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Høring over udkast til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v. og lov om forbud mod
salg af tobak og alkohol til personer under 18 år (Etablering af et sporingssystem og et
sikkerhedsmærkningssystem samt skærpede sanktioner ved salg af tobak til personer
under 18 år)
Dansk Selskab for Folkesundhed (DSFF) hilser lovforslaget, der retter sig mod etablering af foranstaltninger
mod illegal handel med tobaksprodukter, velkommen. Vi bakker op om krav om entydige identitetsmærker.
Det er naturligvis vigtigt, at kravene til påsætning af henholdsvis entydige identitetsmærker samt
sikkerhedsstempelmærker håndhæves i praksis,
Vedr. Stk. 2.
Ved særlig grov eller gentagen overtrædelse af §§ 1 og 2 a, kan der ske fratagelse af retten til at
markedsføre tobak for en periode.
• DSFF mener, at udtrykket “for en periode” skal slettes. Fratagelsen bør være varig.
Det er DSFF meget magtpåliggende, at staten kontrollerer og håndhæver, at aldersgrænsen for salg af
tobak håndhæves. De allerfleste rygere begynder at ryge som mindreårige. Hver dag begynder 40 danske
børn og unge at ryge, og på længere sigt vil ca. halvdelen af dem, der fortsætter med at ryge, dø omkring ti
år før tid på grund af deres rygning. Tidlig rygedebut fører til øget nikotinafhængighed, stor risiko for at blive
dagligryger som voksen samt øget risiko for fysisk sygdom og for tidlig død. Forebyggelse af rygning blandt
unge er derfor den forebyggende indsats, der kan reducere sygeligheden mest i Danmark.
Vedr. §2.
Det foreslås, at der kan ske frakendelse af retten til at markedsføre tobak i grove gentagelsestilfælde for en
periode, hvis der sker salg til personer under 18 år.
• DSFF mener, at en detailforhandler ved særlig grov eller gentagen overtrædelse af forbuddet mod
salg til personer under 18 år bør fratages retten til at markedsføre tobak. Ikke for en periode, men
for altid. Straffen bør være hård. At sælge tobak til mindreårige er ulovligt og bør have hårde
konsekvenser - ellers tages loven ikke alvorligt.
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