
 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 3. maj 2016 stillet følgende spørgs-

mål nr. 2 (Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares.  

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mette Abildgaard (KF). 

 

Spørgsmål nr. 2:  
”Vil ministeren yde teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag til L 166, som 
sikrer, at den røgfri tyggetobaksvariant skåren skrå, også kaldet kardusskrå som er 
skåren i minimum 0,5 millimeter snitbredde, fortsat kan markedsføres i Danmark ef-
ter lovens ikrafttræden uanset emballageform f.eks. portionsbreve eller porøse po-
ser?” 

 

Svar: 

Under hensyntagen til, at definitionen af tyggetobak skal være i overensstemmelse 

med Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2014/40/EU (Tobaksvaredirektivet), og 

de råd som Kommissionen har givet medlemsstaterne i forhold til tyggetobak i porti-

onsbreve eller porøse poser, foreslår jeg, at et ændringsforslag, der kan sikre, at den 

nævnte produkttype fortsat kan markedsføres i Danmark efter lovens ikrafttræden 

uanset emballageform, skal udformes således: 

 

 

”Til § 2 

 

1. Som nyt nr. 8 indføres: »»Tyggetobak«: en røgfri tobaksvare, som udelukkende er 

bestemt til at tygges.« 

 

[Præcisering af begreb] 

 

  

Bemærkninger 

 

Til nr. 1: 

Det foreslås, at § 2, nr. 8 definerer tyggetobak, som en røgfri tobaksvare, som ude-

lukkende er bestemt til at tygges. 

 

Tyggetobak kan forekomme både i løs form, i potionsbreve eller porøse breve. Tygge-

tobak i potionsbreve og porøse breve anvendes på samme måde som tyggetobak i løs 

form. Anvendes tyggetobak i portionsbreve og porøse breve derimod på samme vis 

som tobak, der indtages oralt, vil produktet være omfattet af definitionen af tobak, 

der indtages oralt, jf. § 2, nr. 7. 

 

Det afgørende, for om en tobaksvare falder ind under definitionen af tyggetobak i § 

2, nr. 8, er dermed, om tobaksvaren er bestemt til at tygges. Der stilles ikke krav om, 
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Side 2 

at tobaksvaren skal tygges særligt hyppigt, for at der er tale om tyggetobak. Det er så-

ledes ikke nødvendigt, at produktet tygges på samme vis som f.eks. et tyggegummi. 

 

Når der skal foretages en vurdering af, om tobaksvaren er bestemt til at tygges, skal 

vurderingen bygge på information om den faktiske anvendelse af produktet samt en 

vurdering af produktets udseende, konsistens og sammensætning set i forhold til to-

bak, der indtages oralt.” 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Sophie Løhde      /      Patrick Kofod Holm 

 


