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Afgifter har en effekt. 
Spørgsmålet er bare 
hvilken? For tobak er 
højere afgifter nemlig 
ikke lig med et mærkbart 
mindre forbrug. 

T
re kronikører fra sundhedssektoren 
skriver i Berlingske om, at unge i 
vores nabolande ryger mindre end de 
danske. Jeg vil gerne erklære mig 100 
pct. enig i, at rygning blandt mindre-
årige er fuldstændig uacceptabelt. 

Rygning er usundt og sundhedsskadeligt. 
Men vi bør også være enige om fakta, når vi 
taler om tobaksregulering.

Kronikørerne angiver en fordobling af 
cigaretafgiften, tobak under disken og 
forbud mod logoer på cigaretpakker som 
årsag til succes i Sverige og Norge. Realite-
terne er dog, at det kun er Norge, der har 
indført disse forbud. I Sverige blev begge 
forslag forkastet, og prisen på tobak i Sverige 
er kun marginalt dyrere.

Afgifter har en efekt. Spørgsmålet er bare 
hvilken? For tobak er højere afgifter nemlig 
ikke lig med et mærkbart mindre forbrug. 
Det viser al erfaring. Forbrugerne vil i stedet 
købe billigere cigaretter i udlandet og 
ulovlige smuglercigaretter. På grund af den 
høje afgift er halvdelen af alle cigaretter i 
Norge enten smuglet eller grænsehandlet.

I Sverige har man bitre erfaringer fra 
90erne med store afgiftsstigninger, som her 
blev rullet tilbage igen, da den illegale 
handel blev fordoblet. Det er lodret forkert 
at påstå, at der ikke er sammenhæng mellem 
høje afgifter og øget smugling og grænse-
handel. Det ved man i Skatteministeriet, det 
kan læses i ministeriets Grænsehandelsrap-
porter og i den norske stats oicielle tal. 

Succesen i Norge og Sverige skyldes 
nærmere, at mange tobaksnydere i stigende 
grad bruger bl.a. snus, og vores nabolande 

Rygepolitik: 
Lad os starte 
med at 
håndhæve 
den 
nuværende 
lovgivning

fører en progressiv politik, hvad angår 
regulering af skadesreducerende nikotin-
produkter. Sverige og Norge er forskånet for 
EUs forbud mod snus, og såvel videnskaben 
som Kræftens Bekæmpelse bekræfter, at 
snus ikke er kræftfremkaldende. I Norge 
bruger henved 20 pct. af de 16-24-årige snus. 
Tobaksforbruget er altså nogenlunde det 
samme som herhjemme – de bruger det bare 
på en anden måde.

Får »tobak under disken« og logofri pakker 
så unge til at stoppe med at ryge? Svaret er 
nej, ikke i nævneværdig grad. Til gengæld har 
det en stor erhvervsøkonomisk slagside for 
bl.a. butikkerne. At besværliggøre kundebe-
tjeningen, ensrette pakkerne og tvinge 
supermarkeder og kiosker til at ombygge 
deres forretninger er både dyrt og inefektivt.

Hos tobaksproducenterne bakker vi op om 
mange af de initiativer, der diskuteres for ti-
den.

Skal vi bremse unges forbrug af tobak, er 
det helt afgørende, at de ikke kan købe det. 
Derfor har vi sammen med bl.a. Danske Spil 
og detailhandlen lanceret appen Smart ID, der 
gør det let for unge at vise ID. Desuden er øget 
kontrol, bedre ID-muligheder, håndhævelse 
af aldersgrænserne samt årlig inlationsjuste-
ring af afgiften nogle af de forslag, vi gerne ser 
ført ud i livet. Vores nabolande har en langt 
bedre ID-kultur. Det skal vi også have i Dan-
mark. Aldersgrænserne er ikke blot vejleden-
de – de er lov og skal derfor håndhæves. Så 
skal vi ikke begynde der?

Maria Krüger Torp, direktør for Tobaks-

producenterne.

Kommentar
 Maria Krüger Torp

Til Stregen 
 Bob Katzenelson

MASKEFALD. Socialdemokraterne har 

fyret Mette Gjerskov som udviklings-

ordfører, fordi hun afviger partilinjen i 

sagen om maskeringsforbuddet. 


