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Indstilling af efterforskningen 

 

Anklagemyndigheden skriver til foreningen Ulvetid for at oplyse jer om, at Midt- og Vestjyllands 

Politi dags dato har besluttet at standse efterforskningen mod Kenneth Møberg for mistanke om 

overtrædelse af, 

 

straffelovens § 136, stk. 1, ved den 8. august 2022 på faecbook, offentligt at have tilskyndet til en 

forbrydelse, idet han på facebook skrev ”Skyd grav ned og hold kæft” i et debatindlæg om ulve. 

 

Det betyder, at efterforskningen standses, og der ikke bliver nogen straffesag. 

 

Begrundelsen for afgørelsen 

Anklagemyndigheden vurderer ud fra de samlede omstændigheder i sagen, at der ikke er sket of-

fentlig tilskyndelse til forbrydelse.  

 

Vi har ved vurderingen af sagen lagt vægt på følgende: 

 

Gerningsbeskrivelsen i straffelovens § 136, stk. 1 er offentlig tilskyndelse til forbrydelse. Anklage-

myndigheden vurderer, at den første betingelse vedr. offentlighed er opfyldt, idet ytringen er frem-

sat på facebook. Det er derimod anklagemyndighedens vurdering, at Møbergs ytring ikke kan ka-

rakteriseres som tilskyndelse til forbrydelse. Dette begrundes med, at begrebet ”forbrydelse” i § 

136, stk. 1 indeholder en kvalificering, således at bestemmelsen ikke omfatter enhver lovovertræ-

delse, men alene forhold af grov beskaffenhed. Det er anklagemyndighedens vurdering, at Møbergs 

ytring efter dens sproglige formulering sammenholdt med den sammenhæng, hvori den blev frem-
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sat, ikke udgør en tilskyndelse / opfordring til et forhold af grov beskaffenhed. Afslutningsvis har 

anklagemyndigheden vurderet, at der ikke vil kunne føres bevis for, at han har haft forsæt til at op-

fordre til forbrydelse.  

 

Kenneth Møbergs formulering indeholder således ikke en opfordring / tilskyndelse til at begå en 

strafbar handling, ligesom har ikke har haft forsæt til gerningen. 

 

Dette er lovgrundlaget 

 Sagen handler om straffelovens § 136, stk. 1 (offentlig tilskyndelse til forbrydelse). 

 Vi har afgjort sagen efter reglerne i retsplejelovens § 749, stk. 2, der handler om, at der ikke 

er grundlag for at fortsætte efterforskningen. 

 

Såfremt I vil klage 

I har mulighed for at klage over vores afgørelse. Hvis I vælger at klage, skal I sende klagen hertil 

eller til Statsadvokaten i Viborg, Rødevej 1, 8800 Viborg. 

 

I kan også sende klagen via e-Boks til Statsadvokaten i Viborg (i e-Boks under Offentlig Myndig-

hed/Stat/Rigspolitiet/Anklagemyndigheden). 

 

Fristen for at klage er 4 uger efter, at du har modtaget dette brev. Der er ikke formkrav til klagen. 

 

Klagen behandles af statsadvokaten. Når statsadvokaten har behandlet klagen, vil I høre fra dem. 

 

Kontakt 

Såfremt I har spørgsmål til sagen, er I velkommen til at ringe til mig på telefon 5120 8460. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ulrik Panduro 

Specialanklager 
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Klagevejledning 

Du kan klage, hvis du mener, at du har været udsat for noget strafbart, eller hvis du i øvrigt har en 

retlig interesse i sagen. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis du har et erstatningskrav mod gernings-

manden.  

 

Hvor skal klagen sendes til? 

Det er statsadvokaten, der tager stilling til klagesagen. Du skal derfor sende klagen enten til os eller 

til statsadvokaten.  

 

Der er 4 ugers klagefrist 

Du har kun mulighed for at klage i de første 4 uger efter, at du har fået besked om afgørelsen. Det 

betyder, at klagen senest skal være modtaget hos os eller statsadvokaten den dag, hvor fristen udlø-

ber. Er det en lørdag, søndag eller helligdag, udløber fristen den første hverdag derefter. 

 

Hvis klagen kommer frem, efter at klagefristen er udløbet, bliver den kun behandlet, hvis overskri-

delsen af fristen er undskyldelig. 

 

Lovgrundlaget 

 Det står i retsplejelovens § 724 og § 749, stk. 3, sammenholdt med § 101, stk. 2, at du kan 

klage over vores afgørelse.  

 Det står i retsplejelovens § 102, stk. 1, at fristen for at klage er 4 uger efter, at du har fået be-

sked om afgørelsen. 

 

 


