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Personlige ting hæles mest1 Det er svært at spotte hælervarer

250.000 danskere køber hælervarer for 2.000.000.000 kr.1

Omkring 250.000 danskere købte i 2019 hælervarer for ca. 2 milliarder kroner2. 
Det svarer til ca. 600.000 genstande. Mange af hælervarerne stammer fra 
indbrud i private hjem. I 2019 blev der begået 24.705 indbrud i private hjem.

af danskerne synes, det  
er vigtigt, at de varer  
de køber, ikke er stjålne3.
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Elektronik

Kig efter NemID hos sælger

Betal med MobilePay – så ved du, 
hvem du handler med!

af danskerne synes, det er 
svært at vide, om de varer, 
de køber, er stjålne, når de 
handler brugt på nettet3.

af danskerne, der blev tilbudt 
hælervarer i 2019, oplevede 
det på købs- og salgsplat- 
forme og sociale medier 1.

En bred, fælles indsats mod hæleri
Bo trygt arbejder for at sænke antallet af indbrud og øge 
trygheden i danske hjem, og en af indsatserne er at mindske 
hælermarkedet. Bo trygt har derfor samlet en lang række 
aktører om en fælles indsats mod hæleri. Gul og Gratis, DBA, 
Forsikring & Pension, Politiet, Forbrugerrådet Tænk, For-
eningen For Dansk Internethandel, auktionshusene Bruun 
Rasmussen og Lauritz.com m.fl. deler viden, erfaringer og 
muligheder for at gøre det sværere at afsætte hælervarer.
Læs mere på Botrygt.dk

Ved at bruge de to råd gør danskerne  
det vanskeligt for tyven at afsætte stjålne 
varer uden at efterlade et digitalt spor.

To simple råd: 
Sådan undgår du at købe  
stjålne varer på nettet

1 ’Det danske hælermarked for stjålne varer 2014-2019’, udarbejdet af Peter Kruize, Center for Kriminalitetsanalyse for Det Kriminalpræventive Råd og finansieret af Bo trygt.
2 Udover de ca. 2 mia. kr. hælervarer, der afsættes i Danmark, stjæler bl.a. indbrudstyve for ca. 700 mio. kr. til eget forbrug og afsætter stjålne varer for ca. 500 mio. kr. i udlandet (Kruize 2020).
3 Megafon (2020). Baseret på 2.300 besvarelser fra et repræsentativt udsnit af danskere +18år. Gennemført i januar-februar 2020.
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