
Besvarelse af spørgsmål nr. 211 (Alm. del), som Sund-
hedsudvalget har stillet til indenrigs- og sund-
hedsministeren den 3. januar 2006

Spørgsmål 211:
"Kan ministeren bekræfte at løssnus, men ikke portionssnus, må sælges i 
Danmark, og hvad er i givet fald begrundelsen herfor?"

Svar:
Det følger af tobaksvarelovens § 19 (lov nr. 375 af 6. juni 2002 om fremstil-
ling, præsentation og salg af tobaksvarer - som er en gennemførelse af et 
direktiv), at ”Salg af pulveriseret tobak i form af snus pakket i porøse port i-
onsbreve eller lignende til indlægning i mundhulen ikke er tilladt”. 
 
I lovforslaget havde bestemmelsen følgende formulering: ”Tobak, som ind-
tages oralt, må ikke bringes i omsætning på det danske marked”.

I bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at ”Bestemmelsen indeholder et 
forbud mod at bringe tobak til oral indtagelse i omsætning på det danske 
marked. Bestemmelsen er dermed i overensstemmelse med de gældende 
regler. Det betyder, at snus i portionsposer fortsat vil være forbudt på det 
danske marked, mens f.eks. skråtobak fortsat vil være tilladt”. 
 
Sundhedsudvalget stillede i forbindelse med behandlingen af lovforslaget 
indenrigs- og sundhedsministeren spørgsmålet (spm. 5 af 29. april 2002):
”Med hensyn til lovforslagets § 19 ønskes ministerens kommentar til, hvor-
vidt ministeren vil ændre denne paragraf således at forbudet mod våd snus 
i portionsposer bliver opretholdt, men der ikke indføres et generelt forbud 
mod al røgfri tobak inklusiv skrå og anden snus”.

Ministerens svarede den 30. april 2002 Sundhedsudvalget følgende:
”Det følger af lovforslagets § 19, at tobak, som indtages oralt, ikke må brin-
ges i omsætning på det danske marked. 

Ifølge lovforslagets § 2, nr. 3) forstås ved ”tobak, som indtages oralt”: varer, 
der er bestemt til oral indtagelse, med undtagelse af varer bestemt til at 
ryges eller tygges, og som helt eller delvis består af tobak i form af pulver 
eller fine partikler eller enhver kombination af disse former eller i en form, 
der minder om et levnedsmiddel.

Dette er i overensstemmelse med bestemmelserne i direktivet.
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Der er i imidlertid i direktivet ikke sondret mellem snus i portionsposer og 
våd snus. 

I den gældende lovgivning er det alene snus i portionsposer, der er forbudt. 
Det har ikke været intentionen at ændre på denne retstilstand, jf. bemærk-
ningerne til lovforslaget om, ”at snus i portionsposer fortsat vil være forbudt 
på det danske marked, mens f.eks. skråtobak fortsat vil være tilladt”. For at 
fjerne al usikkerhed har jeg derfor besluttet at fremsætte et ændringsforslag 
om dette til lovforslaget.”

Bestemmelsen fik herefter den nugældende formulering.

Jeg kan således bekræfte, at løssnus - men ikke portionssnus - må sælges 
i Danmark.

Indførelse af forbudet mod snus i portionsbreve
Det fremgår af de nu historiske direktiver fra 1989 og 1992, at et forbud 
mod andet end ”traditionelle tobaksvarer” blev indført med ændringsdirekti-
vet i 1992. Løssnus blev betragtet som en traditionel tobaksvare.

Det fremgår af præamblen til Rådets direktiv 92/41/EØF af 15. maj 1992, 
som var en ændring af direktiv 89/622/EØF om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om mærkning af 
tobaksvarer, at røgfri tobak udgør en faktor, der indebærer en betydelig 
kræftrisiko, samt at nye tobaksvarer (snus i portionsposer), som indtages 
oralt, og som dukker op på markedet i visse medlemsstater, udøver en 
særlig tiltrækning på de unge. På denne baggrund indførtes i direktivets 
artikel 8a et forbud mod markedsføring af tobak, som indtages oralt, såle-
des som defineret i artikel 2, nr. 4.  

At forbudet særligt var rettet mod snus i portionsbreve fremgår af direktivets 
artikel 2, nr. 4, hvoraf fremgår, at ved tobak, som indtages oralt og dermed 
er forbudt, forstås, ”alle varer, der er bestemt til oral indtagelse med undta-
gelse af varer bestemt til at ryges eller tygges og som helt eller delvis be-
står af tobak i form af pulver eller fine partikler eller enhver kombination af 
disse former - navnlig varer i portionsbreve eller porøse breve - eller i en 
form, der minder om et levnedsmiddel”.  
 
Regeringens holdning er fortsat, at vi følger EU og ikke ser anledning til at 
lovliggøre endnu et vanedannende produkt. 


