
Fakta: Udrejsecenter Holmegaard

 
Hvor ligger Holmegaard?

Holmegaard er placeret på sydspidsen af Langeland  
og ligger relativt langt væk fra en større by.  
Adressen er Gulvstavvej 7, Bagenkop.

Der er over 20 kilometer til nærmeste by med over 1.000  
indbyggere. Til sammenligning er der 6,5 kilometer til  
nærmeste by med over 1.000 indbyggere fra Udrejsecenter  
Kærshovedgård, hvor de kriminelle udviste udlændinge bor i dag.

Hvem skal bo på Holmegaard?

Det skal enlige personer på tålt ophold og udlændinge, der fx er udvist på grund af fare for statens sikkerhed 
eller som følge af kriminalitet. 

Det er aktuelt en gruppe på i alt omkring 130 indkvarterede personer.

Sikkerhed

I forbindelse med etableringen af det nye udrejsecenter vil Fyns Politi have særligt fokus på at sikre trygheden 
i området og vil gennem dialog med lokale borgere følge udviklingen meget nøje. Politiet vil også i væsentligt 
større omfang være tilstede på Langeland for at sikre ro og orden på og omkring udrejsecenteret.

Politiet vil døgnet rundt være til stede på selve udrejsecenteret og også have patruljer fast i nærområdet.  
Samtidigt øges bemandingen i Rudkøbing. Dermed sikres der generelt en kortere responstid til hændelser på 
hele Langeland og lokalpolitiet får samtidigt styrket mulighederne for bl.a. at foretage ekspedition af borgernes 
henvendelser og lave forebyggende arbejde.

Det vil være kriminalforsorgen, der på vegne af udlændingemyndighederne driver centeret i tråd med den 
eksisterende centerstruktur.

Regeringen vil give private og erhvervsdrivende, som har oplevet øget utryghed, mulighed for at søge støtte til 
sikkerhedsforanstaltninger.

Økonomi

Regeringen mener, at VLAK-regeringens forslag om at etablere et udrejsecenter på øen Lindholm var en for 
dyr løsning. Holmegaard bliver billigere. Det ville have kostet mere end en million kroner om året at have 
en udlænding indkvarteret på Lindholm. Det er mere end dobbelt så meget, som indkvartering af en ud-
lænding forventes at koste på Holmegaard.*

Etableringen af Holmegaard forventes også at blive billigere. Der blev afsat ca. 210 mio. kr. til selve etableringen 
af et udrejsecenter på Lindholm. Holmegaard er blevet erhvervet for 13,5 mio. kr. Derudover kommer der 
udgifter til en række bygningsmæssige ændringer mv.

Udrejsecenter Holmegaard forventes at være endeligt etableret og i fuld drift i andet kvartal 2022.

*Hertil kommer i begge tilfælde udgifter forbundet med den tryghedsskabende politimæssige indsats både på centeret og i lokalområdet.

Kærshovedgård

Holmegaard

Lindholm


	_GoBack
	_GoBack

