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Høring: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om forbud mod tobaksreklame m.v., lov om 

tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af 

national handleplan mod børn og unges rygning) 

 

Et nødvendigt og ambitiøst tiltag 

Generelt er Lungeforeningen positive overfor det ambitiøse lovforslag, og anskuer dette som et stort skridt 

i vision om en røgfri fremtid.   

Lungeforeningen takker for muligheden for at kommentere på regeringens forslag til udmøntning af en 

national handleplan mod børn og unges rygning. Hvert år dør 13.000 mennesker for tidligt i Danmark, 

grundet tobak. Rygning er årsag til en række lungesygdomme, som er forbundet med forringet livskvalitet 

og død, heriblandt er KOL som flere hundrede tusinde danskere lider af.  

Desværre er der i de senere år sket en stigning i andelen af børn og unge, der ryger. Hver dag begynder 40 

nye danske børn og unge at ryge. Det er kun 10% af danske rygere som begynder med at ryge efter de er 

fyldt 20 år, derfor afgørende at fokusere på en indsats, der er særligt rettet mod børn og unge.    

Alene prisen på tobak har vist sig at være den mest effektive enkeltstående faktor der kan justeres, når 

rygningen skal mindskes bland børn og unge. Lungeforeningen er derfor positiv stemt over, at der ved 

finanslovsaftalen blev besluttet at hæve prisen på cigaretter til 60 kr. i 2022. Lungeforeningen mener dog 

fortsat, at prisen på en pakke cigaretter skal stige op til 90 kr. inden for få år. 

Alle former for tobak bør blive omhandlet af lovgivningen (Lov om tobaksvarer m.v., 

Lovforslag § 14 stk. 5, og § 21a stk. 2)  

Vi har erfaret at tobaksindustrien er kreativ i forhold til at udvikle nye produkter. Derfor bør det præciseres 

at alle nye tobaksvare bliver reguleret på lige fod med cigaretter, således at kommende produkter ikke 

bliver undtaget af reguleringerne, men i stedet bliver omfattet af de samme omfattende reglementer.  

Røgfri matrikel og røgfri skoletid bør gælde for alle uddannelser med optag af unge 

under 18 år (2.5. Røgfri skoletid m.v.) 

Lungeforeningen foreslår, at enhver matrikel der deles mellem en voksen uddannelse og 

ungdomsuddannelse også bliver røgfri. Dette grundet overvejelser omkring røgfriskoletids effekt, hvis 
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voksenuddannelser som deler matrikel med ungdomsuddannelser er undtaget røgfriskoletid, og hermed 

eksponerede de unge for røg.  

2.2. Skærpelse af forbud mod tobaksreklame 2.3. Skærpelse af forbud mod 

sponsorering og uddeling 
Lungeforeningen støtter op om de skærpede ændringer som beskrevet i afsnit 2.3. Vi ved at, blandt andet 

musikfestivaller er et sted hvor mange unge får deres rygedebut. Det er betryggende læsning, at der ved 

skærpelserne er taget højde for indirekte effekt i promoveringen af tobaksvare. 

2.10. Rygestopmedicin 

Det fremgår at flere kommuner ønsker at kunne tilbyde rygestoplægemidler til samtlige rygere, uagtet af 

deres økonomiske og sociale forhold. Yderligere fremgår det også at denne udvælgelse leder til 

stigmatisering af en gruppe borgere som i forvejen lider under et stort stigma. Udbydelsen af 

rygestopmedicin til en borger, bør ske på baggrund af en professionel vurdering og behovsafdækning af 

den enkelte borger, hvorfor lovforslaget giver mening. Lungeforeningen håber ligeledes på at ændringen til 

lovforslag omhandlende kommunalbestyrelser kan udlevere rygestoplægemidler vederlagsfrit, kan 

nedsætte den administrative byrde, og i sidste ende kommer borgerne til gode, så ingen modtager 

rygestoplægemidler på andres bekostning.  

En systematisk evaluering og kontrol 
Lungeforeningen foreslår at der udarbejdes en evalueringsplan med forpligtende mål, for børn og unges 

rygning, i forlængelse af tobaksloven. Dette ville give mulighed for at kunne målrette nye initiativer til 

bestemte grupper og områder, gennem en løbende monitorering af rygevanerne.  

2.8.1.1. Alderskontrolsystem  
Lungeforeningen understøtter et sådan system, og finder det positivt at der forekommer en lovmæssig plan 

for hvorledes alderskontrollen kan finde sted.  

 

Lungeforeningen takker endnu engang for, at få muligheden for at kommentere.  

 

De bedste hilsner 
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