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ÅRSBERETNINGEN 2010: HØJDEPUNKTER 

Europa står over for nye udfordringer som følge af ændringer i udbuddet og brugen af narkotika 

(10.11.2010, LISSABON MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES FØR KL. 10:00 WET (Lissabon) Ifølge EU’s 
narkotika-agentur (EONN) sætter ændringer i udbuddet og brugen af narkotika og fremkomsten af et 
rekordstort antal nye stoffer i stigende grad Europas modeller for narkotikakontrol på prøve. Disse udfordringer 
er beskrevet i Årsberetning for 2010: narkotikasituationen i Europa, som EONN udsender i dag i Lissabon. 
Der er bl.a. tale om raffinerede indsmuglingsmetoder, ændringer på markedet for stimulanser, udbredt 
indenlandsk produktion af cannabis og den fortsatte opdukken af de såkaldte "legal highs", der har til formål at 
erstatte kontrollerede stoffer. 

Kokain: raffinerede indsmuglingsmetoder og stigende sundhedsproblemer  

De stadig mere raffinerede metoder, som anvendes til at skjule og smugle kokain ind i Europa, gennemgås i 
årsberetningen. En af disse metoder består i at blande kokainbase eller hydroklorid (HCI) i "bærematerialer" 
(f.eks. bivoks, plastik, tøj, gødning) inden eksport og derpå udvinde stoffet i hemmelige laboratorier, der er 
oprettet inden for EU's grænser. Omkring 25 af disse såkaldte genudvindingslaboratorier blev afsløret i EU i 
2008 (i Spanien). Fremgangsmåden ved disse laboratorier er anderledes end den i Sydamerika, som først 
udvinder kokainbase eller HCI af kokablade eller kokamasse (se boks, kapitel 5) (1).  

Et andet problem, som fremføres i beretningen, er et stigende antal dødsfald som følge af kokainbrug (se boks, 
kapitel 7). Der indberettes nu omkring 1 000 kokainrelaterede dødsfald årligt i Europa. I Det Forenede 
Kongerige fordobledes antallet af dødsattester, hvor kokain blev nævnt, mellem 2003 (161) og 2008 (325).  
I 2008 kom ca. 70 000 personer i behandling for kokainproblemer (pulver og crack) i 27 europæiske lande (ca. 
17 % af alle nye behandlingsklienter) (figur TDI-2, del ii).  

"Alt for mange europæere betragter stadig kokainbrug som et forholdsvis uskadeligt element i en luksus 
livsstil", siger EONN's direktør Wolfgang Götz. "Men vi ser i stigende grad, at efterhånden som 
kokainforbruget stiger, får dette også konsekvenser for folkesundheden. Det budskab, der skal formidles, er, at 
brugen af dette stof ikke blot kan eskalere hurtigt, men også resultere i dødsfald, selv når stoffet indtages 
lejlighedsvist og i lave doser". 

Kokain, der sælges i Europa, blandes ofte med "cutting agents" (fortyndingsstoffer) for at øge markedsværdien. 
Dette kan være ufarlige stoffer (f.eks. sukker, stivelse) eller aktive stoffer, der øger eller efterligner stoffets 
virkninger (f.eks. lidokain, phenacetin, procain, koffein). I dette års beretning er der sat fokus på den stigende 
brug af levamisol som kokainfortyndingsstof i USA, hvor 70 % af den kokain, der blev analyseret i juli 2009, 
skønnedes at være blandet op med stoffet. De foreliggende data i nogle EU-medlemsstater tyder på, at en 
betydelig del af den kokain, der blev beslaglagt og analyseret, indeholdt dette forfalskningsmiddel. I øjeblikket 
overvåger kun nogle få europæiske lande kokainforfalskningsmidler, hvilket understreger behovet for en 
forbedret overvågning og analyse. Længerevarende brug af levamisol kan være forbundet med yderligere 
sundhedsrisici for kokainbrugerne (se boks, kapitel 5) (2). 

Omkring 14 millioner voksne europæere (15-64 år) har prøvet kokain på et tidspunkt i deres liv, og ca.  
4 millioner af dem har brugt stoffet inden for det seneste år. Der er en uforholdsmæssig stor forekomst af 
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kokainbrug i et lille antal vestlige EU-lande, hvor forbruget er højt. Andre steder i Europa er forbruget stadig 
lavt (kapitel 5, figur 7). I Danmark, Irland, Spanien, Italien og Det Forenede Kongerige, hvor stoffet er mest 
udbredt, viser undersøgelser, at brugen inden for det seneste år blandt unge voksne (15-34 år) lå på        
mellem 2,9 % (Italien) og 6,2 % (Det Forenede Kongerige) i 2008 (kapitel 5, tabel 8; tabel GPS-2, del ii).         
I Det Forenede Kongerige og Spanien, de to lande med den højeste prævalens, er dataene svingende, idet 
dataene for 2008 viser en stigning (kapitel 5, figur 8; figur GPS-14, del i og ii), mens de foreløbige data for 2009 
viser et vist fald. 

Der blev skønsmæssigt foretaget 96 300 beslaglæggelser i Europa i 2008 (kapitel 5, tabel 7). Selv om antallet 
af beslaglæggelser fortsat er lavt i Central- og Østeuropa, blev det mere end fordoblet i 10 lande dér mellem 
2003 (469 beslaglæggelser) og 2008 (1 212). Dette kunne tyde på, at indsmuglingen og tilgængeligheden af 
kokain i regionen kan være stigende.  

Amfetaminer er stadig et stort problem i dele af Europa — udsving på ecstasymarkedet 

Brugen af amfetaminer (amfetamin eller metamfetamin) er fortsat generelt lavere end brugen af kokain i 
Europa, og tendenserne for forbruget er stadig stabile (kapitel 4, figur 6). Men i mange lande er et af disse 
stoffer fortsat det mest almindeligt brugte stimulerende stof. Omkring 12 millioner europæere (15-64 år) har 
prøvet amfetaminer på et tidspunkt i deres liv, og ca. 2 millioner inden for det seneste år (kapitel 4, tabel 5).  

Ifølge årsberetningen har hovedsagelig lande i det nordlige Europa rapporteret om problematisk 
amfetaminbrug, som tegner sig for en betydelig andel af dem, der kommer i behandling i Sverige (32 %), 
Finland (20 %) og Letland (15 %). Mængderne af beslaglagt amfetamin i Europa har været støt stigende i de 
senere år (2003-2008) og nåede op på 8,3 tons i 2008 (kapitel 4, tabel 4 og tabel SZR-12). 

Problematisk metamfetaminbrug er fortsat begrænset i Europa og stort set koncentreret i Tjekkiet og 
Slovakiet. Men stoffet ser ud til at blive mere tilgængeligt i dele af det nordlige Europa (f.eks. Norge, Sverige, 
Letland, Finland), hvor det tilsyneladende sælges som erstatning for amfetamin. Antallet af beslaglæggelser af 
metamfetamin i Europa er steget i de senere år (2003-2008). Der blev i 2008 foretaget 4 700 beslaglæggelser 
af stoffet, svarende til 300 kg. I 2008 blev der afsløret 458 produktionssteder, hvilket er rekord, i Tjekkiet (en 
stigning fra 390 i 2007) (kapitel 4, figur 5). Der rapporteres også om produktion af metamfetamin i Slovakiet og 
i Litauen og Polen, der hovedsagelig leverer til det skandinaviske marked.  

Følgerne af og indsatsen over for problematisk amfetamin- og metamfetaminbrug i Europa behandles nærmere 
i en særrapport, som EONN offentliggør i dag sammen med årsberetningen (se pressemeddelelse nr. 
12/2010, sammendrag og http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues).  

Udviklingen i brugen af ecstasy i Europa er generelt stabil (kapitel 4, figur 6 og tabel 6). Ca. 11 millioner 
europæere har prøvet ecstasy, og ca. 2,5 millioner har brugt stoffet inden for det seneste år. Antallet af 
beslaglæggelser af ecstasytabletter skønnes at være faldet med 14 % til 13,7 millioner tabletter i 2008 (i forhold 
til data for 2007), mens den anslåede gennemsnitspris i perioden 2003-2008 faldt med 32 % til 4-10 EUR pr. 
tablet i 2008 (dette prisinterval gælder i de fleste indberettende lande). I 2009 blev der fortsat i mange tilfælde 
rapporteret om tilstedeværelse af piperaziner (3) i ecstasytabletter (alene eller i kombination med MDMA). 
Disse ændringer afspejler et stadigt mere komplekst ecstasymarked og har en mulig indvirkning på brugernes 
opfattelse af stoffets kvalitet. 

Cannabis: Udbredelsen er nu mindst lige så stor i dele af Østeuropa som i Vesteuropa 

Udbredelsen af cannabis synes at være stigende i nogle lande i Østeuropa og har i nogle tilfælde nu næsten 
samme omfang som eller overstiger de prævalensniveauer, der er konstateret i dele af Vesteuropa (tabel 
GPS-2, del ii; figur GPS-4, del i). I de østlige EU-medlemsstater var de højeste niveauer for brug af cannabis 
indenfor seneste år blandt unge voksne (15-34 år) i Tjekkiet (28,2 %), Slovakiet (14,7 %) og Estland 
(13,6 %). I de vestlige lande blev den højeste prævalens rapporteret i Italien (20,3 %), Spanien (18,8 %) og 
Frankrig (16,7 %). Forbruget varierer meget mellem landene, idet den højeste prævalens for brug inden for det 



MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES FØR DEN 10.11.2010 – KL. 10:00 (Lissabon) 10.11.2010 

Årsberetning 2010 på 22 sprog på http://www.emcdda.europa.eu/events/2010/annual-report 
 
 
 

3 

seneste år blandt unge voksne (Tjekkiet 28,2 %) er over 30 gange højere end det laveste (Rumænien 0,9 %) 
(kapitel 3, tabel 3). 

De seneste data bekræfter den generelle stabilisering eller faldende tendens i cannabisbrugen i Europa, der er 
nævnt i EONN's tre foregående årsberetninger. Men inden for denne tendens ses nu divergerende mønstre. 
Blandt unge voksne (15-34 år), der angiver at have brugt cannabis inden for det seneste år, er der konstateret tre 
udbredte tendenser i perioden 1998-2008 (kapitel 3, figur 4). Fem lande i det nordlige og sydlige Europa — 
Bulgarien, Grækenland, Ungarn, Finland, Sverige — skiller sig ud med deres generelt stabile og lave 
brugsniveauer (under 9 %). Seks lande i Vesteuropa — Danmark, Tyskland, Spanien, Frankrig, 
Nederlandene, Det Forenede Kongerige — har indberettet højere brugsniveauer, men med et fald eller en 
stabilisering i de senere år. Derimod melder fire lande — Tjekkiet, Estland, Italien, Slovakiet — stadig om 
stigende tendenser i cannabisbrugen. Data fra det europæiske skoleundersøgelsesprojekt om alkohol og andre 
stoffer (ESPAD) viser en lignende divergens i tendensen for cannabisbrug blandt 15-16-årige skoleelever (1995–
2007) (figur EYE-1, del xi).  

Europas efterspørgsel efter cannabis afspejles i årlige beslaglæggelser af stoffet på omkring 1 000 tons (kapitel 
3, tabel 2). I 2008 blev ca. 900 tons cannabisharpiks beslaglagt i Europa, hvilket er næsten ti gange så meget 
som mængden af beslaglagte cannabisblade (ca. 90 tons). Der er imidlertid nu en udbredt produktion af 
cannabisblade inden for Europa (29 europæiske lande meldte om indenlandsk dyrkning i 2008), og den 
omstændighed, at dyrkningen finder sted tættere på det faktiske brugermarked gør, at der efter al sandsynlighed 
foretages færre beslaglæggelser. Antallet af beslaglæggelser af cannabisplanter er steget siden 2003 og nåede  
i 2008 op på ca. 19 000 beslaglæggelser (tabel SZR-5) (4).  

"Offentligheden har ofte den opfattelse, at hjemlig cannabisproduktion består af en urtepotte i vindueskarmen 
eller et par planter i drivhuset", siger Wolfgang Götz. "Men realiteten i dag er en helt anden. Organiserede 
kriminelle bander har fået øjnene op for den fortjeneste, der kan opnås ved cannabisdyrkning i stor målestok 
tæt på målmarkedet. Følgeskadevirkningerne af denne udvikling er den stigende vold og kriminalitet i 
bysamfund, som nu udløser en ny indsats fra de nationale og europæiske retshåndhævende instansers side".  

Omkring 75,5 millioner europæere — hver femte voksen i alderen 15–64 år — har prøvet cannabis på et 
tidspunkt i deres liv, og ca. 23 millioner af dem har brugt stoffet inden for det seneste år (kapitel 3, tabel 3).  
Det skønnes, at omkring 4 millioner europæere er daglige eller næsten daglige brugere. Ca. en femtedel 
(21 %) af de klienter, der kommer i specialiseret narkotikabehandling, anfører, at de primært har problemer 
med cannabis (ca. 85 000 klienter) (figur TDI-2, part ii). Alligevel er antallet af klienter, der kommer i behandling 
for allerførste gang for primært cannabisbrug, let faldende.  

Rekordstort antal nye stoffer indberettet i 2009 
 
Et rekordstort antal nye stoffer blev i 2009 officielt indberettet til EONN og Europol via EU's system for tidlig 
varsling (EWS) (kapitel 8). 24 nye psykoaktive stoffer blev officielt indberettet for første gang til de to agenturer  
i det pågældende år. Dette er ikke kun det største antal stoffer, der nogen sinde er indberettet i et enkelt år, 
men også dobbelt så mange, som blev indberettet i 2008 (13). Alle de nye forbindelser var syntetiske, herunder 
tre stoffer med medicinske egenskaber.  

En ny udvikling, som man har fokuseret på i denne årsberetning, er de syntetiske cathinoners popularitet.     
Der er tale om derivater af moderstoffet cathinon, som er strukturelt beslægtet med amfetamin. Over 15 
syntetiske cathinoner er i øjeblikket under overvågning via EWS. Mod udgangen af 2009 foranledigede de 
stadig flere beviser for brugen og tilgængeligheden af et stof, mephedron, EONN’s videnskabelige udvalg til at 
vurdere de sundhedsmæssige og sociale risici i forbindelse med stoffet i 2010 (5). I kølvandet på denne 
risikovurdering overvejer Europa i øjeblikket at kontrollere stoffet. På nuværende tidspunkt har en række lande 
har allerede vedtaget foranstaltninger for at kontrollere mephedron (Belgien, Danmark, Tyskland, Estland, 
Irland, Frankrig, Italien, Litauen, Luxembourg, Malta, Østrig, Polen, Rumænien, Sverige, Det Forenede 
Kongerige, Kroatien og Norge). To medlemslande – Nederlandene og Finland, har kontrolleret mephedron 
under deres lægemiddellovgivning "Spice"-fænomenet — rygeplanter tilsat syntetiske cannabinoider — griber 
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fortsat om sig. Både navnene og mærkeemballagen for "Spice"-lignende produkter er blevet mere og mere 
forskelligartede, og deres psykoaktive forbindelser er ændret som reaktion på kontrolforanstaltningerne. I alt ni 
syntetiske cannabinoider, fra mindst fire forskellige kemiske grupper, blev indberettet via EWS i 2009.  

De nye uregulerede syntetiske cannabinoider, der markedsføres på internettet som "legal highs" eller "ikke til 
konsum", er en stigende udfordring med hensyn til overvågningen og kontrollen af samt indsatsen over for 
brugen af nye psykoaktive stoffer. I 2010 er 31 nye stoffer allerede blevet opsporet via EWS. Disse omfatter 
syntetiske cathinoner, syntetiske cannabinoider og nye syntetiske stoffer, der ligner kokain og amfetaminer (6).  
I EONN's seneste stikprøveundersøgelse af onlineforhandlere (i begyndelsen af 2010) blev der identificeret 
170 onlinebutikker, som solgte "legal highs" og hallucinogene svampe.  
 
Bemærkninger:  
 
(1) Se også s. 25, Cocaine: a European Union perspective in the global context (april, 2010). 
www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/cocaine  
(2) Se s. 26, www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/cocaine 
(3) En gruppe kemiske forbindelser, herunder BZP og mCPP — se EONN's narkotikaprofil for BZP og andre piperaziner på 
www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles 
(4) En ny EONN-publikation om cannabisproduktion og -markeder vil blive offentliggjort i 2011. 
(5) Se www.emcdda.europa.eu/drug-situation/new-drugs. Se også EONN's narkotikaprofil for syntetiske cathinoner på 
www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles 
(6) Se EONN's narkotikaprofil for syntetiske kokainderivativer.  
www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles 
 
De data, der er vist i Årsberetningen 2010, vedrører 2008 eller det senest tilgængelige år.                                                                
De figurer og tabeller, der henvises til i denne pressemeddelelse, kan findes i 2010 Statistical bulletin: 
http://www.emcdda.europa.eu/stats10 
Oplysninger om alle produkter, pressemeddelelser, tjenesteydelser og arrangementer i forbindelse med årsberetningen kan 
fås på http://www.emcdda.europa.eu/events/2010/annual-report 
 


