
Kærshovedgård – Kan vi være det bekendt?
Bedsteforældre for asyl den 20. september 2022



Kærshovedgårds beboere

Kærshovedgård modtager voksne kvinder og mænd, der ikke vil eller kan rejse:

 Afviste asylansøgere 

 Udvisningsdømte

 Tålt ophold

 Fremmedkrigere

 Udlændinge, der vurderes som værende til fare for statens sikkerhed og som er 
administrativt udvist



Kærshovedgård blev indhegnet



Firemandsstue før ombudsmandens besøg



To-mandsstue efter ombudsmandens besøg



Forskelle i vilkår for beboere på Kærshovedgård 
som udrejsecenter og som åbent fængsel 
Udrejsecentret Kærshovedgård Det åbne fængsel Kærshovedgård

Ophold er tidsubestemt Ophold tidsbestemt

To-mandsstuer dog en-mandsstuer til udvalgte En-mandsstuer

Kan frit forlade centret i dagtimer Kan ikke forlade fængslet

Hegn om centret og afdelinger Intet hegn

Bespisning i kantine 3 gange om dagen selvforplejning

Ingen aktivitetstilbud uden hjemrejseaftale aktivitetspligt

Betaler selv for billet til besøg i weekender Får tilskud til billet

Ingen løn uden hjemrejseaftale Løn for deltagelse i arbejde/uddannelse



Konventionerne

Art. 3 Forbud mod tortur og ej heller umenneskelig eller 
nedværdigende behandling eller straf

Art. 5 Retten til frihed og sikkerhed

Art. 6 Ret til retfærdig rettergang

Art. 8 Ret til respekt for privatliv og familieliv



Art. 3 Ingen må underkastes tortur og ej heller umenneskelig 
eller nedværdigende behandling eller straf

Den europæiske menneskerettighedsdomstols praksis ved vurdering af, om der er tale om 
nedværdigende behandling, er:

Om behandlingen faktisk giver eller kunne give anledning til en følelse af: Frygt, 
angst eller 
mindreværd  som er egnet til med et vist minimum af intensitet at ydmyge eller 
nedbryde den pågældende person
 



Ombudsmandens konklusion i 2017 om gruppen på Tålt ophold

Samlet set finder jeg, at forholdene for disse mennesker må betegnes for meget belastende og 
begrænsende for grundlæggende livsførelse.

De generelle forhold var dog ikke i strid med f.eks. forbuddet mod nedværdigende behandling i EMRK

Der lægges vægt på, at Højesteret gennem sine domme giver en rettesnor for, hvor lang 
opholdspligten skal være, før det anses for uproportionalt. Dvs, at den udsigtsløshed, man tidligere 
så, ikke er så omfattende. 

Ombudsmanden peger dog på, at der blandt de personer på tålt ophold, som bor på Kærshovedgård, 
er mennesker med betydelige psykiske problemer, som myndighederne bør være særligt 
opmærksomme på.



Forsetes anbefalinger til ombudsmanden 8. okt. 21

• Nyt tilsynsbesøg
• Er der enkeltpersoner, hvis sager skal undersøges
• Er der behov for domstolsprøvelse i enkelte sager for overtr. af art. 8
• Om der foretages lovpligtige konkrete vurderinger
• Er retssikkerheden tilstrækkelig god



Kontrolorganer

1. Høringer i forbindelse med ny lovgivning

2. Højesteret og derfor har nye sager en betydning

3. Ombudsmanden
-    Holde øje med om myndighederne handler i strid med gældende ret
- Bedømme ud fra almenmenneskelige eller humanitære synspunkter forhold vedr. behandling af og aktiviteterne for 

institutionens brugere
- Holde øje med om internationale forpligtigelser overholdes.

4. Institut for menneskerettigheder (IMR)  rådgiver folketinget

5. DIGNITY: Dansk institut mod tortur. De rapporterer til FN’s torturkomite og til CPT(council 
prevention of torture eller Torturkomiteen)

6. NGO’erne

7. Pressen



Typer af asylcentre 28. august 2022
Kilde Ny i Danmark
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Asylcentre antal kapacitet

modtagecenter 1
opholdscentre 11
børnecentre 2
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- Kærshovedgård (kapacitet 400)
-  Sjælsmark (kapacitet 700)
- Avnstrup (kapacitet 290)

3

I alt 18 5724



6. Kærshovedgårds regime som hhv. udrejsecenter og åbent fængsel

   

 Kærshovedgård

Udrejsecenter

Kærshovedgård

 Åbent fængsel

Kapacitet 400 pladser 129 pladser

Beboere Afviste enlige asylansøgere
Udvisningsdømte
Tålt ophold
Fremmedkrigere
Udlændinge der vurderes som værende til fare for statens sikkerhed 
og som er administrativt udvist
 

fængselsdømte

Opholdstid 1)+2) tidsubestemt
3)+4) kan rejse frivilligt
 

Fortrinsvis indsatte med domme på 60 dage eller derunder

Forhold for ophold   

Indkvartering   

værelser Dobbeltværelse dog enkeltværelser til beboere på tålt ophold og med 
omsorgsbehov

Enkeltværelser
 

værelsesstørrelse 2,5-3,5 m2 pr. person i hhv 2-4 mands værelser er senere ændret til 2 
mandsstuer med mulighed for 3 beboere

6,8 m2

Vaskekumme på værelset Nej (nedlagt) ja

Bade- og toiletfaciliteter Fælles på afdelingen Fælles på afdelingen

forplejning Kantine 3 gange dagligt kl. 7, 12 og 17 Selvforplejning

afdelingskøkner Køkkenvask, køleskab og el-kedel Fuldt udrustet køkken

Mad på værelserne Lidt brød og frugt Ingen restriktioner

beklædning Gratis brugt tøj udleveres af Røde kors Selvforvaltningsbeløb blev udbetalt



7. Kærshovedgårds regime som hhv. udrejsecenter og åbent fængsel 
(fortsat)

Beskæftigelse Udrejsecenter  åbent fængsel
aktiviteter Røde kors aktiviteter med meget begrænsede muligheder for 

udd. og terapibeskæftigelse
Aktivitetspligt omfattende uddannelse og produktion

løn Ingen dog ca. 30 kr. pr. dag til beboere på tålt ophold
Ingen kostpenge og penge til selvforvaltning

Ca. 70 kr. pr. dag + kostpenge og penge til selvforvaltning 

Læge og tandlæge Der arbejdes efter NUS- princippet. Det skal være 
nødvendigt, uopsættelig eller smertelindrende

Der ydes normal sundhedsbetjening dog NUS ved kort tid til 
løsladelse

Fritid   

sport Kondirum og lille hal Som udrejsecentret + fodboldbane

aktiviteter Frivillige grupper laver aktiviteter med beboerne + mulighed 
for at deltage i lokale aktiviteter

nej

Kontakt til omverdenen   

Tlf. Ja.. Betaler selv Ja. Betaler selv

internetadgang Ja i cafe nej

besøg Ja på stuerne og  begrænset adgang til besøgslokale Ja på stuerne

udgang Frit dog krav om tilladelse til fravær over 24 timer og krav om 
underretning ved fravær i tiden 23-6.

Hver 3.uge, hvis der gives tilladelse

Betaling af togbillet Beboer betaler (retur billet til København koster 776 kr) Indsatte betaler med mulighed for tilskud. Den indsatte 
betalte et mindre beløb selv og kriminalforsorgen resten. 



8. Kærshovedgårds regime som hhv. udrejsecenter og åbent fængsel 
(fortsat)
Sikkerhed  Udrejsecenter  åbent fængsel

politi døgnbemanding ingen

indhegning Institutionen og specialafdelinger er indhegnet 
med almindeligt hegn

Ingen indhegning

adgangskontrol Biometrisk nøglekort anvendes ved adgang til 
afdelinger og egne værelser

Ingen kontrol

Adgangskontrol til institutionen Elektronisk registrering ved brug af sluse Ingen registrering

Mulighed for overførsel til anden institution nej Ja
 

Personale   

Institutionsmedarbejdere Ansat af kriminalforsorgen. Meget begrænsede 
uddannelseskrav

ingen

Fængselsuddannet personale Muligvis få Fængselsbetjente + civilt personale

Røde kors Ja ansvar får uddannelse, terapibeskæftigelse 
og sundhed

nej
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