelig i tilfælde, hvor betjenten føler, 
at den indsatte er behandlingskrævende, men 

ikke får den behandling, vedkommende har 
brug for. Magtanvendelsen opleves herudover 
som ubehagelig, når den indsatte ikke forstår 
de regler, der skal følges, mangler en indsigt i 
egen situation og/eller ikke forstår, hvorfor der 
anvendes magt. En betjent fortæller fx, at han 
syntes, det var grænseoverskridende, da han på 
et tidspunkt anvendte magt over for en person 
med udviklingshæmning. Han fortæller: 

   
Han var ikke normal, og vi anvendte 
magt over for ham. Det var en grænse at 
overskride for os. Samtidig er det vores 
ansvar at håndhæve reglerne.” 

En anden betjent giver et eksempel på en ung 
kvinde, der blev fastspændt i sikringscelle, 
fordi hun var hysterisk og slog hovedet ind i et 
gelænder. Han siger om fastspændelsen: 

   
Det er for at beskytte hende, at man 
anvender magt, men det er jo svært, når 
man ved, at hun er psykisk syg. […] Det 
gør ondt at bruge magt mod en, hvor der 
ikke er kontakt, hvor vi jo ved, at de er 
syge.” 

Samtidig med at flere betjente synes, det er 
ubehageligt med magtanvendelse, udtaler 
flere, at de ikke vil lade være med at bruge 
magt, fordi en person har en psykisk sygdom. 
En betjent siger fx at, 

   
Om de er psykisk syge eller ej, det har 
ikke indflydelse på, hvad jeg gør [hvis de 
er truende]. De slår lige hårdt.”
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Flere betjente fortæller, at de ikke har 
de fornødne kompetencer til at håndtere 
indsatte med psykiske sygdomme. De mener 
hverken, at deres uddannelse eller eventuel 
efteruddannelse giver tilstrækkelig viden 
eller redskaber til at håndtere disse indsatte. 
Samtidig peger flere betjente på, at det er 
meget begrænset, hvad de kan tilbyde disse 
personer. De har, som rammerne er, kun få 
handlemuligheder som betjente. En betjent 
kommenterer fx en sag, hvor en indsat udtrykte, 
at han ikke følte sig tryg i sin celle. I den 
pågældende sag blev den indsatte tilbudt en ny 
celle, men sagen endte på trods af dette med, 
at den indsatte fik peberspray. Ifølge betjenten 
er det begrænset, hvad de kan gøre i en sådan 
situation. Han siger om sagen: 

   
Hvis han er psykisk syg, er vores 
muligheder til sidst udtømte. Hvad skal 
vi gøre? Han [den indsatte] har fået 
mad, lægen har måske været at snakke 
med ham, og vi kan ikke gøre mere. Så 
kommer den jo desværre tit derud. Det er 
det, jeg mener, vi er ikke uddannede til at 
tage os af dem. Vi har vores rammer, dem 
kan vi strække lidt. Når vi ikke kan det 
mere, så er det magt, vi kan.” 

En anden siger om sin oplevelse af 
begrænsede handlemuligheder som betjent: 

   
Og vi kan jo ikke give dem den 
behandling, de har brug for, altså vi kan 
kun holde dem nede, og det er også 
fysisk. […]. Men som det er lige nu, så er 
det det eneste, vi kan.”

6.3 DYNAMISK SIKKERHED, 
HÅNDTERING OG FOREBYGGELSE AF 
KONFLIKTER
Ifølge de interviewede betjente kan magt-
anvendelse, inklusive brug af peberspray, 
generelt ikke altid undgås. Betjentene peger 
dog på en række faktorer, der kan have 
betydning for mindskelse af brug af magt, 
herunder brug af peberspray. Det kan bl.a. 
have betydning, hvordan relationen er mellem 
indsat og betjent, og om der er tilstrækkelig tid 
til den indsatte. Herudover er det af betydning, 
hvordan konflikterne håndteres, når de opstår. 

Flere betjente peger på, at der er større 
sandsynlighed for at løse en situation uden 
magt, hvis der er en god kommunikation. En 
ansat siger fx, at det ikke er sikkert, at alle 
tilfælde, hvor magt er blevet anvendt, ville 
kunne have været håndteret uden magt, men 
”at der er større chance for, at man kan løse 
det, hvis man kan kommunikere.” Med sin 
fokus på kommunikation i forhold til brug af 
magt, herunder peberspray, peger betjenten 
på vigtigheden af det, Kriminalforsorgen 
betegner som dynamisk sikkerhed. Mens den 
statiske del af sikkerheden i et fængsel er 
de fysiske og tekniske virkemidler til at sikre 
frihedsberøvelsen, herunder de forskellige 
magtmidler, består den dynamiske del bl.a. 
af den personlige kontakt mellem indsatte og 
personale. 

Interviews med ledelse såvel som betjente i 
de udvalgte fængsler og arresthuse afspejler 
opmærksomhed på den dynamiske sikkerhed 
og spørgsmålet om, hvordan magtanvendelse 
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kan undgås. Et personligt kendskab til den 
indsatte og at møde den indsatte positivt 
fremhæves som faktorer, der både kan have 
en betydning for, om en konflikt opstår, og 
for udgangen af en given konfliktsituation. 
Betydningen af at have positive aktiviteter 
sammen med indsatte, fx sport, nævnes som 
en konfliktforebyggende faktor. En betjent siger, 
at jo tættere man er på en indsat, jo mere skal 
der til, før der kommer en magtanvendelse. En 
anden siger: 

   
Jeg kan godt tale nogen til ro, når jeg 
kender dem. Bare sidde og lytte, måske 
en halv time. Det hjælper kolossalt. Jeg 
har undgået mange magtanvendelser ved 
at tale med folk.”

I det hele taget fremhæves det, at det har 
stor betydning for at forebygge konflikter og 
magtanvendelse, hvis der er tid til dialog med 
den indsatte. En betjent siger fx: 

   
De sidder med noget, de skal af med. På 
en eller anden måde skal det ud, og hvis 
vi ikke har de femti minutter, der skal til 
for at løse det, kan de begynde at smadre 
noget osv.” 

En anden siger: 

   
Hvis du kun kan give ham et halvt svar, 
kan det være med til at skubbe til den 
indsattes frustrationer. De indsatte føler 
ikke, at vi har tid til at svare ordentligt. 
Det kan skabe konfliktsituationer og føre 
til magtanvendelse.”

Selvom der er fokus på dynamisk sikkerhed 
i institutionerne, mener flere betjente dog, 
at det ikke er nok. Flere betjente efterlyser 
således øget fokus på kommunikation og 
”relationsarbejde”, forstået som en styrkelse af 
relationen mellem betjent og indsat. En betjent 
peger fx på, at der er lokale tiltag i forhold til 
at arbejde med relationer, men at det ikke er 
systematisk nok. Han siger: 

   
Jeg tror, der ligger et uudforsket 
fokusområde i at have mere fokus på det 
relationsarbejde. Altså den investering, 
man gør i det, som så på sigt vil være 
med til at mindske magtanvendelserne.” 

Herudover ønsker flere mere viden om 
forhandling og forebyggelse af konflikter. 

Når en indsat agerer aggressivt eller kommer 
med hidsige udtalelser, er der forskellige 
forhold, der har betydning for, om der opstår en 
konflikt med efterfølgende magtanvendelse. 
For at undgå, at en konflikt opstår, eller at den 
eskalerer, taler de interviewede betjente om 
vigtigheden af ”ikke selv at lade sig rive med af 
stemningen”, ”at udstråle ro”, ”at trække vejret 
og tænke sig om” og ”selv at lade være med at 
hidse sig op”. Flere ansatte peger herudover på 
betydningen af fx ikke at tage et verbalt udfald 
personligt, når de samtidig ved, at en indsat har 
det svært. En ansat siger fx, at 

   
Hvis der er en, der lige har fået afslag på 
prøveløsladelse og kalder mig en stor 
idiot, så tager jeg det ikke personligt.” 
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Nogle betjente fremhæver herudover 
muligheden for at lade indsatte afreagere 
og udtrykke deres følelser. I sagsmaterialet 
er der flere eksempler på, at indsatte i vrede 
ødelægger inventaret i deres celle, hvilket 
i nogle tilfælde stoppes med peberspray. 
Ifølge de interviewede betjente kan det 
være nødvendigt at bruge peberspray i disse 
situationer, men er det ikke altid. Hvis en 
indsat ødelægger inventaret i sin celle, fordi 
vedkommende er frustreret, skal dette således 
ikke nødvendigvis stoppes – afhængig af 
situationen. En alternativ strategi kan være at 
lade den indsatte fortsætte, men efterfølgende 
betale for ødelæggelsen. 

Interviewene med betjente viser forskelle 
blandt betjente i deres håndtering af 
konflikter. Der er fx forskel på, hvor meget 
tid der allokeres til dialog og forhandling i en 
konfliktsituation. Dette afhænger bl.a. af den 
konkrete situation, og hvem der er til stede. 
I interviewmaterialet er der eksempler på 
forhandlinger, der tog henholdsvis én time og 
fire timer og ikke resulterede i magtanvendelse. 
Hertil kommer andre eksempler på relativt 
korte forhandlinger/dialoger med indsatte 
og efterfølgende brug af peberspray. Flere 
udtalelser tyder imidlertid på, at en forhandling 
på fire timer med en indsat er sjælden. En 
betjent siger fx, at det sandsynligvis ikke ville 
forekomme, at der blev forhandlet fire timer i 
hendes afdeling. Det ville der ikke være tid til, 
og det ville også gå ud over de andre indsatte. 
Hun siger: 

   
De får selvfølgelig flere chancer. Hvis de 
ikke køler ned, er der ikke anden udvej. 
Man ville normalt vente og tale med ham 
[den indsatte], men hvis det ikke lykkes 
[at få indsatte til at køle ned], vil vi give 
ham peber.” 

Det er også forskelligt, hvor gode evner den 
enkelte betjent har til at kommunikere og 
forhandle, ligesom det varierer, hvilke grænser 
den enkelte har. Dette vil også have en 
betydning for, hvornår en konflikt stoppes med 
magt. En betjent siger: 

   
Nogen vil til enhver tid gøre alt, hvad de 
kan for at nedtrappe situationen, mens 
andre vil sige, at nu er vi nået hertil. Nu 
bruger vi ikke mere energi.” 

Det kan herudover også variere, hvordan den 
enkelte betjent reagerer, afhængigt af hvad 
den enkelte har oplevet tidligere og har af 
erfaringer. En betjent udtaler fx, at nogle 
ansatte er ”tyndslidte” og derfor har en lavere 
tærskel i forhold til magtanvendelse. Fordi 
det til en vis grad er personafhængigt, kan 
konflikterne på en afdeling således afhænge af, 
hvilket personale der er til stede en given dag. 
En betjent siger: 

   
Det handler jo i virkeligheden om, at 
vi mennesker er forskellige, og at de 
indsatte er forskellige. […] Og alle kan 
have en god og en dårlig dag.”
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6.4 OPSAMLING
Undersøgelsen giver et indblik i særskilte 
problematikker i forbindelse med indsatte 
med psykiske lidelser og psykiske sygdomme 
og indsatte, hvor en sprogbarriere gør sig 
gældende. 

Interviewmaterialet peger bl.a. på, at indsatte 
med psykiske sygdomme kan være mere udsatte 
for magtanvendelse end andre indsatte. Dette 
hænger bl.a. sammen med, at psykisk syge 
indsatte kan være vanskelige at kommunikere 
med, hvilket kan skabe konflikter og yderligere 
betyde, at konflikter kan være sværere at 
nedtrappe igen. Undersøgelsen viser desuden, 
at betjente ikke mener, de har de fornødne 
kompetencer til at håndtere indsatte med 
psykiske sygdomme. De mener hverken, at deres 
uddannelse eller den efteruddannelse, nogle 
har modtaget, giver dem tilstrækkelig viden eller 
redskaber til at håndtere disse indsatte.

Interview- og sagsmaterialet viser også, at 
sprogbarrierer kan være konfliktskabende og 
have betydning for betjentes reaktioner over for 
indsatte med etnisk minoritetsbaggrund. Flere 
betjente udtrykker i den forbindelse et ønske 
om at benytte tolkebistand i højere grad.

Ifølge de interviewede betjente kan magt-
anvendelse ikke altid undgås. En række 
betjente peger dog på, at fokus på dynamisk 
sikkerhed har en betydning for, at magt-
anvendelse mindskes. I den forbindelse 
fremhæves særligt kommunikation med og god 
tid til den indsatte. Spørgsmålet er imidlertid, 

hvordan dette udmønter sig i praksis. Den 
generelle stigning i brugen af magtanvendelse 
kunne tyde på, at den dynamiske sikkerhed ikke 
fungerer optimalt, samt at sprogbarrierer og 
psykisk sygdom kan forværre situationen. 
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Indsatte i fængsler og arresthuse har ret til 
at klage over afgørelser eller andre forhold, 
de finder urimelige. Disse klager kan rettes 
til fængselsledelsen eller til Direktoratet for 
Kriminalforsorgen, afhængig af deres karakter. 
Hvis en indsat vil klage over en afgørelse fra 
Direktoratet for Kriminalforsorgen, kan den 
indsatte i visse tilfælde klage til Folketingets 
Ombudsmand. 

Retten til at klage over mulig tortur, 
umenneskelig eller nedværdigende behandling 
følger også af menneskerettighederne, jf. 
herved bl.a. art. 13 i FN’s Torturkonvention.

Derudover stiller menneskerettighederne krav 
om, at stater af egen drift (ex officio) – dvs. 
selv uden at der foreligger en klage – skal 
undersøge mistanke om tortur, umenneskelig 
eller nedværdigende behandling, jf. art. 12 i 
Torturkonventionen.

For så vidt angår de menneskeretlige krav 
til undersøgelsesorganet, stiller menneske-
rettighederne krav om, at en kompetent 
myndighed (”competent authority”) skal 
gennemføre en hurtig og upartisk (”prompt 
and impartial”) undersøgelse af mistanken. 

Det kræves således ikke, at under søgelses-
organet er et uafhængigt organ, jf. art. 12 og 
13 i Torturkonventionen.73 Er der grundlag 
for at rejse tiltale mod en ansat, skal skylds-
spørgsmålet – naturligvis – afgøres af en 
uafhængig domstol.74

For så vidt angår bevisvurderingen, har Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol 
slækket på beviskravet, når personer kommer 
til skade i myndighedernes varetægt. EMD har 
således anvendt omvendt bevisbyrde i sager, hvor 
en indsat, der pågribes i god helbredstilstand, 
kommer til skade under ophold i fængslet, 
således at det påhviler myndighederne at 
fremkomme med en sandsynlig og acceptabel 
forklaring på skaderne.75

I forbindelse med udarbejdelsen af denne 
rapport er Direktoratet for Kriminalforsorgen 
blevet bedt om at oplyse, hvor mange klager 
de har modtaget angående peberspray siden 
indførelsen af magtmidlet. Direktoratet har 
oplyst, at der har været tre klager i 2013. Når 
Direktoratet modtager en klage, vil de bede den 
enkelte institution om at udtale sig. De enkelte 
sager, herunder deres afgørelse, refereres 
nedenfor. 

KAPITEL 7
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7.1 KLAGE OVER BRUG AF PEBERSPRAY I 
BESØGSAFDELING
En far har indsendt en klage over brug 
af peberspray mod sin søn, der på det 
pågældende tidspunkt var indsat i Anstalten 
ved Herstedvester. Peberspray blev anvendt 
mod sønnen i forbindelse med, at denne havde 
besøg af sin far og sin lillebror. Ifølge faren blev 
besøget afbrudt, fordi hans søn røg en cigaret 
i besøgsrummet, hvilket ikke var tilladt. Faren 
oplyste, at sønnen blev pågrebet og omringet 
af personale og holdt ”hårdt og voldeligt”. 
Herudover tog en betjent ifølge faren kvælertag 
på den indsatte, og en anden fængselsbetjent 
brugte peberspray. Ifølge faren gik sønnen 
i panik over pebersprayen og ramte ved et 
uheld betjenten med sit hoved. Faren anførte 
desuden i sin klage, at sønnen ikke kunne stå til 
ansvar for det passerede, fordi han var psykisk 
ustabil. Faren oplyste endelig, at sønnen 
inden besøget havde fået to cigaretter af en 
betjent.Klagen blev efterfølgende afvist af 
Kriminalforsorgen. Ifølge Kriminalforsorgen 
efterkom sønnen ikke personalets anvisninger 
om at forlade besøgsafdelingen og udviste i 
øvrigt en voldsom og udfarende adfærd bl.a. 
i form af flere knytnæveslag mod personalet. 
Kriminalforsorgen konstaterede, at der var 
uoverensstemmelse mellem sønnens og 
personalets opfattelse af hændelsesforløbet, 
men mente ikke, at der ud fra sagens 
oplysninger var grundlag for at tilsidesætte den 
udtalelse, som Anstalten ved Herstedvester 
var kommet med (baseret på personalets 
udlægning). Kriminalforsorgen fandt ydermere 
ikke belæg for, at der var anvendt kvælertag. 

Kriminalforsorgen mente herudover ikke, at 
det forhold, at sønnen var psykisk ustabil, 
kunne føre til et andet resultat i sagen. 
Kriminalforsorgen vurderede dog, at det var 
uhensigtsmæssigt at udlevere to cigaretter til 
sønnen forud for besøget, hvilket Anstalten ved 
Herstedvester også tilkendegav. 

7.2 KLAGE OVER BRUG AF PEBERSPRAY I 
STATSFÆNGSLET I NYBORG
En indsat har fremsendt en klage til Kriminal-
forsorgen over brug af peberspray i forbindelse 
med sin indsættelse i Statsfængslet i Nyborg. 
Ifølge klager var der opstået en diskussion 
mellem ham og fængselspersonalet, der 
havde ført til, at peberspray var blevet anvendt. 
Diskussionen omhandlede procedurer for, 
hvor mange gange en indsat skal trykke på en 
toiletknap for at komme ud af cellen. 

Fængslet anførte i deres svar på klagen, at der 
var opstået en kommunikationsfejl mellem den 
indsatte og personalet. Personalet fra fængslet 
oplyste ydermere, at de opfattede det som 
umuligt at opnå forståelse og samtale med 
indsatte. Ifølge fængslets personale agerede 
den indsatte truende over for personalet og 
fortsatte en truende adfærd, efter brugen af 
peberspray var blevet varslet.

Kriminalforsorgen konstaterede, at der var 
uoverensstemmelse mellem klagers og 
personalets opfattelse af hændelsesforløbet, 
men mente ikke, at der ud fra sagens 
oplysninger var grundlag for at tilsidesætte 
fængslets udtalelse. Kriminalforsorgen tiltrådte 
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endvidere fængslets opfattelse, hvorefter det 
var mere skånsomt at anvende peberspray mod 
en indsat end fysisk kontakt i form af greb eller 
stav. På denne baggrund blev klagen afvist.

7.3 KLAGE OVER BRUG AF PEBERSPRAY 
OG HÅNDJERN 
En indsat fremsendte en klage over anvendelse 
af peberspray og håndjern i forbindelse med, 
at han skulle flyttes fra en celle til en anden. I 
klagen anførte indsatte, at han efterfølgende 
havde været meget bange i en længere 
periode og fået flere blå mærker som følge 
af konfrontationen med fængselsbetjentene. 
Herudover klagede indsatte også over at have 
mistet synet på venstre øje og nedsat syn på 
højre øje. Ifølge personalet var flytning fra 
en celle til en anden nødvendig, fordi der var 
risiko for selvbeskadigelse eller selvmord, 
og indsatte skulle således lettere kunne 
overvåges. Den indsatte havde givet udtryk for 
tanker om selvmord dagen før og lå herudover 
samme aften med dels en kniv, dels en saks 
i cellen, noget, som den indsatte først gav 
fra sig efter at være blevet adviseret om, at 
peberspray ville blive anvendt. Da indsatte 
ikke frivilligt indvilligede i at flytte celle og 
gjorde fysisk modstand, blev indsatte efter 
advarsel eksponeret for peberspray. Da indsatte 
fortsat ikke fulgte personalets anvisninger 
om at forlade cellen, blev peberspray 
anvendt igen, såvel som håndjern, og indsatte 
blev trukket ud af cellen. På baggrund af 
fængslets udtalelser blev klagen afvist  af 
Kriminalforsorgen. Kriminalforsorgen fandt, 
at brugen af peberspray var berettiget for 

at hindre, at indsatte skulle begå selvmord 
eller anden selvbeskadigelse. I forhold til 
pådragelse af eventuel øjenskade refererede 
Kriminalforsorgen til en udtalelse fra indsattes 
øjenlæge, der påviste, at øjenskaden ikke havde 
nogen forbindelse til brugen af peberspray. 

7.4 OPSAMLING
I to ud af de tre sager var der 
uoverensstemmelse mellem klagerens og 
personalets opfattelse af hændelsesforløbet, 
der ledte til brug af peberspray. Direktoratet 
fandt i disse sager ”ud fra sagens oplysninger 
ikke grundlag for at tilsidesætte fængslets 
udtalelse”.

Det er åbenlyst, at det kan være vanskeligt 
for en indsat i et fængsel, der har været 
eksponeret med peberspray i sin celle uden 
andre tilstedeværende end personalet, 
at dokumentere sin opfattelse af 
hændelsesforløbet. 

I alle tre klagesager vurderer Kriminalforsorgen, 
at fængselspersonalets brug af peberspray 
var korrekt. Kriminalforsorgen har endvidere 
ikke udtrykt generel bekymring over brug af 
peberspray. Kriminalforsorgen har modsat i 
en konkret klagesag tiltrådt, at det var mere 
skånsomt at anvende peberspray mod en indsat 
end fysisk kontakt i form af greb eller stav, jf. 
7.2.
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Som drøftet i kapitel 4 har flere menneske-
retlige organer været kritiske over for brugen af 
peberspray i fængsler og arresthuse.

Det følger af Den Europæiske Menneske-
rettighedskonvention (EMRK) og af FN’s 
Handicap- og Racediskriminationskonvention, 
at:
•	 Der skal være klare, detaljerede og bindende 

retningslinjer for anvendelse af peberspray. 
•	 Det er uberettiget at bruge peberspray i 

lukkede rum, hvis andre mildere magtmidler 
kan anvendes, fx beskyttelsesdragt, hjelm, 
skjold og greb.

•	 Peberspray må ikke anvendes mod en indsat, 
som fængselspersonalet har opnået kontrol 
over.

•	 Personer med handicap, herunder psykisk 
syge, har ret til tilpasning i rimeligt omfang 
for deres særlige behov. Det kan derfor være 
påkrævet at tage særlige hensyn til indsatte 
med psykisk sygdom, herunder at sikre, at 
de fysiske rammer og personaleressourcer 
er til stede for at forebygge eskaleringer af 
konflikter med indsatte med psykisk sygdom.

•	 Der er forbud mod diskrimination af personer 
med anden etnisk baggrund. 

De nævnte konventioner er bindende for 
Danmark.

Den Europæiske Torturkomité (CPT) har 
endvidere i en række ikke-bindende udtalelser 
anført, at: 
•	 Personalet skal være uddannet i brugen af 

peberspray.
•	 Peberspray bør ikke være en del af 

personalets standardudstyr.
•	 Peberspray må ikke bruges mod en indsat, 

som er låst inde på sin celle.
•	 En person, der har været udsat for 

peberspray, skal omgående have adgang til 
førstehjælp og læge.

•	 Der skal være passende afrapportering og 
kontrol med brugen af peberspray.

Efter CPTs besøg til Danmark i 2014 anførte 
Komiteen endvidere:
“The CPT considers that pepper spray is a 
potentially dangerous substance and should 
not be used in confined spaces. In particular, it 
should never be considered legitimate to diffuse 
pepper-spray through the hatch of a cell door. 
Moreover, the Committee considers that its use 
could be further reduced through improved 
communication skills by prison officers.”

KAPITEL 8
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Komiteen anbefaler på den baggrund, at 
”The CPT recommends that the application 
of pepper spray in prisons [and the use of 
observation cells ] be reviewed.” 76

Menneskeretlige organer har således 
udtrykt bekymring over brug af peberspray 
i fængsler og arresthuse, herunder særligt 
i lukkede rum. Senest har Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol fastslået, at 
det er uberettiget at anvende peberspray i 
en fængselscelle, selv over for en særdeles 
farlig og voldelig fange, idet det var muligt at 
anvende andre mildere magtmidler, bl.a. greb 
og skjold. CPT advarer endvidere konsekvent 
mod, at peberspray bliver en fast del af 
fængselspersonalets udrustning. 

I Danmark er der siden indførelsen 
af peberspray i 2011 sket en stigning i 
anvendelsen. Det er endvidere et ønske fra 
Kriminal forsorgens og Justitsministeriets side, 
at fængsels betjente i en række yderligere 
situationer kan bære peberspray fast og 
angiveligt dermed også anvende peberspray. 

Overordnet kan det således konstateres, 
at der ikke er sammenhæng mellem de 
menneskeretlige anbefalinger om begrænset 
brug af peberspray i lukkede institutioner og 
udviklingen i Danmark.

Undersøgelsen har endvidere vist, at der på en 
række områder kan stilles spørgsmålstegn ved, 
om danske regler og praksis vedrørende brug af 
peberspray i fængsler og arresthuse lever  
 

fuldt op til de skitserede menneskeretlige krav 
og anbefalinger. Disse områder sammenfattes 
nedenfor. 

1. Forskel på reguleringen af politiets og 
Kriminalforsorgens anvendelse af peberspray
Sammenholdes reguleringen af 
Kriminalforsorgens brug af peberspray i 
fængsler og arresthuse med politiets brug 
af peberspray, er det bemærkelsesværdigt, 
at Kriminalforsorgen tilsyneladende i visse 
henseender (indikationskrav og hierarki) har 
en mere lempelig og upræcis adgang til at 
anvende peberspray end politiet, jf. nærmere 
afsnit 3.1.9.3. ovenfor. 

Det fremgår ikke af forarbejderne til 
straffuldbyrdelsesloven (sfbl.), at dette er 
udtryk for et bevidst valg.

Meget kan tværtimod tale for, at adgangen til 
at anvende magtmidler, herunder peberspray, 
i Kriminalforsorgen bør være mere begrænset 
og præcist reguleret end i politiet, bl.a. henset 
til den kontrol, der normalt udøves over de 
indsatte (fængselsregimet). 

Instituttet anbefaler på den baggrund:
•	 At Justitsministeriet sammenholder 

Kriminalforsorgens og politiets adgang 
til at anvende peberspray (og andre 
magtmidler) og sikrer, at der er den 
fornødne sammenhæng og balance mellem 
reguleringen af magtbeføjelserne.
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2. Indikationskravene – særligt 
”gennemtvinge påbudt foranstaltning”
De menneskeretlige organer stiller som nævnt 
krav om, at der skal være klare, detaljerede 
og bindende retningslinjer for anvendelse af 
peberspray.
Der kan stilles spørgsmålstegn ved, om de 
danske regler fuldt ud lever op til dette krav i 
forhold til de fire indikationskrav. 

Det følger af indikationskravene, at der kan 
anvendes magt, hvis det er nødvendigt i fire 
situationer:
1)   For at afværge truende vold eller overvinde 

voldsom modstand
2)  For at hindre selvmord eller anden 

selvbeskadigelse
3)  For at hindre undvigelse eller standse 

undvegne
4)  For at gennemtvinge en påbudt 

foranstaltning, når øjeblikkelig 
gennemførelse af denne er nødvendig, og 
den indsatte afviser eller undlader at følge 
personalets anvisninger herom.

Det kan for det første fremhæves, at der som 
nævnt er overladt Kriminalforsorgen et ganske 
bredt skøn over, hvornår der kan anvendes 
peberspray mod indsatte. Indikationskravene 
er ikke nærmere præciseret i sfbl. eller i 
forarbejderne til loven. Hvad betyder fx 
”truende vold” eller ”voldsom modstand”? 

Modsat indeholder forarbejderne til 
politiloven ganske udførlige og detaljerede 
bemærkninger om, i hvilke situationer politiet 

kan anvende magt (indikationskravene), 
herunder præciseringer af, hvordan de enkelte 
indikationskrav skal forstås, jf. afsnit 3.1.7.2.

For det andet kan det fremhæves, at 
indikationskravet ”gennemtvingelse af påbudte 
foranstaltninger” er særdeles bredt og 
overlader et vidt skøn til Kriminalforsorgen. 

Det kan i den forbindelse fremhæves, at mens 
politiet som det klare udgangspunkt ikke må 
anvende peberspray mod enkeltpersoner 
for passiv modstand/for at gennemtvinge et 
påbud, så er det tilladt for Kriminalforsorgen, 
jf. afsnit 3.1.5. En forskel, som umiddelbart kan 
være svær at forklare.

Det kan endelig for det tredje fremhæves, 
at det ikke er muligt at anvende peberspray i 
Norge, og at det i Sverige som udgangspunkt 
kun er muligt for fængselspersonale 
at anvende peberspray i nødværge- og 
nødretslignende situationer.

Undersøgelsen af praksis tyder på, at 
indikationsgrundene ikke i alle situationer 
anvendes helt konsistent. Der er bl.a. 
eksempler på, at situationer, hvor der ydes 
forskellige former for modstand – fx en 
indsat, der ikke vil efterkomme en betjents 
påbud, eller en indsat, der ikke vil lægge sig 
ned – registreres under indikationsgrunden 
”truende vold og voldsom modstand”. De 
pågældende situationer burde angiveligt 
snarere være vurderet og registreret under den 
4. indikationsgrund, ”gennemtvinge påbudt 
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foranstaltning”, hvor magtanvendelse kun er 
tilladt, såfremt øjeblikkelig gennemførelse 
af påbuddet er nødvendigt (samme 
krav stilles ikke i forhold til de øvrige tre 
indikationsgrunde).

Instituttet anbefaler på den baggrund:
•	 At den upræcise indikationsgrund 

”gennemtvinge påbudt foranstaltning” 
afskaffes eller som minimum præciseres, 
således at Kriminalforsorgen – ligesom 
politiet – kun må anvende peberspray i disse 
situationer, såfremt mindre indgribende 
magtanvendelse, herunder skjold og greb, 
skønnes åbenbart uegnet.

•	 At Justitsministeriet/Kriminalforsorgen 
præciserer reguleringen af peberspray i 
fængsler og arresthuse, og forståelsen 
af de enkelte indikationsgrunde, særligt 
kategorierne ”truende vold”, ”voldsom 
modstand” og ”påbudte foranstaltninger”.

3. Beskyttelsesgarantierne 
Menneskerettighederne stiller krav om, at 
magtanvendelse er absolut nødvendig og 
proportional. Magtanvendelsen, som ikke er 
strengt nødvendig på grund af en persons 
egen opførsel, vil i princippet udgøre et brud 
på art. 3 og retten til ikke at blive udsat for 
umenneskelig og nedværdigende behandling, 
jf. herved også Østre Landsrets dom af 4. juni 
2014 og afsnit 4.4. ovenfor.

Den danske regulering af peberspray 
indeholder en række generelle og specifikke 
beskyttelsesgarantier, der skal iagttages 
før, under og efter brugen af peberspray. 
Garantier, som afspejler det menneskeretlige 
nødvendigheds- og proportionalitetskrav. 

Sammenhængen i magtanvendelses bekendt-
gørelsen mellem beslutningen om at udlevere 
og anvende peberspray fremstår ikke helt klar. 
Ordlyden af bekendtgørelsen er derfor uklar, 
fx om en lederbeslutning om at udlevere 
peberspray kan indebære, at fængselsbetjente 
selv kan beslutte at anvende peberspray, eller 
om der altid skal indhentes lederbemyndigelse 
inden anvendelse af peberspray, jf. afsnit 3.1.7.1. 
ovenfor.

De generelle og specifikke beskyttelses-
garantier for Kriminalforsorgens anvendelse af 
peberspray er stort set identiske med politiets. 

Det kan dog bemærkes, at der i politiloven også 
opereres med et forsvarlighedskriterium, der 
skal sikre, at udenforstående ikke kommer til 
skade ved magtanvendelsen. Et sådant hensyn 
til udenforstående findes ikke i sfbl. 

Undersøgelsen af praksis bekræfter, at der er 
en vis usikkerhed omkring reguleringen. Det har 
bl.a. vist sig i forhold til spørgsmålet om, i hvilket 
omfang der kræves en lederbemyndigelse, før 
der anvendes peberspray. I næsten halvdelen 
af de undersøgte sager var det usikkert, om der 
forelå en lederbemyndigelse før den konkrete 
anvendelse af peberspray fandt sted.
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Undersøgelsen viste endvidere, at det ikke er 
helt klart, om fængselspersonalet altid foretager 
en konkret nødvendigheds-, proportionalitets- 
og skånsomhedsvurdering, inden der anvendes 
peberspray i en given situation. De enkelte 
rapporter indeholder ikke eksplicitte optegnelser 
af, hvorvidt magtanvendelsen lever op til disse 
krav. Undersøgelsen kan således efterlade det 
indtryk, at såfremt en af indikationsgrundene 
er opfyldt, så kan der uden videre anvendes 
peberspray (hvis personalet bærer peberspray 
på sig). 

Det er imidlertid ikke tilfældet. At en 
indikationsgrund er opfyldt, viser kun, at der 
er hjemmel til at anvende peberspray i den 
pågældende situation. Der skal imidlertid 
altid derefter foretages en konkret vurdering 
af, om det også er nødvendigt, proportionalt 
og skånsomt at anvende peberspray i den 
pågældende situation. Kun hvis det er tilfældet, 
kan der anvendes peberspray. 

Det er givet, at der kan opstå situationer, 
hvor der hurtigt må træffes beslutning 
om at anvende peberspray, og hvor der 
ikke er meget tid til at overveje de nævnte 
beskyttelsesgarantier, men det gælder også for 
politiet, der er underlagt mere præcise regler. 

Instituttet anbefaler på den baggrund:
•	 At det præciseres i magtanvendelses bekendt-

gørelsen, om der altid kræves konkret 
lederbemyndigelse til at anvende peberspray; 
eller om bemyndigelse til at bære peberspray 

også indeholder bemyndigelse til at anvende 
peberspray.

•	 At det indskærpes i praksis, at der altid 
skal foretages en konkret nødvendigheds-, 
proportionalitets- og skånsomhedsvurdering, 
inden der anvendes peberspray. Der må her 
tages forbehold for uforudsete situationer og 
behovet for at handle hurtigt. 

 
4. Retligt hierarki mellem magtmidlerne
Menneskerettighedsorganer har forholdt sig 
kritisk til brug af peberspray i fængsler mv. og 
anført, at peberspray kun bør bruges i lukkede 
rum, hvis andre mildere magtmidler, herunder 
skjold, beskyttelsesdragt og greb, er uegnede. 

Hverken sfbl. eller magtanvendelsesbekendt-
gørelsen sondrer mellem de forskellige tilladte 
magtmidler greb, skjold, stav, peberspray 
og tåregas. Der er ikke noget retligt hierarki 
mellem dem. Magtmidlerne kan anvendes i 
samme situationer og under iagttagelse af de 
samme betingelser. Der er en vis forskel på de 
specifikke beskyttelsesgarantier, der gælder for 
anvendelsen af de enkelte magtmidler. 

Undersøgelsen af praksis viser, at fængsels-
betjente generelt opfatter peberspray som 
det mest milde og skånsomme magtmiddel. 
Kriminalforsorgen ønsker endvidere at udvide 
adgangen til at bære – og angiveligt – anvende 
peberspray. 
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Over for denne opfattelse står:
– At de indsatte, som indgår i denne under-
søgelse, oplever peberspray som et særdeles 
ubehageligt og kraftigt magtmiddel. Største-
delen foretrækker at blive udsat for greb og stav. 

– At menneskerettighedsorganer som nævnt 
har forholdt sig kritiske til brug af peberspray 
i fængsler og anført, at peberspray kun bør 
bruges i lukkede rum, hvis andre mildere 
magtmidler, herunder skjold, beskyttelsesdragt 
og greb, er uegnede.

– At Sundhedsstyrelsen anbefaler, at 
peberspray – henset til mulige alvorlige 
helbredsrisici – kun anvendes til ”snævert 
definerede formål, hvor mindre farlige 
alternativer ikke foreligger”.

– At Østre Landsret har fundet, at peberspray 
”på grund af den betydelige smerteforvoldelse 
og generne med forbigående blindhed og 
risiko for alvorlig skade” må henføres til den 
kvalificerede voldsbestemmelse i § 245 i 
straffeloven som et angreb af særlig farlig 
karakter.

– At Den Særlige Politiklagemyndighed anfører, 
at politiets brug af peberspray bør begrænses 
mest muligt under hensyn til, at der er tale 
om et magtmiddel udviklet med henblik på 
at påføre fysisk smerte i ikke ubetydelig grad. 
Brug af peberspray skal således forbeholdes 
situationer, hvor der reelt er tale om et 
alternativ til ligeartede eller mere indgribende 
magtmidler.

Instituttet anbefaler på den baggrund:
•	 At der – i lighed med reguleringen i 

politiloven – indføres et retligt hierarki 
mellem de tilladte magtmidler i sfbl., 
således at greb er det mindst indgribende 
magtmiddel og peberspray et mere 
indgribende magtmiddel, der kun må 
benyttes, såfremt mindre indgribende 
magtmidler er åbenbart uegnede.

5. Anvendelse af peberspray i lukkede rum
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol 
har fastslået, at det er uberettiget at bruge 
peberspray i lukkede rum, hvis andre mildere 
magtmidler kan anvendes, fx beskyttelsesdragt, 
hjelm, skjold og greb. CPT har skærpet dette 
og anført, at peberspray ikke bør anvendes i 
lukkede rum. 

Undersøgelsen af praksis viser, at ud af 
86 sager er peberspray blevet anvendt 45 
gange i indsattes egen celle og 8 gange i 
observationscelle, altså i en celle over halvdelen 
af gangene. Interviewene viser endvidere, at 
der er eksempler på, at betjente kort lukker 
celledøren efter anvendelse af peberspray. 

Instituttet anbefaler på den baggrund:
•	 At præcisere i den danske regulering, at 

peberspray som udgangspunkt ikke må 
anvendes i lukkede rum, hvis andre mildere 
magtmidler kan anvendes. 
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6. Anvendelse af peberspray mod indsatte, 
som er under kontrol
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol 
har fastslået, at peberspray ikke må anvendes 
mod en indsat, som fængselspersonalet har 
opnået kontrol over. 

Tilsvarende har Den Uafhængige Politiklage-
myndighed anført, at peberspray ikke må 
anvendes mod en person, som politiet har 
opnået fuld kontrol over.

Instituttet anbefaler på den baggrund:
•	 At det præciseres i reguleringen, at 

peberspray ikke må anvendes mod indsatte, 
som Kriminalforsorgen har opnået fuld 
kontrol over. 

7. Undersøgelse af klager over peberspray
Menneskerettighederne kræver, at der ved 
mistanke om tortur, umenneskelig eller 
nedværdigende behandling gennemføres 
en hurtig og upartisk undersøgelse af en 
kompetent myndighed, jf. kapitel 7. 

Klager over fængselsbetjentes brug af 
peberspray behandles af Kriminalforsorgen, 
der er myndighed under Justitsministeriets 
ressortområde. Modsat behandles politiets 
brug af peberspray af en uafhængig myndighed 
– Den Uafhængige Politiklagemyndighed, som 
blev etableret i 2012. 

Den Uafhængige Politiklagemyndighed 
(DUP) har haft særlig fokus på politiets brug 
af peberspray og udtalte i 2013, at ”politiets 
brug af peberspray bør begrænses mest 
muligt under hensyn til, at der er tale om et 
magtmiddel udviklet med henblik på at påføre 
fysisk smerte i ikke ubetydelig grad”. DUP har 
endvidere i flere konkrete sager udtrykt kritik af 
politiets brug peberspray og på den baggrund 
udstukket generelle retningslinjer for politiets 
brug af peberspray. 

Kriminalforsorgen har kun behandlet få klager 
over peberspray og har ikke fundet anledning 
til kritik. Kriminalforsorgen har ikke – som 
DUP – generelt fastsat retningslinjer for 
fængselspersonales brug af peberspray eller 
givet udtryk for, at brugen af peberspray bør 
begrænses mest muligt. 

Instituttet anbefaler på den baggrund:
•	 At det henset til de få klagesager sikres, 

at indsatte informeres om deres adgang 
til at klage over brugen af peberspray til 
Direktoratet for Kriminalforsorgen.

•	 At Kriminalforsorgen ligesom DUP 
fokuserer på fængslers og arresthuses brug 
af peberspray og fastslår, at peberspray 
bør begrænses mest muligt, og udstikker 
generelle retningslinjer for brug af 
peberspray. 
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8. Psykisk syge indsatte
Det følger af EMRK og af FN’s Handicap-
konvention, at personer med handicap, 
som frihedsberøves, har ret til tilpasning 
i rimeligt omfang for deres særlige 
behov. Det understreges endvidere i art. 
13 i Handicapkonventionen, at staterne 
skal fremme passende undervisning af 
fængselspersonale. Herudover følger det 
af FN’s Handicapkonvention, art. 5, at der 
er et forbud mod diskrimination på grund af 
handicap. 

Forbuddet mod diskrimination og 
tilpasningspligten betyder, at det kan være 
påkrævet at tage særlige hensyn til indsatte 
med psykisk sygdom, herunder at sikre, at de 
fysiske rammer og personaleressourcer er til 
stede for at forebygge eskaleringer af konflikter 
med indsatte med psykisk sygdom.

Undersøgelsen af praksis peger på, at indsatte 
med psykiske sygdomme kan være mere 
udsatte end andre for magtanvendelse. Dette 
hænger bl.a. sammen med, at indsatte med 
psykiske sygdomme kan være vanskelige at 
kommunikere med, hvilket dels kan skabe 
konflikter, dels kan betyde, at konflikter 
kan være sværere at nedtrappe igen. 
Undersøgelsen viser ydermere, at betjente ikke 
mener, at de har de fornødne kompetencer til 
at håndtere indsatte med psykiske sygdomme. 
De mener, at hverken deres uddannelse eller 
efteruddannelse giver dem tilstrækkelig viden 
eller redskaber til at håndtere disse indsatte.

Instituttet anbefaler på den baggrund:
•	 At der iværksættes yderligere tiltag for at 

nedbringe magtanvendelse mod psykisk 
syge, herunder efteruddannelse af 
medarbejdere og/eller eventuel tilførsel af 
relevante personaleressourcer. 

9. Indsatte med etnisk minoritetsbaggrund
Forbuddet mod diskrimination på grund af 
anden etnisk baggrund er udtrykkeligt beskyttet 
i FN’s Konvention om Racediskrimination, 
EMRK, EU’s Charter om Grundlæggende 
Rettigheder og FN’s Konvention om Borgerlige 
og Politiske Rettigheder.

Diskrimination kan bestå i både direkte og 
indirekte diskrimination på grund af etnicitet. 
Indirekte diskrimination kan opstå, når en 
neutral handling eller undladelse stiller 
personer med anden etnisk baggrund 
særligt ringe, og denne forskelsbehandling 
ikke er saglig eller proportional. Forbuddet 
mod diskrimination betyder, at der er pligt 
til at sikre, at peberspray ikke anvendes på 
en måde, så personer med anden etnisk 
baggrund er i særlig risiko for at blive udsat 
for peberspray.

Undersøgelsen af praksis viser, at der kan 
opstå konflikter mellem ansatte og indsatte 
med anden etnisk baggrund på grund af 
sprogbarrierer. Sprogbarriererne kan betyde, 
at det kan være svært for betjente at forklare 
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regler og rutiner i fængslet, at betjentene 
misforstår den indsatte og/eller har svært ved 
at få den indsatte til at følge et givet påbud. 
Kommunikationsbrist kan betyde, at konflikter 
opstår og/eller optrappes, hvilket kan have en 
betydning for betjentes magtanvendelse.

Instituttet anbefaler på den baggrund: 
•	 En øget fokus på skriftlige materialer på 

forskellige sprog, øget adgang til tolkning 
samt eventuel ansættelse af mere personale 
med anden etnisk baggrund end dansk. 

10. Dynamisk sikkerhed (personlig kontakt 
mellem indsatte og personale)
Tal fra Kriminalforsorgen viser, at den samlede 
magtanvendelse er steget i Kriminalforsorgen. 
Dette gælder såvel anvendelsen af peberspray 
som anvendelsen af tåregas, skjold og stav. 
Tallene dokumenterer endvidere en betydelig 
stigning i brugen af samtlige disciplinærstraffe. 

Undersøgelsen af praksis viser, at peberspray 
fortrinsvis har været anvendt i situationer, hvor 
der var tale om overvindelse af vold, eller hvor 
betjente har følt sig truet. Interviewene med 
fængselsbetjente peger imidlertid på, at fokus 
på dynamisk sikkerhed har en betydning for, 
om magt anvendes. Særligt tid til og aktiviteter 
med den indsatte ser ud til at kunne medføre, 
at anvendelsen af magt mindskes. 

Instituttet anbefaler på den baggrund:
•	 At den dynamiske sikkerhed styrkes 

yderligere i Kriminalforsorgen med henblik 
på at nedbringe magtanvendelse. 

•	 At Kriminalforsorgen iværksætter en 
undersøgelse af dels, hvad der særligt 
karakteriserer magtanvendelsessituationer, 
dels hvilke tiltag der kan iværksættes med 
hensyn til såvel konfliktforebyggelse som 
konflikthåndtering.
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I det følgende beskrives de enkelte ind-
beretninger om brugen af peberspray, som 
betjentene har foretaget i Statsfængslet i 
Nyborg, Køge Arrest og Københavns Fængsler, i 
alt 86 sager. Indberetningerne dækker perioden 
oktober 2011 til januar 2014.

PEBERSPRAY SOM ET MIDDEL TIL 
AT AFVÆRGE TRUENDE VOLD OG 
OVERVINDE VOLDSOM MODSTAND 

Sag 1 Københavns Fængsler 
En indsat sprayes med peberspray på et toilet/
baderum, fordi han ikke efterkommer en 
ordre fra en fængselsbetjent om at stoppe sit 
brusebad, som den indsatte ikke havde fået 
tilladelse til. Den indsatte kommer bl.a. med 
verbale trusler mod betjentene, da han bliver 
bedt om at stoppe badet. 

Anvendelsen af peberspray har ikke 
tilstrækkelig effekt, og fængselsbetjenten 
anvender herefter både greb og stav, da 
indsatte gør kraftig modstand. Den indsatte 
bliver dog først bragt under kontrol, efter at 
flere fængselsbetjente kommer til hjælp. 
Den indsatte lægges derefter i håndjern og 
anbringes i en sikringscelle. Eventuel sanering 

er ikke oplyst. Det er oplyst, at indsatte advares 
mod peberspray. 

Sag 2 Statsfængslet i Nyborg 
En indsat anmoder om at komme på 
sygeafdelingen for at få sin medicin. Den 
indsatte får at vide, at sygeafdelingen er 
kontaktet og vil kalde ham over, når de 
har mulighed for dette. Fordi indsatte 
ikke øjeblikkelig kan komme over på 
sygeafdelingen, begynder han at slå og sparke 
på inventaret i cellen. Fængselspersonalet 
går ind i hans celle for at tale med ham. Da 
fængselsbetjentene kommer ind, ”farer han 
op” og går direkte imod en af betjentene. 
Herefter anvendes peberspray mod den 
indsatte. Indsatte får efterfølgende skyllet 
pebersprayen af (saneret). Det fremgår ikke af 
rapporten, hvorvidt indsatte er blevet advaret 
om brugen af peberspray. 

Sag 3 Køge Arrest
To fængselsbetjente meddeler en indsat, at 
han grundet sin opførsel tidligere på dagen 
ikke kan have cellefællesskab. Indsatte 
er ikke enig i denne betragtning. Indsatte 
bliver ophidset og slår til den mad, der bliver 
tilbudt efterfølgende af fængselsbetjentene. 

BILAG 1
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Fængselsbetjenten forsøger at få indsatte ind i 
cellen, så døren kan lukkes. Indsatte beskrives 
herefter som truende og hæver armene op 
mod fængselsbetjenten, som om han vil slå ud 
efter ham. Fængselsbetjenten tager herefter 
fat i den indsattes arme og får ham ført ind i 
cellen. Da indsatte yder modstand mod dette, 
får han peberspray. Indsatte placeres herefter 
i sikringscelle. Indsatte bliver efterfølgende 
saneret. Indsatte advares inden brug af 
peberspray. 

Sag 4 Køge Arrest
En indsat kan ikke få cellefællesskab med 
en udvalgt indsat, fordi de to indsatte ikke 
sidder i samme sektion. Den indsatte er 
meget ophidset over dette og slår flere 
gange på døren og pifter ud af denne. Da 
fængselsbetjentene ser til den indsatte, har 
den indsatte lagt en kniv ved siden af sig selv 
på sengen og hældt sæbevand ud over gulvet i 
cellen. Indsatte bliver bedt om at komme ud af 
cellen til fængselsbetjentene, men afslår dette. 
Da den indsatte ikke vil komme ud af cellen og 
agerer truende, anvender fængselsbetjentene 
peberspray mod ham. Dette sker tre gange, 
uden at den indsatte kommer ud af cellen. 
Fængselsbetjentene trænger herefter ind i 
cellen ved hjælp af skjold. Da indsatte kommer 
ud af cellen, gør denne modstand, hvorefter 
stav anvendes to gange. Indsatte placeres 
efterfølgende i sikringscelle. Eventuel sanering 
er ikke oplyst. Det er oplyst, om indsatte 
advares mod peberspray.

Sag 5 Køge Arrest
I forbindelse med at indsatte får morgenmad, 
ønsker indsatte at få noget mælk. Indsatte 
bliver af fængselsbetjentene bedt om at 
komme med sin kop, så han kan få mælken 
hældt op i denne. Det vil indsatte ikke og 
prøver at flå mælken ud af fængselsbetjentens 
hænder. Indsatte slår efterfølgende ud efter 
fængselsbetjenten. Fængselsbetjenten 
tager armsnoningsgreb, og indsatte sætter 
sig til modværge, sparker og råber. Indsatte 
får herefter peberspray og placeres i 
observationscelle. Det fremgår ikke af 
rapporten, hvorvidt indsatte er blevet advaret 
om brugen af peberspray. Sanering er ikke 
oplyst. 

Sag 6 Køge Arrest
En indsat ringer efter en fængselsbetjent, og 
da denne ankommer, er den indsatte verbalt 
aggressiv mod betjenten og kaster en stol efter 
betjenten. Fængselsbetjenten forsøger at 
indlede dialog gennem lukket dør, mens den 
indsatte svarer ved at kaste ting mod døren 
og råbe. Indsatte bliver bedt om at kravle 
ud af cellen, og da han ikke gør det, får han 
peberspray. Han bliver efterfølgende indsat 
i sikringscelle. Indsatte bliver saneret. Det er 
oplyst, at indsatte advares mod peberspray.

Sag 7 Køge Arrest
En indsat er stærkt ophidset og truer en 
fængselsbetjent. Den indsatte bliver bedt om 
at dæmpe sig, hvilket han ikke efterkommer. 
Han går truende mod fængselsbetjenten. Da 
han ikke vil træde tilbage og lægge sig ned, 
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anvendes peberspray. Han bliver herefter indsat 
i sikringscelle. Det fremgår ikke af rapporten, 
hvorvidt indsatte er blevet advaret om brugen 
af peberspray. Sanering er ikke oplyst.

Sag 8 Køge Arrest
Indsatte er anbragt i observationscelle. I 
observationscellen begynder han at sparke 
hårdt og kraftigt på døren. Fængselsbetjentene 
råber til ham, at han skal lægge sig på gulvet, 
hvilket han nægter. Herefter anvendes 
peberspray. Da dette ikke har effekt, bliver 
indsatte taget med armsnoningsgreb og 
anbragt i isolationscelle. Det er oplyst, at 
indsatte advares mod peberspray. Sanering er 
ikke oplyst.

Sag 9 Køge Arrest
En indsat skal overflyttes fra observationscelle 
til sikringscelle, fordi han har udvist truende 
og voldsom adfærd. Da den indsatte forsøges 
overført til sikringscelle, gør han voldsom 
modstand, og peberspray bliver derfor anvendt 
mod ham. Det fremgår ikke af rapporten, 
hvorvidt indsatte er blevet advaret om brugen 
af peberspray. Sanering er ikke oplyst.

Sag 10 Køge Arrest
En indsat ringer efter en fængselsbetjent 
om natten/tidlig morgen og forklarer, at han 
ikke er tryg i sin celle. Indsatte virker meget 
skræmt og beskrives som urolig og vævende. 
Fængselsbetjentene tilbyder, at han kan 
anvende en anden celle nede i kælderen, hvilket 
indsatte afslår. Efter et toiletbesøg vil indsatte 
stadig ikke ind på sin celle. Herefter anvender 

fængselsbetjentene armsnoningsgreb og fører 
indsatte ned i kælderen. Da fængselsbetjentene 
når cellen i kælderen, vrider indsatte sig løs. 
Der bliver herefter anvendt peberspray mod 
indsatte og armsnoningsgreb. Herefter bliver 
indsatte båret ind i sikringscelle. Det er oplyst, 
at indsatte advares mod peberspray. Indsatte 
bliver saneret.
 
Sag 11 Køge Arrest
En indsat beder om at få udleveret en cd, som 
sidder i det tv, der tidligere er blevet udtaget fra 
hans celle (fordi han ikke ønsker at betale leje 
af tv). Det er ikke muligt at få cd’en ud, hvilket 
meddeles den indsatte. Den indsatte er truende 
og aggressiv i sin adfærd og bliver indsat 
i observationscellen. I observationscellen 
ringer den indsatte på efter et stykke tid. Da 
fængselsbetjenten kommer ind i cellen, er den 
indsatte aggressiv og truende, og der anvendes 
derfor peberspray. Herefter bliver indsatte 
ført til sikringscelle. Det er oplyst, at indsatte 
advares mod peberspray. Indsatte bliver 
saneret.

Sag 12 Køge Arrest
En indsat skal flyttes til en anden celle og 
protesterer mod dette. Han råber og banker 
højlydt på døren. Han bliver bedt om at dæmpe 
sig, hvilket han ignorerer. Det besluttes herefter, 
at han skal overflyttes til observationscelle. I 
cellen bliver han bedt om at lade sig visitere, 
hvilket han nægter. Han råber fortsat og sparker 
til inventaret. Derefter får han peberspray. Efter 
ca. 10 minutter får han peberspray igen, fordi 
han fortsat er meget opfarende og truende. 
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Herefter iføres han håndjern og anbringes i 
sikringscelle, hvor han fastspændes. Det er 
oplyst, at indsatte advares mod peberspray. 
Sanering tilbydes. 

Sag 13 Køge Arrest
En indsat oplyses om, at han sandsynligvis 
ikke bliver prøveløsladt, da han har en række 
verserende sager. Indsatte bliver ophidset over 
dette. 20 minutter senere begynder indsatte at 
sparke og hamre voldsomt på døren. Der bliver 
derfor åbnet ind til indsatte, der råber ad de 
ansatte og rammer en fængselsbetjent med et 
knytnæveslag. Herefter får indsatte peberspray 
og indsættes i sikringscelle. Det fremgår ikke af 
rapporten, hvorvidt indsatte er blevet advaret 
om brugen af peberspray. Sanering er ikke 
oplyst.

Sag 14 Statsfængslet i Nyborg
En indsat ringer på og vil gerne købe cigaretter. 
Dette afslås, da han ikke har nogen penge. 
Kort efter ringer den indsatte på igen. Han har 
ødelagt et spejl og fået en rift på fingeren. 
Indsatte fortsætter med at spørge efter 
cigaretter og virker truende. Indsatte siger også 
en række ukvemsord efter betjenten. Betjenten 
lukker døren til indsatte for, ifølge rapporten, 
ikke at optrappe konflikten. Ca. en time senere 
har indsatte sparket gentagne gange på 
døren. Fængselsbetjente ankommer og beder 
indsatte om at hidse sig ned og ikke sparke 
til inventaret. Det er ikke muligt at indlede 
en samtale. Fængselsbetjenten vil herefter 
igen lukke døren til cellen, hvorpå indsatte 
truer fængselsbetjenten med ordene: ”Du 

kan bare vente, til jeg kommer ud, din hund.” 
Da fængselsbetjenten spørger til, hvad den 
indsatte sagde, kommer den indsatte hen mod 
fængselsbetjenten og virker truende. Herefter 
anvendes peberspray. Stav bliver efterfølgende 
brugt for at kunne sætte håndjern på. 
Armsnoningsgreb bliver også anvendt. Herefter 
bliver indsatte ført til sikringscelle. Det er 
oplyst, at indsatte advares mod peberspray. 
Sanering er ikke oplyst. 

Sag 15 Statsfængslet i Nyborg
En indsat kommer retur til sin celle efter 
anbringelse i observationscelle. Efter et par 
timer begynder den indsatte at ødelægge 
inventaret i sin celle og råbe og skrige. 
Fængselsbetjente åbner herefter ind til 
indsatte iført skjolde, hjelm, benskinner og 
handsker. Indsatte er efter rapporten ”i en 
position, så peberspray straks anvendes”, og 
der advares ikke mod brug af peberspray. 
Indsatte får håndjern på og indsættes i 
sikringscelle. Der er efterfølgende samtale 
med indsatte, der fortæller, at han føler 
sig truet af andre medindsatte. Det aftales 
med den indsatte, at denne vil blive flyttet 
efterfølgende. Indsatte saneres. 

Sag 16 Statsfængslet i Nyborg
En indsat bliver kaldt til ”lægefremstilling”. På 
vejen derhen er indsatte truende og anvender 
en række ukvemsord. Fængselsbetjentene 
tager fat i hans arme og fører ham. Indsatte 
forsøger herefter at vriste sig fri og gøre 
udfald, hvorefter peberspray anvendes. Der 
advares ikke mod brugen af peberspray. 
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Indsatte lægges ned på jorden, og der bruges 
armsnoningsgreb og benlås. Herefter ilægges 
indsatte i håndjern og føres til sikringscelle. 
Sanering er ikke oplyst.

Sag 17 Statsfængslet i Nyborg
En indsat beder en fængselsbetjent om sin 
medicin, men der er ikke nogen medicin til 
udlevering før to timer senere. Da den indsatte 
får afslag på udlevering af medicin, bliver 
den indsatte ophidset og truer personalet. 
Personalet forklarer indsatte, at trusler er 
uacceptable. Da indsatte kommer truende 
hen imod personalet, giver fængselsbetjenten 
denne et kraftigt skub i brystkassen, så han 
vælter omkuld. Herefter får han peberspray, 
uden advarsel. Armsnoningsgreb og håndjern 
benyttes. Sanering er ikke oplyst. 

Sag 18 Statsfængslet i Nyborg
En indsat bliver opsagt som gangmand af 
sikkerhedsmæssige årsager og er ophidset 
over dette. Indsatte begynder at kaste med 
celleinventaret og råbe ukvemsord. Indsatte 
taler også om, at han skal pakke, fordi han 
skal ”ud på en længere rejse”. På grund af 
indsattes opførsel vælger fængselsbetjentene 
at aflyse et aftalt overvåget besøg med 
indsattes kone. Da indsatte overbringes 
besked om aflysning af besøg, slår indsatte ud 
mod fængselsbetjenten. Herefter anvendes 
peberspray. Armsnoningsgreb og benlås 
anvendes såvel som håndjern. Indsatte 
anbringes i observationscelle. Det fremgår ikke 
af rapporten, hvorvidt indsatte er blevet advaret 
om brugen af peberspray. Indsatte saneres. 

Sag 19 Statsfængslet i Nyborg
En indsat meddeles, at denne skal skifte celle 
og afsone i en anden afdeling. Det ønsker 
den indsatte ikke. Indsatte ringer senere efter 
fængselsbetjentene, men betjentene kan 
ikke åbne døren, fordi den er blokeret. Efter 
samtale med indsatte, uden resultat, beslutter 
fængselsbetjente at trænge ind i cellen via 
brug af rambuk. Døren brydes ned og skubbes 
til side. Personalet er iført skjold og andet 
sikkerhedsudstyr. Indsatte får herefter besked 
om at lægge sig på gulvet, en besked indsatte 
ikke efterkommer. Indsatte stiller sig med 
front mod personalet med knyttede hænder. 
Denne opførsel bliver set som truende af 
fængselspersonalet, og peberspray anvendes. 
Armsnoningsgreb anvendes efterfølgende. 
Herefter føres indsatte til sikringscelle. Det 
fremgår ikke af rapporten, hvorvidt indsatte 
er blevet advaret om brugen af peberspray. 
Sanering er ikke oplyst.

Sag 20 Statsfængslet i Nyborg
En indsat er ophidset over, at han angiveligt 
har ventet længe på, at fængselsbetjente 
skulle komme og åbne for ham. Indsatte 
fortæller, at han mener, fængselspersonalet 
skal imødekomme hans behov, uden at han 
skal vente på dette. Han lukkes derefter på 
toilet og tilbage i cellen. Han ringer senere på 
fra cellen og benytter her nødkaldet. Da de 
kommer ind i cellen, går den indsatte frem 
mod betjenten med knyttede hænder, mens 
han råber. Peberspray bliver herefter anvendt 
efter advarsel. Indsatte iføres håndjern og bliver 
placeret i sikringscelle. Indsatte saneres. 
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Sag 21 Statsfængslet i Nyborg
En indsat er ophidset og har i løbet af et 
par timer ringet på både nødkaldet og 
samtaleanlægget en del gange. Der er 
åbnet ind til ham flere gange, hvor indsatte 
alligevel ikke ønskede noget specifikt. Den 
indsatte sparker også på døren. På et tidspunkt 
sparker den indsatte hårdt på døren igen, 
og da betjenten kommer, gør den indsatte 
antræk til at slå ud efter betjenten. Herefter 
anvendes peberspray. Den indsatte anbringes 
efterfølgende i observationscelle og saneres. 
Det er oplyst, at indsatte advares mod 
peberspray.

Sag 22 Statsfængslet i Nyborg
En indsat er blevet overflyttet fra et andet 
fængsel og er ved ankomsten ophidset. Indsatte 
har gentagne gange benyttet nødkaldet og 
samtaleanlægget. Indsatte beskrives som 
truede og kommanderende i sin væremåde 
over for personalet. Ved madudlevering åbner 
fire betjente for den indsatte. Indsatte er fortsat 
hidsig og aggressiv. For at undgå yderligere 
optrapning af situationen søger personalet at 
lukke døren igen, hvilket ikke lykkes. Indsatte 
beordres til at lægge sig ned, hvilket han ikke 
efterkommer. Indsatte står med knyttede 
hænder og giver indtryk af, at han vil kunne 
finde på at slå. Herefter anvendes først greb, 
hvor den indsatte kommer ned at ligge. Da han 
kæmper voldsomt imod, anvendes peberspray. 
Håndjern påføres, og indsatte anbringes i 
sikringscelle. Det fremgår ikke af rapporten, 
hvorvidt indsatte er blevet advaret om brugen af 
peberspray. Sanering er ikke oplyst.

Sag 23 Statsfængslet i Nyborg
En indsat er oprevet over en besked om, at 
han skal sendes til sit hjemland. Da samtalen 
om hjemsendelse finder sted, bliver han 
meget ophidset og kaster med stor kraft 
en fjernbetjening mod overvagtmesterens 
hoved. Da han løber frem mod døren, 
anvendes peberspray uden advarsel. Fire 
fængselsbetjente trænger herefter ind i cellen 
og beder ham om at lægge sig på gulvet, 
hvilket han efterkommer. Fængselsbetjente 
er udstyret med skjold. Håndjern påsættes, 
og den indsatte overføres til sikringscelle. 
Sanering er ikke oplyst. 

Sag 24 Statsfængslet i Nyborg
En indsat anbringes i kondirum, mens hans 
celle bliver visiteret. Indsatte er utilfreds 
med dette og ringer kort tid efter til 
fængselsbetjentene. Indsatte råber højt ved 
betjentenes ankomst og truer med at smide 
en metalgenstand efter betjentene. Indsatte 
smider herefter metalgenstanden efter 
betjentene, hvorefter der anvendes peberspray. 
Den indsatte lægges i håndjern og anbringes i 
sikringscelle. Det er oplyst, at indsatte advares 
mod peberspray. Sanering ikke oplyst. 

Sag 25, 26, 27, 28, 29, 30 Køge Arrest. 
Sagerne er refereret samlet, fordi det var en 
slåskamp med flere implicerede 
Der bliver brugt peberspray under en gårdtur, 
hvor der opstår slagsmål. Det fremgår ikke af 
rapporten, hvorvidt indsatte er blevet advaret 
om brugen af peberspray. Sanering er ikke 
oplyst.
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Sag 31 og 32 Københavns Fængsler. Sagerne 
er refereret samlet, fordi det var en slåskamp 
med flere implicerede
Under en gårdtur kommer to indsatte op at 
slås. De indsatte bliver af fængselsbetjentene 
bedt om at stoppe. De indsatte stopper ikke og 
får efterfølgende peberspray. Herefter bliver 
de ført tilbage til egen celle og saneret. Det er 
oplyst, at indsatte advares mod peberspray.
 
Sag 33 Københavns Fængsler 
I forbindelse med en gårdtur angriber en 
indsat en anden indsat. Indsatte bliver af en 
fængselsbetjent ført op af en trappe, mens 
han gør modstand og holder fast i gelænderet. 
Da han kommer op for enden af trappen, er 
han meget ophidset, hvorefter han får et slag 
med stav på højre skulderblad. Indsatte får 
efterfølgende peberspray efter at være blevet 
advaret om dette. Indsatte saneres. 

Sag 34 Københavns Fængsler 
En indsat ringer på for at benytte toilettet og 
bliver lukket ud af cellen af to betjente. Den 
indsatte går uden varsel til angreb på en af 
betjentene og tildeler ham to slag i ansigtet. 
Betjenten skubber indsatte væk og sparker 
ud mod indsatte, da indsatte atter træder 
frem mod ham. Herefter bliver først anvendt 
stav og så peberspray. Indsatte lægges i 
armsnoningsgreb, i håndjern og anbringes i 
sikringscelle. Indsatte bliver saneret. Det er 
oplyst, at indsatte advares mod peberspray.

Sag 35 og 36 Københavns Fængsler 
To indsatte er oppe at slås under en gårdtur, 

og der anvendes peberspray for at stoppe 
slagsmålet. Det er oplyst, at indsatte advares 
mod peberspray. Sanering ikke oplyst. 

Sag 37 Københavns Fængsler
En indsat ringer på kl. 22.45 og beder 
fængselsbetjente om sin medicin. Det 
bemærkes i rapporten, at den indsatte tit 
beder om medicin om natten. Da indsattes 
medicin først må udleveres kl. 8.00, får den 
indsatte afslag på dette. Det bemærkes i øvrigt, 
at den indsattes psykiske tilstand har været 
i forværring. Da den indsatte ringer på igen, 
og der åbnes for ham, farer han op mod en af 
betjentene. Døren lukkes, og indsatte råber og 
skriger og sparker på døren. Døren åbnes igen, 
og da den indsatte farer frem mod betjentene, 
benyttes peberspray. Der bliver anvendt greb, 
og den indsatte føres til observationscelle. Det 
er oplyst, at indsatte advares mod peberspray. 
Indsatte tilbydes sanering. 

Sag 38 og 39 Københavns Fængsler
To indsatte er oppe at slås under en gårdtur. 
Betjente råber, at de skal stoppe. Der bliver 
anvendt peberspray uden effekt. En betjent 
bruger stav mod en af de indsatte, og han får 
håndjern på. Der anvendes armsnoningsgreb 
på den anden indsatte, og de indsatte føres 
væk. Det fremgår ikke af rapporten, hvorvidt 
indsatte er blevet advaret om brugen af 
peberspray. Indsatte saneres.
 
Sag 40 Københavns Fængsler
En indsat er ved at ødelægge vinduet i cellen 
med sin termokande. Indsatte bliver flere 
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gange bedt om at stoppe og lægge sig ned. Det 
bliver vurderet, at der er chance for, at indsatte 
vil anvende glasskår mod personalet eller 
mod sig selv. Peberspray bliver efterfølgende 
anvendt. Indsatte bliver voldsom og råber, 
at han vil slå personalet ihjel. Indsatte slår 
betjenten med knyttet næve. Herefter 
anvendes stav, og indsatte lægges i håndjern 
og indsættes i sikringscelle. Indsatte bliver 
saneret. Det er oplyst, at indsatte advares mod 
peberspray.
 
Sag 41 Københavns Fængsler
En indsat er ophidset over, at aftensmaden 
uddeles senere end normalt. Da betjentene 
kommer med maden, træder indsatte frem 
mod betjenten med højre hånd knyttet. 
Indsatte råber ukvemsord efter betjenten og 
kaster madbakken mod denne. Herudover 
kommer indsatte med personlige trusler. 
Armsnoningsgreb anvendes. I elevatoren ned 
til sikringscellen ligger indsatte på maven. 
Indsatte bliver igen truende og reagerer 
fysisk voldsomt, bl.a. prøver indsatte at bide 
personalet og at komme fri af påsatte håndjern. 
Herefter anvendes peberspray. Indsatte bliver 
saneret. Det er oplyst, at indsatte advares mod 
peberspray.

Sag 42 Københavns Fængsler
En indsat er ved at ødelægge inventaret i sin 
celle, inklusive vinduer, håndvask og skabe. Den 
indsatte har ifølge rapporten tidligere ytret, at 
han er latent suicidal. Det bliver besluttet at 
bruge peberspray mod ham på grund af hans 
voldsomme adfærd. Det hedder endvidere 

som begrundelse, at kommunikation af 
sprogmæssige årsager er umulig. Peberspray 
bliver anvendt ind ad en sprække i døren og 
gennem det ødelagte vindue, og et skjoldhold 
rykker ind og ifører indsatte håndjern. Indsatte 
placeres i sikringscelle. Det fremgår ikke af 
rapporten, hvorvidt indsatte er blevet advaret 
om brugen af peberspray. Det oplyses, at 
indsatte er tilset af sygeplejerske, men ikke om 
indsatte er blevet saneret. 

Sag 43 Københavns Fængsler
En indsat skal fremstilles i byretten og er 
både urolig og utilfreds under mødet. Ved 
tilbagevenden til retslokalet bliver indsatte 
fortsat frihedsberøvet, og retsmødet slutter. 
Indsatte giver ifølge rapporten udtryk for, at 
han har det psykisk dårligt og vil tage livet af 
sig selv. På vej mod en elevator vender indsatte 
sig rundt og slår en af fængselsbetjentene 
med knyttet hånd i tindingen. Armsnoning 
bliver forsøgt og peberspray derefter anvendt. 
Indsatte føres herefter retur til celleafdelingen. 
Øjne skylles. Det er oplyst, at indsatte advares 
mod peberspray.
 
Sag 44 Københavns Fængsler
Da betjente åbner for en indsat, har denne 
smurt fæces rundt om døren og er nøgen 
bortset fra noget iturevet tøj. Indsatte spørger, 
om han må komme på toilettet, hvilket han får 
lov til. Da døren lukkes på toilettet, går indsatte 
i gang med at ødelægge toilet og håndvask. Da 
døren bliver åbnet til toilettet, løber indsatte 
direkte mod betjentene med højre hånd knyttet 
og trukket tilbage. Peberspray anvendes 
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herefter (advarsel ikke oplyst). Pebersprayen 
har dog ikke effekt, da den indsatte har 
bundet et klæde om ansigtet. Indsatte går 
efterfølgende til angreb på betjentene, der 
står i døren, hvorefter betjentene anvender 
stav. Greb og benlås anvendes også, og 
indsatte lægges i håndjern. Indsatte placeres 
i sikringscelle. Det er ikke oplyst, hvorvidt 
indsatte saneres. 

Sag 45 Københavns Fængsler
En indsat har ødelagt et bord i en 
observationscelle og banker løs på døren 
med bordpladen. Efter advarsel, hvor indsatte 
fortsætter med trusler mod personalet, bliver 
peberspray anvendt. Herefter anvendes greb 
og håndjern. Indsatte føres til sikringscelle og 
bliver saneret. 

Sag 46 og 47 Københavns Fængsler
To indsatte kommer op at slås under en gårdtur. 
De forfølger på et tidspunkt hinanden og 
kommer i nærheden af en anden indsat med 
et lille barn. De bliver bedt om at stoppe, og 
betjente prøver at skille dem ad. Efter advarsel 
anvendes peberspray. Sanering er ikke oplyst.
 
Sag 48 Københavns Fængsler
En indsat begynder at råbe højt fra sin 
observationscelle og slå og sparke på døren. 
Da personalet forsøger at tale ham til ro, bliver 
han voldsom og begynder at slå kroppen/
hovedet ind i døren flere gange. For at stoppe 
selvbeskadigelse advarer personalet mod 
peberspray og anvender den efterfølgende. 
Personalet prøver herefter at anvende greb 

med henblik på at få den pågældende ind 
i sikringscellen. Indsatte gør imidlertid 
modstand med spark og bid. Herefter bliver der 
anvendt peberspray igen. Herudover anvendes 
stav. Indsatte bliver efterfølgende spændt fast 
og saneret. 

Ved tilsyn bemærker lægen, at indsatte 
er i affekt og anmoder om overflytning til 
psykiatrisk afdeling. Han bliver henvist til 
psykiater med henblik på revurdering.

Sag 49 Københavns Fængsler
En indsat har et par timer været tiltagende 
højrystet. Indsatte begynder på et tidspunkt at 
ødelægge inventaret i cellen. Da personalet 
henvender sig, kaster indsatte et afbrækket 
stoleben mod personalet. Indsatte bliver 
advaret om peberspray, såfremt han ikke 
lægger stolebenet på jorden. Da indsatte 
ikke efterkommer dette, bliver peberspray 
anvendt. Indsatte ilægges håndjern og føres 
til observationscelle, hvor indsatte saneres. 
Efter nogle timer i observationscelle begynder 
indsatte at banke sit hoved ind i celledøren og 
overføres herefter til sikringscelle. 

Sag 50 Københavns Fængsler
En indsat er vred over, at han først kan få sine 
købmandsvarer den efterfølgende dag. Da 
han får det at vide, bliver han rasende, råber 
og begynder at ødelægge ting i sin celle. Da 
fængselsbetjentene kommer ind på cellen, 
kaster den indsatte en stol samt skabslåger 
efter dem. Peberspray anvendes efter advarsel. 
Indsatte får håndjern på og tæppe over sit 
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hoved, da han spytter. Indsatte anbringes i 
sikringscelle og saneres.
 
Sag 51 Københavns Fængsler
En indsat sparker på celleinventaret og råber 
en række uforståelige gloser. Der er tvivl 
om, hvorvidt indsatte har ødelagt vinduet 
og derved fået et stikvåben. Indsatte har 
blokeret indgangen til cellen. Det lykkes 
betjentene at åbne døren lidt. Efter advarsel 
sprøjter personalet peberspray ind i rummet. 
Personalet trænger herefter ind i cellen og 
anvender greb. Indsatte gør kraftig modstand 
og bliver lagt ned for at kunne få fat i ham. 
Sanering tilbydes. 

Sag 52 Københavns Fængsler
En indsat bliver lukket på toilettet fra sin 
observationscelle. Han ødelægger toilettet 
og smører sig ind i fæces. Et skjoldhold stilles 
op, og kommunikation forsøges herefter. 
Kommunikation mislykkes, og indsatte yder 
voldsom modstand. Herefter anvendes 
peberspray. Indsatte belægges med håndjern 
og spules let med vandslagen. Herefter 
bæres han til sikringscelle. Lægen henviser 
efterfølgende indsatte til psykiatrisk tilsyn med 
tolk. Det fremgår ikke af rapporten, hvorvidt 
indsatte er blevet advaret om brugen af 
peberspray. Sanering er ikke oplyst.
 
Sag 53 Københavns Fængsler
En indsat er ophidset over ikke at have fået 
sine købmandsvarer og får besked om, at 
det skyldes, at der ikke er nogen penge på 
hans konto. Indsatte begynder at råbe, og 

med jævne mellemrum sparker han også på 
døren. Da en betjent kommer ind i cellen, 
ødelægger indsatte et glas og kaster rundt med 
celleinventaret. Det besluttes herefter at lave 
et skjoldhold. Indsatte har barrikaderet døren, 
men det lykkes at åbne døren tilstrækkeligt til, 
at betjentene kan trænge ind. Indsatte sprayes 
i ansigtet to gange efter advarsel. Indsatte 
bløder kraftigt fra bryst og arme i forbindelse 
med selvbeskadigelse. Indsatte ilægges 
håndjern og føres til sikringscelle, hvor han 
tilbydes sanering og tilses af sygeplejerske. 

Sag 54 Københavns Fængsler
En indsat skal flyttes til et andet fængsel. 
Indsatte vil ikke medvirke til dette. Indsatte 
bliver bedt om at lægge sig på gulvet med 
hænderne på ryggen. Dette gentages. Indsatte 
vil stadig ikke medvirke. Efter advarsel 
anvendes peberspray. Herefter anvendes greb 
og håndjern. Sanering er ikke oplyst.
 
Sag 55 Københavns Fængsler
En indsat skal udvises, men vil ikke følge med 
ved afhentning. Da døren åbnes, står indsatte 
med et barberblad i hånden. Indsatte får 
besked på at lægge det, men putter det i stedet 
i munden. Der anvendes derefter peberspray 
for at få indsatte til at smide bladet. Indsatte 
bliver efterfølgende lagt ned og lagt i håndjern 
og spytter barberbladet ud på gulvet. Indsatte 
saneres efterfølgende. Det fremgår ikke af 
rapporten, hvorvidt indsatte er blevet advaret 
om brugen af peberspray.
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Sag 56 Københavns Fængsler
Under en gårdtur opstår der er et slagsmål. 
Betjentene beder de indsatte om at stoppe. 
Da de ikke stopper, sprøjtes peberspray ind i 
gårdtursburet. Det er oplyst, at indsatte advares 
mod peberspray. Indsatte saneres ikke, da han 
ikke bliver ramt i ansigtet. 

Sag 57 Københavns Fængsler
En indsat beder om at komme på toilettet 
og beder samtidig om at få en lighter fra en 
medindsat, som han mente, var i besiddelse 
af denne. Den indsatte meddeles, at den 
medindsatte ikke er i besiddelse heraf, og at 
han skal løse sagen på gårdturen. Indsatte 
ønsker herefter at ringe til sin advokat, 
hvilket bliver afslået. Indsatte følges herefter 
til toilettet. Herefter bliver indsatte ifølge 
rapporten meget aggressiv og hysterisk og 
begynder at slå og sparke voldsomt på døren. 
Indsatte bliver bedt om at dæmpe sig, men 
bliver tiltagende hysterisk. Indsatte forsøges 
dæmpet via samtale, uden resultat. Indsatte 
bliver herefter advaret om, at peberspray vil 
blive brugt. Peberspray bliver herefter brugt 
inde på toilettet, hvorefter døren låses. Efter et 
par minutter påføres indsatte håndjern og føres 
til sikringscelle. Indsatte tilbydes sanering. 

Sag 58 Københavns Fængsler
En indsat i observationscelle har ringet på. 
Han har smurt observationsglasset ind i 
fæces og beder om vand. Da vandet bliver 
afleveret, kaster indsatte en kop med urin 
efter personalet. Indsatte råber og skriger 
herudover og sparker på døren. Det bliver 

herefter besluttet at overføre ham til en 
sikringscelle. Fængselsbetjente går ind i cellen 
iført dragter og skjolde og trukket peberspray. 
Indsatte løber frem mod en af betjentene. 
Fængselsbetjentene advarer herefter og 
anvender peberspray. Herudover anvendes stav. 
Indsatte sparker og spytter og bliver anbragt i 
sikringscelle. Herefter tilbydes sanering. 

Sag 59 Københavns Fængsler
Indsatte har efter fremstilling i dommervagten 
været opfarende og hidsig og har gentagne 
gange banket og sparket på celledøren. 
Efter at have været tilset af sygeplejerske 
begynder indsatte at kaste med inventaret 
i cellen. Det besluttes at anbringe indsatte 
i observationscelle af hensyn til orden og 
sikkerhed. Uden for observationscellen slår 
indsatte en fængselsbetjent i ansigtet. Indsatte 
skubbes ind i cellen. Fængselsbetjentene 
trækker stavene, og indsatte trækker sig tilbage 
i observationscellen. En fængselsbetjent 
forsøger at få den indsatte til at lade sig visitere, 
men indsatte er fortsat aggressiv, og der er 
frygt for, at han vil angribe personalet igen. Da 
indsatte ikke efterkommer ordre om at lægge 
sig på cellesengen, og da der er frygt for, at 
indsatte vil angribe personalet igen, anvendes 
peberspray. Det oplyses, at indsatte har en 
diagnose (paranoid skizofreni). Indsatte bliver 
saneret. Det er oplyst, at indsatte advares mod 
peberspray.

Sag 60 Københavns Fængsler
En indsat kommer retur fra retten, hvor han er 
blevet ikendt udvisning. Kort efter at indsatte 
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er lukket ind i cellen, begynder indsatte at 
splitte cellen ad. Indsatte forsøges talt til ro, 
og da dette ikke lykkes, anvendes peberspray. 
Indsatte pålægges efterfølgende håndjern. 
Indsatte bliver saneret. Det er oplyst, at indsatte 
advares mod peberspray.

Sag 61 Københavns Fængsler
Der høres høje brag fra en celle. Indsatte har 
bl.a. ødelagt en rude. Der bliver samlet et 
skjoldhold, og døren åbnes ind til indsatte. 
Indsatte bliver bedt om at lægge sig på 
gulvet, men efterkommer ikke dette. Indsatte 
pacificeres på sengen af skjoldholdet, men 
yder fortsat stor modstand. Indsatte nikker en 
fængselsbetjent en skalle. Herefter anvendes 
stav. Da dette ikke har effekt, anvendes, efter 
advarsel, peberspray. Indsatte anbringes i 
sikringscelle og saneres. 

Sag 62 Københavns Fængsler
To indsatte ligger på jorden og slås på gårdturs-
arealet. De indsatte bliver anråbt og bliver bedt 
om at stoppe. Da de ikke stopper, anvendes 
peberspray efter advarsel. Indsatte iføres 
håndjern og føres tilbage til deres celler. De 
bliver herefter saneret. 

PEBERSPRAY SOM MIDDEL TIL AT 
HINDRE SELVMORD/SELVBESKADIGELSE 

Sag 63 Københavns Fængsler 
En indsat truer i sin celle med at ville skære 
sin hals over. En fængselsbetjent anvender 
peberspray for at hindre den indsatte i dette. 
Indsatte bliver herefter under voldsom 

modstand anbragt i sikringscelle, hvor han 
fikseres. Her bliver han tilbudt sanering. Det 
fremgår ikke af rapporten, hvorvidt indsatte er 
blevet advaret om brugen af peberspray.

Sag 64 Køge Arrest
En indsat ringer efter fængselsbetjenten. Da 
fængselsbetjenten ankommer, har den indsatte 
snitsår på armen og virker truende. Da det er 
svært at skabe kontakt til indsatte, og indsatte 
griber en bordkniv og stikker den op på siden af 
sin hals, bliver han bedt om at forlade cellen. 
Da han nægter dette, får han peberspray og 
bliver ført til observationscelle. Indsatte bliver 
saneret. Det er oplyst, at indsatte advares mod 
peberspray.

Sag 65 Statsfængslet i Nyborg
En indsat er meget oprevet over, at en 
fængselsbetjent ikke vil imødekomme hans 
ønske om at få sin socialrådgivers navn, da 
denne anmodning bliver opfattet som en 
trussel mod socialrådgiveren. Indsatte er 
højtråbende og truende, og grundet dette 
bliver han bedt om at pakke en taske for at blive 
ledsaget til isolationsafdelingen. Indsatte vil 
ikke flyttes. Indsatte tager efterfølgende en 
smørekniv og truer med selvbeskadigelse, hvis 
personalet ikke vil gå ud af cellen. Personalet 
vurderer efterfølgende, at der er fare for 
selvbeskadigelse og sprøjter den indsatte med 
peberspray. Indsatte bliver herefter anbragt 
i sikringscelle. Indsatte bliver saneret. Det er 
oplyst, at indsatte advares mod peberspray.
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Sag 66 Københavns Fængsler
En læge har tilset en indsat, men har ikke 
efterkommet indsattes ønsker. Indsatte 
begynder kort efter at råbe og sparke på døren. 
Personalet forsøger at kommunikere med 
indsatte, men uden succes. Da overvagtmester 
ankommer, har indsatte smurt sig ind i fæces 
og hamrer sit hoved mod døren. To betjente 
kommer efterfølgende ind i cellen iført skjold. 
Peberspray anvendes efterfølgende. Indsatte 
iføres håndjern og bæres til sikringscelle. Det 
fremgår ikke af rapporten, hvorvidt indsatte 
er blevet advaret om brugen af peberspray. 
Sanering er ikke oplyst.

Sag 67 Københavns Fængsler
En indsat har blokeret sin dør, og betjentene 
kan se, at der er blod på håndvask og skab. 
Indsatte bliver bedt om at fjerne sengen, men 
efterkommer ikke dette. Peberspray anvendes 
herefter. Efter flere forsøg med peberspray vil 
indsatte stadig ikke ud af cellen og lægger sig 
heller ikke på gulvet. Indsatte beskrives som 
truende. To betjente trænger herefter ind i 
cellen med anvendelse af skjold. Herudover 
anvendes stav. Indsatte bliver efterfølgende 
lagt i håndjern. Det viser sig efterfølgende, at 
indsatte har skåret et dybt snit i indersiden af 
håndleddet. Indsatte anbringes i sikringscelle. 
Indsatte forklarer efterfølgende til lægen, at 
han de sidste par dage havde gjort opmærksom 
på, at han ikke kunne holde det ud mere, og 
at han ”havde fået nok af at sidde i fængslet 
alene i julen”. Det fremgår ikke af rapporten, 
hvorvidt indsatte er blevet advaret om brugen 
af peberspray. Sanering er ikke oplyst.

Sag 68 Københavns Fængsler
En indsat sparker meget voldsomt til døren i 
sin observationscelle. Personalet forsøger at 
tale indsatte til ro, hvorefter indsatte stiller sig 
med ryggen til væggen og banker baghovedet 
kraftigt mod muren. Indsatte bliver bedt om at 
komme hen til døren, så han kan få håndjern 
på, men fortsætter sin selvbeskadigelse. 
Efter advarsel bliver indsatte sprøjtet med 
peberspray og iført håndjern gennem lugen 
i døren. Indsatte gør modstand mod at blive 
anbragt i sikringscelle og bliver derfor tildelt 
stav. Indsatte anbringes efterfølgende i 
sikringscelle. Indsatte saneres. 

Sag 69 Københavns Fængsler
En indsat oplyses, at han skal til Flygtninge-
nævnet. Indsatte taler dårligt engelsk og er 
svær at kommunikere med. Indsatte ringer 
lidt senere på og spørger personalet, hvornår 
han skal af sted, og han får besked om, at 
han vil blive hentet. Kort efter høres larm fra 
cellen, som om han kaster rundt med tingene 
og sparker på døren. Indsatte tager en kniv op 
til halsen og siger, at han vil slå sig selv ihjel. 
Herefter anvendes peberspray. Han bliver 
lagt i håndjern og efterfølgende anbragt i 
observationscelle og saneret. Det er oplyst, at 
indsatte advares mod peberspray.

Sag 70 Københavns Fængsler 
En indsat er ved at ødelægge ting i sin celle. 
Gennem kighullet er det muligt at se, at 
indsatte har ødelagt ruden i sin celle. Da der 
åbnes til cellen, fægter indsatte med et glassår 
op og ned af sin hals. Han virker forvirret og 
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ude af balance. For at undgå selvbeskadigende 
adfærd gives peberspray efter advarsel. 
Indsatte føres med greb til observationscelle, 
hvor han saneres. Lægen bemærker, at den 
indsatte ønsker en tolk. Lægen skriver også, at 
han er svær at kommunikere med. 

Sag 71 Københavns Fængsler
En indsat har ødelagt et vindue i sin celle og 
stikker sig selv i maven med glasset. Indsatte 
advares om, at peberspray bliver anvendt, hvis 
han ikke stopper sin adfærd. Da indsatte fortsat 
stikker sig med glasset, gives peberspray. 
Indsatte placeres efterfølgende i sikringscelle. 
Indsatte bliver saneret. Det er oplyst, at indsatte 
advares mod peberspray.

Sag 72 Københavns Fængsler
En indsat er urolig og råber og banker på døren. 
Indsatte fortæller, at han har det meget skidt 
i sin celle. Fængselspersonalet prøver flere 
gange at tale ham til ro, hvilket lykkes i en 
periode, men indsatte starter så med at larme 
igen. En fængselsbetjent går på et tidspunkt 
ind i cellen, hvor indsatte har gemt sig bag 
ved skabet. Indsatte advares mod peberspray, 
og der sprayes to gange. Indsatte anbringes 
efterfølgende i sikringscelle og saneres.

Sag 73 Københavns Fængsler
En indsat hamrer på døren på cellen efter en 
samtale med områdelederen. Efter at have 
hamret på døren i 40 minutter uden stop 
begynder han at hamre sit hoved ind i døren. 
En fængselsbetjent åbner til indsatte, som 
har et vildt udtryk i øjnene. Indsatte bliver 

bedt om at sætte sig på sengen, ellers vil han 
få peberspray. Indsatte sprayes derefter med 
peber. Indsatte placeres i sikringscelle og bliver 
saneret. 

Sag 74 Københavns Fængsler 
En indsat banker en glasplade fra køleskabet 
mod vasken. Indsatte bliver bedt om at stoppe, 
men banker efterfølgende også glaspladen 
mod sit hoved. Efter advarsel bruges 
peberspray. Indsatte bliver ilagt håndjern og 
anbringes i sikringscelle. Indsatte forsøges 
saneret. 

Sag 75 Københavns Fængsler
En indsat har ødelagt ruden i sin celle. 
Betjentene forsøger sig med samtale med 
indsatte, men det ønsker indsatte ikke. 
Betjentene beder indsatte om at lægge 
sig på jorden, da indsatte har skåret sig. 
Indsatte efterkommer ikke dette. Betjentene 
trænger ind med skjold og anvender efter 
flere advarsler peberspray. Håndjern og 
armsnoningsgreb bliver herefter benyttet, 
og indsatte overføres til observationscelle. 
Indsatte bliver senere tilbudt et bad.

Sag 76 Københavns Fængsler
En indsat begynder at råbe højt og sparke i 
sin celle. Der lyder brag fra cellen. Indsatte 
bliver bedt om at dæmpe sig. Igennem lågen 
kan man se, at indsatte har blod på sin højre 
fod. For at hindre selvbeskadigelse træffes 
beslutning om anbringelse i sikringscelle. 
Personalet iklæder sig sikkerhedsudstyr for 
at udføre dette. Indsatte får at vide, at vil han 
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ikke følge med frivilligt, vil der blive anvendt 
peberspray. Indsatte bliver bedt om at lægge 
sig på maven, men går direkte med front mod 
personalet. Efter advarsel bliver peber anvendt. 
Indsatte pålægges herefter håndjern og ført til 
sikringscelle. Indsatte saneres. 

Sag 77 Københavns Fængsler
En fængselsbetjent observerer, at en indsat har 
taget en ledning om halsen og står oppe på en 
stol. Ledningen er fastgjort i vinduestremmerne 
i cellen. Den indsatte bliver bedt om at tage 
løkken af halsen, men efterkommer ikke dette. 
Fængselsbetjenten vurderer, at det ikke er 
muligt at komme på kropshold af indsatte uden 
fare for sin egen sikkerhed. Peberspray anvendes 
derfor mod indsatte. Indsatte lægges på sengen, 
men yder modstand, og stav anvendes derfor. 
Først herefter kan ledningen om halsen fås 
fri. Indsatte påføres håndjern og anbringes i 
sikringscelle. Sanering er ikke oplyst. Det er 
oplyst, at indsatte advares mod peberspray.

Sag 78 Københavns Fængsler
En indsat spørger, om han må få et bad, da 
han lige er blevet klippet. Han bliver forklaret, 
at dette ikke er muligt, da alle i afdelingen 
er blevet klippet og gerne vil i bad. Indsatte 
begynder at hidse sig op og forlanger at 
komme i bad med det samme. Døren lukkes 
til indsatte, men indsatte begynder at råbe og 
banke på døren. Personalet beslutter at gå 
ind til indsatte. Indsatte står i cellen med et 
barberblad og siger, at han vil begå selvmord, 
hvis han ikke kommer i bad. Indsatte får 
besked om, at han vil få peberspray, hvis han 

ikke lægger barberbladet. Indsatte bliver 
sprøjtet i øjnene, og døren lukkes. Herefter 
bliver indsatte anbragt i observationscelle. Det 
fremgår ikke af rapporten, hvorvidt indsatte 
er blevet advaret om brugen af peberspray. 
Sanering er ikke oplyst.

PEBERSPRAY SOM MIDDEL TIL AT 
HINDRE UNDVIGELSE ELLER STANDSE 
UNDVEGNE 

Sag 79 Københavns Fængsler
En indsat skal på hospitalet for at få 
røntgenfotograferet sin ankel. Ved ankomst 
i hospitalets parkeringskælder åbner den 
ene fængselsbetjent skydedøren på bilen, 
og indsatte løber ud af kælderen. Indsatte 
bliver forfulgt at fængselsbetjentene, som 
efter nogen tid indhenter indsatte. En af 
fængselsbetjentene advarer mod peberspray 
og sprøjter efterfølgende indsatte på ryggen. 
Fængselsbetjenten overmander indsatte og 
lægger ham i benlås. Herefter bliver indsatte 
bragt tilbage til fængslet. Sanering ikke oplyst. 

Sag 80 Københavns Fængsler
En indsat flygter ud af en politibil på vej retur 
fra retten. Indsatte bliver forfulgt af nogle 
betjente. Betjentene advarer mod peberspray 
og anvender dette efterfølgende. Indsatte 
bliver pacificeret og efterfølgende transporteret 
tilbage i fængslet. Sanering ikke oplyst.

Sag 81 Københavns fængsler
En indsat er til retsfremstilling. I forbindelse 
med retsfremstillingen stormer otte-ti personer 
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med hætter trukket op over ansigtet ind i 
lokalet, og det lykkes dem og den indsatte at 
undvige. Tiltalte og hans befriere løber ud i 
forhallen til retslokalet og ned ad trapperne. En 
fængselsbetjent løber efter dem og anvender 
peberspray, men uden at dette har en effekt. 
Betjentene forsøger at få fat i gruppen, men 
må efterfølgende overdrage det til politiet. Det 
er oplyst, at indsatte advares mod peberspray.

Sag 82 Københavns Fængsler
I forbindelse med en domsafsigelse forsøger 
en indsat at undvige. Han bliver efter advarsel 
eksponeret for peberspray. Han bliver herefter 
påført håndjern og saneret. 

Sag 83 Københavns Fængsler
En indsat bliver befriet ved hjælp udefra. 
Personalet, som bevogtede den indsatte, 
indhenter den ventende bil og bruger 
peberspray og stav for at hindre køretøjet i at 
køre. Det er oplyst, at indsatte advares mod 
peberspray. Sanering ikke oplyst.

PEBERSPRAY SOM MIDDEL TIL 
AT GENNEMTVINGE EN PÅBUDT 
FORANSTALTNING, NÅR DET ER 
NØDVENDIGT, OG DEN INDSATTE 
AFVISER ELLER IKKE FØLGER 
ANVISNINGER 

Sag 84 Københavns Fængsler
To indsatte hiver i hinanden i forbindelse 
med en gårdtur. Fængselsbetjente skiller de 
indsatte ad og fører en af de indsatte tilbage 
til hans celle. Armsnoningsgreb bliver i den 

forbindelse anvendt. Den anden indsatte 
holder imidlertid stadig fast i indsattes jakke 
og modtager ordre om at slippe dette greb 
fra betjenten. Han gør imidlertid modstand 
og forsøger at slippe fri af betjentenes greb. 
Peberspray anvendes for at pacificere den 
pågældende. Fængselsbetjenten advarer ikke 
om brugen af peberspray, hvilket senere bliver 
indskærpet over for ham. Indsatte saneres. 

Sag 85 Køge Arrest
En indsat er, efter et bad og ordre om at tørre 
op efter sig, meget verbalt aggressiv over for 
en fængselsbetjent og prøver også at spytte på 
denne. Fængselsbetjenten lukker den indsatte 
ind på sin celle og tilkalder assistance. Indsatte 
råber og sparker på døren og bliver af denne 
grund ført til observationscellen. Her sparker 
han også voldsomt til døren og kaster med sko. 
Det bliver besluttet at bruge peberspray for 
at få den indsatte til at ”falde ned”. Han bliver 
efterfølgende tilbudt sanering. Det fremgår ikke 
af rapporten, hvorvidt indsatte er blevet advaret 
om brugen af peberspray.

Sag 86 Køge Arrest
En indsat er meget ophidset over at skulle 
aflægge urinprøve. Han aflægger efter noget 
tid urinprøve på toilettet og vil efterfølgende 
ikke forlade toilettet. Den indsatte beder 
herudover om at få sin seng ned på toilettet. 
Fængselspersonalet fortæller ham, at han skal 
gå op i sit opholdsrum. Indsatte står i åbningen 
til toilettet, er meget ophidset og står med 
knyttede hænder. Fængselspersonalet beder 
den indsatte om at træde tilbage, en ordre, 
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denne ikke efterkommer. Indsatte hidser sig 
yderligere op, og peberspray anvendes herefter. 
Fængselspersonalet laver armsnoningsgreb og 
placerer indsatte i observationscelle. Sanering 
tilbydes. Det er oplyst, at indsatte advares mod 
peberspray.
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