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1   INTRODUKTION

Den rømmede Sjælsmark Kaserne i Hørsholm Kommu-
ne blev i 2013 af regeringen udpeget som permanent 
nationalt udrejsecenter for afviste asylansøgere. Her-
med igangsatte man en proces, hvor udrejsecentre på 
landets andre asylcentre blev lukket, således at der nu 
kun opereres med modtagecentre og ét udrejsecenter. I 
februar 2015 flyttede de første beboere ind på Sjæls-
mark Kaserne. Det er planlagt, at udrejsecenteret ifølge 
Udlændingestyrelsen skal huse omkring 400 asylansø-
gere, men har kapacitet på 700 personer.

Sjælsmark Kaserne ligger i et naturskønt område i 
Hørsholm Kommune, ikke langt fra grænsen til Allerød 
Kommune. De nærmeste borgere bor mindre end 100 
meter fra den nuværende indgangsport til kasernen, og 
flere borgeres grund grænser op til udrejsecenteret. 1,8 
km fra udrejsecenteret ligger Center Sandholm, Dan-
marks største asylcenter med omkring 500 bosiddende 
personer.

Nærværende undersøgelse er initieret af Nordsjællands 
Politi, der står for det tryghedsskabende arbejde om-
kring etableringen af udrejsecenteret. Den antropolo-
giske analysevirksomhed Gemeinschaft er blevet bedt 
om at undersøge borgernes bekymringer, utryghed og 
løsningsforslag i forbindelse med centerets etablering 
og funktion. Undersøgelsens resultater vil indgå i politi-
ets videre arbejde, herunder i dialogen med borgerne.

Undersøgelsen har haft til formål at identificere borger-
nes opfattelser og oplevelser i forbindelse med etable-
ringen af udrejsecenteret. Undersøgelsen er et forsøg 
på at give primært borgere i lokalområdet en stemme 
og dermed åbne for borgerinddragelse i forbindelse 
med den påbegyndte etablering af udrejsecenteret og 
dets fremtidige tilstedeværelse i lokalområdet. Under-
søgelsen udgør således ikke en evaluering af beslut-
ningsprocessen op til etableringen af udrejsecenteret. 
Den er heller ikke en risikovurdering af borgernes sik-
kerhed, en miljøvurdering af etableringens konsekven-
ser for lokalområdet eller en undersøgelse af fordele og 
ulemper ved placeringen.

2   UNDERSØGELSEN

Undersøgelsen er gennemført i uge 9 og 10 i 2015 og 
giver et repræsentativt, men ikke udtømmende billede 
af de bekymringer, utryghed og løsningsforslag, som pri-
mært borgere bosat i Sjælsmark Kasernes nærområde 
har. Gennem en kombination af kvalitative og kvantita-
tive metoder har et udsnit af borgere, først og fremmest 
omkring Sjælsmark Kaserne og derudover borgere i 
Hørsholm og Allerød, deltaget i undersøgelsen. Under-
søgelsen tilvejebringer et indblik i borgernes opfattelser 
og oplevelser af etableringen af udrejsecenteret, og den 
formidler nogle af de løsningsmuligheder på problemer, 
som borgerne selv peger på.

Den kvalitative undersøgelse

Undersøgelsesteamet fra Gemeinschaft har været og 
bevæget sig i udrejsecenterets nærområde – i bil, til 
fods og i bus. Teamet har besøgt borgere i deres hjem, 
mødt dem på vejene i nærområdet og har observeret 

borgeres, besøgendes og asylansøgeres bevægelses-
ruter. Teamet har besøgt Sjælsmark Sø, skoven Tokke-
køb Hegn, udsigtspunktet på Stumpedyssevej og de 
bakkede og snoede veje i området. Borgere er kontaktet 
telefonisk eller opsøgt på deres bopæl på Sjælsmarkvej, 
Stumpedyssevej, Kettingevej, Slutterupvej, Havedams-
vej, Donsevej, Pilekærvej og Bjerget.

Mange husstande kan i princippet være relevante at ind-
drage i en kvalitativ undersøgelse, men nogle husstande 
vil være at betragte som mere relevante end andre. Givet 
den begrænsede undersøgelsesperiode har kriteriet for, 
hvilke hustande der er mest relevante, først og fremmest 
været den geografiske nærhed til udrejsecenteret. I op til 
2 km’s afstand fra udrejsecenteret ligger 99 husstande. 
Disse er orienteret om igangsættelsen af undersøgelsen 
i form af et projektbrief, der enten er lagt i husstandens 
postkasse eller overleveret personligt. I projektbriefet er 
undersøgelsens formål kort beskrevet, og borgerne er 
blevet opfordret til at kontakte undersøgelsens projektle-
der, hvis de har ønsket at deltage i undersøgelsen. 



UDREJSECENTER SJÆLSMARK

SIDE 3

I forbindelse med omdelingen af projektbriefet er der 
udført 15 kortere interviews af en omtrentlig varighed 
på ca. 20 minutter. Der er tillige udført 6 telefoninter- 
views af en varighed på ca. 30 minutter, og der er 
foretaget 12 semistrukturerede interviews af en gen-
nemsnitlig varighed på 45 minutter. Fokus var på at 
indsamle viden om tre forhold: borgernes spørgsmål 
til etableringen af udrejsecenteret, deres eventuelle 
bekymringer og utryghed og deres eventuelle løsnings-
forslag.

I udvælgelsen og identificeringen af relevante borgere 
(informanter) har undersøgelsesteamet bedt infor-
manter om at udpege andre borgere, som de mente 
måtte have noget på sinde vedrørende etableringen af 
udrejsecenteret. Desuden har teamet taget kontakt til 
husstande, som opfylder udvælgelseskriteriet om geo-
grafisk nærhed, med det formål at komme bredt rundt 
i lokalområdet og tale med borgere med forskellige 
opfattelser og oplevelser.

I udvælgelsen af informanter er der taget hensyn til 
forhold som køn, alder og antal år med bopæl i lokal-
området. Størstedelen af de borgere, der har deltaget 
i undersøgelsen, bor i udrejsecenterets nærområde. 
Enkelte borgere er flyttet til området, efter at Sjælsmark 
Kaserne midlertidig har tjent som asylcenter for uledsa-
gede unge asylansøgere.

Den kvantitative undersøgelse

Som supplement til den kvalitative undersøgelse er 
der udført en mindre kvantitativ spørgeskemaunder-
søgelse. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen 
var at få et indblik i, hvordan borgere, der bor længere 
væk fra Sjælsmark Kaserne, opfatter etableringen af 
centeret. Borgerne (respondenterne) blev opsøgt på en 
rute fra Allerød til Hørsholm. På ruten blev der foretaget 
forskellige punktnedslag, der bl.a. inkluderede Center 
Sandholm, Allerød og Hørsholm bycentre, Allerød Sta- 
tion og Rungsted Station, og der blev kørt ture med 
busrute 381, der kører mellem de to stationer. 

Spørgeskemaundersøgelsen blev besvaret af 50 
respondenter, 64 % kvindelige og 36 % mandlige. Ske-
maet blev givet til borgere i alle aldre over 18 år. Der er 
en overvægt af ældre respondenter, 10 % af responden-
terne er under 30 år, og 54 % er over 60 år.



UDREJSECENTER SJÆLSMARK

SIDE 4

3   BORGERNES OPFATTELSER OG OPLEVELSER

Den kvantitative undersøgelse blandt respondenter, der 
som nævnt bor uden for udrejsecenterets nærområde, 
har vist, at 76 % af respondenterne er bekendt med, at 
der er blevet etableret et udrejsecenter på Sjælsmark 
Kaserne. 54 % af respondenterne tilkendegiver ingen 
bekymring i forhold til etableringen af et udrejsecenter på 
Sjælsmark Kaserne. 38 % af de adspurgte ønsker mere 
viden om udrejsecenterets etablering og videre funktion.

Den kvantitative undersøgelse peger på, at bekymringen 
er aftagende, jo længere væk fra centeret borgerne bor. 
Det er således i nærområdet, at der primært er behov 
for at afhjælpe bekymringer og utryghed blandt borgere. 
Dette notat præsenterer derfor opfattelser og oplevelser 
blandt nærområdets beboere, som den kvalitative under-
søgelse har afdækket.

Nærområdet består af en sammensat gruppe af bor-
gere. Tilsammen kan borgerne betragtes som en slags 
bekymret fællesskab. Generelt er borgerne nemlig meget 
bekymrede, og de taler sammen om og deler disse 
bekymringer. De fleste borgere er klart og utvetydigt 
utrygge, flere ligefrem bange og nogle på grænsen til 
angste. Nogle borgere er primært stærkt utilfredse med 
beslutningen om centerets placering og processen bag 
og finder, at den er utilstedelig og et overgreb mod lokal-
samfundet. Andre igen, og det er færre, er ikke specielt 
utrygge ved tilstedeværelsen af udrejsecenteret. Atter 
andre vil blot gerne have fred og leve videre, som om 
centeret aldrig var blevet etableret. Der er også borgere, 
der på forskellig vis ønsker at bidrage til at skabe relatio-
ner med centeret og dets beboere.

I det følgende præsenteres tre afgørende forhold for 
borgernes oplevelser og opfattelser af etableringen af 
et nationalt udrejsecenter på Sjælsmark Kaserne under 
overskrifterne: utilfredshed, uvished og utryghed. De tre 
kategorier uddybes indledningsvis i hvert afsnit, og de 
tre afsnit repræsenterer borgernes stemmer. Kursive-
rede citater skal læses som udsagn, der sammenfatter 
flere borgeres opfattelser og oplevelser, dvs. at de er 
repræsentative for flere borgere. Anførselstegn omkring 
udsagn eller ord angiver, at det er direkte citat af borge-
res egne udtryk. Borgerne er anonymiserede.

Utilfredshed

Utilfredsheden handler om borgernes opfattelser af be-
slutningsprocessen omkring placeringen af et nationalt 
udrejsecenter på Sjælsmark Kaserne. 

RATIONALET BAG BESLUTNINGEN
Mange af de interviewede borgere kan ikke se, hvordan 
Sjælsmark Kaserne er den mest optimale placering af 
et nationalt udrejsecenter i Danmark. De få udtalelser 
fra politisk side, der har begrundet beslutningen med 
den korte afstand til lufthavn og Sandholmlejren, har in-
genlunde tilfredsstillet borgernes behov for en ”bedre” 
forklaring på beslutningen. Mange borgere har forståel-
se for, at man skal håndtere situationen med ”ulykkelige 
mennesker”, men man er utilfreds med, at de ansvar-
lige aktører har iværksat en etableringsproces uden 
at argumentere for hverken placeringen af centeret på 
Sjælsmark Kaserne, eller hvorfor alle afviste asylansø-
gere skal placeres ét og samme sted. Det manglende 
og/eller uklare rationale bag beslutningen har således 
skabt markant utilfredshed. 

DEN HIDTIDIGE BESLUTNINGSPROCES
Det er en generel opfattelse blandt både borgere i nær-
området ved Sjælsmark Kaserne og borgere længere 
væk, at den beslutningsproces, der har ledt til place-
ringen af udrejsecenteret, er ”stærkt kritisabel”. Den 
politiske proces opleves både som uforståelig og ”for-
dækt”. Borgerne er uforstående over for, at den eneste 
information, der har været tilgængelig omkring beslut-
ningsprocessen, er den, de har kunnet læse i medierne. 
Og de har en opfattelse af, at borgmestre og kommu-
nale politikere ikke har været en del af beslutningen. 
Dette forhold opleves af borgerne som ”meget forkert” 
og ”helt uanstændigt”. Flere borgere i nærområdet har 
derfor søgt viden på egen hånd – via ansøgninger om 
aktindsigt, i nabonetværk eller via personlige kontakter, 
fx advokater.

At borgerne føler, at beslutningerne er blevet taget, 
uden at de er blevet hørt, informeret eller inddraget, 
har efterladt dem med en oplevelse af, at processen 
ikke er foregået på demokratisk vis. Med henvisninger 
til Berlusconi, bananstater og spørgsmål som ”Er det 
Danmark, vi lever i?” mere end antydes det, at mange 
borgere oplever, at de er blevet ”snydt” eller udsat for 
”korruption”. Der stilles spørgsmålstegn ved overhol-
delsen af lovmæssige procedurer og ved rigtigheden 
af den information, man har fået myndighederne til at 
udlevere. Blandt andet angriber man, at der – forlyder 
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det – er blevet rettet i en tidligere uvildig miljøvurdering 
fra 2013: ”Hvis ikke staten skal overholde loven, hvorfor 
skal vi så? Hvad med vores retssikkerhed?”

Borgerne føler, at der er sket en krænkelse af demokra-
tiske principper, og processen har været ”fordækt og 
korrupt”. Flere borgere peger desuden på, hvordan den 
hidtidige beslutningsproces har medvirket til en svæk-
kelse af tillid til myndighederne og har genereret en 
utryghed blandt borgerne om lokalområdets fremtid: ”Vi 
kan intet gøre, det er diktaturmetoder. Så løbet er kørt. 
Vi bliver ikke lyttet til. Vi bliver tromlet over.”

ETABLERINGSPROCESSEN 
Borgerne er også utilfredse med den manglende lø-
bende information om etableringsprocessen. Det kom 
således bag på de fleste borgere, da de første beboere 
flyttede ind på Sjælsmark Kaserne i februar 2015. Som 
en borger beskriver denne dag: ”Åh nej, nu sker det 
igen. Vi var slet ikke forberedt. Nu sover vi igen en halv 
meter over sengen.” Enkelte borgere vidste slet ikke, at 
det var besluttet, at et udrejsecenter skulle etableres på 
Sjælsmark Kasserne.

Hertil kommer, at borgerne er bekymrede for, at deres 
indsigelser og henvendelser heller ikke fremover vil 
blive taget alvorligt. Borgerne fortæller, at de savner, 
at der udvises forståelse for deres situation og deres 
bekymringer. Borgernes opfattelse og forventning til den 
kommende proces er præget af en høj grad af mismod 
og resignation. 

MANGLENDE BORGERINDDRAGELSE
Borgerne er yderligere utilfredse med, at de ikke er 
blevet inddraget i processen. Som en borger udtrykker 
det: ”Måske man havde været mere engageret, hvis 
man var blevet inddraget fra starten af.” Borgerne ople-
ver det som et overgreb at være nabo til et kommende 
udrejsecenter uden på noget tidspunkt at være blevet 
informeret, hørt eller inddraget i processen. Dette har 
undersøgelsesteamet oplevet, ved at dets tilstedevæ-
relse affødte udbrud som fx: ”Det her er første gang, 
nogen tager kontakt til os.”

Kombinationen af ikke at få tilstrækkelig information 
om beslutnings- og etableringsprocessen, ikke at have 
en forståelse for beslutningen og ikke at blive inddraget 
i beslutningsprocessen har blandt borgerne resulteret 
i en kritisk afstandstagen til myndighederne. ”Det er 
blevet trukket ned over hovedet på os” har flere borgere 
sagt og giver udtryk for, at de føler sig ”dårligt og uret-
færdigt” behandlet.

SYSTEMSVIGT
Et aspekt af svækkelsen af tilliden til myndighederne er 
en del borgeres oplevelse af, at de bliver ladt i stikken 
af myndighederne. Som en borger udtrykker det: ”Vi er 
overladt til os selv.” Borgere refererer til tidligere erfarin-
ger med uledsagede unge, der i en overgang boede på 
kasernen, i deres fortællinger om, hvad de forventer sig 
af udrejsecenteret. Dengang oplevede man indtrængen 
på privat ejendom, indbrud, hærværk, stjålne både og 
fund af punge og tasker i en have tæt ved kasernen. 
Da mange af de disse hændelser er forsøgt anmeldt til 
politiet, ”uden at politiet dukkede op eller ville registrere 
anmeldelserne”, føler mange sig ”overset af myndighe-
derne”. At anmeldelser og henvendelser til politiet ikke 
er registreret betyder, at borgerne har manglet doku-
mentation, når de har villet argumentere for alvoren og 
utrygheden ved at være nabo til et udrejsecenter. Derfor 
vil man presse på for at få politiet til at registrere alle 
hændelser og ’nær-ved-hændelser’. Som en borger 
udtrykker det: ”Vi vil jo ikke være besværlige, men man 
bliver nødt til at være vagtsom.” Borgerne opfatter, at 
’systemet’ svigter og ikke tager hånd om sikkerheden i 
området. 

Uvished

Uvisheden drejer sig om den fremtidige proces, som 
borgerne er bekymret for. Nogle bekymrer sig, fordi de 
mener at vide, hvad der vil ske, andre, fordi de netop 
ikke ved, hvad der vil ske i fremtiden.

OPHOLDETS KARAKTER
Borgerne i undersøgelsen har i høj grad efterspurgt 
viden om opholdets karakter for de afviste asylansøgere. 
Der florerer i lokalområdet en stærk bekymring om, at 
”omkring 10.000 afviste asylansøgere gennemsnitligt 
vil skulle gennem udrejsecenteret på et år”. Dette tal 
opstår ud fra oplysninger om, at centeret vil rumme 700 
personer, og at det gennemsnitlige ophold for en afvist 
asylansøger på centeret vil være 3-6 uger. Opfattelsen 
af, at centeret vil komme til at tjene som en banegård for 
mennesker på vej ud af landet, er stærkt medvirkende til 
at skabe usikkerhed. Adskillige borgere har udtrykt be-
kymring, idet de afviste asylansøgere ”jo ikke har noget 
at miste” og ”et dansk fængsel er at foretrække frem for 
det, de er på vej tilbage til”. Borgerne er endvidere meget 
interesserede i at blive informeret om, hvad de ansatte 
fængselsbetjente fortæller de afviste asylansøgere om, 
hvordan de kan og må bevæge sig rundt i lokalområdet. 
Borgerne er usikre på, hvilke rettigheder i forhold til ind- 
og udgang de afviste asylansøgere har, ligesom man er 
bekymret for, at nogle vil flygte fra politiet og derfor søge 
skjul i driftsbygninger, lader og tomme huse.
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Der er dog også borgere, der ikke ønsker mere infor-
mation, idet de ikke ønsker at blive mindet om ud-
rejsecenterets tilstedeværelse. De ønsker primært at 
få bekræftet, at myndighederne kan og vil håndtere 
sikkerheden forbundet med etableringen af centeret.

MYNDIGHEDERNES SIKKERHEDSHÅNDTERING
Mange borgere har som nævnt en meget kritisk tilgang 
eller manglende tillid til ”systemet”. Det medfører 
også, at man er meget usikker på, hvordan politiet, Kri-
minalforsorgen og evt. andre myndigheder har tænkt 
sig at håndtere sikkerheden omkring udrejsecenteret. 
Flere borgere spørger til, om det vil være muligt for 
borgere at kontakte de ansatte fængselsbetjente på 
udrejsecenteret og en eventuel portvagt i forbindelse 
med akutte situationer, ”hvor politiet ikke kan rykke 
hurtigt nok ud”. Bekymringen er baseret på, at Nord-
sjællands Politiet er placeret i Helsingør og langt væk, 
hvorfor man føler sig ekstra udsat. De fleste borgere 
fortæller, at de gerne vil have mere patruljering: ”Mere 
kontrol, patruljering og synlighed vil gøre mig mere 
tryg.” Men samtidig siger enkelte borgere, at det for 
dem vil have den modsatte effekt: ”Mere patruljering 
fra politiets side gør jo kun én mere utryg.” Hertil kom-
mer, at der blandt mange borgere er en uvished om, 
hvorvidt man fra myndighedernes side har lavet en ri-
sikoprofil eller sikkerhedsvurdering af centerets effekt 
på lokalområdet. Som flere borgere udtrykker det: ”Vi 
frygter, at det ikke er gennemtænkt.” Der er således 
stor uvished om, hvilke problemer udrejsecenteret vil 
kunne medføre.

BORGERNES HANDLEMULIGHEDER
Borgerne efterspørger information om, hvad de kan 
og bør gøre i tilfælde af indbrud, indtrængen på privat 
grund, hærværk m.m. Det handler ikke kun om retnings-
linjer for, hvordan de skal benytte telefonnumrene 114 
og 112, men snarere konkrete handleplaner for, hvad 
borgere kan og må gøre i mange andre situationer: ”Vi 
vil gerne have en handleplan, men vi har ikke behov for 
konstant at blive mindet om, at centeret ligger lige der-
oppe.” Borgerne fortæller, at de har behov for at vide, 
hvem man kan kontakte, og hvor man kan hente viden. 
Kan man fx tage kontakt til fængselsbetjentene? ”Hvad 
må vagterne gøre, hvis vi ringer op på centeret og siger, 
at der er nogen i vores hus?”

Borgernes oplevelse af beslutningsprocessen har des-
uden affødt den holdning, at ”det er myndighedernes tur 
til at komme til borgerne”. Der hersker en stor bekym-
ring blandt nogle borgere om, at nogle borgere vil gribe 
til selvtægt, ”Der er jo jægere herude”, eller at man selv 
vil blive tvunget til det: ”Man forsøger at beherske sig og 
ringer 114, men det kan man jo ikke blive ved med, hvis 
de ikke vil sende en politibil eller optage en rapport.”

Utryghed

Utrygheden knytter sig til de følelser og oplevelser, som 
borgerne lever med, eller som de forestiller sig vil blive 
en del af deres hverdag.

EFFEKT PÅ LOKALOMRÅDETS 
BEBOERSAMMENSÆTNING
Nogle borgere fremhæver, at det ”naturligvis” vil have 
stor effekt på lokalområdet, at der flytter 700 beboere 
ind i et område med kun ca. 100 husstande og 200 
fastboende. Det skaber utryghed, at beboerne vil blive 
en minoritet blandt mennesker, de ikke ved, hvem er. 
Bekymringen går således på, at de afviste asylansøgere 
vil fylde meget i hverdagslivet.

Borgerne udtrykker også forskellige opfattelser af, hvad 
det vil betyde, at der enten er stor eller lille udskiftning 
på udrejsecenteret. For de fleste skaber det utryghed, 
at de afviste asylansøgere kun skal være der kort tid, 
mens enkelte er utrygge på grund af længden af ophol-
det, som de forventer vil drive de afviste asylansøgere 
til at begå kriminalitet.

TRAFIK
Flere borgere nævner, at kombinationen af, at mange 
kører meget hurtigt på Sjælsmarkvej, og at mange asyl-
ansøgere ofte går i den forkerte side af vejen og uden 
reflekser, vil medføre flere trafikulykker. Denne mang-
lende trafiksikkerhed er med til at gøre borgere utrygge. 
Som en borger fortæller: ”Jeg har op til flere gange 
været lige ved at ramme personer på Sjælsmarkvej.”

PERSONLIG SIKKERHED
Mange borgere er utrygge ved det faktum, at mange 
afviste asylansøgere har afsonet en dom for krimina-
litet eller måske er ’rigtige’ kriminelle. Der er således 
borgere, der spørger til, om politiet eller andre screener 
de mest sikkerhedstruende personer. Flere borgere 
er utrygge ved det faktum, at de afviste asylansøgere 
vil have fri udgang. ”Det svarer jo til, at man åbnede 
op for Vestre Fængsel.” Flere minder om tre episoder 
med indtrængen på privat grund og indbrud, den dag 
centeret åbnede, hvilket har været stærkt medvirkende 
til utryghed i nærområdet. 

En borger fortæller, at han ”frygter for liv og lemmer, 
at der kommer en og skærer halsen over på os, når 
vi ligger og sover”. En anden borger fortæller, at han 
ikke sender sin datter ud at løbe uden overfaldsalarm. 
Tilsvarende har flere nævnt, at de har ændret deres 
løberuter: ”Nu kører jeg til Rungsted, hvis jeg skal løbe.” 
Flere borgere nævner, at de ikke tager med bussen læn-
gere, for ”selv buschaufførerne billetterer ikke længere 
ved Sandholmlejren”. Flere borgere har valgt at instal-
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lere nyt sikkerhedsudstyr ved deres bolig, eller de har 
fået tjekket deres sikkerhedsalarmer og overvågning, 
eller de er i færd med at udtænke strategier for et privat 
vagtværn eller et nabonetværk, der kan holde øje med 
hinanden og komme til assistance i tilfælde af indbrud. 
Man oplever en betydelig utryghed i forhold til borger-
nes personlige sikkerhed. Som det siges: ”Desperate 
mennesker gør desperate ting.”

INDBRUD
Borgerne er generelt meget bekymrede for indbrud 
og beskriver, at de har oplevet asylansøgere have ”en 
meget observerende adfærd”, når de bevæger sig 
forbi husene i området: ”Jeg er ofte alene hjemme og 
kommer hverken til at turde at være her eller til at turde 
ikke at være her.” Mange bekymrer sig over, at de nu 
skal til at låse deres huse, hvilket er med til skabe større 
utryghed i deres hverdag: ”Hvorfor skal vi låse os inde? 
Det er jo ikke derfor, vi er flyttet på landet.” Der er blandt 
de fleste borgere, der bor tæt på udrejsecenteret, en 
bekymring for, at de vil blive de mest udsatte. Imidlertid 
fortæller andre borgere, at netop de har god grund til at 
føle sig mere utrygge, fordi de bor et stykke fra centeret: 
”Jeg bor længere væk fra centeret og er derfor bekymret 
for, om politiet og Kriminalforsorgen glemmer os, der 
bor i periferien af centeret.”

INDTRÆNGEN PÅ PRIVAT GRUND
Borgerne i nærområdet til Sjælsmark Kaserne bliver 
utrygge, hvis ukendte personer går ind på deres grund. 
Det kommer konkret til udtryk i Landsbyen, hvor den 
offentlige vej er en mulighed for såvel borgere som 
afviste asylansøgere til at bevæge sig ned mellem 
husene til søen, der ifølge borgerne er et trækplaster for 
mange mennesker i det naturskønne område. Tidligere 
erfaringer med asylansøgere, der holder picnic i private 
haver, ryger under halvtage, tænder bål og hører musik 
på private grunde, er med til at understøtte sådanne 
bekymringer. Nogle borgere er desuden utrygge på 
baggrund af forlydender om det nærliggende Center 
Sandholm. De har hørt, at mange personer i Sandholm-
lejren hver nat hopper over hegnet i kriminelt øjemed, 
og de forventer, at dette også vil ske på udrejsecenteret.

Virksomheder og landbrug er bekymrede for deres 
produktion og afgrøder, idet indtrængen på privat grund 
tidligere har resulteret i, at hegn er blevet ødelagt og 
trådt ned, hvorefter dyr er trængt ind på områderne med 
afgrøder. Desuden er nogle landmænd bekymrede for, 
at afviste asylansøgere vil gå ind til deres store dyr og 
komme til skade, eller at de vil stjæle deres dyr.
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4   BORGERNES LØSNINGSFORSLAG

Undersøgelsen har tilvejebragt viden om løsninger, som 
borgere i lokalområdet mener vil bidrage til at nedbringe 
den usikkerhed og utryghed, som etableringen af ud- 
rejsecenteret på Sjælsmark Kaserne har affødt og fort-
sat afføder. Man skal være opmærksom på, at borgernes 
prioriteter er forskellige, ligesom nogle forslag formentlig 
vil kunne opfattes som til gavn for nogle borgere og til 
ulempe for andre. Nedenfor oplistes borgernes egne 
løsningsforslag kategoriseret inden for fem overordnede 
tematikker:

INFRASTRUKTUR

 » Flytning af busstoppested og indgangsport

 » Opsætning af hegn samt beplantning omkring 
udrejsecenteret, der gør centeret mindre synligt 
udefra

 » Skiltning til Center Sandholm og Sjælsmark Kaserne 
(på flere sprog)

 » Kort over offentlige og private områder ved 
Landsbyens indkørsel på Sjælsmarkvej

 » Cykelstier i begge retninger mod Allerød Kommune 
og Hørsholm centrum

SIKKERHED

 » Nærpoliti ved udrejsecenterets indgangsport 
og mere patruljering i området

 » Direkte telefonkontakt til fængselsbetjente 
i udrejsecenteret

 » Direkte alarmsystem til politiet

 » Anvisninger fra politiet om et ”borgerdrevet 
operationelt setup” og en individuel handleplan 
i tilfælde af farlige situationer 

 » Oprettelse af privat vagtværn

 » Lokalt sms-alarmsystem mellem borgerne 
med gradueringer, fx ”code red, yellow og green”

INFORMATION

 » Dialogmøder om udrejsecenterets funktion og 
lokalområdets oplevelser på initiativ af relevante 
myndigheder 

 » Information om de afviste asylansøgeres baggrund 
og forhold på udrejsecenteret

 » Information om de anvisninger vedrørende 
bevægelse i området på privat og offentlig grund, 
som de afviste asylansøgere får

 » Hjemmeside med konkret information om centerets 
funktion og med løbende nyheder

SOCIALE AKTIVITETER

 » Rundvisninger og åbent hus på udrejsecenteret

 » Aktivering af de afviste asylansøgere

 » Sportsaktiviteter på Sjælsølund efterskole

UDVIDET UNDERSØGELSE

 » En undersøgelse af de konkrete sikkerheds- 
foranstaltninger på udrejsecenteret foretaget af 
sikkerhedsspecialister

 » Mere omfattende undersøgelse af borgernes 
bekymringer
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5   ANBEFALINGER

Nedenstående anbefalinger tager afsæt i de bekymrin-
ger, den utryghed og de løsningsforslag, som lokalområ-
dets borgere har udtrykt i forbindelse med etableringen 
af et nationalt udrejsecenter på Sjælsmark Kaserne.

På baggrund af undersøgelsens resultater anbefales 
en række kommunikative, infrastrukturelle og relations-
skabende tiltag, der alle bør overvejes nøje i forhold til, 
hvem de er til gavn og glæde for hvornår. Nogle tiltag 
vil være til gavn for flertallet af borgere, andre vil sigte 
mere mod særlige borgergrupper med deres konkrete 
opfattelser og bekymringer. Det afgørende er, at der 
arbejdes med en reel borgerinddragelse og -dialog.

Kommunikationstiltag

Borgerne i lokalområdet efterspørger generelt oplys-
ning om, hvorfor Sjælsmark Kaserne er valgt, hvem de 
afviste asylansøgere er, hvor længe de skal opholde sig 
på centeret, hvordan forholdene på centeret er, hvordan 
sikkerhedshåndteringen i forbindelse med centeret 
bliver m.m. 

PRESSETILTAG, INFORMATIONSTILTAG OG 
KOMMUNIKATIONSPLATFORM
Det anbefales, at der udarbejdes et kommunikations- 
tiltag, herunder pressetiltag, informationstiltag og etab-
leringen af en særskilt kommunikationsplatform, som 
kan fungere som informations- og dialogværktøj. 

Infrastrukturelle/fysiske tiltag

Mange af borgerne i lokalområdet efterlyser nogle, efter 
deres opfattelse, relativt simple fysiske eller infrastruk-
turelle tiltag, der kan sikre trygheden blandt borgerne. 

FLYTNING AF INDGANGSPORT OG BUSSTOPPE-
STED, ETABLERING AF CYKELSTI OG GANG- 
SYSTEM SAMT FORBEDRING AF SKILTNING, 
HEGN OG BEPLANTNING
Det anbefales, at der foretages en særskilt undersøgel-
se af de meget konkrete tiltag, som borgerne mener vil 
kunne afhjælpe problemerne, herunder fx ovennævnte 
tiltag. Det anbefales endvidere, at borgerne inddrages i 
implementeringen af de forskellige tiltag.

Relationsskabende tiltag

Som supplement til kommunikationstiltag og fysiske/in-
frastrukturelle tiltag kan der med fordel iværksættes re-
lationsskabende tiltag, der kan mindske utrygheden ved 
centeret som sådan. De relationsskabende tiltag har i 
første omgang ikke til formål at skabe relationer mellem 
borgere og afviste asylansøgere, men snarere relationer 
mellem borgere og udrejsecenteret som institution med 
henblik på at afmystificere centeret.

RUNDVISNINGER OG ÅBENT HUS
Det anbefales, at der afholdes rundvisninger/tryg-
hedsvandringer og åbent hus på udrejsecenteret, hvor 
borgere kan få oplysninger og stille spørgsmål til både 
små og store, praktiske og strukturelle forhold. Der kan 
her også inviteres relevante faggrupper til at fortælle om 
deres erfaringer med afviste asylansøgere med hen-
blik på at skabe et nuanceret billede af centeret og de 
afviste asylansøgere. 

TRYGHEDSNETVÆRK
Det anbefales, at der etableres et tryghedsnetværk i 
form af et uformelt netværk af borgere, fagpersoner og 
myndigheder, som mødes med jævne mellemrum og 
drøfter spørgsmål, eventuelle problemer samt nye tiltag 
i udrejsecenteret og i lokalområdet. 

TRYGHEDSAMBASSADØRER
Det anbefales, at der udvælges en række tryghedsam-
bassadører blandt borgerne, som andre borgere kan 
henvende sig til, når de observerer utryghedsskabende 
forhold eller ønsker oplysninger, og som samtidig kan 
fungere som kontaktpersoner til myndighederne.

Afslutningsvis skal der peges på nødvendigheden af, 
at der med passende mellemrum foretages evaluerin-
ger/tryghedsundersøgelser af borgernes opfattelser og 
oplevelser af centeret.
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