
 

   

BILAG - FAKTA OM UNGE, ALKOHOL OG ALDERSGRÆNSER 
 
Aldersgrænser for køb af alkohol i dag 
I detailhandlen skal man være 16 år for at købe alkohol med en alkoholprocent op til 16,5 %, 
mens man skal være 18 år for at købe produkter med 16,5 % og derover. På restaurationer 
skal man være 18 år for at købe alkohol. 

 
Danske unge har europarekord i fuldskab 
32 % af danske 15-16-årige har været fulde minimum én gang i løbet af den sidste måned 
– det er mere end i noget andet europæisk land, hvor den tilsvarende gennemsnitlige 
andel er 13 %1. 

 
Danske unge har bedst tilgængelighed til alkohol 
96 % af de 15-16-årige danskere vurderer, at de let kan anskaffe sig alkohol – det er mere end 
i noget andet europæisk land, hvor den tilsvarende gennemsnitlige andel er 78 %2. 
 

Alkoholvaner grundlægges i ungdommen 
Unge, der i teenageårene har et stort forbrug af alkohol, har større risiko for senere i livet at 
drikke mere end andre voksne3, og en tidlig alkoholdebut øger risikoen for 
alkoholafhængighed senere i livet4. 
 
Alkohol er ikke en almindelig forbrugsvare 
Alkohol er kræftfremkaldende5 og årsag til 10 procent af den samlede sygdomsbelastning i 
Danmark6. Hvert år dør ca. 4.000 danskere som følge af deres alkoholforbrug 
(alkoholrelaterede sygdomme og alkoholrelaterede ulykker)7, og danskernes overforbrug af 
alkohol er estimeret til at koste samfundet 13 mia. danske kroner årligt8.  
 
Alkohol er endvidere sammen med tobak en af hovedårsagerne til stigende social ulighed i 
sundhed9. 

 
Unge er særligt sårbare overfor alkoholens skadevirkninger 
Hjernen er først færdigudviklet i 20-års alderen. Det betyder, at et stort alkoholforbrug i 
ungdommen kan have alvorlige kognitive skadevirkninger10 og kan betyde, at man ikke 
får udnyttet sit læringspotentiale fuldt ud.  
 
Et stort alkoholindtag øger på kort sigt risikoen for ulykker, vold og usikker sex11. 

 
Alkoholrelaterede skader pådrages særligt af unge12, og hvert år har over 1.400 unge i 
alderen 15-19 år kontakt med sygehuset pga. alkohol – og størstedelen af kontakterne 
handler om alkoholforgiftning og alkoholberuselse13. 

 
Alkohol og aldersgrænser 
Højere aldersgrænser er en af de mest effektive strategier til at nedbringe alkoholforbruget 
blandt unge14. En 18 års aldersgrænse for køb af alkohol svarer til reglerne, der er på området 
i Sverige, Norge og Finland, og ligger fint i tråd med øvrige aldersgrænser, der relaterer sig til 
myndighedsalderen i Danmark, herunder 18-års aldersgrænsen for køb af tobak. 

 
  Figur 1. Aldersgrænser for køb af alkohol med hhv. højt og lavt alkoholindhold i Finland, Norge, Sverige og Danmark.  
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Højere aldersgrænser betyder færre ulykker og dødsfald i trafikken 
Risikoen for alkoholrelaterede trafikulykker falder, når aldersgrænsen for køb af alkohol 
hæves15, og højere aldersgrænser medfører færre dødsfald i trafikken16.  
 

Danskerne bakker op om at hæve aldersgrænsen 
Halvdelen af 15-64-årige danskere bakker allerede op om at hæve aldersgrænsen for køb af 
alkohol til 18 år – uanset alkoholprocent (50 %)17.  

 

Aldersgrænser bruges af forældre som rettesnor 
Mange forældre bruger aldersgrænserne som rettesnor, når de laver aftaler om alkohol med 
deres børn18. Forældre har behov for myndighedernes støtte for at sætte grænser for den 
unges alkoholforbrug. Den støtte har de ikke i dag. 

 
Producenterne laver specifikt produkter rettet mod 16-17-årige  

I dag må 16-årige købe alkohol op til 16,5 %. Producenterne går tættest mulig på den 
grænse og udbyder alkoholiske drikke i 16-16,4 %-intervallet. 

 
Unge mener selv, at alkoholindtaget blandt danske unge er for højt 
Mere end halvdelen af 15-25-årige mener, at alkoholforbruget blandt danske unge er for højt 
(61 %)19. 
 

En 18-års aldersgrænse skal følges op af en skærpet håndhævelse af aldersgrænsen 
En tredjedel af danske unge i alderen 15-18 år tilkendegiver, at de indenfor det seneste år har 
købt alkohol i detailhandlen, selvom de ikke var gamle nok ifølge lovgivningen (32 pct.)20. 

 
I 2016 blev der kun udstedt ti bøder for salg af alkohol til unge under 16 år21. 

  



 

   

Danmark er efterhånden et af de få lande, hvor mindreårige kan købe alkohol 

 
 
 

Nye tal fra WHO viser, at Danmark halter gevaldigt bagud, når det kommer til at 
mindske tilgængeligheden af alkohol via effektive tiltag22 

 
Scoren er vurderet ud fra seks spørgsmål om tiltag (aldersgrænser, kontrol af detailsalg, 
restriktioner med salg på visse tidspunkter, restriktioner med salg på visse steder, restriktioner 
med salg ved specielle events og alkoholfrie miljøer), som er vægtet i forhold til effekten af 
de pågældende tiltag. Jo højere score, desto mere gør medlemslandene for at begrænse 
tilgængeligheden af alkohol via effektive tiltag.  
  
Danmark scorer 6 point ud af 100 mulige, hvilket placerer Danmark på en tredjesidste plads 
ud af i alt 30 EU-lande (inkl. Norge og Schweiz).  
 
Udarbejdet den 9. maj 2017 af Kræftens Bekæmpelse 
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