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ÅRSRAPPORT 2010: HOVEDTREKK 

Endringer i tilgangen på narkotiske stoffer og bruksmåter gir Europa nye utfordringer 
 
(LISBOA, 10.11.2010 SPERREFRIST kl. 10.00 UTC/Lisboa) Endringer i tilgangen på etablerte narkotiske 
stoffer og bruksmåtene for disse setter sammen med framveksten av et rekordstort antall nye stoffer Europas 
narkotikakontroll på stadig større prøver, sier EUs narkotikabyrå (EONN). Vi får et nærmere innblikk i disse 
utfordringene i Årsrapport 2010: Narkotikasituasjonen i Europa, som offentliggjøres av EONN i Lisboa i 
dag. Hovedpunkter er: avanserte smuglemetoder for kokain, forandringer på markedet for sentralstimulerende 
midler, utbredt lokal cannabisproduksjon og de stadig nye "legal highs" som dukker opp som erstatninger for 
kontrollerte stoffer. 
 
Kokain: avanserte smuglemetoder og økende helsebekymringer  

Stadig mer avanserte metoder tas i bruk for å skjule og smugle kokain til Europa. En av metodene består i at 
transportmateriale som bivoks, plast, klær eller flytende gjødsel blir tilsatt kokainbase eller kokainhydroklorid 
(HCI) før utførsel. Deretter trekkes stoffet ut i hemmelige laboratorier i EU. Rundt 25 av disse anleggene som 
driver "etterekstraksjon", ble oppdaget i EU i 2008 (i Spania). Disse laboratoriene har en annen rolle enn 
laboratoriene i Sør-Amerika, som først utvinner (ekstraherer) kokainbase eller HCI fra kokablader eller 
kokapasta (se boks i kap. 5) (1).  

En annen bekymring som tas opp i rapporten er at antallet dødsfall forbundet med kokainbruk øker (se boks i 
kap. 7 ). Årlig rapporteres ca. 1 000 kokainrelaterte dødsfall i Europa. Fra 2003 til 2008 hadde Storbritannia 
for eksempel en dobling i antall dødsfall der kokain står på dødsattesten, fra 161 til 325. I 2008 fikk om lag 70 
000 mennesker behandling for sine problemer med kokain (kokainpulver og crack) i 27 land i Europa (ca. 17 % 
av alle nye klienter i narkotikabehandlingsapparatet) (figur TDI-2, del ii).  

- Altfor mange i Europa betrakter fortsatt kokainbruk som en relativt harmløs komponent i en vellykket livsstil, 
sier EONNs direktør Wolfgang Götz. - Men vi ser i stadig større grad at konsekvensene for folkehelsen øker i 
takt med bruken av kokain. Det vi må klare å formidle, er at man ikke bare kan bli veldig fort avhengig av dette 
stoffet, men at bruken også kan være dødelig, selv ved sporadisk bruk av lave doser.  

Kokain som selges i Europa, er ofte blandet ut med tilsetningsmidler for å øke markedsverdien. Det kan være 
snakk om uvirksomme stoffer som sukker eller stivelse eller virksomme stoffer som forsterker eller etterligner 
det narkotiske stoffets effekter, som lidokain, phenacetin, prokain eller koffein. Rapporten setter søkelyset på 
den økte bruken av levamisol som utblandingsstoff i USA, der 70 % av all kokain som ble analysert i juli 2009, 
var blandet ut med dette stoffet. Tilgjengelige data fra en del av EU-medlemsstatene tyder på at en signifikant 
del av analyserte beslag av kokain inneholdt dette tilsetningsstoffet. Nå er det bare noen få land i Europa som 
overvåker stoffene som tilsettes kokainet, noe som understreker behovet for mer overvåking og flere analyser. 
Forlenget bruk av levamisol kan også utgjøre en helsefare for kokainbrukere (se boks i kap. 5) (2). 

Om lag 14 millioner europeere i alderen 15–64 år har prøvd kokain, og av disse har ca. 4 millioner brukt stoffet i 
løpet av det siste året. Kokainbruk er et fenomen som berører et lite antall vesteuropeiske land i 
uforholdsmessig stor grad, og bruksnivåene er høye. I Europa for øvrig er bruk av kokain fortsatt lite utbredt 
(kap. 5, figur 7). I høyprevalenslandene Danmark, Irland, Spania, Italia og Storbritannia, viser 
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undersøkelsene fra 2008 at bruk siste år blant unge voksne (15–34 år) varierer fra 2,9 % (Italia) til 6,2 % 
(Storbritannia) (kap. 5, tabell 8; tabell GPS-2, del ii). I Storbritannia og Spania, de to landene som har høyest 
prevalens, svinger tallene. Dataene fra 2008 viser en økning (kap. 5, figur 8; figur GPS-14, del i og ii), men 
foreløpig tyder dataene for 2009 på en viss nedgang. 

Det ble gjort anslagsvis 96 300 beslag av kokain i Europa i 2008 (kap. 5, tabell 7). Selv om det gjøres få beslag 
i Sentral- og Øst-Europa, var det ti land som fikk antallet beslag mer enn doblet i perioden 2003 (469 beslag) 
til 2008 (1 212). Dette kan tyde på mer kokainsmugling i denne regionen, og at kokain er stadig lettere 
tilgjengelig her.  

Amfetaminer er fortsatt et stort problem i deler av Europa — volatilitet i ecstasymarkedet 

Bruk av amfetaminer (amfetamin eller metamfetamin) er generelt mindre utbredt i Europa enn bruk av kokain, 
og trendene er stabile (kap. 4, figur 6). Men i mange land er et av disse stoffene det sentralstimulerende 
rusmiddelet som brukes hyppigst. Om lag 12 millioner europeere (15–64 år) har prøvd amfetaminer, hvorav ca. 
2 millioner det siste året (kap. 4, tabell 5).  

Ifølge Årsrapporten er det helst landene i Nord-Europa som rapporterer om problematisk amfetaminbruk, og 
disse brukerne utgjør en betydelig del av alle som inntas til behandling i Sverige (32 %), Finland (20 %) og 
Latvia (15 %). Mengdene amfetaminer som beslaglegges i Europa har økt jevnt i de senere år (2003–08) og 
kom opp i 8,3 tonn i 2008 (kap. 4, tabell 4 og tabell SZR-12). 

Problematisk metamfetaminbruk forekommer fortsatt bare i begrenset grad i Europa og er mer eller mindre 
begrenset til Tsjekkia og Slovakia. Nå synes imidlertid dette stoffet å bli mer tilgjengelig i deler av Nord-
Europa (f.eks. Norge, Sverige, Latvia, Finland), der det også selges som erstatning for amfetamin. Det har 
vært en økning i antallet metamfetaminbeslag i Europa de siste årene (2003–08). I 2008 ble det gjort 4 700 
beslag, til sammen 300 kg. I 2008 ble det for øvrig avdekket hele 458 produksjonsanlegg i Tsjekkia, mot 390 i 
2007 (kap. 4, figur 5). Produksjon av metamfetamin rapporteres også i Slovakia og i Litauen og Polen, framfor 
alt for markedet i Skandinavia.  

Konsekvensene av og tiltakene mot problematisk bruk av amfetamin og metamfetamin i Europa er tema for en 
særskilt gjennomgang som EONN offentliggjør i dag sammen med Årsrapporten (se pressemelding nr. 
12/2010, sammendrag og http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues).  

Europeiske trender for bruk av ecstasy er stor sett stabile (kap. 4, figur 6 og tabell 6). Om lag 11 millioner 
europeere har prøvd ecstasy, og ca. 2,5 millioner har brukt ecstasy i løpet av siste år. Beslagene av 
ecstasytabletter har falt med anslagsvis 14 % til 13,7 millioner tabletter i 2008 (sammenlignet med dataene for 
2007), og i løpet av perioden 2003–08 falt estimert gjennomsnittspris med 32 % til 4–10 euro pr. tablett i 2008 
(prisspenn i de fleste rapporterende landene). Også i 2009 inneholdt ecstasytabletter ofte piperaziner(3), alene 
eller i kombinasjon med MDMA. Disse endringene viser at ecstasymarkedet blir stadig mer komplekst, og kan 
påvirke hvordan brukerne oppfatter kvaliteten på stoffet. 

Cannabis: bruksnivåene i deler av Øst-Europa er nå like høye som eller høyere enn i Vest-Europa  

Nivåene av bruk av cannabis synes å stige i en del land i Øst-Europa, og i en del tilfeller er prevalensnivåene 
her nå like høye som i deler av Vest-Europa og noen ganger enda høyere (tabell GPS-2, del ii; figur GPS-4, 
del i). I EU-medlemsstatene i Øst-Europa ble de høyeste nivåene av siste års cannabisbruk blant unge voksne 
(15–34 år) funnet i Tsjekkia (28,2 %), Slovakia (14,7 %) og Estland (13,6 %). I Vest-Europa ble de høyeste 
prevalenstallene funnet i Italia (20,3 %), Spania (18,8 %) og Frankrike (16,7 %). Det er store variasjoner i 
bruksnivå landene imellom, for det høyeste estimatet for prevalens av bruk siste år blant unge (Tsjekkia 28,2 
%) er mer enn 30 ganger høyere enn det laveste (Romania 0,9 %) (kap. 3, tabell 3). 

De nyeste dataene bekrefter det som ble sagt i de tre siste Årsrapportene fra EONN, nemlig at trenden for bruk 
av cannabis generelt er stabilisert eller fallende i Europa. Men innenfor denne trenden kan man nå likevel se 
sprikende mønstre. Blant unge voksne (15–34 år) som rapporterer å ha brukt cannabis siste år, kan tre store 
trender identifiseres for perioden 1998–2008 (kap. 3, figur 4). Fem land i Nord- og Sørøst-Europa — Bulgaria, 
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Hellas, Ungarn, Finland, Sverige — står ut med et generelt stabilt, lavt bruksnivå (under 9 %). Seks land i Vest-
Europa — Danmark, Tyskland, Spania, Frankrike, Nederland, Storbritannia — rapporterer høyere 
bruksnivåer, men har likevel hatt en nedgang eller stabilisering i de senere år. Samtidig rapporterer fire land — 
Tsjekkia, Estland, Italia, Slovakia — fortsatt om stigende trender for bruk av cannabis. Data fra Den europeiske 
undersøkelsen om skoleelevers rusmiddelvaner (ESPAD) tyder på liknende sprikende trender for cannabisbruk 
blant 15–16-årige skoleelever (1995–2007) (figur EYE-1, del xi).  

Europas appetitt på cannabis gjenspeiles i det faktum at det årlig gjøres beslag av om lag 1 000 tonn av dette 
stoffet (kap. 3, tabell 2). I 2008 ble ca. 900 tonn hasj beslaglagt i Europa, eller nesten ti ganger så mye som 
beslagene av marihuana (ca. 90 tonn). Marihuana dyrkes imidlertid nå ofte også i Europa (29 europeiske land 
rapporterte om innenlandsk produksjon i 2008), og fordi produksjonen skjer nærmere markedet, er sjansene for å 
gjøre beslag mindre. Antallet beslag av cannabisplanter har gått opp siden 2003. Anslagsvis 19 000 beslag ble 
gjort i 2008 (tabell SZR-5) (4).  

- Folk flest tror at lokal cannabisproduksjon består i en potte i vinduskarmen eller et par planter i drivhuset i 
hagen, sier Wolfgang Götz. - Men virkeligheten i dag er en helt annen. Organiserte kriminelle bander har fått 
øynene opp for hvilken fortjeneste storskala dyrking av cannabis kan gi når produksjonen ligger nær markedet. 
Denne utviklingen har samtidig ført til mer vold og kriminalitet i byene, noe som krever nye tiltak fra nasjonale 
og europeiske rettshåndhevingsorganer.  

Om lag 75,5 millioner europeere — én av fem voksne i alderen 15–64 år — har prøvd cannabis, og av disse 
har ca. 23 millioner brukt cannabis i løpet av det siste året (kap. 3, tabell 3). Anslagsvis 4 millioner europeere er 
daglige eller nesten daglige brukere. Ca. en femdel (21 %) av klientene som påbegynner behandling i det 
spesialiserte behandlingsapparatet, oppgir å ha cannabis som hovedrusmiddel (ca. 85 000 klienter) (figur  
TDI-2, del ii). Likevel ser vi en liten nedgang i antallet klienter som begynner behandling for første gang for bruk 
av cannabis som primærrusmiddel.  

Rekordmange nye narkotiske stoffer rapportert i 2009 

 

I 2009 ble rekordmange nye narkotiske stoffer offisielt innrapportert til EONN og Europol gjennom EUs system 
for tidlig varsling (EWS) (kap. 8). Det året kom det offisiell melding om 24 nye psykoaktive stoffer til de to 
organene. Dette er ikke bare det høyeste tallet for noe enkeltår, det er også dobbelt så høyt som i 2008 (13). 
Alle de nye forbindelsene var syntetiske, inklusive tre stoffer med medisinske egenskaper.  

Noe som trekkes fram i årets rapport, er den voksende populariteten for syntetiske katinoner. Katinoner er 
derivater av den opprinnelige forbindelsen katinon, som kjemisk er beslektet med amfetamin. Over 15 
syntetiske katinoner overvåkes nå gjennom EWS. Da det mot slutten av 2009 forelå stadig flere bevis på bruk 
og tilbud av et av disse stoffene, mefedron, foretok EONNs utvidede vitenskapelige komité i 2010 en vurdering 
av stoffet i forhold til folkehelse og sosial risiko (5). På grunnlag av denne risikovurderingen vurderer EU nå å 
kontrollere dette stoffet. Til nå har flere land vedtatt tiltak med sikte på å kontrollere mefedron (Belgia, 

Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Frankrike, Italia, Litauen, Luxembourg, Malta, Østerrike, Polen, 

Romania, Sverige, Storbritannia, Kroatia og Norge). To medlemsstater — Nederland og Finland — 
kontrollerer mefedron gjennom legemiddellovgivningen. 

"Spice"-fenomenet — røykbare urteprodukter som er tilsatt syntetiske cannabinoider — utvikler seg også 
videre. Navnene og innpakningene på "spice"-produkter forandrer seg stadig, og de psykoaktive forbindelsene 
endrer seg i takt med kontrolltiltakene. Til sammen ni syntetiske cannabinoider, fra minst fire forskjellige 
kjemiske grupper, ble rapportert gjennom EWS i 2009.  

Utviklingen med nye uregulerte syntetiske forbindelser, som markedsføres på internett som "legal highs" eller 
med merknaden "uegnet til konsum", gjør overvåking av, utforming av tiltak mot og kontroll av bruken av de nye 
psykoaktive stoffene til en stadig større utfordring. Så langt i 2010 er allerede 31 nye stoffer innrapportert 
gjennom EWS, blant annet syntetiske katinoner og syntetiske cannabinoider i tillegg til nye syntetiske stoffer 
som ligner på kokain og amfetaminer (6). Den siste "snapshot"-undersøkelsen EONN gjorde på internett av 
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internettbutikker (i begynnelsen av 2010), identifiserte 170 internettbutikker som selger "legal highs" og 
hallusinogene sopper.  
 
Merknader:  
 
(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 kjemiske forbindelser som innbefatter BZP og mCPP — se EONNs narkotikaprofil om BZP og andre 
piperaziner www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles 
(4) EONN vil komme med en ny publikasjon om cannabisproduksjon og -markeder i 2011. 
(5) Se www.emcdda.europa.eu/drug-situation/new-drugs. Se også EONNs narkotikaprofil om syntetiske katinoner 
www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles 
(6) Se EONNs narkotikaprofil om syntetiske kokainderivater.  
www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles 
 
 
Dataene som presenteres i Årsrapport 2010 er fra 2008 eller fra siste år med tilgjengelige data.                                                                
Figurene og tabellene som nevnes i denne pressemeldingen, finnes i Statistiske opplysninger 2010: 
http://www.emcdda.europa.eu/stats10 
Informasjon om alle produkter, pressemeldinger, tjenester og arrangementer i forbindelse med Årsrapporten er lagt ut på:  
http://www.emcdda.europa.eu/events/2010/annual-report 
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ÅRSRAPPORT 2010: HOVEDTREKK 

Endringer i tilgangen på narkotiske stoffer og bruksmåter gir Europa nye utfordringer 
 
(LISBOA, 10.11.2010 SPERREFRIST kl. 10.00 UTC/Lisboa) Endringer i tilgangen på etablerte narkotiske 
stoffer og bruksmåtene for disse setter sammen med framveksten av et rekordstort antall nye stoffer Europas 
narkotikakontroll på stadig større prøver, sier EUs narkotikabyrå (EONN). Vi får et nærmere innblikk i disse 
utfordringene i Årsrapport 2010: Narkotikasituasjonen i Europa, som offentliggjøres av EONN i Lisboa i 
dag. Hovedpunkter er: avanserte smuglemetoder for kokain, forandringer på markedet for sentralstimulerende 
midler, utbredt lokal cannabisproduksjon og de stadig nye "legal highs" som dukker opp som erstatninger for 
kontrollerte stoffer. 
 
Kokain: avanserte smuglemetoder og økende helsebekymringer  

Stadig mer avanserte metoder tas i bruk for å skjule og smugle kokain til Europa. En av metodene består i at 
transportmateriale som bivoks, plast, klær eller flytende gjødsel blir tilsatt kokainbase eller kokainhydroklorid 
(HCI) før utførsel. Deretter trekkes stoffet ut i hemmelige laboratorier i EU. Rundt 25 av disse anleggene som 
driver "etterekstraksjon", ble oppdaget i EU i 2008 (i Spania). Disse laboratoriene har en annen rolle enn 
laboratoriene i Sør-Amerika, som først utvinner (ekstraherer) kokainbase eller HCI fra kokablader eller 
kokapasta (se boks i kap. 5) (1).  

En annen bekymring som tas opp i rapporten er at antallet dødsfall forbundet med kokainbruk øker (se boks i 
kap. 7 ). Årlig rapporteres ca. 1 000 kokainrelaterte dødsfall i Europa. Fra 2003 til 2008 hadde Storbritannia 
for eksempel en dobling i antall dødsfall der kokain står på dødsattesten, fra 161 til 325. I 2008 fikk om lag 70 
000 mennesker behandling for sine problemer med kokain (kokainpulver og crack) i 27 land i Europa (ca. 17 % 
av alle nye klienter i narkotikabehandlingsapparatet) (figur TDI-2, del ii).  

- Altfor mange i Europa betrakter fortsatt kokainbruk som en relativt harmløs komponent i en vellykket livsstil, 
sier EONNs direktør Wolfgang Götz. - Men vi ser i stadig større grad at konsekvensene for folkehelsen øker i 
takt med bruken av kokain. Det vi må klare å formidle, er at man ikke bare kan bli veldig fort avhengig av dette 
stoffet, men at bruken også kan være dødelig, selv ved sporadisk bruk av lave doser.  

Kokain som selges i Europa, er ofte blandet ut med tilsetningsmidler for å øke markedsverdien. Det kan være 
snakk om uvirksomme stoffer som sukker eller stivelse eller virksomme stoffer som forsterker eller etterligner 
det narkotiske stoffets effekter, som lidokain, phenacetin, prokain eller koffein. Rapporten setter søkelyset på 
den økte bruken av levamisol som utblandingsstoff i USA, der 70 % av all kokain som ble analysert i juli 2009, 
var blandet ut med dette stoffet. Tilgjengelige data fra en del av EU-medlemsstatene tyder på at en signifikant 
del av analyserte beslag av kokain inneholdt dette tilsetningsstoffet. Nå er det bare noen få land i Europa som 
overvåker stoffene som tilsettes kokainet, noe som understreker behovet for mer overvåking og flere analyser. 
Forlenget bruk av levamisol kan også utgjøre en helsefare for kokainbrukere (se boks i kap. 5) (2). 

Om lag 14 millioner europeere i alderen 15–64 år har prøvd kokain, og av disse har ca. 4 millioner brukt stoffet i 
løpet av det siste året. Kokainbruk er et fenomen som berører et lite antall vesteuropeiske land i 
uforholdsmessig stor grad, og bruksnivåene er høye. I Europa for øvrig er bruk av kokain fortsatt lite utbredt 
(kap. 5, figur 7). I høyprevalenslandene Danmark, Irland, Spania, Italia og Storbritannia, viser 
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undersøkelsene fra 2008 at bruk siste år blant unge voksne (15–34 år) varierer fra 2,9 % (Italia) til 6,2 % 
(Storbritannia) (kap. 5, tabell 8; tabell GPS-2, del ii). I Storbritannia og Spania, de to landene som har høyest 
prevalens, svinger tallene. Dataene fra 2008 viser en økning (kap. 5, figur 8; figur GPS-14, del i og ii), men 
foreløpig tyder dataene for 2009 på en viss nedgang. 

Det ble gjort anslagsvis 96 300 beslag av kokain i Europa i 2008 (kap. 5, tabell 7). Selv om det gjøres få beslag 
i Sentral- og Øst-Europa, var det ti land som fikk antallet beslag mer enn doblet i perioden 2003 (469 beslag) 
til 2008 (1 212). Dette kan tyde på mer kokainsmugling i denne regionen, og at kokain er stadig lettere 
tilgjengelig her.  

Amfetaminer er fortsatt et stort problem i deler av Europa — volatilitet i ecstasymarkedet 

Bruk av amfetaminer (amfetamin eller metamfetamin) er generelt mindre utbredt i Europa enn bruk av kokain, 
og trendene er stabile (kap. 4, figur 6). Men i mange land er et av disse stoffene det sentralstimulerende 
rusmiddelet som brukes hyppigst. Om lag 12 millioner europeere (15–64 år) har prøvd amfetaminer, hvorav ca. 
2 millioner det siste året (kap. 4, tabell 5).  

Ifølge Årsrapporten er det helst landene i Nord-Europa som rapporterer om problematisk amfetaminbruk, og 
disse brukerne utgjør en betydelig del av alle som inntas til behandling i Sverige (32 %), Finland (20 %) og 
Latvia (15 %). Mengdene amfetaminer som beslaglegges i Europa har økt jevnt i de senere år (2003–08) og 
kom opp i 8,3 tonn i 2008 (kap. 4, tabell 4 og tabell SZR-12). 

Problematisk metamfetaminbruk forekommer fortsatt bare i begrenset grad i Europa og er mer eller mindre 
begrenset til Tsjekkia og Slovakia. Nå synes imidlertid dette stoffet å bli mer tilgjengelig i deler av Nord-
Europa (f.eks. Norge, Sverige, Latvia, Finland), der det også selges som erstatning for amfetamin. Det har 
vært en økning i antallet metamfetaminbeslag i Europa de siste årene (2003–08). I 2008 ble det gjort 4 700 
beslag, til sammen 300 kg. I 2008 ble det for øvrig avdekket hele 458 produksjonsanlegg i Tsjekkia, mot 390 i 
2007 (kap. 4, figur 5). Produksjon av metamfetamin rapporteres også i Slovakia og i Litauen og Polen, framfor 
alt for markedet i Skandinavia.  

Konsekvensene av og tiltakene mot problematisk bruk av amfetamin og metamfetamin i Europa er tema for en 
særskilt gjennomgang som EONN offentliggjør i dag sammen med Årsrapporten (se pressemelding nr. 
12/2010, sammendrag og http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues).  

Europeiske trender for bruk av ecstasy er stor sett stabile (kap. 4, figur 6 og tabell 6). Om lag 11 millioner 
europeere har prøvd ecstasy, og ca. 2,5 millioner har brukt ecstasy i løpet av siste år. Beslagene av 
ecstasytabletter har falt med anslagsvis 14 % til 13,7 millioner tabletter i 2008 (sammenlignet med dataene for 
2007), og i løpet av perioden 2003–08 falt estimert gjennomsnittspris med 32 % til 4–10 euro pr. tablett i 2008 
(prisspenn i de fleste rapporterende landene). Også i 2009 inneholdt ecstasytabletter ofte piperaziner(3), alene 
eller i kombinasjon med MDMA. Disse endringene viser at ecstasymarkedet blir stadig mer komplekst, og kan 
påvirke hvordan brukerne oppfatter kvaliteten på stoffet. 

Cannabis: bruksnivåene i deler av Øst-Europa er nå like høye som eller høyere enn i Vest-Europa  

Nivåene av bruk av cannabis synes å stige i en del land i Øst-Europa, og i en del tilfeller er prevalensnivåene 
her nå like høye som i deler av Vest-Europa og noen ganger enda høyere (tabell GPS-2, del ii; figur GPS-4, 
del i). I EU-medlemsstatene i Øst-Europa ble de høyeste nivåene av siste års cannabisbruk blant unge voksne 
(15–34 år) funnet i Tsjekkia (28,2 %), Slovakia (14,7 %) og Estland (13,6 %). I Vest-Europa ble de høyeste 
prevalenstallene funnet i Italia (20,3 %), Spania (18,8 %) og Frankrike (16,7 %). Det er store variasjoner i 
bruksnivå landene imellom, for det høyeste estimatet for prevalens av bruk siste år blant unge (Tsjekkia 28,2 
%) er mer enn 30 ganger høyere enn det laveste (Romania 0,9 %) (kap. 3, tabell 3). 

De nyeste dataene bekrefter det som ble sagt i de tre siste Årsrapportene fra EONN, nemlig at trenden for bruk 
av cannabis generelt er stabilisert eller fallende i Europa. Men innenfor denne trenden kan man nå likevel se 
sprikende mønstre. Blant unge voksne (15–34 år) som rapporterer å ha brukt cannabis siste år, kan tre store 
trender identifiseres for perioden 1998–2008 (kap. 3, figur 4). Fem land i Nord- og Sørøst-Europa — Bulgaria, 
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Hellas, Ungarn, Finland, Sverige — står ut med et generelt stabilt, lavt bruksnivå (under 9 %). Seks land i Vest-
Europa — Danmark, Tyskland, Spania, Frankrike, Nederland, Storbritannia — rapporterer høyere 
bruksnivåer, men har likevel hatt en nedgang eller stabilisering i de senere år. Samtidig rapporterer fire land — 
Tsjekkia, Estland, Italia, Slovakia — fortsatt om stigende trender for bruk av cannabis. Data fra Den europeiske 
undersøkelsen om skoleelevers rusmiddelvaner (ESPAD) tyder på liknende sprikende trender for cannabisbruk 
blant 15–16-årige skoleelever (1995–2007) (figur EYE-1, del xi).  

Europas appetitt på cannabis gjenspeiles i det faktum at det årlig gjøres beslag av om lag 1 000 tonn av dette 
stoffet (kap. 3, tabell 2). I 2008 ble ca. 900 tonn hasj beslaglagt i Europa, eller nesten ti ganger så mye som 
beslagene av marihuana (ca. 90 tonn). Marihuana dyrkes imidlertid nå ofte også i Europa (29 europeiske land 
rapporterte om innenlandsk produksjon i 2008), og fordi produksjonen skjer nærmere markedet, er sjansene for å 
gjøre beslag mindre. Antallet beslag av cannabisplanter har gått opp siden 2003. Anslagsvis 19 000 beslag ble 
gjort i 2008 (tabell SZR-5) (4).  

- Folk flest tror at lokal cannabisproduksjon består i en potte i vinduskarmen eller et par planter i drivhuset i 
hagen, sier Wolfgang Götz. - Men virkeligheten i dag er en helt annen. Organiserte kriminelle bander har fått 
øynene opp for hvilken fortjeneste storskala dyrking av cannabis kan gi når produksjonen ligger nær markedet. 
Denne utviklingen har samtidig ført til mer vold og kriminalitet i byene, noe som krever nye tiltak fra nasjonale 
og europeiske rettshåndhevingsorganer.  

Om lag 75,5 millioner europeere — én av fem voksne i alderen 15–64 år — har prøvd cannabis, og av disse 
har ca. 23 millioner brukt cannabis i løpet av det siste året (kap. 3, tabell 3). Anslagsvis 4 millioner europeere er 
daglige eller nesten daglige brukere. Ca. en femdel (21 %) av klientene som påbegynner behandling i det 
spesialiserte behandlingsapparatet, oppgir å ha cannabis som hovedrusmiddel (ca. 85 000 klienter) (figur  
TDI-2, del ii). Likevel ser vi en liten nedgang i antallet klienter som begynner behandling for første gang for bruk 
av cannabis som primærrusmiddel.  

Rekordmange nye narkotiske stoffer rapportert i 2009 

 

I 2009 ble rekordmange nye narkotiske stoffer offisielt innrapportert til EONN og Europol gjennom EUs system 
for tidlig varsling (EWS) (kap. 8). Det året kom det offisiell melding om 24 nye psykoaktive stoffer til de to 
organene. Dette er ikke bare det høyeste tallet for noe enkeltår, det er også dobbelt så høyt som i 2008 (13). 
Alle de nye forbindelsene var syntetiske, inklusive tre stoffer med medisinske egenskaper.  

Noe som trekkes fram i årets rapport, er den voksende populariteten for syntetiske katinoner. Katinoner er 
derivater av den opprinnelige forbindelsen katinon, som kjemisk er beslektet med amfetamin. Over 15 
syntetiske katinoner overvåkes nå gjennom EWS. Da det mot slutten av 2009 forelå stadig flere bevis på bruk 
og tilbud av et av disse stoffene, mefedron, foretok EONNs utvidede vitenskapelige komité i 2010 en vurdering 
av stoffet i forhold til folkehelse og sosial risiko (5). På grunnlag av denne risikovurderingen vurderer EU nå å 
kontrollere dette stoffet. Til nå har flere land vedtatt tiltak med sikte på å kontrollere mefedron (Belgia, 

Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Frankrike, Italia, Litauen, Luxembourg, Malta, Østerrike, Polen, 

Romania, Sverige, Storbritannia, Kroatia og Norge). To medlemsstater — Nederland og Finland — 
kontrollerer mefedron gjennom legemiddellovgivningen. 

"Spice"-fenomenet — røykbare urteprodukter som er tilsatt syntetiske cannabinoider — utvikler seg også 
videre. Navnene og innpakningene på "spice"-produkter forandrer seg stadig, og de psykoaktive forbindelsene 
endrer seg i takt med kontrolltiltakene. Til sammen ni syntetiske cannabinoider, fra minst fire forskjellige 
kjemiske grupper, ble rapportert gjennom EWS i 2009.  

Utviklingen med nye uregulerte syntetiske forbindelser, som markedsføres på internett som "legal highs" eller 
med merknaden "uegnet til konsum", gjør overvåking av, utforming av tiltak mot og kontroll av bruken av de nye 
psykoaktive stoffene til en stadig større utfordring. Så langt i 2010 er allerede 31 nye stoffer innrapportert 
gjennom EWS, blant annet syntetiske katinoner og syntetiske cannabinoider i tillegg til nye syntetiske stoffer 
som ligner på kokain og amfetaminer (6). Den siste "snapshot"-undersøkelsen EONN gjorde på internett av 
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internettbutikker (i begynnelsen av 2010), identifiserte 170 internettbutikker som selger "legal highs" og 
hallusinogene sopper.  
 
Merknader:  
 
(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 kjemiske forbindelser som innbefatter BZP og mCPP — se EONNs narkotikaprofil om BZP og andre 
piperaziner www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles 
(4) EONN vil komme med en ny publikasjon om cannabisproduksjon og -markeder i 2011. 
(5) Se www.emcdda.europa.eu/drug-situation/new-drugs. Se også EONNs narkotikaprofil om syntetiske katinoner 
www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles 
(6) Se EONNs narkotikaprofil om syntetiske kokainderivater.  
www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles 
 
 
Dataene som presenteres i Årsrapport 2010 er fra 2008 eller fra siste år med tilgjengelige data.                                                                
Figurene og tabellene som nevnes i denne pressemeldingen, finnes i Statistiske opplysninger 2010: 
http://www.emcdda.europa.eu/stats10 
Informasjon om alle produkter, pressemeldinger, tjenester og arrangementer i forbindelse med Årsrapporten er lagt ut på:  
http://www.emcdda.europa.eu/events/2010/annual-report 
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ÅRSRAPPORT 2010: HOVEDTREKK 

Endringer i tilgangen på narkotiske stoffer og bruksmåter gir Europa nye utfordringer 
 
(LISBOA, 10.11.2010 SPERREFRIST kl. 10.00 UTC/Lisboa) Endringer i tilgangen på etablerte narkotiske 
stoffer og bruksmåtene for disse setter sammen med framveksten av et rekordstort antall nye stoffer Europas 
narkotikakontroll på stadig større prøver, sier EUs narkotikabyrå (EONN). Vi får et nærmere innblikk i disse 
utfordringene i Årsrapport 2010: Narkotikasituasjonen i Europa, som offentliggjøres av EONN i Lisboa i 
dag. Hovedpunkter er: avanserte smuglemetoder for kokain, forandringer på markedet for sentralstimulerende 
midler, utbredt lokal cannabisproduksjon og de stadig nye "legal highs" som dukker opp som erstatninger for 
kontrollerte stoffer. 
 
Kokain: avanserte smuglemetoder og økende helsebekymringer  

Stadig mer avanserte metoder tas i bruk for å skjule og smugle kokain til Europa. En av metodene består i at 
transportmateriale som bivoks, plast, klær eller flytende gjødsel blir tilsatt kokainbase eller kokainhydroklorid 
(HCI) før utførsel. Deretter trekkes stoffet ut i hemmelige laboratorier i EU. Rundt 25 av disse anleggene som 
driver "etterekstraksjon", ble oppdaget i EU i 2008 (i Spania). Disse laboratoriene har en annen rolle enn 
laboratoriene i Sør-Amerika, som først utvinner (ekstraherer) kokainbase eller HCI fra kokablader eller 
kokapasta (se boks i kap. 5) (1).  

En annen bekymring som tas opp i rapporten er at antallet dødsfall forbundet med kokainbruk øker (se boks i 
kap. 7 ). Årlig rapporteres ca. 1 000 kokainrelaterte dødsfall i Europa. Fra 2003 til 2008 hadde Storbritannia 
for eksempel en dobling i antall dødsfall der kokain står på dødsattesten, fra 161 til 325. I 2008 fikk om lag 70 
000 mennesker behandling for sine problemer med kokain (kokainpulver og crack) i 27 land i Europa (ca. 17 % 
av alle nye klienter i narkotikabehandlingsapparatet) (figur TDI-2, del ii).  

- Altfor mange i Europa betrakter fortsatt kokainbruk som en relativt harmløs komponent i en vellykket livsstil, 
sier EONNs direktør Wolfgang Götz. - Men vi ser i stadig større grad at konsekvensene for folkehelsen øker i 
takt med bruken av kokain. Det vi må klare å formidle, er at man ikke bare kan bli veldig fort avhengig av dette 
stoffet, men at bruken også kan være dødelig, selv ved sporadisk bruk av lave doser.  

Kokain som selges i Europa, er ofte blandet ut med tilsetningsmidler for å øke markedsverdien. Det kan være 
snakk om uvirksomme stoffer som sukker eller stivelse eller virksomme stoffer som forsterker eller etterligner 
det narkotiske stoffets effekter, som lidokain, phenacetin, prokain eller koffein. Rapporten setter søkelyset på 
den økte bruken av levamisol som utblandingsstoff i USA, der 70 % av all kokain som ble analysert i juli 2009, 
var blandet ut med dette stoffet. Tilgjengelige data fra en del av EU-medlemsstatene tyder på at en signifikant 
del av analyserte beslag av kokain inneholdt dette tilsetningsstoffet. Nå er det bare noen få land i Europa som 
overvåker stoffene som tilsettes kokainet, noe som understreker behovet for mer overvåking og flere analyser. 
Forlenget bruk av levamisol kan også utgjøre en helsefare for kokainbrukere (se boks i kap. 5) (2). 

Om lag 14 millioner europeere i alderen 15–64 år har prøvd kokain, og av disse har ca. 4 millioner brukt stoffet i 
løpet av det siste året. Kokainbruk er et fenomen som berører et lite antall vesteuropeiske land i 
uforholdsmessig stor grad, og bruksnivåene er høye. I Europa for øvrig er bruk av kokain fortsatt lite utbredt 
(kap. 5, figur 7). I høyprevalenslandene Danmark, Irland, Spania, Italia og Storbritannia, viser 
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undersøkelsene fra 2008 at bruk siste år blant unge voksne (15–34 år) varierer fra 2,9 % (Italia) til 6,2 % 
(Storbritannia) (kap. 5, tabell 8; tabell GPS-2, del ii). I Storbritannia og Spania, de to landene som har høyest 
prevalens, svinger tallene. Dataene fra 2008 viser en økning (kap. 5, figur 8; figur GPS-14, del i og ii), men 
foreløpig tyder dataene for 2009 på en viss nedgang. 

Det ble gjort anslagsvis 96 300 beslag av kokain i Europa i 2008 (kap. 5, tabell 7). Selv om det gjøres få beslag 
i Sentral- og Øst-Europa, var det ti land som fikk antallet beslag mer enn doblet i perioden 2003 (469 beslag) 
til 2008 (1 212). Dette kan tyde på mer kokainsmugling i denne regionen, og at kokain er stadig lettere 
tilgjengelig her.  

Amfetaminer er fortsatt et stort problem i deler av Europa — volatilitet i ecstasymarkedet 

Bruk av amfetaminer (amfetamin eller metamfetamin) er generelt mindre utbredt i Europa enn bruk av kokain, 
og trendene er stabile (kap. 4, figur 6). Men i mange land er et av disse stoffene det sentralstimulerende 
rusmiddelet som brukes hyppigst. Om lag 12 millioner europeere (15–64 år) har prøvd amfetaminer, hvorav ca. 
2 millioner det siste året (kap. 4, tabell 5).  

Ifølge Årsrapporten er det helst landene i Nord-Europa som rapporterer om problematisk amfetaminbruk, og 
disse brukerne utgjør en betydelig del av alle som inntas til behandling i Sverige (32 %), Finland (20 %) og 
Latvia (15 %). Mengdene amfetaminer som beslaglegges i Europa har økt jevnt i de senere år (2003–08) og 
kom opp i 8,3 tonn i 2008 (kap. 4, tabell 4 og tabell SZR-12). 

Problematisk metamfetaminbruk forekommer fortsatt bare i begrenset grad i Europa og er mer eller mindre 
begrenset til Tsjekkia og Slovakia. Nå synes imidlertid dette stoffet å bli mer tilgjengelig i deler av Nord-
Europa (f.eks. Norge, Sverige, Latvia, Finland), der det også selges som erstatning for amfetamin. Det har 
vært en økning i antallet metamfetaminbeslag i Europa de siste årene (2003–08). I 2008 ble det gjort 4 700 
beslag, til sammen 300 kg. I 2008 ble det for øvrig avdekket hele 458 produksjonsanlegg i Tsjekkia, mot 390 i 
2007 (kap. 4, figur 5). Produksjon av metamfetamin rapporteres også i Slovakia og i Litauen og Polen, framfor 
alt for markedet i Skandinavia.  

Konsekvensene av og tiltakene mot problematisk bruk av amfetamin og metamfetamin i Europa er tema for en 
særskilt gjennomgang som EONN offentliggjør i dag sammen med Årsrapporten (se pressemelding nr. 
12/2010, sammendrag og http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues).  

Europeiske trender for bruk av ecstasy er stor sett stabile (kap. 4, figur 6 og tabell 6). Om lag 11 millioner 
europeere har prøvd ecstasy, og ca. 2,5 millioner har brukt ecstasy i løpet av siste år. Beslagene av 
ecstasytabletter har falt med anslagsvis 14 % til 13,7 millioner tabletter i 2008 (sammenlignet med dataene for 
2007), og i løpet av perioden 2003–08 falt estimert gjennomsnittspris med 32 % til 4–10 euro pr. tablett i 2008 
(prisspenn i de fleste rapporterende landene). Også i 2009 inneholdt ecstasytabletter ofte piperaziner(3), alene 
eller i kombinasjon med MDMA. Disse endringene viser at ecstasymarkedet blir stadig mer komplekst, og kan 
påvirke hvordan brukerne oppfatter kvaliteten på stoffet. 

Cannabis: bruksnivåene i deler av Øst-Europa er nå like høye som eller høyere enn i Vest-Europa  

Nivåene av bruk av cannabis synes å stige i en del land i Øst-Europa, og i en del tilfeller er prevalensnivåene 
her nå like høye som i deler av Vest-Europa og noen ganger enda høyere (tabell GPS-2, del ii; figur GPS-4, 
del i). I EU-medlemsstatene i Øst-Europa ble de høyeste nivåene av siste års cannabisbruk blant unge voksne 
(15–34 år) funnet i Tsjekkia (28,2 %), Slovakia (14,7 %) og Estland (13,6 %). I Vest-Europa ble de høyeste 
prevalenstallene funnet i Italia (20,3 %), Spania (18,8 %) og Frankrike (16,7 %). Det er store variasjoner i 
bruksnivå landene imellom, for det høyeste estimatet for prevalens av bruk siste år blant unge (Tsjekkia 28,2 
%) er mer enn 30 ganger høyere enn det laveste (Romania 0,9 %) (kap. 3, tabell 3). 

De nyeste dataene bekrefter det som ble sagt i de tre siste Årsrapportene fra EONN, nemlig at trenden for bruk 
av cannabis generelt er stabilisert eller fallende i Europa. Men innenfor denne trenden kan man nå likevel se 
sprikende mønstre. Blant unge voksne (15–34 år) som rapporterer å ha brukt cannabis siste år, kan tre store 
trender identifiseres for perioden 1998–2008 (kap. 3, figur 4). Fem land i Nord- og Sørøst-Europa — Bulgaria, 
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Hellas, Ungarn, Finland, Sverige — står ut med et generelt stabilt, lavt bruksnivå (under 9 %). Seks land i Vest-
Europa — Danmark, Tyskland, Spania, Frankrike, Nederland, Storbritannia — rapporterer høyere 
bruksnivåer, men har likevel hatt en nedgang eller stabilisering i de senere år. Samtidig rapporterer fire land — 
Tsjekkia, Estland, Italia, Slovakia — fortsatt om stigende trender for bruk av cannabis. Data fra Den europeiske 
undersøkelsen om skoleelevers rusmiddelvaner (ESPAD) tyder på liknende sprikende trender for cannabisbruk 
blant 15–16-årige skoleelever (1995–2007) (figur EYE-1, del xi).  

Europas appetitt på cannabis gjenspeiles i det faktum at det årlig gjøres beslag av om lag 1 000 tonn av dette 
stoffet (kap. 3, tabell 2). I 2008 ble ca. 900 tonn hasj beslaglagt i Europa, eller nesten ti ganger så mye som 
beslagene av marihuana (ca. 90 tonn). Marihuana dyrkes imidlertid nå ofte også i Europa (29 europeiske land 
rapporterte om innenlandsk produksjon i 2008), og fordi produksjonen skjer nærmere markedet, er sjansene for å 
gjøre beslag mindre. Antallet beslag av cannabisplanter har gått opp siden 2003. Anslagsvis 19 000 beslag ble 
gjort i 2008 (tabell SZR-5) (4).  

- Folk flest tror at lokal cannabisproduksjon består i en potte i vinduskarmen eller et par planter i drivhuset i 
hagen, sier Wolfgang Götz. - Men virkeligheten i dag er en helt annen. Organiserte kriminelle bander har fått 
øynene opp for hvilken fortjeneste storskala dyrking av cannabis kan gi når produksjonen ligger nær markedet. 
Denne utviklingen har samtidig ført til mer vold og kriminalitet i byene, noe som krever nye tiltak fra nasjonale 
og europeiske rettshåndhevingsorganer.  

Om lag 75,5 millioner europeere — én av fem voksne i alderen 15–64 år — har prøvd cannabis, og av disse 
har ca. 23 millioner brukt cannabis i løpet av det siste året (kap. 3, tabell 3). Anslagsvis 4 millioner europeere er 
daglige eller nesten daglige brukere. Ca. en femdel (21 %) av klientene som påbegynner behandling i det 
spesialiserte behandlingsapparatet, oppgir å ha cannabis som hovedrusmiddel (ca. 85 000 klienter) (figur  
TDI-2, del ii). Likevel ser vi en liten nedgang i antallet klienter som begynner behandling for første gang for bruk 
av cannabis som primærrusmiddel.  

Rekordmange nye narkotiske stoffer rapportert i 2009 

 

I 2009 ble rekordmange nye narkotiske stoffer offisielt innrapportert til EONN og Europol gjennom EUs system 
for tidlig varsling (EWS) (kap. 8). Det året kom det offisiell melding om 24 nye psykoaktive stoffer til de to 
organene. Dette er ikke bare det høyeste tallet for noe enkeltår, det er også dobbelt så høyt som i 2008 (13). 
Alle de nye forbindelsene var syntetiske, inklusive tre stoffer med medisinske egenskaper.  

Noe som trekkes fram i årets rapport, er den voksende populariteten for syntetiske katinoner. Katinoner er 
derivater av den opprinnelige forbindelsen katinon, som kjemisk er beslektet med amfetamin. Over 15 
syntetiske katinoner overvåkes nå gjennom EWS. Da det mot slutten av 2009 forelå stadig flere bevis på bruk 
og tilbud av et av disse stoffene, mefedron, foretok EONNs utvidede vitenskapelige komité i 2010 en vurdering 
av stoffet i forhold til folkehelse og sosial risiko (5). På grunnlag av denne risikovurderingen vurderer EU nå å 
kontrollere dette stoffet. Til nå har flere land vedtatt tiltak med sikte på å kontrollere mefedron (Belgia, 

Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Frankrike, Italia, Litauen, Luxembourg, Malta, Østerrike, Polen, 

Romania, Sverige, Storbritannia, Kroatia og Norge). To medlemsstater — Nederland og Finland — 
kontrollerer mefedron gjennom legemiddellovgivningen. 

"Spice"-fenomenet — røykbare urteprodukter som er tilsatt syntetiske cannabinoider — utvikler seg også 
videre. Navnene og innpakningene på "spice"-produkter forandrer seg stadig, og de psykoaktive forbindelsene 
endrer seg i takt med kontrolltiltakene. Til sammen ni syntetiske cannabinoider, fra minst fire forskjellige 
kjemiske grupper, ble rapportert gjennom EWS i 2009.  

Utviklingen med nye uregulerte syntetiske forbindelser, som markedsføres på internett som "legal highs" eller 
med merknaden "uegnet til konsum", gjør overvåking av, utforming av tiltak mot og kontroll av bruken av de nye 
psykoaktive stoffene til en stadig større utfordring. Så langt i 2010 er allerede 31 nye stoffer innrapportert 
gjennom EWS, blant annet syntetiske katinoner og syntetiske cannabinoider i tillegg til nye syntetiske stoffer 
som ligner på kokain og amfetaminer (6). Den siste "snapshot"-undersøkelsen EONN gjorde på internett av 
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internettbutikker (i begynnelsen av 2010), identifiserte 170 internettbutikker som selger "legal highs" og 
hallusinogene sopper.  
 
Merknader:  
 
(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 kjemiske forbindelser som innbefatter BZP og mCPP — se EONNs narkotikaprofil om BZP og andre 
piperaziner www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles 
(4) EONN vil komme med en ny publikasjon om cannabisproduksjon og -markeder i 2011. 
(5) Se www.emcdda.europa.eu/drug-situation/new-drugs. Se også EONNs narkotikaprofil om syntetiske katinoner 
www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles 
(6) Se EONNs narkotikaprofil om syntetiske kokainderivater.  
www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles 
 
 
Dataene som presenteres i Årsrapport 2010 er fra 2008 eller fra siste år med tilgjengelige data.                                                                
Figurene og tabellene som nevnes i denne pressemeldingen, finnes i Statistiske opplysninger 2010: 
http://www.emcdda.europa.eu/stats10 
Informasjon om alle produkter, pressemeldinger, tjenester og arrangementer i forbindelse med Årsrapporten er lagt ut på:  
http://www.emcdda.europa.eu/events/2010/annual-report 
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ÅRSRAPPORT 2010: HOVEDTREKK 

Endringer i tilgangen på narkotiske stoffer og bruksmåter gir Europa nye utfordringer 
 
(LISBOA, 10.11.2010 SPERREFRIST kl. 10.00 UTC/Lisboa) Endringer i tilgangen på etablerte narkotiske 
stoffer og bruksmåtene for disse setter sammen med framveksten av et rekordstort antall nye stoffer Europas 
narkotikakontroll på stadig større prøver, sier EUs narkotikabyrå (EONN). Vi får et nærmere innblikk i disse 
utfordringene i Årsrapport 2010: Narkotikasituasjonen i Europa, som offentliggjøres av EONN i Lisboa i 
dag. Hovedpunkter er: avanserte smuglemetoder for kokain, forandringer på markedet for sentralstimulerende 
midler, utbredt lokal cannabisproduksjon og de stadig nye "legal highs" som dukker opp som erstatninger for 
kontrollerte stoffer. 
 
Kokain: avanserte smuglemetoder og økende helsebekymringer  

Stadig mer avanserte metoder tas i bruk for å skjule og smugle kokain til Europa. En av metodene består i at 
transportmateriale som bivoks, plast, klær eller flytende gjødsel blir tilsatt kokainbase eller kokainhydroklorid 
(HCI) før utførsel. Deretter trekkes stoffet ut i hemmelige laboratorier i EU. Rundt 25 av disse anleggene som 
driver "etterekstraksjon", ble oppdaget i EU i 2008 (i Spania). Disse laboratoriene har en annen rolle enn 
laboratoriene i Sør-Amerika, som først utvinner (ekstraherer) kokainbase eller HCI fra kokablader eller 
kokapasta (se boks i kap. 5) (1).  

En annen bekymring som tas opp i rapporten er at antallet dødsfall forbundet med kokainbruk øker (se boks i 
kap. 7 ). Årlig rapporteres ca. 1 000 kokainrelaterte dødsfall i Europa. Fra 2003 til 2008 hadde Storbritannia 
for eksempel en dobling i antall dødsfall der kokain står på dødsattesten, fra 161 til 325. I 2008 fikk om lag 70 
000 mennesker behandling for sine problemer med kokain (kokainpulver og crack) i 27 land i Europa (ca. 17 % 
av alle nye klienter i narkotikabehandlingsapparatet) (figur TDI-2, del ii).  

- Altfor mange i Europa betrakter fortsatt kokainbruk som en relativt harmløs komponent i en vellykket livsstil, 
sier EONNs direktør Wolfgang Götz. - Men vi ser i stadig større grad at konsekvensene for folkehelsen øker i 
takt med bruken av kokain. Det vi må klare å formidle, er at man ikke bare kan bli veldig fort avhengig av dette 
stoffet, men at bruken også kan være dødelig, selv ved sporadisk bruk av lave doser.  

Kokain som selges i Europa, er ofte blandet ut med tilsetningsmidler for å øke markedsverdien. Det kan være 
snakk om uvirksomme stoffer som sukker eller stivelse eller virksomme stoffer som forsterker eller etterligner 
det narkotiske stoffets effekter, som lidokain, phenacetin, prokain eller koffein. Rapporten setter søkelyset på 
den økte bruken av levamisol som utblandingsstoff i USA, der 70 % av all kokain som ble analysert i juli 2009, 
var blandet ut med dette stoffet. Tilgjengelige data fra en del av EU-medlemsstatene tyder på at en signifikant 
del av analyserte beslag av kokain inneholdt dette tilsetningsstoffet. Nå er det bare noen få land i Europa som 
overvåker stoffene som tilsettes kokainet, noe som understreker behovet for mer overvåking og flere analyser. 
Forlenget bruk av levamisol kan også utgjøre en helsefare for kokainbrukere (se boks i kap. 5) (2). 

Om lag 14 millioner europeere i alderen 15–64 år har prøvd kokain, og av disse har ca. 4 millioner brukt stoffet i 
løpet av det siste året. Kokainbruk er et fenomen som berører et lite antall vesteuropeiske land i 
uforholdsmessig stor grad, og bruksnivåene er høye. I Europa for øvrig er bruk av kokain fortsatt lite utbredt 
(kap. 5, figur 7). I høyprevalenslandene Danmark, Irland, Spania, Italia og Storbritannia, viser 
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undersøkelsene fra 2008 at bruk siste år blant unge voksne (15–34 år) varierer fra 2,9 % (Italia) til 6,2 % 
(Storbritannia) (kap. 5, tabell 8; tabell GPS-2, del ii). I Storbritannia og Spania, de to landene som har høyest 
prevalens, svinger tallene. Dataene fra 2008 viser en økning (kap. 5, figur 8; figur GPS-14, del i og ii), men 
foreløpig tyder dataene for 2009 på en viss nedgang. 

Det ble gjort anslagsvis 96 300 beslag av kokain i Europa i 2008 (kap. 5, tabell 7). Selv om det gjøres få beslag 
i Sentral- og Øst-Europa, var det ti land som fikk antallet beslag mer enn doblet i perioden 2003 (469 beslag) 
til 2008 (1 212). Dette kan tyde på mer kokainsmugling i denne regionen, og at kokain er stadig lettere 
tilgjengelig her.  

Amfetaminer er fortsatt et stort problem i deler av Europa — volatilitet i ecstasymarkedet 

Bruk av amfetaminer (amfetamin eller metamfetamin) er generelt mindre utbredt i Europa enn bruk av kokain, 
og trendene er stabile (kap. 4, figur 6). Men i mange land er et av disse stoffene det sentralstimulerende 
rusmiddelet som brukes hyppigst. Om lag 12 millioner europeere (15–64 år) har prøvd amfetaminer, hvorav ca. 
2 millioner det siste året (kap. 4, tabell 5).  

Ifølge Årsrapporten er det helst landene i Nord-Europa som rapporterer om problematisk amfetaminbruk, og 
disse brukerne utgjør en betydelig del av alle som inntas til behandling i Sverige (32 %), Finland (20 %) og 
Latvia (15 %). Mengdene amfetaminer som beslaglegges i Europa har økt jevnt i de senere år (2003–08) og 
kom opp i 8,3 tonn i 2008 (kap. 4, tabell 4 og tabell SZR-12). 

Problematisk metamfetaminbruk forekommer fortsatt bare i begrenset grad i Europa og er mer eller mindre 
begrenset til Tsjekkia og Slovakia. Nå synes imidlertid dette stoffet å bli mer tilgjengelig i deler av Nord-
Europa (f.eks. Norge, Sverige, Latvia, Finland), der det også selges som erstatning for amfetamin. Det har 
vært en økning i antallet metamfetaminbeslag i Europa de siste årene (2003–08). I 2008 ble det gjort 4 700 
beslag, til sammen 300 kg. I 2008 ble det for øvrig avdekket hele 458 produksjonsanlegg i Tsjekkia, mot 390 i 
2007 (kap. 4, figur 5). Produksjon av metamfetamin rapporteres også i Slovakia og i Litauen og Polen, framfor 
alt for markedet i Skandinavia.  

Konsekvensene av og tiltakene mot problematisk bruk av amfetamin og metamfetamin i Europa er tema for en 
særskilt gjennomgang som EONN offentliggjør i dag sammen med Årsrapporten (se pressemelding nr. 
12/2010, sammendrag og http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues).  

Europeiske trender for bruk av ecstasy er stor sett stabile (kap. 4, figur 6 og tabell 6). Om lag 11 millioner 
europeere har prøvd ecstasy, og ca. 2,5 millioner har brukt ecstasy i løpet av siste år. Beslagene av 
ecstasytabletter har falt med anslagsvis 14 % til 13,7 millioner tabletter i 2008 (sammenlignet med dataene for 
2007), og i løpet av perioden 2003–08 falt estimert gjennomsnittspris med 32 % til 4–10 euro pr. tablett i 2008 
(prisspenn i de fleste rapporterende landene). Også i 2009 inneholdt ecstasytabletter ofte piperaziner(3), alene 
eller i kombinasjon med MDMA. Disse endringene viser at ecstasymarkedet blir stadig mer komplekst, og kan 
påvirke hvordan brukerne oppfatter kvaliteten på stoffet. 

Cannabis: bruksnivåene i deler av Øst-Europa er nå like høye som eller høyere enn i Vest-Europa  

Nivåene av bruk av cannabis synes å stige i en del land i Øst-Europa, og i en del tilfeller er prevalensnivåene 
her nå like høye som i deler av Vest-Europa og noen ganger enda høyere (tabell GPS-2, del ii; figur GPS-4, 
del i). I EU-medlemsstatene i Øst-Europa ble de høyeste nivåene av siste års cannabisbruk blant unge voksne 
(15–34 år) funnet i Tsjekkia (28,2 %), Slovakia (14,7 %) og Estland (13,6 %). I Vest-Europa ble de høyeste 
prevalenstallene funnet i Italia (20,3 %), Spania (18,8 %) og Frankrike (16,7 %). Det er store variasjoner i 
bruksnivå landene imellom, for det høyeste estimatet for prevalens av bruk siste år blant unge (Tsjekkia 28,2 
%) er mer enn 30 ganger høyere enn det laveste (Romania 0,9 %) (kap. 3, tabell 3). 

De nyeste dataene bekrefter det som ble sagt i de tre siste Årsrapportene fra EONN, nemlig at trenden for bruk 
av cannabis generelt er stabilisert eller fallende i Europa. Men innenfor denne trenden kan man nå likevel se 
sprikende mønstre. Blant unge voksne (15–34 år) som rapporterer å ha brukt cannabis siste år, kan tre store 
trender identifiseres for perioden 1998–2008 (kap. 3, figur 4). Fem land i Nord- og Sørøst-Europa — Bulgaria, 
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Hellas, Ungarn, Finland, Sverige — står ut med et generelt stabilt, lavt bruksnivå (under 9 %). Seks land i Vest-
Europa — Danmark, Tyskland, Spania, Frankrike, Nederland, Storbritannia — rapporterer høyere 
bruksnivåer, men har likevel hatt en nedgang eller stabilisering i de senere år. Samtidig rapporterer fire land — 
Tsjekkia, Estland, Italia, Slovakia — fortsatt om stigende trender for bruk av cannabis. Data fra Den europeiske 
undersøkelsen om skoleelevers rusmiddelvaner (ESPAD) tyder på liknende sprikende trender for cannabisbruk 
blant 15–16-årige skoleelever (1995–2007) (figur EYE-1, del xi).  

Europas appetitt på cannabis gjenspeiles i det faktum at det årlig gjøres beslag av om lag 1 000 tonn av dette 
stoffet (kap. 3, tabell 2). I 2008 ble ca. 900 tonn hasj beslaglagt i Europa, eller nesten ti ganger så mye som 
beslagene av marihuana (ca. 90 tonn). Marihuana dyrkes imidlertid nå ofte også i Europa (29 europeiske land 
rapporterte om innenlandsk produksjon i 2008), og fordi produksjonen skjer nærmere markedet, er sjansene for å 
gjøre beslag mindre. Antallet beslag av cannabisplanter har gått opp siden 2003. Anslagsvis 19 000 beslag ble 
gjort i 2008 (tabell SZR-5) (4).  

- Folk flest tror at lokal cannabisproduksjon består i en potte i vinduskarmen eller et par planter i drivhuset i 
hagen, sier Wolfgang Götz. - Men virkeligheten i dag er en helt annen. Organiserte kriminelle bander har fått 
øynene opp for hvilken fortjeneste storskala dyrking av cannabis kan gi når produksjonen ligger nær markedet. 
Denne utviklingen har samtidig ført til mer vold og kriminalitet i byene, noe som krever nye tiltak fra nasjonale 
og europeiske rettshåndhevingsorganer.  

Om lag 75,5 millioner europeere — én av fem voksne i alderen 15–64 år — har prøvd cannabis, og av disse 
har ca. 23 millioner brukt cannabis i løpet av det siste året (kap. 3, tabell 3). Anslagsvis 4 millioner europeere er 
daglige eller nesten daglige brukere. Ca. en femdel (21 %) av klientene som påbegynner behandling i det 
spesialiserte behandlingsapparatet, oppgir å ha cannabis som hovedrusmiddel (ca. 85 000 klienter) (figur  
TDI-2, del ii). Likevel ser vi en liten nedgang i antallet klienter som begynner behandling for første gang for bruk 
av cannabis som primærrusmiddel.  

Rekordmange nye narkotiske stoffer rapportert i 2009 

 

I 2009 ble rekordmange nye narkotiske stoffer offisielt innrapportert til EONN og Europol gjennom EUs system 
for tidlig varsling (EWS) (kap. 8). Det året kom det offisiell melding om 24 nye psykoaktive stoffer til de to 
organene. Dette er ikke bare det høyeste tallet for noe enkeltår, det er også dobbelt så høyt som i 2008 (13). 
Alle de nye forbindelsene var syntetiske, inklusive tre stoffer med medisinske egenskaper.  

Noe som trekkes fram i årets rapport, er den voksende populariteten for syntetiske katinoner. Katinoner er 
derivater av den opprinnelige forbindelsen katinon, som kjemisk er beslektet med amfetamin. Over 15 
syntetiske katinoner overvåkes nå gjennom EWS. Da det mot slutten av 2009 forelå stadig flere bevis på bruk 
og tilbud av et av disse stoffene, mefedron, foretok EONNs utvidede vitenskapelige komité i 2010 en vurdering 
av stoffet i forhold til folkehelse og sosial risiko (5). På grunnlag av denne risikovurderingen vurderer EU nå å 
kontrollere dette stoffet. Til nå har flere land vedtatt tiltak med sikte på å kontrollere mefedron (Belgia, 

Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Frankrike, Italia, Litauen, Luxembourg, Malta, Østerrike, Polen, 

Romania, Sverige, Storbritannia, Kroatia og Norge). To medlemsstater — Nederland og Finland — 
kontrollerer mefedron gjennom legemiddellovgivningen. 

"Spice"-fenomenet — røykbare urteprodukter som er tilsatt syntetiske cannabinoider — utvikler seg også 
videre. Navnene og innpakningene på "spice"-produkter forandrer seg stadig, og de psykoaktive forbindelsene 
endrer seg i takt med kontrolltiltakene. Til sammen ni syntetiske cannabinoider, fra minst fire forskjellige 
kjemiske grupper, ble rapportert gjennom EWS i 2009.  

Utviklingen med nye uregulerte syntetiske forbindelser, som markedsføres på internett som "legal highs" eller 
med merknaden "uegnet til konsum", gjør overvåking av, utforming av tiltak mot og kontroll av bruken av de nye 
psykoaktive stoffene til en stadig større utfordring. Så langt i 2010 er allerede 31 nye stoffer innrapportert 
gjennom EWS, blant annet syntetiske katinoner og syntetiske cannabinoider i tillegg til nye syntetiske stoffer 
som ligner på kokain og amfetaminer (6). Den siste "snapshot"-undersøkelsen EONN gjorde på internett av 
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internettbutikker (i begynnelsen av 2010), identifiserte 170 internettbutikker som selger "legal highs" og 
hallusinogene sopper.  
 
Merknader:  
 
(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 kjemiske forbindelser som innbefatter BZP og mCPP — se EONNs narkotikaprofil om BZP og andre 
piperaziner www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles 
(4) EONN vil komme med en ny publikasjon om cannabisproduksjon og -markeder i 2011. 
(5) Se www.emcdda.europa.eu/drug-situation/new-drugs. Se også EONNs narkotikaprofil om syntetiske katinoner 
www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles 
(6) Se EONNs narkotikaprofil om syntetiske kokainderivater.  
www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles 
 
 
Dataene som presenteres i Årsrapport 2010 er fra 2008 eller fra siste år med tilgjengelige data.                                                                
Figurene og tabellene som nevnes i denne pressemeldingen, finnes i Statistiske opplysninger 2010: 
http://www.emcdda.europa.eu/stats10 
Informasjon om alle produkter, pressemeldinger, tjenester og arrangementer i forbindelse med Årsrapporten er lagt ut på:  
http://www.emcdda.europa.eu/events/2010/annual-report 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt: Kathy Robertson, informasjonsansvarlig  
Cais do Sodré, 1249-289 Lisboa, Portugal • Tlf. (351) 211 21 02 00 •  Faks (351) 218 13 17 11 
press@emcdda.europa.eu • www.emcdda.europa.eu 

NO — Nr. 11/2010

 

ÅRSRAPPORT 2010: HOVEDTREKK 

Endringer i tilgangen på narkotiske stoffer og bruksmåter gir Europa nye utfordringer 
 
(LISBOA, 10.11.2010 SPERREFRIST kl. 10.00 UTC/Lisboa) Endringer i tilgangen på etablerte narkotiske 
stoffer og bruksmåtene for disse setter sammen med framveksten av et rekordstort antall nye stoffer Europas 
narkotikakontroll på stadig større prøver, sier EUs narkotikabyrå (EONN). Vi får et nærmere innblikk i disse 
utfordringene i Årsrapport 2010: Narkotikasituasjonen i Europa, som offentliggjøres av EONN i Lisboa i 
dag. Hovedpunkter er: avanserte smuglemetoder for kokain, forandringer på markedet for sentralstimulerende 
midler, utbredt lokal cannabisproduksjon og de stadig nye "legal highs" som dukker opp som erstatninger for 
kontrollerte stoffer. 
 
Kokain: avanserte smuglemetoder og økende helsebekymringer  

Stadig mer avanserte metoder tas i bruk for å skjule og smugle kokain til Europa. En av metodene består i at 
transportmateriale som bivoks, plast, klær eller flytende gjødsel blir tilsatt kokainbase eller kokainhydroklorid 
(HCI) før utførsel. Deretter trekkes stoffet ut i hemmelige laboratorier i EU. Rundt 25 av disse anleggene som 
driver "etterekstraksjon", ble oppdaget i EU i 2008 (i Spania). Disse laboratoriene har en annen rolle enn 
laboratoriene i Sør-Amerika, som først utvinner (ekstraherer) kokainbase eller HCI fra kokablader eller 
kokapasta (se boks i kap. 5) (1).  

En annen bekymring som tas opp i rapporten er at antallet dødsfall forbundet med kokainbruk øker (se boks i 
kap. 7 ). Årlig rapporteres ca. 1 000 kokainrelaterte dødsfall i Europa. Fra 2003 til 2008 hadde Storbritannia 
for eksempel en dobling i antall dødsfall der kokain står på dødsattesten, fra 161 til 325. I 2008 fikk om lag 70 
000 mennesker behandling for sine problemer med kokain (kokainpulver og crack) i 27 land i Europa (ca. 17 % 
av alle nye klienter i narkotikabehandlingsapparatet) (figur TDI-2, del ii).  

- Altfor mange i Europa betrakter fortsatt kokainbruk som en relativt harmløs komponent i en vellykket livsstil, 
sier EONNs direktør Wolfgang Götz. - Men vi ser i stadig større grad at konsekvensene for folkehelsen øker i 
takt med bruken av kokain. Det vi må klare å formidle, er at man ikke bare kan bli veldig fort avhengig av dette 
stoffet, men at bruken også kan være dødelig, selv ved sporadisk bruk av lave doser.  

Kokain som selges i Europa, er ofte blandet ut med tilsetningsmidler for å øke markedsverdien. Det kan være 
snakk om uvirksomme stoffer som sukker eller stivelse eller virksomme stoffer som forsterker eller etterligner 
det narkotiske stoffets effekter, som lidokain, phenacetin, prokain eller koffein. Rapporten setter søkelyset på 
den økte bruken av levamisol som utblandingsstoff i USA, der 70 % av all kokain som ble analysert i juli 2009, 
var blandet ut med dette stoffet. Tilgjengelige data fra en del av EU-medlemsstatene tyder på at en signifikant 
del av analyserte beslag av kokain inneholdt dette tilsetningsstoffet. Nå er det bare noen få land i Europa som 
overvåker stoffene som tilsettes kokainet, noe som understreker behovet for mer overvåking og flere analyser. 
Forlenget bruk av levamisol kan også utgjøre en helsefare for kokainbrukere (se boks i kap. 5) (2). 

Om lag 14 millioner europeere i alderen 15–64 år har prøvd kokain, og av disse har ca. 4 millioner brukt stoffet i 
løpet av det siste året. Kokainbruk er et fenomen som berører et lite antall vesteuropeiske land i 
uforholdsmessig stor grad, og bruksnivåene er høye. I Europa for øvrig er bruk av kokain fortsatt lite utbredt 
(kap. 5, figur 7). I høyprevalenslandene Danmark, Irland, Spania, Italia og Storbritannia, viser 
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undersøkelsene fra 2008 at bruk siste år blant unge voksne (15–34 år) varierer fra 2,9 % (Italia) til 6,2 % 
(Storbritannia) (kap. 5, tabell 8; tabell GPS-2, del ii). I Storbritannia og Spania, de to landene som har høyest 
prevalens, svinger tallene. Dataene fra 2008 viser en økning (kap. 5, figur 8; figur GPS-14, del i og ii), men 
foreløpig tyder dataene for 2009 på en viss nedgang. 

Det ble gjort anslagsvis 96 300 beslag av kokain i Europa i 2008 (kap. 5, tabell 7). Selv om det gjøres få beslag 
i Sentral- og Øst-Europa, var det ti land som fikk antallet beslag mer enn doblet i perioden 2003 (469 beslag) 
til 2008 (1 212). Dette kan tyde på mer kokainsmugling i denne regionen, og at kokain er stadig lettere 
tilgjengelig her.  

Amfetaminer er fortsatt et stort problem i deler av Europa — volatilitet i ecstasymarkedet 

Bruk av amfetaminer (amfetamin eller metamfetamin) er generelt mindre utbredt i Europa enn bruk av kokain, 
og trendene er stabile (kap. 4, figur 6). Men i mange land er et av disse stoffene det sentralstimulerende 
rusmiddelet som brukes hyppigst. Om lag 12 millioner europeere (15–64 år) har prøvd amfetaminer, hvorav ca. 
2 millioner det siste året (kap. 4, tabell 5).  

Ifølge Årsrapporten er det helst landene i Nord-Europa som rapporterer om problematisk amfetaminbruk, og 
disse brukerne utgjør en betydelig del av alle som inntas til behandling i Sverige (32 %), Finland (20 %) og 
Latvia (15 %). Mengdene amfetaminer som beslaglegges i Europa har økt jevnt i de senere år (2003–08) og 
kom opp i 8,3 tonn i 2008 (kap. 4, tabell 4 og tabell SZR-12). 

Problematisk metamfetaminbruk forekommer fortsatt bare i begrenset grad i Europa og er mer eller mindre 
begrenset til Tsjekkia og Slovakia. Nå synes imidlertid dette stoffet å bli mer tilgjengelig i deler av Nord-
Europa (f.eks. Norge, Sverige, Latvia, Finland), der det også selges som erstatning for amfetamin. Det har 
vært en økning i antallet metamfetaminbeslag i Europa de siste årene (2003–08). I 2008 ble det gjort 4 700 
beslag, til sammen 300 kg. I 2008 ble det for øvrig avdekket hele 458 produksjonsanlegg i Tsjekkia, mot 390 i 
2007 (kap. 4, figur 5). Produksjon av metamfetamin rapporteres også i Slovakia og i Litauen og Polen, framfor 
alt for markedet i Skandinavia.  

Konsekvensene av og tiltakene mot problematisk bruk av amfetamin og metamfetamin i Europa er tema for en 
særskilt gjennomgang som EONN offentliggjør i dag sammen med Årsrapporten (se pressemelding nr. 
12/2010, sammendrag og http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues).  

Europeiske trender for bruk av ecstasy er stor sett stabile (kap. 4, figur 6 og tabell 6). Om lag 11 millioner 
europeere har prøvd ecstasy, og ca. 2,5 millioner har brukt ecstasy i løpet av siste år. Beslagene av 
ecstasytabletter har falt med anslagsvis 14 % til 13,7 millioner tabletter i 2008 (sammenlignet med dataene for 
2007), og i løpet av perioden 2003–08 falt estimert gjennomsnittspris med 32 % til 4–10 euro pr. tablett i 2008 
(prisspenn i de fleste rapporterende landene). Også i 2009 inneholdt ecstasytabletter ofte piperaziner(3), alene 
eller i kombinasjon med MDMA. Disse endringene viser at ecstasymarkedet blir stadig mer komplekst, og kan 
påvirke hvordan brukerne oppfatter kvaliteten på stoffet. 

Cannabis: bruksnivåene i deler av Øst-Europa er nå like høye som eller høyere enn i Vest-Europa  

Nivåene av bruk av cannabis synes å stige i en del land i Øst-Europa, og i en del tilfeller er prevalensnivåene 
her nå like høye som i deler av Vest-Europa og noen ganger enda høyere (tabell GPS-2, del ii; figur GPS-4, 
del i). I EU-medlemsstatene i Øst-Europa ble de høyeste nivåene av siste års cannabisbruk blant unge voksne 
(15–34 år) funnet i Tsjekkia (28,2 %), Slovakia (14,7 %) og Estland (13,6 %). I Vest-Europa ble de høyeste 
prevalenstallene funnet i Italia (20,3 %), Spania (18,8 %) og Frankrike (16,7 %). Det er store variasjoner i 
bruksnivå landene imellom, for det høyeste estimatet for prevalens av bruk siste år blant unge (Tsjekkia 28,2 
%) er mer enn 30 ganger høyere enn det laveste (Romania 0,9 %) (kap. 3, tabell 3). 

De nyeste dataene bekrefter det som ble sagt i de tre siste Årsrapportene fra EONN, nemlig at trenden for bruk 
av cannabis generelt er stabilisert eller fallende i Europa. Men innenfor denne trenden kan man nå likevel se 
sprikende mønstre. Blant unge voksne (15–34 år) som rapporterer å ha brukt cannabis siste år, kan tre store 
trender identifiseres for perioden 1998–2008 (kap. 3, figur 4). Fem land i Nord- og Sørøst-Europa — Bulgaria, 
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Hellas, Ungarn, Finland, Sverige — står ut med et generelt stabilt, lavt bruksnivå (under 9 %). Seks land i Vest-
Europa — Danmark, Tyskland, Spania, Frankrike, Nederland, Storbritannia — rapporterer høyere 
bruksnivåer, men har likevel hatt en nedgang eller stabilisering i de senere år. Samtidig rapporterer fire land — 
Tsjekkia, Estland, Italia, Slovakia — fortsatt om stigende trender for bruk av cannabis. Data fra Den europeiske 
undersøkelsen om skoleelevers rusmiddelvaner (ESPAD) tyder på liknende sprikende trender for cannabisbruk 
blant 15–16-årige skoleelever (1995–2007) (figur EYE-1, del xi).  

Europas appetitt på cannabis gjenspeiles i det faktum at det årlig gjøres beslag av om lag 1 000 tonn av dette 
stoffet (kap. 3, tabell 2). I 2008 ble ca. 900 tonn hasj beslaglagt i Europa, eller nesten ti ganger så mye som 
beslagene av marihuana (ca. 90 tonn). Marihuana dyrkes imidlertid nå ofte også i Europa (29 europeiske land 
rapporterte om innenlandsk produksjon i 2008), og fordi produksjonen skjer nærmere markedet, er sjansene for å 
gjøre beslag mindre. Antallet beslag av cannabisplanter har gått opp siden 2003. Anslagsvis 19 000 beslag ble 
gjort i 2008 (tabell SZR-5) (4).  

- Folk flest tror at lokal cannabisproduksjon består i en potte i vinduskarmen eller et par planter i drivhuset i 
hagen, sier Wolfgang Götz. - Men virkeligheten i dag er en helt annen. Organiserte kriminelle bander har fått 
øynene opp for hvilken fortjeneste storskala dyrking av cannabis kan gi når produksjonen ligger nær markedet. 
Denne utviklingen har samtidig ført til mer vold og kriminalitet i byene, noe som krever nye tiltak fra nasjonale 
og europeiske rettshåndhevingsorganer.  

Om lag 75,5 millioner europeere — én av fem voksne i alderen 15–64 år — har prøvd cannabis, og av disse 
har ca. 23 millioner brukt cannabis i løpet av det siste året (kap. 3, tabell 3). Anslagsvis 4 millioner europeere er 
daglige eller nesten daglige brukere. Ca. en femdel (21 %) av klientene som påbegynner behandling i det 
spesialiserte behandlingsapparatet, oppgir å ha cannabis som hovedrusmiddel (ca. 85 000 klienter) (figur  
TDI-2, del ii). Likevel ser vi en liten nedgang i antallet klienter som begynner behandling for første gang for bruk 
av cannabis som primærrusmiddel.  

Rekordmange nye narkotiske stoffer rapportert i 2009 

 

I 2009 ble rekordmange nye narkotiske stoffer offisielt innrapportert til EONN og Europol gjennom EUs system 
for tidlig varsling (EWS) (kap. 8). Det året kom det offisiell melding om 24 nye psykoaktive stoffer til de to 
organene. Dette er ikke bare det høyeste tallet for noe enkeltår, det er også dobbelt så høyt som i 2008 (13). 
Alle de nye forbindelsene var syntetiske, inklusive tre stoffer med medisinske egenskaper.  

Noe som trekkes fram i årets rapport, er den voksende populariteten for syntetiske katinoner. Katinoner er 
derivater av den opprinnelige forbindelsen katinon, som kjemisk er beslektet med amfetamin. Over 15 
syntetiske katinoner overvåkes nå gjennom EWS. Da det mot slutten av 2009 forelå stadig flere bevis på bruk 
og tilbud av et av disse stoffene, mefedron, foretok EONNs utvidede vitenskapelige komité i 2010 en vurdering 
av stoffet i forhold til folkehelse og sosial risiko (5). På grunnlag av denne risikovurderingen vurderer EU nå å 
kontrollere dette stoffet. Til nå har flere land vedtatt tiltak med sikte på å kontrollere mefedron (Belgia, 

Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Frankrike, Italia, Litauen, Luxembourg, Malta, Østerrike, Polen, 

Romania, Sverige, Storbritannia, Kroatia og Norge). To medlemsstater — Nederland og Finland — 
kontrollerer mefedron gjennom legemiddellovgivningen. 

"Spice"-fenomenet — røykbare urteprodukter som er tilsatt syntetiske cannabinoider — utvikler seg også 
videre. Navnene og innpakningene på "spice"-produkter forandrer seg stadig, og de psykoaktive forbindelsene 
endrer seg i takt med kontrolltiltakene. Til sammen ni syntetiske cannabinoider, fra minst fire forskjellige 
kjemiske grupper, ble rapportert gjennom EWS i 2009.  

Utviklingen med nye uregulerte syntetiske forbindelser, som markedsføres på internett som "legal highs" eller 
med merknaden "uegnet til konsum", gjør overvåking av, utforming av tiltak mot og kontroll av bruken av de nye 
psykoaktive stoffene til en stadig større utfordring. Så langt i 2010 er allerede 31 nye stoffer innrapportert 
gjennom EWS, blant annet syntetiske katinoner og syntetiske cannabinoider i tillegg til nye syntetiske stoffer 
som ligner på kokain og amfetaminer (6). Den siste "snapshot"-undersøkelsen EONN gjorde på internett av 
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internettbutikker (i begynnelsen av 2010), identifiserte 170 internettbutikker som selger "legal highs" og 
hallusinogene sopper.  
 
Merknader:  
 
(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 kjemiske forbindelser som innbefatter BZP og mCPP — se EONNs narkotikaprofil om BZP og andre 
piperaziner www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles 
(4) EONN vil komme med en ny publikasjon om cannabisproduksjon og -markeder i 2011. 
(5) Se www.emcdda.europa.eu/drug-situation/new-drugs. Se også EONNs narkotikaprofil om syntetiske katinoner 
www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles 
(6) Se EONNs narkotikaprofil om syntetiske kokainderivater.  
www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles 
 
 
Dataene som presenteres i Årsrapport 2010 er fra 2008 eller fra siste år med tilgjengelige data.                                                                
Figurene og tabellene som nevnes i denne pressemeldingen, finnes i Statistiske opplysninger 2010: 
http://www.emcdda.europa.eu/stats10 
Informasjon om alle produkter, pressemeldinger, tjenester og arrangementer i forbindelse med Årsrapporten er lagt ut på:  
http://www.emcdda.europa.eu/events/2010/annual-report 
 


