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PRESSEMEDDELELSE 
20. september 2019 

Tobaksproducenterne samler den nyeste viden om 
alternativer til tobak og opfordrer til en 
faktabaseret debat i forlængelse af regeringens nye 
tobaksplan 

Den danske brancheorganisation for tobaksproducenter efterlyser en 
nuanceret debat om alternativer til tobaksprodukter. I forlængelse af 
regeringens nye tobaksplan, præsenterer tobaksproducenterne med 
hjemmesiden skadesreduktion.com en ny vidensplatform for alle 
interesserede. "Der er behov for, at vi begynder at skelne mellem klassiske 
tobaksprodukter og nye produkter, der har potentiale til at reducere 
skadevirkningerne ved rygning", forklarer direktør for 
Tobaksproducenterne Tine Marie Andersen. 

!  
Foto i høj opløsning kan hentes her 

Brancheforeningen Tobaksproducenterne vil i forlængelse af regeringens nye 
tobaksplan have danskerne til at diskutere ordet skadesreduktion. Det er en 
betegnelse for produkter, der har potentiale til at være mindre skadelige end 
klassiske tobaksprodukter. Tobaksproducenterne mener, at der er brug for 
en debat, hvor man skelner mellem klassiske tobaksprodukter og potentielt 
risikoreducerende produkter uden røg. Det er baggrunden for det nye 
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website skadesreduktion.com, der skal give rygere, virksomheder, politikere 
og interesseorganisationer en vidensplatform med studier, artikler og fakta 
om røgfrie alternativer til rygning.  

Nuancer ønskes 
Direktør Tine Marie Andersen er bevidst om, at der vil være skepsis over for 
hjemmesiden, men håber, at et nærmere syn på indholdet, vil få de relevante 
parter til at indgå i en debat om skadesreduktion. "I Danmark ender 
samtalerne om rygning og røgfrie produkter ofte med at handle om, hvordan 
man får alle tobaks- og nikotinforbrugere til at stoppe med at bruge deres 
produkter. Det er for unuanceret i forhold til, hvor mange tobaks- og 
nikotinforbrugere vi har i dag og hvor mange, der ikke ønsker at holde op. Vi 
vil have så mange synspunkter, forskningsresultater og studier som muligt 
samlet på et sted, så debatten kan ske på et oplyst grundlag. Derfor har vi 
skabt skadesreduktion.com, hvor alle interesserede kan få adgang til mange 
af de nyheder, studier og rapporter, der skrives om skadesreduktion og 
røgfrie produkter", forklarer hun.  

Artikler, forskning og Facebook 
På skadesreduktion.com bliver mange af de nyeste artikler og studier om 
alternativer til tobaksprodukter, fx e-cigaretter, snus og tyggetobak 
præsenteret. Der er også udarbejdet en Facebookside til formålet, hvor der 
deles nye undersøgelser og rapporter om røgfrie produkter, og hvor alle 
interesserede får mulighed for at blive en del af samtalen.  

For Tobaksproducenterne er det vigtigt, at der med hjemmesiden ikke bliver 
malet et rosenrødt, men realistisk billede med viden om tobaksfrie 
produkter. "Der findes forskning, der er skeptisk over for røgfrie produkter, 
mens andre resultater er mere positive. Vi samler studier med både skeptiske 
og positive konklusioner, hvilket er almindelig sund fornuft, når man vil 
skabe en nuanceret debat – folk skal kende alle sider af en sag, så de kan 
diskutere ud fra det bedst mulige udgangspunkt", siger Tine Marie Andersen.  

Bliv en del af debatten 
Tobaksproducenterne ved, at man vil blive mødt med modstand, når 
branchen kommer med nye initiativer. "Initiativer fra tobaksindustrien bliver 
altid sat under en kraftig lup, hvilket vi er helt indforstået med. Vi ønsker 
blot at skabe en oplyst samtale baseret på forskning og fakta. I dag taler de 
danske sundhedsmyndigheder om røgfrie produkter, fx e-cigaretter, som 
skadelige, men på hvilket forskningsmæssigt grundlag? Samtaler og 
konklusioner skal drages ud fra fakta, og derfor inviterer vi alle interesserede 
til at læse mere på skadesreduktion.com og tage aktivt del i debatten", slutter 
Tine Marie Andersen.  
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Fakta om skadesreduktion 

Skadesreduktion er en betegnelse for en gruppe af folkesundhedstiltag, 
som har til formål at reducere skadevirkninger, der er associeret med 
højrisikoaktiviteter som fx rygning.  

På www.skadesreduktion.com kan du læse nye studier og rapporter om 
potentielt mindre skadelige tobaks- og nikotinprodukter.  

Du kan også blive en del af debatten på Facebook. Besøg siden 
Skadesreduktion, hvor der løbende lægges nye artikler og rapporter op. 

Læs mere på www.skadesreduktion.com 

Om Tobaksproducenterne 

Tobaksproducenternes medlemmer tæller British American Tobacco 
Denmark, Japan Tobacco International Denmark og Imperial Tobacco 
Denmark, som sammen repræsenterer 85 procent af det danske 
cigaretmarked. 

En væsentlig del af Tobaksproducenternes arbejde handler om at indsamle 
ny viden om området både nationalt og globalt. Tobaksproducenterne 
gennemfører analyser og undersøgelser med det formål at stille denne 
viden til rådighed for danske beslutningstagere.
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