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KRIMINALITET BEGÅET AF BØRN UNDER 15 ÅR 
 
 
Politiets statistikker over børn under den kriminelle lavalder, som pågribes for kriminalitet, har i en række år ikke været offentliggjort, da 
statistikken antages at være noget usikker og mindre systematisk end den øvrige kriminalstatistik. Eftersom sager mod børn ikke prøves 
ved domstolene, er det desuden usikkert, hvorvidt de statistikførte børn rent faktisk er skyldige i den kriminalitet, de statistikføres for. Op-
lysningerne i nedenstående tabel skal derfor anvendes med forsigtighed. 
 
Sager med børn, pågrebet for kriminalitet, fordelt efter kriminalitetens art og år, 1992-2005. 

         1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000      2001 2002 2003 2004 2005
Sædelighedsforbrydelser               29 23 26 37
Vold (§ 244-246) 64              76 54 67 60 63 99 133 163 208 194 241 318 377
Indbrud 526              336 385 256 240 211 182 108 173 165 183 189 243 370
Røveri               25 30 22 22 68 30 39 47 97 75 113 89 114 147
Brandstiftelse               38 40 51 83
Butikstyveri 1194              1374 1285 1261 1344 1271 1490 1550 1734 1310 1073 1198 1695 1339
Brugstyveri               325 252 261 261 203 254 230 217 290 246 317 319 402 348
Andre tyverier              372 373 474 408
Hærværk              271 296 481 517
Øvrige 1074              1038 924 927 763 644 798 784 992 959 253 284 399 436
I alt 3208              3106 2931 2794 2678 2473 2838 2839 3449 2963 2843 3052 4203 4062
Antal 10-14-årige 298752 290752 280521 273930 272987 276633 280579 289167 298751 308866 318443 330248 338321 346028 
Pr. 1000 10-14-årige    11 11  10 10 10  9 10 10  12 10 9 9 12 12 
 
 
Oplysningerne i ovenstående tabel stammer – for så vidt angår årene frem til og med 2001 – fra en statistik, som Justitsministeriets Forsk-
ningsenhed har modtaget fra Rigspolitichefen, mens de for årene 2002 til 2005 stammer fra Danmarks Statistik. En test har vist, at der kun 
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er tale om meget små udsving mellem den statistik, Rigspolitiet har udarbejdet, og den fra Danmarks Statistik. Som det ses af tabellen, ope-
rerer Danmarks Statistik med flere kriminalitetskategorier, end tilfældet er i statistikken fra Rigspolitiet.    
 
Vurderet ud fra antallet af sager pr. 1.000 børn i aldersgrupperne 10-14 år (nederste række i tabellen) har der været både op- og nedadgåen-
de tendenser i perioden. De to seneste år ligger antallet af sager pr. 1.000 børn forholdsvis højt, men dog ikke højere end i 2000 og heller 
ikke meget højere end i 1992 og 1993. Der er således ikke tale om en entydig væksttendens i løbet af perioden. 
 
En væsentlig del af sagerne med børn vedrører butikstyveri, og i alle årene har mindst en tredjedel af sagerne angået butikstyveri. I 1996 til 
2000 drejede det sig om mere end halvdelen af sagerne. 
 
Antallet af voldssager har ligget nogenlunde stabilt frem til 1998, men er derefter vokset ganske betydeligt – et mønster der svarer til det, 
der ses for børn i alderen 15-17 år.  
 
Antallet af røverisager har været noget svingende, dog med en tydelig stigende tendens.  
 
På indbrudsområdet er der tale om et ganske stort fald frem til 1999, hvorefter antallet af sager med indbrud stiger noget igen. I slutningen 
af perioden er der for fortsat – især når hensyn tages til væksten i årgangenes størrelse de seneste år – tale om et noget lavere antal ind-
brudssager end i begyndelsen af perioden.  
 
For så vidt angår antallet af brugstyverier, der her inkluderer alle former for brugstyveri, har dette været faldende frem til slutningen af 
1990’erne, men er de seneste år vokset til et niveau, der nogenlunde svarer til det i 1992.  
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