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Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at brug af peberspray i Kriminalforsorgens 
institutioner skal ske i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet og 
skånsomhedsprincippet. Det vil sige, at brugen af peberspray skal stå i rimeligt forhold til formålet, 
og at andre og mere skånsomme midler skal forsøges først.  
 
I bemærkningerne er angivet: ”Forsøgsordningen vil blive udformet sådan, at peberspray, herunder 
trussel om at bruge peberspray, f.eks. vil kunne anvendes i en situation, hvor institutionen ellers 
ville overveje at anvende tåregas eller stav og skjold mod en indsat, som vil angribe personalet, når 
personalet forsøger at komme ind i den indsattes celle.”  
 
Brugen af (eller trussel om brugen af) peberspray er således vurderet som mere skånsom end 
tåregas, skjold og stav. Hvis det er rigtigt, at alene den konkret fremsatte trussel kan afværge en 
magtanvendelse, kan midlet måske have sin berettigelse.  
 
Det skal for god orden skyld bemærkes, at brugen af peberspray i visse tilfælde kan foranledige 
akutte helbredsmæssige skader navnlig på åndedrætsorganer og særligt overfor personer, der har 
kroniske luftvejslidelser. Det forudsættes derfor, at personalet oplæres i brug af de fornødne 
førstehjælpsindsatser, samt at der, så hurtigt det er muligt i påkommende tilfælde, kan tilkaldes den 
fornødne lægefaglige assistance.  
 
Det forekommer imidlertid på den baggrund hverken tilrådeligt eller forsvarligt at operere med 
peberspray som alternativ til brugen af skjold, der jo i sagens natur må anses som et rent defensivt 
tiltag. 
 



 
 
Endelig bør det overordnet gælde, at inddragelse af peberspray i rækken af indgrebsmidler ikke må 
føre til en forøgelse af den samlede anvendelse af magtmidler. 
 
En forsøgsperiode på 1 år vurderes som rimelig. 
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