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GAMLE OG NYE NARKOTIKAPROBLEMER – DET EUROPÆISKE LANDSKAB I 2013  

Den nye Europæiske rapport om narkotika udkommer i dag: Narkotikaproblemerne i Europa        

er “under forandring”, siger EMCDDA  

(Den 28. maj 2013, LISSABON TILBAGEHOLDES INDTIL KL. 10.00 WET/lokal tid i Lissabon) Narkotika-

problemerne i Europa er “under forandring”, og der er nye udfordringer for politik og praksis. Dette fremgår af           

Europæisk rapport om narkotika 2013: Udvikling og tendenser, der i dag offentliggøres af EU’s narkotika-

agentur (EMCDDA) i Lissabon (
1
). I sin årlige statusrapport beskriver agenturet en positiv udvikling inden for de 

mere traditionelle narkotikaproblemer: I nogle lande er der færre heroinbrugere, mindre intravenøst brug og         

faldende brug af cannabis og kokain. Dette modsvares imidlertid af stadig flere syntetiske stimulanser og nye 

psykoaktive stoffer, der udbydes både på det illegale marked og på markedet for lovlige rusmidler (såkaldte,  

“legal highs”).  

Rapporten fra i dag fremhæver desuden, at narkotikamarkedet er “mere flydende og dynamisk” og “mindre struk-

tureret omkring plantebaserede stoffer, der transporteres over lange afstande til forbrugermarkederne i Europa”. 

Globaliseringen og informationsteknologien er her vigtige drivkræfter for en udvikling, hvor internettet åbner nye 

veje for stoffernes anvendelse og udbud.  

EU’s kommissær for indre anliggender Cecilia Malmström udtaler: “Konklusionerne i EMCDDA’s Europæisk 

rapport om narkotika 2013 både opmuntrer og bekymrer mig. På den ene side er det opmuntrende, at brugen af 

heroin, kokain og cannabis i nogle lande tilsyneladende er aftagende takket være målrettede narkotikapolitikker 

og et rekordstort omfang af behandlinger, og at narkotikarelateret hiv-smitte fortsat er dalende. På den anden 

side er det bekymrende, at en fjerdedel af alle voksne i Europa – 85 millioner mennesker – har brugt et illegalt 

stof, og at narkotikaforbruget i Europa fortsat er historisk højt. Der er nye udfordringer, som giver grund til yderli-

gere bekymring – vi står over for et stadig mere komplekst marked for stimulanser og tilførsel af stadig nye og 

mere forskelligartede stoffer. Alene det, at der sidste år blev fundet over 70 nye stoffer, viser, at politikkerne på 

narkotikaområdet må tilpasses ændringerne på narkomarkederne”. 

“Der er tegn på, at de nuværende politikker har virket på visse vigtige områder, men dette må ses i lyset af, at 

narkoproblemet aldrig står stille”, siger EMCDDA’s direktør Wolfgang Götz. “Vi må hele tiden tilpasse vores 

praksis efter de nye tendenser og forbrugsmønstre, der dukker op for nye og gamle narkotika. EU’s nye narkoti-

kastrategi 2013-20 skal kunne tage hånd om narkotikaproblemer i konstant ændring og et dynamisk narkotika-

marked i hurtig udvikling. Jeg tror, at denne rapport vil være et vigtigt middel til at imødegå de udfordringer, der 

venter os”.  

Rapportens hovedkonklusioner om forskellige stoffer er givet nedenfor.  

Cannabis: et robust og mangfoldigt marked, betænkelig højrisikobrug, stigende behandlingsbehov  

77 millioner voksne (15-64 år) i Europa anslås at have prøvet cannabis i løbet af deres levetid. Sidste år drejede 

det sig om ca. 20 millioner. Der er nationale forskelle, men overordnet viser de nyeste undersøgelser en stabil 

eller stigende tendens i brugen (figur 2.2). Dagens rapport viser, at cannabisforbruget stadig er historisk højt, og 

at der er “et stort og relativt robust marked” for stoffet med adgang til et stigende antal cannabisprodukter.  

De nyeste tal viser, at marihuana, undertiden af høj styrke, er ved at blive mere almindeligt i Europa, således at 

næsten alle EMCDDA-lande nu beretter om national dyrkning af produktet. I de seneste ti år har marihuana over-

halet cannabisharpiks hvad angår antal beslaglæggelser i Europa og udgør nu over halvdelen af alle beslaglæg-
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gelser af cannabis (figur 1.3). I 2011 udgjorde marihuana 41 % af alle beslaglæggelser af stoffer, mens canna-

bisharpiks udgjorde 36 % (figur 1.1).  

Udviklingen i cannabisforbruget må ses sammen med forskellige brugsmønstre, siger EMCDDA. De sundheds-

mæssige bekymringer vedrører navnlig de tre millioner europæere (i alderen 15-64 år), der skønnes at anvende 

stoffet dagligt eller næsten dagligt (ca. 1 % af den voksne befolkning i Europa). I Europa er antallet af klienter der 

har cannabis som hovedproblemet for deres misbrug, og er i stofbehandling for første gang, steget med ca. en 

tredjedel i de senere år, nemlig fra et skønnet antal på 45 000, der blev indberettet i 2006, til 60 000 i 2011. Der-

med er cannabis det stof der hyppigst angives som det største stofproblem blandt de nye i stofmisbrugsbehand-

lingen. I dag udsendes en ny analyse (se rapporten POD – “Perspectives on drugs”), der ser nærmere på højrisi-

kobrugere med hyppig cannabis-brug og på mulighederne for at tilbyde passende foranstaltninger over for disse 

mest udsatte.  

Heroin – tegn på faldende forbrug og tilførsel  

Rapporten fra i dag beskriver, hvordan de seneste opgørelser over behandlingsbehov og beslaglæggelser peger 

på en faldende tendens i anvendelsen og tilgængeligheden af heroin. I hele Europa er antallet af klienter, der for 

første gang kommer i stofbehandling og opgiver heroin som hovedproblemet for deres misbrug, faldet fra et mak-

simum på 59 000 i 2007 til 41 000 i 2011. Det største fald forekom i de vesteuropæiske lande. Bedre indsigt i 

udviklingen i brugen af heroin prioriteres højt på grund af stoffets helbredsvirkninger. I dag offentliggøres en ny 

analyse af trenden i brugen af heroin (se Perspectives on drugs/POD-rapporten). Analysen bekræfter, at behovet 

for førstegangsbehandling for heroinbrug er faldet gennem de seneste ti år.  

Behandlingsdata viser ligeledes et fortsat fald i intravenøs brug af stoffet. EMCDDA nævner, at der fra 2006 til 

2011 var et “samlet fald i andelen af intravenøse brugere blandt heroinklienter, som påbegyndte førstegangsbe-

handling af stofmisbrug”. Sammen med de foretagne interventioner (f.eks. substitutionsbehandling) antages dette 

fald i intravenøst stofbrug at have medvirket til faldet i antallet af nye tilfælde af narkorelateret hiv-smitte i Europa. 

Nylige hiv-udbrud i Grækenland og Rumænien har dog stoppet den positive udvikling og understreger behovet 

for tilfredsstillende tilbud indenfor skadesreduktion og behandling (figur 2.10).  

De seneste opgørelser over beslaglæggelser viser, at den beslaglagte mængde heroin i EU og Norge i 2011 var 

den laveste i de seneste ti år, nemlig 6,1 ton, svarende til omkring halvdelen af den beslaglagde mængde i 2001 

(12 ton). (Tyrkiet indberetter om et væsentligt fald i de beslaglagte mængder – figur 1.5). I samme periode var 

der også et fald i antallet af indberettede beslaglæggelser, nemlig fra 63 000 i 2001 til et skønnet antal på 40 500 

i 2011.  

Kokain – brug og beslaglæggelse falder, transportruterne spredes  

Gennem de seneste ti år har kokain indtaget førstepladsen som det mest anvendte illegale stimulerende stof i 

Europa, selvom størstedelen af brugerne findes kun i nogle få vestlige EU-lande. Ca. 14,5 millioner europæere 

(15-64 år) har prøvet kokain nogensinde. Sidste år drejede det sig om ca. 3,5 millioner. Rapporten fra i dag viser 

imidlertid, at både efterspørgslen og brugen af kokain samlet set er nedadgående.  

Fra nogle lande meldes stadig om stigning i kokainbrug, men nyere undersøgelser viser tegn på faldende brug 

blandt unge voksne (15-34 år) i de fem lande med højst forekomst (Danmark, Irland, Spanien, Italien og Det 

Forenede Kongerige) (figur 2.4). Der er desuden færre stofbrugere, der søger behandling for kokainproblemer. 

Det antal klienter, der indberettes at påbegynde behandling for primær kokainbrug, faldt for første gang fra 

37 000 i 2009 til 31 000 i 2011. Der indberettes dog fortsat om akutte og kroniske problemer i forbindelse med 

brug af kokain. En ny EMCDDA-analyse (se POD-rapporten) sætter i dag fokus på de akutte sundhedsskadelige 

virkninger af kokain og beskriver mulighederne for at udnytte data fra hospitalernes akutafsnit i overvågningen af 

de akutte problemer knyttet til stoffet. Der blev indberettet mindst 475 kokainrelaterede dødsfald i 2011, men 

tallet kan være underrapporteret.  

Der indberettes om dramatiske fald i de beslaglagte mængder kokain (figur 1.7). I 2011 beslaglagdes 62 ton af 

stoffet, dvs. et fald på næsten 50 % i forhold til 120 ton i 2006, da beslaglæggelserne nåede et højdepunkt. Antal-

let af beslaglæggelser af kokain er ligeledes faldet fra 100 000 i 2008, hvor det toppede, til 86 000 i 2011 (figur 

1.7). Faldet i de beslaglagte mængder har været særlig markant på Den Iberiske Halvø, hvor den samlede 

mængde kokain, der beslaglagdes i Spanien og Portugal, faldt fra 84 ton i 2006 til 20 ton i 2011. Men nye 
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tegn på spredning af transportruterne for kokain til Europa – med store enkeltbeslaglæggelser i havne i Bulgari-

en, Grækenland, Rumænien og de baltiske lande – giver bekymring for fortsat udbredelse af brugen.  

Syntetiske stimulanser – stigende betydning, nye udfordringer  

I rapporten fra i dag hedder det: “At få overblik over den samlede udvikling i brugen af syntetiske stoffer er van-

skeligt, fordi stofferne ofte erstatter hinanden, da brugernes valg påvirkes af tilgængelighed, pris og opfattet kvali-

tet”. Amfetaminer og ecstasy er fortsat de mest brugte syntetiske stimulanser i Europa, i nogen grad som konkur-

renter til kokain.  

Ca. 12,7 millioner europæere i alderen 15-64 år menes nogensinde at have prøvet amfetaminer (en betegnelse, 

der dækker amfetamin og metamfetamin). Sidste år drejede det sig om ca. 2 millioner. De seneste data viser, at 

brugen af amfetaminer holder sig stabil eller er faldende blandt unge voksne (figur 2.5). Af de to stoffer har amfe-

tamin været det almindeligste i Europa, men der er nu tegn på stigende tilgængelighed og brug af metamfetamin. 

Beslaglæggelserne af metamfetamin er stadig begrænsede i både antal og mængde, men steg mellem 2002 og 

2011 som tegn på øget tilgængelighed af stoffet (figur 1.11). (Beslaglæggelserne af amfetamin var i 2011 faldet 

tilbage til 2002-niveauet – figur 1.10). Og brugen af metamfetamin, der i europæisk sammenhæng historisk har 

været lav og hovedsagelig begrænset til Tjekkiet og Slovakiet, synes nu at brede sig, med tegn på problembrug 

i Tyskland, Grækenland, Cypern og Tyrkiet. 

11,4 millioner voksne (15-64 år) i Europa har nogensinde prøvet ecstasy (MDMA) i løbet af deres levetid.             

Sidste år drejede det sig om ca. 2 millioner. I de senere år er stoffets popularitet tilsyneladende faldet, antagelig 

på grund af dårlig “kvalitet” (renhed eller indhold af MDMA) af de tabletter, der sælges som “ecstasy”. Dette sy-

nes nu igen at ændre sig, idet der er visse tegn på, at større tilgængelighed af MDMA er ved at skabe fornyet 

interesse for stoffet.  
I dag fremlægger EMCDDA en ny analyse af produktionen af syntetiske narkotika (se POD-rapporten). Analysen 

gennemgår de vigtigste produktionsområder i Europa, prækursorer og præ-prækursorer, dvs. de udgangsstoffer, 

der anvendes til fremstilling af syntetisk narkotika, og den nuværende udvikling i produktionen. Af POD-rapporten 

fremgår det, at den største udfordring for retshåndhævelsen i de amfetamin- og metamfetaminproducerende 

lande er stoffet alfa-phenylacetoacetonitril (APAAN), et udgangsstof for fremstilling af amfetamin og metamfeta-

min. Siden 2009 er et stort antal partier af APAAN på tilsammen snesevis af ton blevet beslaglagt eller standset i 

Europa. Dette stof står nu på Europa-Kommissionens liste vedrørende frivillig overvågning som et stof, der 

vides at anvendes til produktion af syntetiske narkotika, men ikke under international kontrol.  

Nye stoffer – et marked i hurtig forandring, større mangfoldighed af stoffer, bekymringer ved “syntetiske 

cannabinoider”  

I 2012 blev 73 nye psykoaktive stoffer for første gang indrapporteret gennem EU’s system for tidlig varsling 

(EWS) (figur 1.14). Af disse var de 30 syntetiske cannabinoider, som ligner virkningerne af cannabis. “Disse pro-

dukter, der kan være ekstremt potente, er nu omfattet af indberetninger fra stort set alle europæiske lande”, for-

tæller rapporten. Den nye EMCDDA-analyse (se POD-rapporten), der udsendes i dag, indeholder opdateret in-

formation om, hvad vi ved om disse syntetiske cannabinoider, som nu udgør den største gruppe stoffer, der 

overvåges af EWS. POD-rapporten gennemgår den nyeste udvikling på området, herunder fremkomsten af har-

piksprodukter, der indeholder disse stoffer, tilstedeværelsen af disse stoffer i prøver af marihuana og påvisningen 

af dem i blandinger med andre, ikke-beslægtede kemikalier (f.eks. tryptaminer og syntetiske cathinoner).  

Af de øvrige stoffer, der blev påvist i 2012, tilhørte 19 “mindre kendte eller mere uklare kemiske grupper”. Det 

bemærkes ligeledes, at der er 14 nye substituerede phenethylaminer, det højeste indberettede antal siden 2005. 

En fuldstændig oversigt over arbejdet i EU’s system for tidlig varsling af nye stoffer – som i dag udsendes af 

EMCDDA og Europol (se pressemeddelelse 5/2013) – viser, at der ikke er tegn på en opbremsning i antallet af 

indberettede nye stoffer i Europa. Agenturerne understreger dog, at overvågning af nye stoffer ikke kun drejer sig 

om “optælling”, men også om at informere om de skader, de nye stoffer kan forårsage, og om iværksættelse af 

eventuelle tiltag, der er nødvendige for at beskytte den offentlige sundhed.  

Bemærkninger 
(
1
) Europæisk rapport om narkotika 2013 (foreligger på 23 sprog) og rapporten POD (“Perspectives on drugs”) (på engelsk) er 

tilgængelige på www.emcdda.europa.eu/edr2013. Rapportens data vedrører 2011 eller seneste tilgængelige år. Yderligere 
figurer og tabeller findes i Statistical bulletin for 2013 på www.emcdda.europa.eu/stats13 


