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Dopingsager i tolden
steg markant i 2021
Toldstyrelsen registrerede i 2021 over 1.000 sager
på dopingområdet. Det skyldes blandt andet øget
toldkontrol i forbindelse med Brexit.
Doping er ulovligt at indføre i Danmark. Toldstyrelsen arbejder målrettet på at tilbageholde både råstoffer til produktion af doping og færdige piller og ampuller.
I 2021 stoppede Toldstyrelsen mere end 1.000 forsøg på at få doping over den
danske grænse. Det dækker over knap 137.000 piller og ampuller samt 27 kilo
råstof, der kan anvendes til at producere doping. Antallet af sager er steget markant siden 2018, hvor der blev registreret knap 400 sager, jf. figur 1.
Figur 1. Tilbageholdt doping, 2018-2021 (stk. og sager)
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Kilde: Toldstyrelsen.
Anm.: Antal sager dækker både over tilbageholdt råstof til produktion af doping samt piller og ampuller.

Blandt årsagerne til stigningen i antallet af sager er en skærpet kontrol med doping sendt fra Storbritannien til Danmark. Toldstyrelsen har historisk tilbageholdt
meget doping fra Storbritannien, men med Brexit og Storbritanniens udtræden af
EU den 1. januar 2021 er toldkontrollen på britiske varer blevet intensiveret. Det
har resulteret i en tredobling af sager med doping sendt fra Storbritannien. I
2021 håndterede Toldstyrelsen 426 dopingsager fra Storbritannien.

27 kilo
Tilbageholdt råstof
I 2021 tilbageholdt Toldstyrelsen 27 kilo råstof til dopingproduktion.

Side 2

Kontrol bygger på stikprøver og data
Toldstyrelsen foretager stikprøver og systematiske kontroller på baggrund af
data og efterretninger i postcentre og hos kurervirksomheder. Generelt finder
tolderne doping i privates post og pakker, hvor størstedelen vurderes at være til
privat forbrug.
Toldstyrelsen har de seneste år oprustet på kontrolområdet med flere toldere og
bedre scannere med såkaldt dual view-teknologi, der gør scannerne i stand til at
røntgenscanne pakker fra flere vinkler.
Myndighedssamarbejde bag indsatsen mod doping
Når Toldstyrelsen tilbageholder doping, bliver det overleveret til politiet, der tager stilling
til den videre efterforskning, herunder hvorvidt der skal rejses en sigtelse. Toldstyrelsen
overdrager sager til politikredse i hele Danmark, hvilket tegner et billede af, at den ulovlige import af doping er et landsdækkende problem.
Toldstyrelsen har indgået et samarbejde med Anti Doping Danmark, hvor der løbende
drøftes trends og udvikling på området. Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen er
ansvarlige myndigheder på dopingområdet.
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