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ÅRSBERETNING 2011: VIGTIGSTE BEGIVENHEDER 1 

Politikker og tiltag mod stofbrug skal tilpasses det næste årtis udfordringer,                       

siger direktøren for narkotikaovervågningscentret  

(15.11.2011, LISSABON MÅ IKKE UDSENDES FØR 10:00 WET/Lissabon-tid) Årsberetning 2011: 
Narkotikasituationen i Europa er "fyldt med modsætninger", siger EU’s narkotikaovervågningscenter 
(EONN). I årsberetningen, der blev offentliggjort i dag i Lissabon, beskrives stofbrugen i Europa som relativt 
stabil med visse positive tegn på, at kokainbrugen har toppet, og at cannabisbrugen fortsat er for nedadgående 
blandt unge. Men disse tegn på stabilitet for nogle af de mere velkendte stoffer opvejes af nye tendenser.               
I beretningen beskrives udviklingen på markedet for syntetiske stoffer, den hurtige fremkomst af nye stoffer og 
det udbredte blandingsbrug. EONN’s direktør, Wolfgang Götz, sagde i centrets årlige vurdering følgende: 
"Europas politikker og tiltag mod stofbrug skal tilpasses det næste årtis udfordringer". 

Kokain – er boblen bristet? 

I løbet af de sidste ti år er kokain blevet det mest brugte stimulerende stof i Europa, selv om de fleste brugere 
skal findes i et begrænset antal af de vestlige EU-lande. Omkring 14,5 millioner europæere (15-64 år) har på et 
eller andet tidspunkt i deres liv prøvet kokain, og ca. 4 millioner af dem har prøvet det inden for de seneste               
12 måneder (kapitel 5, tabel 9). Men de nye data, der blev præsenteret i dag, rejser spørgsmålet om, hvorvidt 
dette stofs popularitet nu har toppet. 

Nylige undersøgelser af kokainbrug afslører visse positive tegn i de mest berørte lande. I for eksempel Danmark, 
Spanien, Italien og Det Forenede Kongerige – fire af de fem lande med det største brug – er der sket et vist 
fald i kokainbrugen blandt unge voksne (15-34 år), hvilket afspejler den tendens, der er konstateret i Canada og 
USA (kapitel 5, fig. 10, fig. GPS-14, del ii) (1). Nye målrettede undersøgelser i fritidsmiljøer i nogle lande har også 
vist et fald i kokainbrug.  

Rapporten anfører, at ”den økonomiske byrde, der er forbundet med regelmæssigt kokainbrug gør det til en 
mindre attraktiv mulighed i lande, hvor det er kutyme at slå hårdt ned på den slags. Den gennemsnitlige detailpris 
for kokain i de fleste EU-lande varierer mellem 50 EUR og 80 EUR pr. gram (kapitel 5, tabel 8; tabel PPP-3,           
del i). Stoffets "positive image" som en del af en rig, moderne livsstil udfordres også af en stigende erkendelse af 
de kokainrelaterede problemer (f.eks. hasteindlæggelser, behandlingsanmodninger og dødsfald). 

Omkring 17 % af alle stofbrugere, der påbegynder specialbehandling, angiver kokain som deres største 
problematiske stof (fig. TDI-2, del ii). Og der meldes om omkring 1 000 kokainrelaterede dødsfald årligt i Europa. 
Kokainbrug og massivt lejlighedsdrikkeri (drukture) følges ofte ad. I nyere undersøgelser konstateres det, at over 
halvdelen af de kokainafhængige brugere, der er i behandling, også er afhængige af alkohol (se indrammet tekst, 
kapitel 5) (2). Medlemsstaterne melder nu om bedre behandlingsresultater og positive erfaringer med behandling 
af problematiske kokainbrugere. 

Antallet af kokainbeslaglæggelser stiger stadig i Europa (fra 56 000 i 2004 til ca. 99 000 i 2009 – tabel SZR-9), 
men den beslaglagte mængde og stoffets renhedsgrad er faldet betydeligt i de seneste år. Den samlede 
konfiskerede mængde i Europa toppede i 2006 og er siden blevet halveret til anslåedet 49 tons i 2009                 
(kapitel 5, tabel 8). Mens mindre mængder kokain nu indsmugles gennem Vestafrika, er der tegn på øget  
aktivitet i landene øst for Europa. 
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Cannabis – Faldende tendens  

Omkring 78 millioner europæere – hver femte voksne i alderen 15-64 år – har på et eller andet tidspunkt i deres 
liv prøvet cannabis, og ca. 22,5 millioner af dem har prøvet det inden for de seneste 12 måneder (kapitel 3,   
tabel 4). Cannabis er således stadig det mest almindeligt brugte ulovlige stof i Europa. Men de seneste tal fra 
Europa bekræfter den generelt stagnerende eller nedadgående tendens i cannabisbrug blandt unge voksne   
(15-34 år) nævnt i tidligere årsberetninger fra EONN (kapitel 3, fig. 5). Undersøgelser blandt skolebørn (15-16 år) 
bekræfter denne nedgang (HBSC-undersøgelse 2006–10, tabel EYE-10, sundhedsadfærd blandt skoleelever).  

I Europa, hvor cannabis og tobak almindeligvis blandes sammen og ryges, kan fald i tobaksrygning til en vis  
grad påvirke tendenserne for cannabis (kapitel 3, fig. 6). En sammenligning mellem de seneste to ESPAD-
skoleundersøgelser (2003 og 2007) i 23 EU-lande viste et samlet fald i cigaretrygningen inden for den seneste 
måned (fra 33 % til 28 %) og et fald i brugen af cannabis (fra 9 % til 7 %). Andre mulige forklaringer er livsstil, 
mode, erstatning med andre stoffer og den fremherskende holdning til stoffet. En nylig Eurobarometer-
undersøgelse offentliggjort af Europa-Kommissionen i juli 2011 viste, at regelmæssig cannabisbrug blev 
betegnet som en "stor sundhedsrisiko" af 67 % af de unge respondenter (15-24 år) (3). Der er en intens debat 
om, i hvilket omfang ændringer i narkotikapolitikken påvirker brugen af cannabis. Data fra beretningen viser,      
at der ikke kan konstateres nogen enkel sammenhæng mellem lovændringer og cannabisbrugets omfang           
(se indrammet tekst, kapitel 3). 

Den regelmæssige brug af cannabis i Europa er fortsat bekymrende: omkring 9 mio. unge europæere (15-34 år) 
har brugt cannabis i den seneste måned. Unge mænd ser ud til at have den største risiko for at blive hyppige 
cannabisbrugere (kapitel 3, fig. 7), en faktor, der kan gøres til genstand for målrettede forebyggelsestiltag.  

Europas appetit på cannabis viser sig også i de årlige beslaglæggelser på omkring 700 tons cannabis (ca. 
600 tons harpiks og 100 tons blade) (kapitel 3, tabel 3) (4). I de europæiske cannabispolitikker har der i løbet af 
de sidste ti år været en tendens til at fokusere på retshåndhævelse og ikke så meget på brugerne. Alligevel har 
der været en fortsat stigning i antallet af overtrædelser i relation til cannabisbrug, hvilket kan tyde på, at der ikke 
er overensstemmelse mellem politiske målsætninger og praksis (kapitel 2, fig. 4).  

Syntetiske stoffer – et stadig mere komplekst marked 

Tidligere årsberetninger fra EONN har vist, hvordan leverandørerne af "lovlige euforiserende stoffer" holder sig et 
skridt foran kontrollen ved hurtigt at tilbyde nye alternativer til forbudte produkter. Denne årsberetning afslører en 
lignende katten efter musen-leg inden for prækursorer, som er kemiske stoffer, der bruges til at fremstille ulovlige 
stoffer (se indrammet tekst, kapitel 4).  

Syntetiske stoffer, bl.a. ecstasy (MDMA, MDEA og MDA) og amfetamin, fremstilles ulovligt i Europa af 
importerede prækursorkemikalier. I årsberetningen beskrives det, hvordan producenterne bruger avancerede 
teknikker for at omgå lovgivning, der skal forebygge utilsigtet anvendelse af disse prækursorer. Det er bl.a.: 
Syntetisering af prækursorer fra "præ-prækursorer" eller maskering af dem som ikkekontrollerede kemikalier, 
som så konverteres efter import.  

De seneste udsving på ecstasymarkedet illustrerer dette fænomen. Efter vellykkede foranstaltninger til at 
begrænse anvendelsen af prækursoren PMK ser det nu ud til, at producenterne bruger en række prækursorer, 
bl.a. safrol, som udgangsmaterialer i MDMA-syntesen. Ca. 1 050 liter safrol og safrolrige olier blev beslaglagt i 
2009-2010, for det meste i Litauen.  

Efter der var konstateret lavt indhold af MDMA i ecstasytabletter som beskrevet i de seneste to årsberetninger fra 
EONN er der nu tegn på, at dette stof nu er på vej op igen. De seneste rapporter tyder på øget tilgængelighed af 
MDMA, og i Nederlandene, det land, der er tættest forbundet med ecstasyproduktion, rapporteres der f.eks. om 
tabletter med meget høj dosis og pulvere af stor renhedsgrad.  

Omkring 11 millioner europæere har på et eller andet tidspunkt i deres liv prøvet ecstasy, og ca. 2,5 millioner af 
dem har prøvet det inden for de seneste 12 måneder (kapitel 4, tabel 7). Og omkring 12,5 millioner europæere 
(15-64 år) har på et eller andet tidspunkt i deres liv prøvet amfetamin, og ca. 2 millioner af dem har prøvet det 



Må ikke udsendes før 15.11.2011 — kl. 10:00 vesteuropæisk tid (lokal tid i Lissabon)                                  15.11.2011 

Årsberetningen for 2011 på 22 sprog — www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report 
 
 

3 

inden for de seneste 12 måneder (kapitel 4, tabel 6). Tendenserne for de seneste fem år viser et generelt stabilt 
eller faldende brug af amfetamin blandt unge voksne (15-34 år) (kapitel 4, fig. 8).  

Europa er stadig verdens største producent af amfetamin. I Europa har et stort forbrug og udbud af 
metamfetamin været begrænset til Tjekkiet og Slovakiet. Men som det fremgår af tidligere årsberetninger, ser 
det nu ud til at blive mere tilgængeligt i dele af Nordeuropa (f.eks. Norge, Sverige og Letland), hvor det delvist 
erstatter amfetamin. 

Hurtig fremkomst af nye stoffer og øget sammenfald mellem markedet for hhv. "legal highs" og ulovlige 
stoffer  

De mange nye, ikkekontrollerede psykoaktive stoffer (sælges ofte som "legal highs"), der kommer på markedet i 
en lind strøm, er en stigende udfordring, både i Europa og resten af verden (5). Efter det rekordstore antal nye 
stoffer – 41 –, der blev anmeldt til EONN og Europol i 2010 (sammenlignet med 24 i 2009), er der ud fra de 
foreløbige tal for 2011, der blev fremlagt i dag, ingen tegn på, at dette tal bliver mindre i år. I år er der hidtil meldt 
om 39 stoffer gennem det europæiske tidlige varslingssystem (EWS). Foranstaltningerne til at identificere nye 
stoffer bliver mere og mere proaktive – over 150 stoffer overvåges nu gennem EWS (se indrammet tekst,     
kapitel 8).  

EONN’s seneste øjebliksbillede af onlinesælgere af "legal highs" (juli 2011) viser dels et rekordstort antal 
onlinebutikker på 600, der angiveligt sælger psykoaktive produkter (6), dels en bred vifte af nye produkter til salg. 
Flere websteder ser også ud til at have begrænsninger på, hvem de leverer til eller meddelelser om 
ansvarsfraskrivelser og advarsler (vedrørende f.eks. sundhed eller lovgivning).  

I dag fremhæves det øgede sammenfald mellem markedet for hhv. "legal highs" og ulovlige stoffer. 
Ikkekontrollerede psykoaktive stoffer (f.eks. blandinger af cathinoner, piperaziner eller phenethylaminer) kan 
sælges på det ulovlige marked som ecstasytabletter. Det kontrollerede stof PMMA er for nylig blevet identificeret i 
nogle produkter, der blev solgt som "legal highs". Mephedron, et stof, der kontrolleres af EU (7), ser ud til både at 
blive solgt online som et "legal high" og i nogle lande blive brugt gennem de samme ulovlige forsyningsnetværk til 
stoffer såsom ecstasy og kokain.  

Den hurtige spredning af nye stoffer tvinger medlemsstaterne til at gentænke og revidere nogle af deres 
standardsvar på narkotikaproblemet. I 2010 vedtog både Irland og Polen hurtigt lovgivning for at begrænse det 
åbne salg af psykoaktive stoffer, der ikke reguleres af narkotikalovgivningen. Andre lande har reageret gennem 
tiltag inden for rammerne af den eksisterende lovgivning om sundhedsbeskyttelse eller lægemidler. Europa-
Kommissionen ser nu på, hvordan Europa overvåger og reagerer på nye stoffer for at sikre, at indsatsen hele 
tiden er ajourført og målrettet (8).  

"Vi lever i en globalt sammenhængende verden, hvor udviklingen går stærkt., Denne udvikling afspejles ligeledes 
på narkotikamarkedet, der hurtigt tilpasser sig både trusler og muligheder", siger Wolfgang Götz i forbindelse 
med offentliggørelsen i dag. "Dette fremgår ikke kun af det store antal nye stoffer, der kommer på markedet, men 
også af deres forskellighed og hvordan de produceres, distribueres og sælges".  

Direktøren konkluderer, at "vi har brug for en proaktiv strategi, der sætter os i stand til hurtigt at identificere nye 
stoffer og tendenser, så vi kan være forberedt på eventuelle følger. Vi skal også koordinere vores tiltag i hele 
Europa, for gør vi ikke det, får de individuelle nationale tiltag sandsynligvis ikke nogen virkning. Disse to faktorer 
er afgørende, hvis vi skal ligge forrest i denne hurtige ”katten-efter-musen-leg".  

Noter 
 
(1) Data anvendt i årsberetningen for 2011 vedrører 2009 eller det seneste år, for hvilket der foreligger data. Figurer og 
tabeller nævnt i denne pressemeddelelse findes i Årsberetningen eller 2011 Statistical bulletin: 
www.emcdda.europa.eu/stats11 
(2) Under udarbejdelse: EONN’s stofprofil for alkohol: www.emcdda.europa.eu/drug-profiles 
(3) Flash Eurobarometer 330 (2011) Youth attitudes on drugs: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_330_en.pdf 
www.emcdda.europa.eu/publications/drugnet/online/2011/75/article1 
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(4) Udviklingen på det europæiske cannabismarked vil blive indgående behandlet i en kommende "Insights" fra EONN: 
www.emcdda.europa.eu/publications/insights 
(5) I maj 2011 afholdt EONN det første internationale, tværfaglige forum om nye stoffer: 
www.emcdda.europa.eu/events/2011/new-drugs-forum 
(6) EONN-snapshot, juli 2011 www.emcdda.europa.eu/activities/action-on-new-drugs 
(7) Se Rådets afgørelse http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:322:0044:0045:da:PDF  
(8) Europa-Kommissionens vurdering af funktionen af Rådets afgørelse 2005/387/RIA. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005D0387:EN:HTML 
 

Oplysninger om alle årsberetninger, pressemeddelelser, tjenester og arrangementer findes på:   
www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report 


