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Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN) præsenterer 
hermed et udvalg af “Fakta og tal” fra sin: 
 
Årsberetning om narkotikasituationen i Europa  
http://annualreport.emcdda.europa.eu 
 
og 
 
Statistisk bulletin for 2006  
http://stats06.emcdda.europa.eu 
 
Bemærk venligst, at denne tekst kun er en hurtig referencevejledning. Den bør læses i 
sammenhæng med de relevante dele i årsberetningen og den statistiske bulletin, hvori der 
findes mere udførlige oplysninger om de enkelte sammenhænge, og som indeholder 
metodebeskrivelser og -forbehold. 

De her anvendte statistiske oplysninger vedrører 2004 (eller det seneste år, for hvilket der 
foreligger oplysninger). Nogle af oplysningerne er sammendrag af rapporter fra andre 
agenturer og organer. Alle kildehenvisningerne fremgår af årsberetningen og Statistisk 
bulletin. 

Yderligere oplysninger om langtidsprævalens (enhver brug i løbet af en persons liv), 
prævalensen inden for det seneste år og prævalensen inden for den seneste måned ud fra 
type og land kan ses i tabel GPS-1, GPS-3 og GPS-5 i Statistisk bulletin for 2006. 
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Cannabis 

• Cannabis er fortsat det plantebaserede illegale stof, som der produceres mest af i 
verden, og det er det mest beslagte stof i EU. 

• Foreløbige tal viser, at antallet af beslaglæggelser af cannabisharpiks og 
cannabisblade steg på EU-plan i 2004, hvorimod den samlede beslaglagte mængde 
af disse to typer faldt i størstedelen af EU-landene samme år (der mangler stadig tal 
fra nogle lande). 

• Den gennemsnitlige detailpris for både cannabisharpiks og cannabisblade faldt i de 
fleste EU-lande i perioden 1999–2004. 

• I 2004 rapporteredes cannabisharpiks i detailledet til at have et gennemsnitligt THC-
indhold, der vekslede mellem under 1 % og op til 17 %, mens styrken i cannabisblade 
varierede fra 0,6 % til 18 % (sidstenævnte tal vedrører hovedsagelig cannabisblade, 
der fremstilles under kunstige forhold i EU).  

• Blandt alle voksne (aldersgruppen 15–64 år) i EU, Bulgarien, Rumænien og Norge 
skønnes det, at: 
o 65 millioner voksne har brugt cannabis mindst én gang (langtidsprævalens) —  

20 % af de voksne.  
o 22,5 millioner har brugt cannabis inden for det seneste år (nylig brug) — 7 % af 

de voksne. 
o 12 millioner har brugt cannabis inden for den seneste måned (aktuel brug) — 4 % 

af de voksne. 
o 3 millioner bruger det dagligt/næsten dagligt (intensiv brug) — ca. 1 % af de 

voksne. 
 
• Afhængigt af det undersøgte land lå antallet af voksne, som har brugt cannabis 

mindst én gang, på mellem 2 og 31 %, hvor de fleste lande indberettede en 
prævalens på mellem 10 og 20 %. 

• Afhængigt af det undersøgte land lå antallet af voksne, som havde brugt cannabis 
inden for det seneste år, på mellem 1 og 11 %, hvor de fleste lande indberettede en 
prævalens på mellem 3 og 8 %. 

• Afhængigt af det undersøgte land lå antallet af voksne, som havde brugt cannabis 
inden for den seneste måned, på mellem 0,5 og 8 %. 

• Cannabis angives som det mest problematiske stof af omkring 15 % af dem, som 
søger behandling for narkotikaproblemer i Europa, og af 27 % af dem, som søger 
behandling for første gang. Cannabis er således det oftest indberettede stof 
næstefter heroin.  
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Kokain 
 
• Næstefter cannabis er kokain er det mest smuglede stof i verden. Ifølge UNODC er 

Colombia den største kilde til illegal kokain i hele verden, efterfulgt af Peru og Bolivia. 
Den globale produktion af kokain i 2004 blev anslået til 687 tons.  

• Det meste af den kokain, der beslaglægges i Europa, kommer enten direkte fra 
Sydamerika (hovedsagelig Colombia) eller via Mellemamerika og Caribien. Dele af 
Afrika er dog også ved at blive vigtige transitpunkter for den kokain, der smugles ind i 
Europa.  

• I 2004 blev der skønsmæssigt beslaglagt 74 tons kokain i EU. De fleste 
beslaglæggelser af kokain blev indberettet i vesteuropæiske lande. Spanien har 
tegnet sig for ca. halvdelen af beslaglæggelserne og de beslaglagte mængder i EU i 
de seneste 5 år.  

• Ifølge foreløbige oplysninger faldt mængden af beslaglagt kokain i 2004. De 
gennemsnitlige detailpriser for kokain faldt i de fleste EU-lande i perioden 1999–2004. 

• Blandt alle voksne (15–64 år) i EU, Bulgarien, Rumænien og Norge skønnes det, at: 
o 10 millioner har brugt kokain mindst én gang (langtidsprævalens) — over 3 % af 

de voksne.  
o 3,5 millioner har brugt stoffet inden for det seneste år (nylig brug) — 1 % af de 

voksne. 
o 1,5 million har brugt stoffet inden for den seneste måned (aktuel brug) — 0,5 % af 

de voksne.  
  

• Afhængigt af det undersøgte land angav mellem 0,4 og 6 % af de voksne, at de 
mindst én gang har brugt kokain. 

• Afhængigt af det undersøgte land lå antallet af voksne, som havde brugt kokain inden 
for det seneste år, på mellem 0,1 og 3 %, hvor de fleste lande indberettede en 
prævalens på mellem 0,3 og 1,2 %. 

• Afhængigt af det undersøgte land lå antallet af voksne, som havde brugt cannabis 
inden for den seneste måned, på mellem 0 og 1 %. 

• Kokain er efter heroin og cannabis den tredje hyppigst indberettede årsag til, at folk 
søger behandling. Det tegnede sig for cirka 8 % af alle behandlingsanmodningerne.  

• Af de nye klienter, der kommer i behandling for kokainbrug i EU, angiver omkring 80 
% at have brugt kokainpulver og 20 % at have brugt crackkokain. 



FRIGIVELSE DEN 23.11.2006 – KL. 11.00 CET/Bruxelles 
 

DA — http://annualreport.emcdda.europa.eu – http://stats06.emcdda.europa.eu 4 

Amfetaminer: amfetamin og metamfetamin 

• Vest- og Centraleuropa er fortsat et vigtigt område, når det gælder produktion og 
smugling af amfetamin. Derimod er brugen og produktionen af metamfetamin 
hovedsagelig begrænset til nogle få lande.  

• I Europa er produktionen af metamfetamin i vidt omfang begrænset til Tjekkiet, hvor 
det siden midten af 1980'erne er blevet produceret ulovligt under det lokale navn 
"pervitin". I 2004 blev der også meldt om fremstilling i Slovakiet og Bulgarien. 

• Af de 6 tons amfetamin, der blev beslaglagt på verdensplan i 2004, blev ca. 97 % 
beslaglagt i Europa, hovedsagelig i Vest-/Centraleuropa og Sydøsteuropa. Af de 11 
tons metamfetamin, der blev beslaglagt på verdensplan i 2004, blev ca. 59 % 
beslaglagt i Øst- og Sydøstasien og 37 % i Nordamerika.   

• På EU-plan er det samlede antal amfetaminbeslaglæggelser og de beslaglagte 
mængder steget siden 1999.  

• Blandt alle voksne (15–64 år) i EU, Bulgarien, Rumænien og Norge skønnes det, at: 
o 10 millioner voksne har brugt amfetamin mindst én gang (langtidsprævalens) — 

3% af de voksne. 
o 2 millioner har brugt stoffet inden for det seneste år (nylig brug) — 0,6 % af de 

voksne. 
o 900 000 har brugt stoffet inden for den seneste måned (aktuel brug) — 0,3 % af 

de voksne. 
 

• Afhængigt af det undersøgte land anførte mellem 0,1 og 6 % af de voksne, at de 
mindst én gang har brugt amfetamin. 

• Afhængigt af det undersøgte land lå antallet af voksne, som havde brugt amfetamin 
inden for det seneste år, på mellem 0 og 1,4 %, hvor de fleste lande indberettede en 
prævalens på mellem 0,2 og 1,1 %. 

• Afhængigt af det undersøgte land lå antallet af voksne, som havde brugt amfetamin 
inden for den seneste måned, på mellem 0 og 0,5 %. 

Ecstasy 

• Europa er fortsat den verdensdel, der har den største ecstasyproduktion. Dog har 
ecstasyproduktionen i de senere år bredt sig til andre dele af verden, især 
Nordamerika og Øst- og Sydøstasien. 

• Ulovlig handel med ecstasy finder primært sted i Vesteuropa, men i de senere år har 
den ulovlige handel i lighed med produktionen bredt sig andre dele af verden. Af de 
8,5 tons ecstasy, der blev beslaglagt på verdensplan i 2004, blev 50 % beslaglagt i 
Vest- og Centraleuropa, 23 % i Nordamerika og 16 % i Oceanien. I 2004 blev der 
beslaglagt 28,3 millioner ecstasytabletter i EU. Antallet af ecstasybeslaglæggelser og 
de beslaglagte mængder synes at være stigende.   

• I perioden 1999–2004 faldt de gennemsnitlige detailpriser for ecstasy i de fleste 
indberettende lande. 
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• Generelt indeholdt de fleste tabletter, der blev solgt som ecstasy i Europa, MDMA 
eller et andet ecstasylignende stof (MDEA, MDA), som sædvanligvis var det eneste 
psykoaktive stof, der var til stede. 

• Blandt alle voksne (15–64 år) i EU, Bulgarien, Rumænien og Norge skønnes det, at: 
o 8,5 millioner voksne har prøvet ecstasy mindst én gang (langtidsprævalens) — 

2,6 % af de voksne.  
o 3 millioner voksne har brugt stoffet inden for det seneste år (nylig brug) — ca.     

1 % af de voksne. 
o 1 million har brugt stoffet inden for den seneste måned (aktuel brug) — 0,3 % af 

de voksne. 
 

• Afhængigt af det undersøgte land angav mellem 0,2 og 7 % af de voksne, at de 
mindst én gang har brugt ecstasy.  

 
• Afhængigt af det undersøgte land lå antallet af voksne, som havde brugt ecstasy 

inden for det seneste år, på mellem 0 og 3,5 %, hvor de fleste lande indberettede en 
prævalens på mellem 0,3 og 1,5 %. 

• Afhængigt af det undersøgte land lå antallet af voksne, som havde brugt stoffet inden 
for den seneste måned, på mellem 0 og 1 %. 

• I en yngre aldersgruppe (15–24 år) blev brugen inden for de seneste 12 måneder 
skønnet til at ligge mellem 0,3 og 12 %. 

• I Europa indberettes ecstasybrug sjældent som årsag til, at folk søger behandling.  

Hallucinogener 

• Langtidsprævalensen for brug af LSD blandt voksne (15–64 år) svinger mellem 0,2 
og 6 %, og de fleste lande indberetter tal på mellem 0,4 og 2 %.  

• Undersøgelser blandt skoleelever (15–16 år) viser, at skønnene over udbredelsen af 
brugen af hallucinerende svampe i EU er betragteligt lavere end dem for cannabis, 
men at de er af samme størrelsesorden som dem, der er indberettet for ecstasy. 
Tallene for brug mindst én gang ligger på mellem under 1 % og 8 % for både ecstasy 
og hallucinerende svampe, og mest typisk ligger prævalensen på mellem 1 og 3 %. 
Brugen af hallucinerende svampe er sædvanligvis eksperimenterende, og 
regelmæssig eller vedvarende brug ses relativt sjældent. 

• Blandt skoleelever (15–16 år) overstiger langtidsprævalensen for brug af 
hallucinerende svampe langtidsprævalensen for brug af ecstasy i Belgien, Tyskland 
og Frankrig. 
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Heroin og problematisk stofbrug  

• Den heroin, der forbruges i Europa, produceres primært i Afghanistan, som fortsat er 
den største leverandør af illegal opium i verden. I 2005 tegnede Afghanistan sig for 
89 % af den globale produktion af illegal opium. Ifølge UNODC blev der i 2004 
beslaglagt 59,2 tons heroin på verdensplan — heraf 50 % i Asien og 40 % i Europa.   

• Såvel antallet af heroinbeslaglæggelser som beslaglagte mængder steg i 2004. 
Europas andel af heroinbeslaglæggelserne på verdensplan er stigende, i vidt omfang 
som følge af det øgede antal beslaglæggelser i sydøsteuropæiske lande, især Tyrkiet.   

• Den gennemsnitlige detailpris for heroin faldt i de fleste EU-lande i perioden 1999–
2004. 

• Generelt er opioider (især heroin) fortsat det stof, som klienterne primært søger 
behandling for. Ud af det samlede antal anmodninger om narkotikabehandling, som 
blev indberettet i 2004, var opioider det mest foretrukne stof i omkring 60 % af 
tilfældene. (Yderligere oplysninger herom fremgår af tabel TDI-2, TDI-19 og TDI-26 i 
Statistisk bulletin 2006). 

• Den procentdel af nye behandlingsanmodninger, som heroin tegner sig for, er faldet fra 
over 60 % til omkring 40 % mellem 1999 og 2004, mens efterspørgslen af behandling 
for kokain- og cannabisproblemer var stigende. 

• Næsten halvdelen af de klienter, som søger behandling for heroinbrug, er over 30 år. 
Opioidbrugere søger typisk behandling efter 3–7 års regelmæssig brug. Mindre end      
7 % af opioidbrugere i førstegangsbehandling er under 20 år. 

 
• Ud fra den seneste oversigt over tilgængelige oplysninger (2003) skønnes det, at over 

en halv million europæiske opioidbrugere er i substitutionsbehandling.  
 
• Metadon er det lægemiddel, der i Europa oftest udskrives på recept til behandling af 

opiatafhængighed (hovedsagelig heroin), idet ca. 80 % af dem, der er i substitutions-
behandling, får udskrevet metadon. I dag får omkring 20 % af klienterne i 
substitutionsbehandling buprenorphin, som siden 1990’erne er blevet en stadig mere 
populær farmakologisk mulighed. 

 
• Det skønnes, at der er omkring 1,7 millioner problematiske stofbrugere (hovedsagelig 

heroinbrugere) i EU i dag, og skønnene over udbredelsen af problematisk opioidbrug 
på nationalt plan i perioden 2000–2004 ligger på 1–8 tilfælde pr. 1 000 indbyggere i 
alderen 15–64 år (yderligere oplysninger herom fremgår af tabel PDU-2 og PDU-3 i 
Statistisk bulletin 2006).  

• De seneste oplysninger viser, at der sker næsten 7 000 akutte narkotikarelaterede 
dødsfald hvert år, hvor opioider indgår i ca. 70 % af disse tilfælde. (Yderligere 
oplysninger herom fremgår af tabel DRD-1 og DRD-2 i Statistisk bulletin 2006). 


