
FAKTA

KÆRSHOVEDGÅRD, 13 km fra Ikast:

Udrejsecenter med adgangskontrol, i brug siden marts 2016. 

Bruges til afviste, der ikke skriver under på frivillig udrejse, personer på Tålt Ophold og udvisnings
dømte, både kvinder og mænd. Disse grupper bliver ikke adskilt i dagtimerne.

Bygget som åbent fængsel i 1943, (opr. var der mellem 60 og 229 fanger, nu er målet at huse 600, 
hvilket kræver at der opføres nye ‘pavilloner’). Ingen hegn eller tremmer, hverken udenfor eller indenfor.

Værelser til 2 personer, men der skal fremover bo op til 6 personer på hvert.

Mad i kantine fremover, hvorimod fangerne i sin tid selv fik lov at lave mad.

Meldepligt hos politiet hver dag eller flere gange om ugen, afhængigt af status.

Pligt til at overnatte i centret, medmindre man har fået særlig tilladelse fra Udlændingestyrelsen til at 
overnatte et andet sted. Elektronisk registrering fungerer dog ikke endnu.

Gæster kun mellem kl. 13 og 20.

Ingen alkohol i centret.

Ingen praktik eller arbejdsopgaver i centret, hvis man ikke skriver under på frivillig udrejse.

Må ikke bruge de busser, som kører (byrådets beslutning, af hensyn til de lokale borgere).

WiFi-adgang, men meget dårlig telefondækning.

I øjeblikket ingen adgang for pressen, og besøgende må ikke fotografere.

SJÆLSMARK, Hørsholm:

Udrejsecenter med adgangskontrol, i brug siden 2015.

Bruges til asylansøgere i Dublinprocedure og afviste, der ikke skriver under på frivillig udrejse. 
Foreløbig bor der kun enlige mænd og kvinder, men det er planen, at der fremover skal bo familier 
med børn samt ansøgere i Åbenbart Grundløsprocedure.

Bygget som kaserne, kun en mindre del af bygningerne er i brug. Der er opsat 2 m høje hegn, både 
udenom og inde på området. Adgangskontrol, portvagt.

Plads til 158 p.t., plan om udvidelse til 400.

Værelser med 2 pers., fælles toilet og bad på gangen.

Elektronisk meldepligt hver 4. dag.

Mad i kantine tre gange dagligt.

Gæster kan besøge hver dag kl. 10-22, skal blot registreres i portvagten. 

Alkohol tjekkes ikke.

Ingen praktik eller arbejdsopgaver i centret (derfor beskidt på fællesarealer).

Offentlige busser 1-2 gange i timen, ca. 30 km til København.

Fri adgang til WiFi, egne mobiler tilladt.

ELLEBÆK, Allerød:

Lukket fængsel for asylansøgere, har været brugt siden 2001. 

Har i mange år været brugt til at fængsle asylansøgere, hvor der er tvivl om identiteten og til afviste, 
som frygtes at ville gå under jorden. Afviste bør kun indsættes i Ellebæk, når en udrejse er “umiddel
bart forestående”, men der er talrige eksempler på mennesker, der har siddet der i mange måneder, 
endda flere år. Udover asylansøgere sidder der typisk ca. 10% udlændinge, som afsoner en dom.

Dobbelt udvendigt hegn (4 m højt, nato-pigtråd), sluse-indkørsel, tremmer for alle vinduer og døre.

Plads til 118, men ofte overbelagt. Kvinde- og mandeafdeling.

Celler med 2 pers. (bad og toilet på gangen). Fri færdsel inden i hver af de fire bygninger om dagen. 

Mad serveres i hver af de fire bygninger tre gange om dagen.

Kun besøg efter aftale og efter skriftlig sikkerhedsclearing (besøgstilladelse).

Daglige aktiviteter i et vist omfang: arbejde, rengøring, sport, skole.

Ingen egne mobiltelefoner, men adgang til at ringe og gå på nettet ved behov.

Ifølge Kriminalforsorgens egne oplysninger sker det, at både små børn med forældre, uledsagede 
mindreårige og gravide bliver indsat. Der foretages ingen screening af personens mentale eller fysiske 
helbred før en indsættelse.

VRIDSLØSELILLE, Albertslund:

Lukket fængsel for asylansøgere, taget i brug marts 2016.

Bruges til afviste asylansøgere, der ikke skriver under på frivillig udrejse.

Bygget i 1859 som lukket fængsel for kriminelle, der afsonede lange straffe, lukket pga. utidssvarende 
forhold i december 2015. Ringmur, aflåste afdelinger i stjerneform, tremmer for vinduer og døre.

Opr. plads til 241 fanger, men kan rumme 500, hvis man sætter to i hver celle på 7 m2. 

Fangerne sidder låst inde i enkeltcellerne det meste af dagen. Kun adgang til at mødes med tre andre 
asylansøgere i cellen nogle timer, og udgang i lukket gård i én time om dagen. Da ombudsmanden var 
på besøg, var der 63 indsatte, heraf 8 kvinder. 10 personer havde været der længere end en måned. 
De indsatte kom fra 14 forskellige lande, og flere havde ingen landsmænd i fængslet. Nogle vil således 
være helt udelukket fra at tale med andre mennesker af sproglige grunde, da man heller ikke må have 
sin mobiltelefon med sig.

De aktiviteter, som tidligere var i fængslet, er nedlagt i forbindelse med at det skulle lukkes ned.

Kun ret til besøg én gang om ugen efter aftale.
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