FAKTAARK 5

Forbud mod smagsstoffer i e-cigaretter og tobak
BAGGRUND
Hvad er en e-cigaret?
E-cigaretten (udstyrsdelen) fås i mange varianter, farver, brands og designs. Det betyder,
at en e-cigaret ikke er et unikt produkt, men en kombination af mange ting. Nogle er til
engangsbrug, og andre er til flergangsbrug. E-cigaretter anvender ikke tobak, men en evæske, som opvarmes og fordamper ved hjælp af et batteri i e-cigaretten1.
E-væsker
Man kan enten købe færdigblandede e-væsker med eller uden nikotin eller selv blande en
e-væske ved at mixe e-væske, nikotinbase og smagsstoffer.
Smagsstoffer
Der findes ca. 7.000 forskellige smagsvarianter på det internationale marked, fx smag af
tobak, mentol, slik, chokolade, diverse læskedrikke, alkohol og så videre1.
Definition af ”kendetegnende aroma”:
En fremtrædende duft eller smag af andet end tobak, som er resultatet af et
tilsætningsstof eller en kombination af tilsætningsstoffer, herunder frugt, krydderier,
urter, alkohol, slik, mentol eller vanilje, og som duftes eller smages før eller under
forbruget af tobaksvaren, e-cigaretten eller nikotinproduktet.
Forbruget af e-cigaretter blandt børn og unge
Cirka 25 % af de 15-årige har prøvet e-cigaretter. Halvdelen af de 16-19-årige drenge har
prøvet e-cigaretter. Der er en markant større andel af børn og unge, der ikke ryger, som
har prøvet e-cigaretter, end voksne, der ikke ryger, som har prøvet e-cigaretter.
Smagsstoffernes betydning for forbruget
Ifølge Sundhedsstyrelsen er smagstilsætninger en ledende årsag til, at børn og unge prøver
e-cigaretter. Nye brugere tiltrækkes særligt af søde smagsvarianter som fx slik, frugt,
tyggegummi, læskedrikke med videre, de foretrækker, og undersøgelser viser, at mange
unge har en opfattelse af, at e-cigaretter med fx smag af frugt er mindre
sundhedsskadelige end e-cigaretter med smag af tobak.
Risikoen for at begynde at ryge cigaretter er større, hvis man har prøvet e-cigaretter, end
hvis man ikke har prøvet e-cigaretter.

Nordens Velfærdscenter. Smagstilsætningers betydning for brug af snus og e-cigaretter – med fokus på unge i
Norden. Januar 2019.
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NUVÆRENDE REGULERING
Tobak
Det er forbudt at sælge cigaretter og rulletobak med kendetegnende aromaer. I en
overgangsperiode har mentol været tilladt. Cigaretter og rulletobak med mentolsmag er
forbudt at sælge fra den 20. maj 2020.
E-cigaretter og e-væsker med nikotin
I henhold til tobaksvaredirektivet er der foretaget reguleringer for salg af e-cigaretter og evæsker med nikotin i EU. Det gælder blandt andet i forhold til indholdet af nikotin i evæsker, og hvordan produkterne skal registreres hos de nationale myndigheder.
Markedsføring af e-cigaretter og e-væsker er ligeledes omfattet af EU’s
kemikalielovgivning.
I Danmark skal e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin anmeldes til
Sikkerhedsstyrelsen, inden de må markedsføres i Danmark. E-cigaretter må ikke sælges til
børn og unge under 18 år.
E-væsker uden nikotin og smagsstoffer
E-væsker uden nikotin og smagsstoffer er ikke omfattet af lov om e-cigaretter og skal ikke
godkendes.
Der er intet EU-forbud mod smags- eller aromastoffer i e-cigaretter. Det er dog muligt for
de enkelte medlemsstater at indføre forbud mod smagsstoffer i e-cigaretter.
TILTAG MED DEN NYE HANDLEPLAN MOD BØRN OG UNGES RYGNING
Forbud mod kendetegnende aromaer
Forbud mod salg af e-cigaretter, e-væsker og smagsstoffer til brug i e-cigaretter med
kendetegnende aromaer andre end tobakssmag og mentolsmag.
Det samme skal gælde de tobaksvarer, herunder tyggetobak, der ikke i forvejen er omfattet
af forbud mod kendetegnende aromaer. Dog undtages pibetobak og cigarer2.
Nikotinprodukter omfattes ikke af forbuddet mod smagsstoffer.

Side 2

Da det skal sikres, at et forbud mod smagsstoffer i andre tobaksvarer end cigaretter og rulletobak er i
overensstemmelse med tobaksvaredirektivet fastsætter Sundhedsministeren tidspunktet for ikrafttrædelse.
Dette vil alene ske når, og såfremt det EU-retlige grundlag er på plads.
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