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HØRINGSSVAR TIL FORSLAG TIL LOV OM
ÆNDRING AF LOV OM FORBUD MOD SALG
AF TOBAK TIL PERSONER UNDER 18 ÅR OG
SALG AF ALKOHOL TIL PERSONER UNDER 16
ÅR
Børnerådets syn på salg af alkohol til unge
Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til
personer under 18 år og salg af alkohol til personer under 16 år.
Forslaget lægger op til en ændring af aldersgrænsen fra 16 til 18 år for
butikssalg af alkoholdrikke med en alkoholvolumenprocent på 7 og derover.
Lovforslaget udspringer af regeringens Sundhedspakke 2009, og formålet er
at påvirke de unges alkoholvaner – herunder særligt at hindre "binge drinking".
Børnerådet har tidligere opfordret sundhedsministeren til at indføre forbud
mod salg af alkohol til personer under 18 år (læs mere her)og finder det
glædeligt, at der nu kommer initiativer i den retning.
Men Børnerådet vil dog gerne beklage, at forbudet ikke gælder samtlige
alkoholholdige drikke. Lovforslaget indebærer, at unge mellem 16 og 18 år
fortsat vil kunne købe de fleste former for øl og alkoholsodavand, som oftest
har en alkoholprocent under 7. Dermed sløres det signal, der sendes til de
unge. Hvis ambitionen, som beskrevet i lovforslaget, er at komme danske
unges risikofyldte alkoholforbrug til livs, må vi som samfund sende et tydeligt
signal om, at unge under 18 år ikke skal drikke alkohol.
Det er derfor Børnerådets holdning, at lovforslaget - ved kun at omfatte
alkoholdrikke med en alkoholprocent på 7 og derover - ikke er tilstrækkeligt.
Endelig vil Børnerådet gerne påpege, at det slører kendskabet til og
forståelsen af reglerne omkring alkohol, hvis der opereres med forskellige
aldersgrænser for de forskellige alkoholprocenter. Hertil kommer, at
differentierede aldersgrænser er svære at håndhæve.
Med venlig hilsen
Lisbeth Zornig Andersen

Søren Gade Hansen

Formand for Børnerådet

Børnerådets sekretariat

1: At drikke store mængder af spiritus inden for kort tid alene med det formål

at blive beruset og miste kontrollen over sig selv.

