
Hjørring Indbruds-
forebyggelse på tværs

I den nordvestjyske kommune gælder indbrudsforebyggel-
sen især byen Hjørring, der er den største by i Vendsyssel, og 
hvor 40% af kommunens befolkning bor. Rundt om Hjørring 
centrum ligger forstæder med etageejendomme og især 
villa- og parcelhuskvarterer. Det er her indbrud skal forebyg-
ges. Men det kommer ikke af sig selv. Det kræver, at borgerne 
ved, hvordan indbrud kan forebygges. I Hjørring Kommune 
vil de derfor være den kommune i landet, hvor borgerne har 
den største viden om indbrudsforebyggelse. 

Borgerne forebygger indbrud
En af de vigtigste veje dertil har været at udbyde trygheds-
vandringer til grundejer- og boligforeninger. På trygheds-
vandringerne får deltagerne råd om, hvordan området  
og det enkelte hus kan gøres mindre attraktivt for en  
indbrudstyv. 

På turen lærer deltagerne at se på deres bolig og kvarter 
med kriminalpræventive briller. Måske er hækken for høj, 
eller der er mørkt rundt om boligen, hvilket giver indbruds-
tyven nemme gemmesteder. Det kan f.eks. være at skifte 
låsen, montere hasper på vinduerne eller at sørge for bedre 
belysning. Ofte skal der få konkrete tiltag til ved den enkelte 
bolig.
 Det handler samtidig om at skabe ejerskab til indbruds-
forebyggelse i et givent boligområde og hjælpe det gode 
naboskab på vej. Den bedste indbrudssikring er ikke kun 
sikring af det enkelte hus, men også et par vågne øjne fra 
naboen. I Hjørring opfordres borgerne til at tilmelde sig 
nabohjælp, som man ved har en kriminalpræventiv effekt.

I Hjørring mener de, at det, der virkelig virker, er handling fra borgerne selv.
Vejen til at indfri visionen om at undgå indbrud sker derfor i samarbejde og dialog 
med borgerne. Hjørring Kommune vil være den mest indbrudssikre kommune 
i Danmark. Indsatsen mod indbrud sker i tæt samarbejde mellem politi, kommune 
og det lokale erhvervsliv for at realisere visionen om at skabe et ”Hjørring fri 
fra indbrud”, hvor indbrudsfrekvensen i kommunen falder markant.

Peter Esbech Mathiesen, Arkitekt i Hjørring Kommune og en del af ”Hjørring fri for indbrud”.

Tryghedsvandring i villakvarter i Hjørring. Erfaringen i 
Hjørring er, at det giver en vis tyngde og skaber tillid, når 
kommune, politi og det lokale erhvervsliv stiller op sam-
men i mødet med borgerne. Foto: Hjørring fri for indbrud.

Omdrejningspunktet i den rådgiv-

ning og sparring, vi giver igennem 

samarbejdet, er vigtigheden af at klæde 

borgeren bedst muligt på til at træffe de 

sikringsmæssige tiltag, der giver tryghed 

og mening for dem i deres bolig.

Søren Panum, politiassistent, Nordjyllands 
Politi og en  af ”Hjørring fri for indbrud”

Det handler om at få boligejerne til at 

tage ansvar for deres område og ikke 

bare lukke sig inde i hver sin lille borg.

Peter Esbech Mathiesen, arkitekt i Hjørring 
Kommune og en del af ”Hjørring fri for indbrud”
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Samarbejde på tværs
Nordjyllands Politi og Hjørring Kommune har siden 2016 
arbejdet sammen for at realisere visionen om at blive den 
mest indbrudssikre kommune i landet. Siden 2018 har Hjør-
ring Kommune desuden været en del af Bo trygt. I Hjørring 
er indbrudsforebyggelse en fælles indsats, hvor kommune 
og politi samarbejder med private aktører som erhvervsliv 
samt grundejer- og boligforeninger.  
 Alle er velkomne til at blive en del af indsatsen om at 
skabe et indbrudsfrit Hjørring. Samarbejdspartnerne tæller 
bl.a. lokale låsefirmaer, entreprenører, snedker- og tømrerfir-
maer og arkitektfirmaer. Netværket bag ”Hjørring fri for ind-
brud” mødes halvårligt. I netværket kan kommune, politi og 
erhvervsliv bidrage fra hvert deres fagområde. Formålet er 
at pulje viden og vidensdele på det indbrudsforebyggende 
område.

Politiet bidrager eksempelvis med information om, hvor i 
kommunen indbrud sker, og på baggrund af de data kan der 
udpeges såkaldte hot spot-områder, hvor der skal være eks-
tra fokus på indbrudsforebyggelse. Politiet har mulighed for 
at komme med input ift. indbrud, når kommunen udarbejder 
nye lokalplaner. Lokale håndværkere kan rådgive borgerne 
i eksempelvis skalsikring af deres bolig, og i det lokale byg-
gemarked er der blevet opsat mærkning om hvilke beslag, 
kunderne skal vælge, hvis de vil vælge beslag, der gør livet 
som indbrudstyv sværere. Samarbejdet betyder, at der kan 
tænkes på tværs.
 Der er dermed ikke en vej til indbrudsforebyggelse, men 
en lang række tiltag, der tilsammen udgør indsatsen. Noget 
tyder på, at indsatsen virker. I 2020 var Hjørring Kommune 
en af de kommuner i Danmark med færrest antal indbrud 
målt pr. husstand. 

Hjørring Kommune og lokalpolitiet ønsker at skabe 
synlighed om indbrudsforebyggelse. De afholder eksem-
pelvis borgermøder, deltager i uddannelsesmesser eller 
kulturelle events i kommunen for at skabe synlighed om 
tryghed og indbrudsforebyggelse. Søren Panum (tv.) og 
Peter Esbech Mathiesen (th.) med en af plancherne, der 
bruges til events. Foto: Hjørring fri for indbrud.

Det handler om synlighed og dialog med bl.a. boligejere 
om indbrud. Politi og kommune med fælles stand foran 
det lokale byggemarked. Foto: Hjørring fri for indbrud.

Indbrud i Hjørring Kommune
Nummer 94 ud af 98 på listen over kommuner med 
flest indbrud pr. husstand.
Seneste antal: 10 (0.00032 indbrud pr. husstand)
Højeste antal: 129 (4. kvt. 2019)
Laveste antal: 10 (1. kvt. 2021)

Kilde: Bo trygt og Danmarks Statistik
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