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Markant styrkelse af indsatsen i Danmarks grænse-

områder 
 

Med aftalen styrkes politiets og SKATs kontrolindsats i Danmarks græn-

seområder. Det gælder både ved den tyske og den svenske grænse samt 

kontrollen i færge- og lufthavne.  

 

Den styrkede kontrolindsats vil understøtte den generelle indsats mod 

grænseoverskridende kriminalitet og illegal indvandring.  

 

Med aftalen afsættes ca. 46 mio. kr. i 2016, stigende til ca. 126 mio. kr. i 

2019, til øget mandskab og nyt udstyr til politiets og SKATs kontrol- og 

efterforskningsaktiviteter i grænseområderne og i færge- og lufthavne. 

 

Styrkelse af politiets indsats 

Den styrkede indsats indeholder overordnet tre hovedindsatser: 1) Løft af 

politiets udlændingekontrolindsats, 2) mere synlig polititilstedeværelse i de 

grænsenære områder, og 3) styrket efterforskning og monitorering.  

 

Konkret vil politiets indsats blive styrket med bl.a. følgende tiltag: 

 

 Yderligere patruljering med fokus på udlændingekontrol og bekæm-

pelse af grænseoverskridende kriminalitet. 

 Mere synlig polititilstedeværelse i de grænsenære områder som en del 

af det daglige beredskab. Det gør det muligt for politiet på baggrund af 

konkret mistanke at reagere på endnu flere oplysninger om f.eks. efter-

lyste personer eller mistænkelige køretøjer, der passerer grænsen. 

 Intensivering af efterforskning og monitorering af udenlandske krimi-

nelle grupperinger på baggrund af konkret mistanke f.eks. i form af 

konkrete oplysninger om mistænkelige køretøjer eller ved forstærket 

observation af personer, grupper eller netværk, som mistænkes for at 

deltage i grænseoverskridende kriminalitet.  
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 Øget og målrettet udlændingekontrol i færge- og lufthavne. 

 Opsætning af portaler ved centrale grænseovergange til kameraer med 

nummerpladegenkendelsesteknologi. Oplysningerne kan bl.a. bruges 

til at målrette politiets patruljering i grænsenære områder og styrke po-

litiets efterforskning af grænseoverskridende kriminalitet. 

 

Styrkelse af SKATs indsats 

Med aftalen styrkes SKATs indsats på følgende områder: 

 

 Tilførsel af flere toldere som en mobil indsats i grænseområderne, på 

havneområder og i tog. 

 Øget analysebaseret toldkontrol gennem en markant styrkelse af 

SKATs effektivitet og kvalitet i arbejdet med risikoanalyser, efterret-

ninger mv. 

 Øget anvendelse af hunde i toldkontrollen med henblik på at give 

SKAT større fleksibilitet og sikre, at der vil kunne gennemføres flere 

kontroller, hvor der kan være gavn af en hunds afsøgning. 

 Indkøb af nyt mobilt scanningsudstyr. 

 Nye mobile toldkontorer, der skal sikre en synlig, mobil og intelligent 

kontrol i de grænsenære områder, havne mv. 

 

Tiltagene gennemføres inden for rammerne af Schengen-samarbejdet og 

reglerne om det Indre Marked.  

 

Derudover afsættes i lyset af den aktuelle flygtninge- og migrantsituation 

en reserve på 200 mio. kr. i 2016 til evt. merudgifter som følge af ekstra-

ordinære indsatser i grænseområderne mv.  

   


