
 
Væsken med DNA-koden påføres med en vatpind. I den lille flaske er der væske nok til at mærke 30-40 
genstande. Mærkningen er testet til at holde i mindst fem år. 
 

Snyd tyven med DNA-mærkning 
 
Unik DNA-væske er en diskret, men effektiv måde til at forebygge indbrud på din ejendom.  

 
For et par år siden kom Charlotte Killemose hjem til sin ejendom og opdagede, at der havde været 
indbrud, mens hun var væk. Det var sket ved højlys dag, men når der er langt til naboerne, satser 
indbrudstyve på, at der er ”arbejdsro”.  
 
I Charlottes tilfælde er der faktisk en genbo tæt på, men ude fra vejen kan ingen se, hvad der sker inde 
på gårdspladsen. Så gerningsmanden kunne brække et vindue op, gennemsøge huset for smykker og 
andre værdier– og så ellers bare gå ud gennem hoveddøren. 
 
Gør dine værdier sporbare 
Der blev stjålet for omkring 100.000 kr. Det ønsker Charlotte ikke at opleve igen. Og som kunde hos 
Tryg kan hun nu selv gøre det mere afskrækkende at begå indbrud på hendes ejendom, der ligger små 
10 km vest for Holbæk. Tryg-kunder kan nemlig, til en fordelagtig pris, få et sæt med DNA-væske til at 
mærke værdigenstande. Så er det altid muligt at spore, hvem der ejer tingene. 
 
Afskrækkende effekt 



 DNA-mærkningen er nærmest usynlig for det blotte øje. Og den kan også bruges på helt små 
genstande, fx smykker, siger Johanna Kiel Nielsen fra Trygs afdeling for Forebyggelse. Hun 
understreger, at væsken ikke skader tingene. 
 
Mærkningen er altså tæt på usynlig. Men man får klistermærker og skilte, som man kan sætte op på sin 
ejendom, så en indbrudstyv kan se, at her er værdierne mærket og derfor svære at afsætte.  
 
Løsningen har en klar effekt, viser erfaringer fra udlandet. Den bruges i mere end 40 lande, og i 
Storbritannien deler politiet den ud i områder, der er særligt udsat for indbrud. 
 
Værdier med egen kode 
Et sæt består af en lille flaske med en unik DNA-væske. Hver flaske har sin egen kode. Når du har 
smurt væsken på dine værdier, registrerer du flaskens kode og dit navn på producenten SelectaDNA’s 
hjemmeside.  
 
Usynlig, men…  
Mærkningen træder tydeligt frem, hvis man lyser på genstanden med en UV-lygte. Stopper politiet en 
mistænkelig person, som kører rundt med en større smykkesamling i bilen, kan det hurtigt afsløres, 
om smykkerne er DNA-mærket. Og hvis de er mærket, kan politiet gå ind på SelectaDNA’s hjemmeside 
og se, hvem der ejer dem. 
 
 Så selv om mærkningen er tæt på usynlig, har den alligevel en stor effekt. Når tyven kommer til 
døren og ser DNA-skiltet, ved han, at værdigenstandene altid kan spores, uanset hvor små de er. 
Derfor er DNA-mærkning et rigtig godt supplement til den øvrige sikring af hjemmet med låse, alarmer 
og sikre vinduer, påpeger Johanna. 
 
Både alarm og mærkning 
Efter indbruddet fik Charlotte installeret en alarm. Men når man bor på landet, kan det jo tage lidt tid, 
før alarmselskabet kan reagere på en alarm. Derfor har hun med det samme sagt ja til at prøve Trygs 
tilbud om DNA-mærkning. 
 
 Dengang der var indbrud, havde jeg faktisk lige fået skiftet alle døre og vinduer og troede, at jeg så 
var godt sikret. Men der skulle bare et koben til, så var vinduet brudt op. Alle mine smykker blev 
stjålet, fortæller Charlotte.  
 
Nu har hun mærket sine nye smykker, nogle arveting og andre kostbare effekter med DNA-væsken.  
 
Ifølge Johanna er det smykker, elektronik, kunst, designmøbler og cykler, der står øverst på 
indbrudstyvenes hitliste.  
 
 
 
Få rabat som kunde i Tryg 
Som kunde i Tryg kan du købe et SelectaDNA-mærkningssæt for 495 kr. Den vejledende 
udsalgspris er 695 kr. Tilmed får Tryg-kunder et ekstra sæt klistermærker, så det bliver tydeligt, at 
på denne ejendom har vi mærket vores værdier, så de altid kan spores tilbage til os.  
Du kan bestille produktet på vores hjemmeside [http://www.tryg.dk/erhverv/forebyg-skade/dna-
maerkning/index.html] 
 
 
 



 
Johanna Kiel Nielsen (tv) fra Tryg har udstyret Charlotte Killemose med klistermærker og skilte, så en tyv 
straks kan se, at her er værdierne mærket med DNA-væske.  


