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Skolebørnsundersøgelsen 2006 (Forskningsgruppen for Børns og Unges
Sundhed, Inst. for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet 2007,
Health Behaviour in School-aged Children, se www.hbsc.dk) dokumenterer,
at hver tiende 15-årig er dagligryger, og at hver fjerde i denne aldersgruppe
ryger enten dagligt eller sjældnere. Sundhedsstyrelsen finder, at andelen af
dagligrygere blandt de 13- 15-årige er faldet i perioden 1999-2006 og
bemærker, at danske børn og unge er blandt de mindst rygende i Europa.
Videre bemærker Sundhedsstyrelsen(Sundhedsstyrelsens ”Undersøgelse af
11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2006” finder, at der i 2006 er 9%
og 8% dagligrygere blandt hhv drenge og piger på 15 år.) , at kendskabet
blandt de unge til aldersgrænsen for salget af tobak er steget markant siden
grænsen blev indført i 2004, således at 75% af de 11-15-årige nu kender til
grænsen.
Skadevirkningerne ved rygning og ved tidlig rygestart er velbelyste, og
Børnerådet tilslutter sig initiativer, der sigter mod yderligere at mindske
forbruget af tobak blandt børn og unge, herunder tiltag, der kan udsætte
rygestarten.
Rådet er ligesom ministeren for sundhed og forebyggelse af den opfattelse, at
den foreslåede lovændring vil føre til færre rygere blandt børn og unge i
Danmark.
På denne baggrund tilslutter rådet sig den del af lovforslaget, der vedrører
forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud for personer
under 18 mod at indføre tobak fra andre EU-lande. Rådet tilslutter sig videre
den præcisering af tobaksreklameloven, der foreslås.
Samtidig opfordrer Børnerådet sundhedsministeren til at overveje tilsvarende
regler for alkohol, således at der også indføres forbud mod salg af alkohol til
personer under 18 år.
Skadevirkningerne ved alkohol og tidlig alkoholdebut er velkendte, og et fælles
forbud vil sende et klart signal til børn og unge om samfundets holdning til
både tobak og alkohol.
Det vil endvidere være gavnligt for kendskabet til og forståelsen af reglerne
omkring tobak og alkohol, at der ikke opereres med forskellige aldersgrænser.
Sundhedsstyrelsen vurderer, at indførelsen i 2004 af forbuddet mod salg af
alkohol til personer under 16 år væsentligt har reduceret 15-åriges og 14åriges køb af alkohol. Alkoholindtaget er dog stort i denne aldersgruppe, og

danske unge er fortsat blandt de mest drikkende i Europa. En 18 års grænse
vil svare til de gældende regler i bl.a. Norge, Finland, Polen, Grækenland og
England. (WHO’s alkoholdatabase kan ses her:
http://data.euro.who.int/alcohol/?T abID=2421).
Børnerådet har den opfattelse, at et forbud mod salg af alkohol til personer
under 18 år yderligere vil fortsætte den positive udvikling, der efter alt at
dømme har været forbundet med forbuddet mod salg til personer under 16.
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