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Toldstyrelsen har forhindret
10.000 forsøg på indførsel af
illegale varer
I 2021 har Toldstyrelsen registreret knap 10.000
sager om tilbageholdelse af illegale varer som fx
våben, doping og tobak.
Det er Toldstyrelsens opgave at sikre en effektiv toldkontrol og beskytte det danske samfund mod indførsel af illegale varer. Kontrollen på grænsen sker i samarbejde med en lang række myndigheder, herunder blandt andet Miljøstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og politiet.
I 2021 registrerede Toldstyrelsen ca. 10.000 sager på det samfundsbeskyttende
område, der dækker over forsøg på ulovlig indførsel af lægemidler, doping, narkotika, tobak og våben, jf. figur 1. Varerne tilbageholdes, fordi de enten er ulovlige,
skadelige eller kræver specielle tilladelser.
Toldstyrelsen forbedrer løbende kontrollen med forsøg på indførsel af illegale varer. Gennem de seneste år har Toldstyrelsen blandt andet skærpet kontrollen af
tobak ved at foretage mere detaljerede risikovurderinger. Kontrollen er ligeledes
blevet mere målrettet gennem øget udveksling af viden og efterretninger med politiet, internationale toldmyndigheder og Europol.
Figur 1. Sager på det samfundsbeskyttende område, 2016-2021
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Kilde: Toldstyrelsen.
Anm.: Sagerne er relateret til Toldstyrelsens samfundsbeskyttende kontroller.
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Side 2

Derudover fokuserer Toldstyrelsen på at oplyse om reglerne for indførsel af illegale varer. Blandt andet har Toldstyrelsen i samarbejde med politiet siden 2019
haft fokus på at oplyse borgerne om reglerne i forhold til at indføre våben, da der
blevet registreret mange sager om ulovlig indførsel af våben.
Våbenområdet udgør størstedelen af sagerne
Størstedelen af de registrerede sager om forsøg på indførsel af illegale varer findes på våbenområdet, der med godt 3.900 sager udgjorde ca. 40 pct. af alle sager i 2021, jf. figur 2. Våben dækker over alt fra kastestjerner, knojern, stikvåben
og peberspray, der alle er ulovlige at indføre i Danmark.
Der er i 2021 desuden registreret godt 2.900 sager med forsøg på at indføre narkotika i Danmark. Det tegner sig for ca. 30 pct. af alle sagerne, jf. figur 2.
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Våbensager
I 2021 var 40 pct. af alle registrerede
sager på det samfundsbeskyttende
område våbensager.

Figur 2. Sager på det samfundsbeskyttende område fordelt på varetyper, 2021
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Kilde: Toldstyrelsen.

Toldstyrelsen forhindrer løbende forsøg på indsmugling af meget store mængder
illegale varer. I 2021 fandt Toldstyrelsen blandt andet 186 kilo narkotika i en varevogn ved den dansk-tyske grænse og 12.000 Viagra-piller hos en togpassager.
Tolderne forhindrede også et forsøg på at indsmugle 10 mio. cigaretter i en lastbil
i Rødbyhavn.

Toldstyrelsens kontrol
Toldstyrelsen kontrollerer varer ved alle Danmarks grænser, der skal til borgere og
virksomheder. Når varer udtages til kontrol, sker det som stikprøver eller baseret på
en risikovurdering.
Oplysninger og efterretninger fra toldmyndigheder i andre lande og andre danske
myndigheder er udgangspunktet for de konkrete risikovurderinger. Scannere og
toldhunde indgår i arbejdet med at udvælge og kontrollere varer.
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