
Høringssvar 

 

Hermed fremsendes Stalkinggruppens bemærkninger til Løgmannaráðsins betænkning om tilhold, 

opholdsforbud og bortvisning. 

 

Stalkinggruppen er glad for den foreliggende betænkning, der anerkender stalking og indeholder mange  

gode overvejelser, med forslag om et nyt regelsæt indeholdende; tilhold, opholdsforbud og bortvisning.  

Nedenstående er  Stalkinggruppens kommentarer og bemærkninger til Løgmannaráðsins betænkning. 

Stalkinggruppen stiller sig generelt positivt over for Løgmannaráðsins arbejde. 

 

1. Ønske om straf uden forudgående tilhold, samt særskilt bestemmelse om stalking i straffeloven:  

Stalkinggruppen ønsker en særlig bestemmelse om straf uden forudgående tilhold, i modsætning til § 21.  

Ved først at skulle igennem proceduren med formaning og/eller tilhold og/eller opholdsforbud, vil hele  

sagsbehandlingen risikere at trække unødigt ud, med stor risiko for yderligere skadesforøvelse mod  

forurettede.  

Færøske stalkingofre fortæller om op til 7 mdr. sagsbehandlingstid for et tilhold. I denne lange  

sagsbehandlingstid kan nå at ske mange skader, som pga. manglende tilhold er straffri ifht. §21. 

Ved at der ikke er en særskilt stalkingbestemmelse i straffeloven, risikerer Færøerne at poltiet, ligesom i 

 Danmark, undlader at efterforske stalking som en særskilt forbrydelse. Ved at indføre en  

stalkingbestemmelse i straffeloven, tydeliggøres stalking som en strafbar forbrydelse på lige fod med f.eks.  

vold.  

 

Det skal fremgå af bestemmelsen, at Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning er brudt, når 

gerningsmanden mindst 2 gange mod bedre vidende har forøvet stalking mod flere forskellige forurettede  

og trods skriftlige anmodninger fra offeret om at stoppe sin adfærd og/eller en tidligere dom for  

forholdene, og dermed fuldt bekendt med sin adfærds karakter af stalking, fortsætter samme adfærd mod  

samme offer eller andre og nye ofre.  



Der burde f.eks. ikke herske tvivl om krænkerens forsæt, når denne f.eks. har modtaget  

formaninger og/eller tilhold mod at opsøge andre ofre for samme adfærd, eller hvis krænkeren  

skriftligt er blevet bedt om at stoppe eller har kendskab til offerets skader af stalkingen eller tidligere er  

blevet dømt eller er blevet anmeldt for lignende krænkelser. En anmeldelse burde i sig selv, hvis den er  

gerningsmanden bekendt, være bevis for, at gerningsmanden chikanerer forsætligt, hvis han fortsætter sin  

adfærd trods anmeldelsen.  

 Stalkinggruppen finder således, at klarheden/grovheden i en del stalkingsager er fuldt tilstede uden at der  

er givet tilhold jf. § 21.  

Og Stalkinggruppen finder det meget problematisk, at der er sager i vores gruppe, hvor stalkeren aflægger  

fuld tilståelse og erkender over for myndighederne (f.eks. statsforvaltningen og barnavernd), at hans  

adfærd er generende og kan virke chikanøs over for offeret.  Han kan være anmodet om at stoppe af  

offeret og barnavernd. Alligevel kan straffebestemmelserne i herværende lov ikke finde anvendelse, fordi  

der ikke er givet polititilhold jf. § 21. 

 

2. Hurtig indgriben og strafudmåling svarende til at offeret kan nå at blive rask.  

Stalkinggruppen mener, at strafferammen for stalking bør give mulighed for fængsel   

uden mulighed for bødestraf alene – fuldt på linie med den svenske stalkinglov. Straffen for stalking bør  

minimum udmåles til tidsmæssigt at modsvare et gennemsnitligt behandlingsforløb, så offeret får fred til  

dette forløb.  Et behandlingsforløb for stalking klares sjældent på mindre end 1 år, og hvis der – pga.  

langvarig stalking - er senfølger hos offeret (og de pårørende) varer behandlingen gerne 3-4 år, hvorfor der  

bør sikres ro i denne periode, f.eks. ved fængsling, elektronisk  fodlænke, gps-overvågning af  

gerningsmanden, behandlingsdom  e.l.  

Stalkinggruppen opfordrer til,  at bødedom alene helt udelukkes i stalkingsager, da erfaringen viser at  

bødedom alene ikke har den ønskede effekt,  men i stedet kan udstrække stalkingforløbet unødigt.  

Der skal samtidig gøres opmærksom på, at den svenske lov om ’Förstärkt skydd mot stalking’af  1. okt.  

2011, tager konsekvensen af dette ved helt at udelade bødestraf alene.  



(I skrivende stund har vi, som laver dette svar, netop mødt en af stalkerne på biblioteket.  Vi ved, at han  

har fysisk overfaldet en kvinde, skåret halsen over på en mand, og sendt pornobilleder og trusler til en  

anden kvinde.  Ingen af forholdene er han dømt for. Det er ikke blot disse kvinders retssikkerhed – men  

også vores andres sikkerhed – der er på spil, når en mand med så grov stalkingadfærd kan gå frit rundt  

imellem os og lige nu sidder og kigger på , mens vi skriver høringssvar om stalking…) 

 

I international stalkinglitteratur og i Dansk Stalkingcenter v. Lise Linn Larsen bekræftes det, at stalking  

ud over to uger har begyndende skadelig effekt på forurettede, ligesom en stalker, som ikke stoppes fra  

begyndelsen, kan gøre stalkingen til en ”livsstil” med varige skadevirkninger på ofrene. Således  

argumenteres for en klar stalkingbestemmelse, der giver mulighed for hurtig indgriben. Der bør ved lov  

fastsættes en 4-ugers frist for behandling af tilholdssager.  

 

3. Udspecificering af stalking og skader:  

Med Løgmannaráðsins foreslåede objektivering af gerningsindholdet ved tilhold identificeres,  hvad der  

udgør en overtrædelse og en krænkelse af den forurettede.  

 

En særskilt bestemmelse bør indeholde ikke bare objektivering af gerningsindhold, men også  forurettedes  

reaktion af frygt evt. med en klargørende beskrivelse af de stalkingrelaterede skader (fysisk, psykisk,  

økonomisk og/eller mentalt) som er forvoldt forurettede.  

Viden om gerningsmandens personlighedsprofil bør indgå som risikovurderingsredskab i beskrivelsen af  

stalkingadfærden, jf. SAM (Stalking Assessment Management).  

 

Den foreslåede bestemmelse skal opsamle den grove stalking og/eller recidiverende stalking af flere  

episoder og/eller flere på hinanden følgende ofre, forøvet af samme person.  

 

Det bør udspecificeres i definitionen af stalking, at indirekte henvendelser fra gerningsmanden også kan  



omfatte ”stalking by proxy” – dvs. at gerningsmanden bruger ”håndlangere” til at udøve forfølgelsen og  

overvågningen.   

Der skal gøres opmærksom på, at falske anklager om forurettede til offentlige myndigheder om f.eks.  

socialt bedrag, omsorgssvigt af børn, alkohol- og stofmisbrug, skattesvig og lignende, også ses som et  

element af stalkingadfærden, og bør derfor fremgå af en kommende lovtekst.  

Det væsentlige er her, at offentlige myndigheder er opmærksomme på, hvorvidt de misbruges som  

redskab  for stalkingen, sammen med anden stalkingadfærd. 

Ofte indgår proxy-stalking som element i myndighedschikane, idet stalkeren påvirker familie, venner,  

naboer m.fl. til at sende en strøm af grundløse bekymringsbreve om offeret.  

Pga. de offentlige myndigheders tidsfrister og regler om medhold til klageren, hvis indklagede ikke svarer,  

kan myndighedschikane belaste et offer voldsomt. ”Angst for postkassen” nævnes stort set uden  

undtagelse af alle forældre (begge køn) i netværket, som forfølges via myndighederne.  

Det typiske billede er, at når én falsk anklage er blevet undersøgt og afvist, indsendes en ny 

til samme eller en ny instans. Når disse anklager ses sammen med anden stalkingadfærd kan den falske  

anklage forholdsvist let identificeres som et element af stalkingen, og derved afvises, såfremt de offentlige  

myndigheder er bekendt med denne type adfærd. 

Falske anklager ses typisk i stalkingsager, der også involverer familieretssager, - med mindst samme 

psykiske effekter som ved anden stalking. 

Stalking by proxy (herunder stalking via myndighederne) er langt mere ødelæggende for et offer end  

stalking via én enkelt person, da offerets alarmberedskab og paranoia – og dermed traumerelaterede  

skader – vokser eksponentielt med gerningsmandens magtmidler og med antallet af gerningspersoner. 

 

Cyberstalking bør også indgå særskilt i beskrivelsen af stalking, da denne opleves hyppigt af  

stalkinggruppens medlemmer.  Mange af stalkerne har it-baggrund.  

Eksempler på cyberstalking er: falsk eller æreskrænkende rygtespredning om offeret; indirekte trusler om  

at komme til Færøerne/opsøge offeret gennem facebookopslag eller falske profiler;  venneanmodninger og  



skrivelser gennem falske facebookprofiler;  henvendelser til offerets nærmeste omgangskreds gennem  

internettet. Og ikke mindst hacking og internetovervågning af offeret.  

Det straffes ikke lige nu, når en gerningsmand offentliggør eller videregiver et offers opslag fra en lukket  

facebookprofil eller i retsbøger o.l. beskriver offerets hemmeligheder,  som stalkeren kun kan have fået  

kendskab til gennem hacking af offerets mail.  

Myndighederne har en positiv pligt til at forebygge angreb på borgeres ære og omdømme jf. EMRK art. 8.  

 

Trusler og forsøg på kidnapning af fælles børn ses ofte i de sager, hvor stalkeren har barn med sit offer. Her  

er offeret forhindret i at beskytte barnet forebyggende samt bevæge sig frit. Dette påvirker både den  

forfulgte forælder og barnet, idet også barnet mister sin frihed til at udvikle sig normalt ved at løsrive sig,  

får adskillelsesangst fra den kærlige forælder og bliver beskyttende over for denne og mister sin mulighed  

for at udvikle sig og tilegne sig læring gennem f.eks. rejser.   

Et barn, som er bange for at blive bortført fra sin skole, får koncentrationsbesvær og angst, og der er ingen  

mulighed for bedring, så længe angsten er reel.  

Direkte trusler om kidnapning og direkte kidnapningsforsøg; anonyme opkald til offerets feriested eller  

biler, der kører frem og tilbage på den lukkede vej foran offerets forældres hus, henvendelser til offerets  

hemmelige telefonnummer; skrivelser på facebook til barnet med indirekte trusler ”far glæder sig til at se 

dig …”    

Offeret begrænses meget i sin færden, og det bør undersøges, hvordan offeret kan beskyttes, så det frit  

kan aflevere sit barn i børnehave eller skole og vide, at barnet kommer hjem igen, og frit kan besøge familie  

og venner – også selv om disse bor tæt på stalkerens bopæl.  At forhindre offeret og offerets børn i  

kontakten til  familie og venner, hvis adresse gerningsmanden kender, er et brud på EMRK (Den Europæiske  

Menneskerettighedskonvention) om retten til familieliv.  

Hvordan kan en mor på Færøerne sikre sig, at hendes barn ikke pludselig forsvinder fra legepladsen, når en  

stalker har truet med at tage barnet?  

Når man ikke kan beskytte sig selv mod vold, hvordan kan man så beskytte sit barn?  

 



Tilegnelse af oplysninger om offeret er også en del af stalkingmønstret. Dette kan ske gennem udøvelse af  

samværsret med fælles børn (”vi kører rundt i byen, så I kan vise mig, hvor I bor…”) , anmodning om  

aktindsigt f.eks. gennem retssager og samværssager, få en ven til at ringe til offerets arbejdsgiver med  

personlige spørgsmål om offeret eller spørgsmål om f.eks. vagtplaner/arbejdstider.  

Overvågning, hvor gerningsmanden går tæt forbi offerets bopæl eller arbejdsplads og står og kigger eller  

banker på, er også stalking, hvis dette vækker frygt hos offeret eller offerets familie eller skader offerets  

anseelse på arbejdspladsen.  

 

Mordforsøg, hærværk og drab på kæledyr er også blandt stalkingmetoder, som går ustraffede hen pga.  

manglende efterforskning og manglende teknisk bevis.  

Bestyrket mistanke bør føre til tilhold, selv om skylden ikke kan bevises,  i erkendelse af at et tilhold er en  

forebyggelse – ikke en straf. Formålet med tilholdet må være at betrygge den part, som er bange for den  

anden og adskille de to parter.  

 

Andre stalkingformer kan være ”gangstalking”, hvor en hel familie eller gruppe forfølger ét offer.  

Gangstalking kan bl.a. udøves i form af anonyme telefonopkald eller nettrolling, hvor stalkeren opildner  

gruppen til fælles hadkampagne mod offeret.  

Ved nettrolling af ét bestemt offer bør indgå en bestemmelse om, hvilken fagperson (f.eks.  

redaktør/hjemmeside-hostmaster), der har ansvaret for at sikre identiteten af  anonyme profiler. Denne  

fagperson har ansvaret for, på anmodning, at give de falske profilers sande identitet til politiet, samt slette  

generende indhold på internettet, hvis offeret eller politiet anmoder om dette.  

 

Især karaktermord er en anvendt stalkingform, som kan ødelægge offerets karrieremuligheder. F.eks.  

”gaslighting” (oplysninger om at offeret er psykisk syg), falske eller overdrevne beskyldninger og  

offentliggørelse af belastende hemmeligheder om offeret.  Anklagemyndigheden bør både kunne anmode  

domstolen om at nedlægge fogedforbud og samtidig give tilhold mod fortsat videregivelse af oplysninger  



om offeret til 3. part eller i offentligheden.  Jo før der gives tilhold og nedlægges fogedforbud, jo færre  

belastende oplysninger kommer frem om offeret.  

Jo længere sagsbehandlingstid eller manglende handling fra myndighedernes side, jo mere umuligt bliver  

det at rydde op efter gerningsmanden.  

Der bør idømmes høje bødestraffe og erstatninger til offeret svarende til skadens økonomiske omfang, hvis  

offeret f.eks. mister sit arbejde eller sin mulighed for at få nyt arbejde eller gøre karriere pga.  

karaktermord.   

 

Tilsyneladende uskyldige breve og elektroniske henvendelser bør føre til tilhold, hvis de er frabedt på skrift  

af offeret og alligevel fortsætter. Også selv om henvendelserne er ”fødselsdagslykønskninger”, ”god  

bedring-kort”, invitation til fælles café-besøg o.l.  

 

Istanbulkonventionens bestemmelser om stalking og vold, herunder psykologisk vold, bør indføres i  

bestemmelsen om stalking.  

 

Vi indsætter en beretning fra et stalkingoffer, som ikke er i stalkinggruppen, men hvis fortælling afspejler  

gruppens generelle oplevelse, når stalkeren er en medforælder. http://ullabirkjohansen.dk/lortestalking/ 

 

Vi anbefaler, at risikovurderingsredskabet SAM (Stalking Assessment Management) implementeres hos  

politiet. Om vigtigheden af risikovurderingsredskaber, og de positive erfaringer med disse redskaber i andre  

lande,  henvises til følgende artikel:  

https://www.information.dk/indland/2016/06/ringede-alarmcentralen-sagde-slaaet-ihjel-faa-fred 

 

4. Beskyttelse under behandling af tilholdssag:  

For at sikre ofrenes beskyttelse fra krænkelse af bestemmelsen til tilhold eller afsluttet  

sagsbehandling/domfældelse, opfordrer stalkinggruppen til at der gives mulighed for at iværksætte  



midlertidige foranstaltninger af beskyttende karakter for forurettede, f.eks. et midlertidigt opholdsforbud.  

 

5. Tilhold og opholdsforbud kan udstrækkes, og § 13 skal defineres:  

Stalkinggruppen tilslutter sig forslaget om, at tilhold og opholdsforbud kan udstrækkes til at 

omfatte medlemmer af forurettedes husstand. Gruppen opfordrer samtidig til en klargøring af, at ”medlem  

af husstanden” kan indbefatte flere, f.eks. forurettedes partner og/eller husstandens børn. Vi undrer os  

over formuleringen ”serbarn” under § 6, da stalkernes børn vel også kan have brug for tilhold og  

beskyttelse mod en biologisk forælder?  

 

§ 13 om kontakt af ”undskyldelige årsager”. Denne paragraf misbruges groft af stalkende medforældre til  

offeret.  SFI’s undersøgelse om ”Stalking” viser, at de ofre, som har fælles børn med gerningsmændene,  

stalkes længere og grovere og bliver mere ødelagt end alle andre stalkingofre. Syddansk Universitets  

undersøgelse ”Med barnet som gidsel” går i dybden og påviser, at 77% af de mødre, som skal samarbejde  

om forældreskab med en stalker, har kompleks posttraumatisk stress, fordi stalkeren har uhindret adgang  

til dem gennem børnene. 69% af disse ofre mister kontakten til arbejdsmarkedet.  

 

 Gerningsmanden skal pålægges ansvaret for, at der ikke er kontakt, selv om der er ”undskyldelige  

årsager”, såsom fælles børn. Gerningsmanden må bære det fulde ansvar for at sikre, at  

forældresamarbejdet og samværet kan ske igennem anden myndighed, så offeret aldrig konfronteres. 

Det gælder også ophold i fælles rum, f.eks.  i forbindelse med lægebesøg om barnet, sager i Rigsombuddet,  

Skole/institutionsarrangementer eller forældremøder.  

Her bør gerningsmanden pålægges at holde sig væk eller at oplyse om tilhold, så møder og andre  

arrangementer afholdes separat og forældrene ikke sættes i samme møderum eller venteværelse.   

Alternativet bør politiet pålægges at kontakte barnets institution og læge om tilholdet.  

Fremmøde uden forudgående oplysning om tilhold må anses for et brud på tilholdet.  

 



Det er vigtigt, at loven om stalking og loven om samvær tilpasses hinanden, så der ikke er  

inkongruens/lovkonflikt. 

 

6. Formaninger og procedure - registrering 

Stalkinggruppen henstiller til en klargøring om, at formaninger og advarsler registreres i politiets  

journalsystem over den indklagede, så unødig sagsbehandlingstid/tvivl herom, overvindes.  

Det er vigtigt, at der tages notat, hver gang en mundtlig anmeldelse indgives – ofte klager ofrene over, at  

deres opkald ikke er journalført.  

Der opfordres  samtidig til, at ved krænkerens fortsatte chikanøse adfærd, efter at advarsel er givet, skal  

den pågældende umiddelbart tilkendes et tilhold eller dømmes til umiddelbar straf, jf. Stalkinggruppens  

ønske om bortfald af § 21 om tilhold som eneste bevis for forsæt.  

 

7. Voldsoffererstatningsloven 

Stalkinggruppen anerkender den fortsatte anvendelse af Voldsoffererstatningsloven, så der kan tilkendes  

erstatning m.v. for personskade i tilholds-/stalkingsager. Stalkinggruppen definerer 

stalking som psykisk vold (og i enkelte tilfælde også fysisk vold) – og skal derfor samtidig henstille til, at der  

også hjemles adgang til godtgørelse for tort i anledning af den psykiske overlast, som stalkingramte påføres.  

Betingelserne bør efter Stalkinggruppens opfattelse lempes, så det bliver lettere for stalkingofre at  

modtage en godtgørelse for tort eller ulempe, på grund af de psykiske gener/skader som stalkingen har  

medført. De psykiske skader er videnskabeligt dokumenteret, bl.a. i SFI’s undersøgelse ”Stalking” og SDU’s  

undersøgelse ”Med barnet som gidsel – stalking af mødre”.  

 

8. Konfliktråd 

Stalkinggruppen  anerkender konfliktråd som et nyttigt redskab i sager, hvor magtbalancen mellem 

parterne ikke er et problem, og hvor mæglingen kan have en positiv funktion for begge parter.  

Stalkinggruppen fraråder på det kraftigste at anvende konfliktråd i stalkingsager. Både pga. den særlige  



’stalking-psykologi’, hvor stalkerens intentionelle mål er, at opnå kontakt med sit offer uanset om  

kontakten er af positiv/negativ karakter, og pga. den skæve magtfordeling, der altid vil være i denne  

type sager, hvor den ene part oplever sig udsat og forfulgt og derved har et klart beskyttelsesbehov.  Fælles  

møder i sager med psykisk vold er forbudt jf. Istanbulkonventionen artikel 48.  

Det må også frarådes at tilbyde frivillig konfliktråd (uanset der er fælles børn), da dette kan lægge et  

uhensigtsmæssigt og forstærket pres på ofret, som for at tilfredsstille systemets forventninger  

indgår i et traumatiserende mødeforløb, som kan opmuntre stalkeren til at fortsætte, lige  

som konfliktråd kan virke som en ’legal’ fortsættelse af stalkingen. 

 

9 . Vidnebeskyttelse 

Ofre for stalking skal gives mulighed for ny identitet, samt bedre beskyttelse ved vidneføring i retten, dels  

for at beskytte mod afsløring af ny identitet, dels for at skabe mulighed for at starte et nyt liv med ny  

ID (navn, CPR. m.v.), dels for at styrke deres retsstilling. Dette skal gælde for ofre i både stalking- og i 

samlivssager. Hvis ofre opgiver at vidne i retten af frygt for den sigtede, og af frygt for afsløring af ny  

identitet, er det undergravende for ofrenes retsstilling. Det bør undersøges, hvordan ny identitet kan gives  

til ofre med fælles børn med stalkeren.  

Stalkinggruppen henstiller derfor til, at ofre for stalking gives mulighed for indenretslig afhøring, 

samt mulighed for ny ID (nyt CPR) og hjælp, råd og vejledning i forhold til ny ID efter endt retssag. 

 

10.  Advokatbeskikkelse og anden hjælp til offeret 

Der er i Retsplejelovens § 741a, stk. 4 en fakultativ adgang til advokatbeskikkelse. I praksis er der dog aldrig 

grundlag for advokatbeskikkelse i § 265 - sager, uanset grovheden af disse, og uanset hvor medtaget og 

påvirket den forurettede er.  

Netop stalkingsager er svære at holde styr på, da offeret ofte er omtåget og stressbelastet. Samtidig skal  

der holdes styr på en række hændelser, samtidig med at nye, uforudsigelige hændelser finder sted. De  

færreste mennesker kan tilrettelægge deres egen sag under så ekstremt pres.  



Stalkinggruppen henstiller derfor til, at den udvidelse af adgangen til beskikkelse af bistandsadvokat efter §  

741 a, som fandt sted 1.7.2005 og 1.7.2007, fortsætter til nu også at omfatte stalkingtilfælde, der er  

omfattet det nye regelsæt samt den særskilte stalkingbestemmelse, hvor disse er enten groft overtrådt  

eller overtrådt gentagne gange. 

Ligeledes opfordres til, at ofrene tilbydes andre former for hjælp, f.eks. til gennemlæsning af post og mails,  

sortering af papirer i mapper og anden tilrettelæggelse af sagens bevismateriale, så offeret ikke  

retraumatiseres, og så stalkingskaderne, som hyppigt viser sig i form af manglende overblik og struktur,  

anerkendes. Et offer for stalking kan ikke selv tilrettelægge sin sag.  

Der bør altid tilbydes psykologhjælp uden tidsbegrænsning til hele den stalkingramte familie, ligesom der  

bør oplyses om Kreppumiðstøðin og selvhjælpsgrupper for stalkingramte.  

 

11. Evaluering af de nye bestemmelser – samt elektronisk kontrol 

Som en kvalificering af det nye regelsæt og en ny særskilt bestemmelse om stalking, opfordrer  

Stalkinggruppen til, at disse, samt tiltag i øvrigt, evalueres efter en periode på 3 år. Til den tid har man haft 

mulighed for at samle såvel dataregistreringer, samt praksiserfaringer vedrørende anvendelse og effekt af 

det nye regelsæt og en ny stalkingbestemmelse, samt implementering af nye tiltag til håndhævelse af disse 

bestemmelser. Evalueringen bør også omhandle anvendelsen af behandlingstilbud/-behandlingsdomme til 

krænkere.  

Stalkinggruppen ser elektronisk kontrol som én ud af flereanvendelsesmuligheder i forbindelse med  

håndhævelse af opholdsforbud og i tilfælde med stalking, hvor der ifølge SAM er bestyrket risiko for  

voldsanvendelse. 

Ved en forudbestemt evaluering vil det samtidig være muligt at genoverveje behovet for, og evt. 

implementering af, elektronisk kontrol, i forlængelse af de norske og svenske erfaringer med elektronisk 

kontrol. 

Venstre har som kommentar til betænkningen om stalking i 2012 fremsat ønske om GPS-overvågning  

(elektronisk fodlænke) i grovere sager, som i Norge og Sverige.  Dette blev afvist. Stalkinggruppen mener:  



når GPS kan bruges i ældrepleje, kan den vel også anvendes som redskab mod at chikanere.  

 

12. Bortvisning §§ 7-11 

Bortvisning anvendes ved vold og truende adfærd. Stalkinggruppen anmoder om, at også psykisk vold, som  

kan dokumenteres ved psykologerklæring, kan medføre bortvisning (f.eks. indespærring, isolation, grov og  

vedvarende hån). Med henvisning til den vanskelige boligsituation på Færøerne, hvor der er mangel på  

lejeboliger og ingen mulighed for henvisning til nødbolig, ønsker vi at også psykisk voldsramte kan få en  

”tænkepause”, hvor gerningsmanden bortvises for en periode.  

”Um bara han sló meg” af Súsanna av Skáli og ”Velkommen til mit mareridt” af Susanne Staun omhandler  

psykisk vold og de dynamikker og mønstre, som går igen i disse sager. Psykisk vold kommer altid inden  

fysisk vold, hvorfor en bortvisning ved psykisk vold kan forebygge fysiske angreb.  

 

I Danmark har flere ofre fået afslag på geografisk tilhold, fordi politiet mente, at det var et  

” indgreb i gerningsmandens retssikkerhed”. Stalkinggruppen på Færøerne ønsker, at offerets retssikkerhed  

vægtes i vejledningen, da gruppens medlemmer er geografisk afgrænsede og f.eks. ikke kan bevæge sig  

sikkert i nattelivet, bo i Tórshavn eller købe ind i bestemte forretninger af frygt for at møde stalkeren. Vores  

bevægelsesfrihed bør indgå med lige så stor vægt i vurderingen som gerningsmandens retssikkerhed.  

 

13. International kompetencefordeling 

Når flere af Stalkinggruppens medlemmer er flygtet til Færøerne for at undgå en dansk, islandsk eller norsk  

stalker, hvordan er så den internationale kompetencefordeling ifht. tilhold, opholdsforbud, efterforskning,  

retsforfølgelse og straf? 

 Og ifht. børnebortførelsessager, hvordan er så gruppemedlemmernes retsstilling og den internationale  

kompetence?  

Hvor sker forbrydelsen, hvis stalkingen foregår via internettet eller som truende opkald fra udlandet til  

færøsk telefon?   



 

14. Betingelser for tilhold 

På side 18 i høringsskriftet omtales § 2, men i praksis virker den ikke.  

Hvis man f.eks. har undladt at ringe til politiet efter vold, fordi man ikke tør, hvordan skal dette så i praksis  

føre til tilhold? Hvordan føres bevis, så det ikke bliver ”påstand mod påstand”? 

 

Og hvordan skal offeret straffrit fortælle politiet om tidligere episoder af ikke-anmeldt vold, når der ikke er  

dømt for disse forhold, og stalkeren efterfølgende frit kan sagsøge jf. straffeloven § 267? 

Der er tidligere faldet dom ved byretten på Færøerne for injurier over et medlem i gruppen for 1) en klage  

til EU 2) en enrumssamtale med en børnehavepædagog, hvor kvinden brød sammen og fortalte om vold i  

hjemmet. Kvinden blev dømt for begge forhold, da der ikke var faldet dom.  Kan offeret tilbydes immunitet  

til at vidne om forudgående vold i sin egen tilholdssag?  

 

Kan en psykolog eller psykiater med speciale i traumer dokumentere, at offerets reaktioner tyder på vold,  

og kan et tilhold gives på denne baggrund?  

 

På side 19 nederst nævnes udtrykket ”illgruna” og s. 22 står om § 2 ”illgrunakravið er grundaður illgruni”.  

Vi har nærlæst definitionen af ”bestyrket mistanke” om, at der er voldt fortræd.  

På s. 26 afsnit 2 står, at bortvisning jf. § 8 nr. 2, jf. 1, kræver begrundet mistanke jf. Rpl. § 762, stk. 1.  

Mindstekravene til begrundet mistanke  angives altså  at være samme mindstekrav som ved  

varetægtsfængsling jf. Retsplejeloven § 762 stk. 1 nr. 2.  

I Retsplejeloven § 762 stk. 1 nr. 2 står, at der kan varetægtsfængsles, såfremt lovovertrædelsen kan  

medføre fængsel i 1 år og 6 mdr.  

Hvis dette er mindstekravene til ”bestyrket mistanke”, som kan føre til tilhold, som angivet i § 2 stk. 1 nr. 1,  

vil ingen af os i Stalkinggruppen kunne bruge loven, da ingen af os har været udsat for enkeltstående  

hændelser, der er så store. Det er ophobningen af små sager og dødsangsten pga. gerningsmandens  



personlighed, der gør, at vi og vores børn får PTSD. Hvis vi læser udtrykket ”illgruna” korrekt, skal der være 

 forudgående ekstrem vold, før anklagemyndigheden finder ”bestyrket mistanke”?  

 

§§ 15-17 s. 29: Har en klage til Rigsadvokaten opsættende virkning på tilhold?  

Kan kun stalkere – og ikke ofre – få en bistandsadvokat? (se pkt. 10.)  

 

Med venlig hilsen Stalkinggruppen på Færøerne 

 

 

 

 

 


