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Toldere havde sidste år flere tusinde sager med 
narkotika. Et halvt ton khat, 146 kilo hash, 15 kilo 
amfetamin og syv kilo kokain blev blandt andet til-
bageholdt i 2021.  
 
I Danmark er det ulovligt at indføre narkotika. Toldstyrelsen samarbejder derfor 

med politiet i kontrollen af forskellige former for narkotika for at begrænse ulov-

lig indførsel og handel i Danmark. Tolderne tilbageholder narkotika ved alle lan-

dets grænser og overdrager herefter sagerne til politiet, der som ansvarlig myn-

dighed står for den videre efterforskning.   

 

Toldstyrelsen finder narkotika i både flydende og fast form hos rejsende i luft-

havne og i containere på havne. I 2021 registrerede Toldstyrelsen godt 2.900 

narkotikasager. Det er et mindre fald fra 2020, hvor der blev registreret knap 

3.200 sager, jf. figur 1.  

 

 

Siden 2018 er antallet af narkotikasager steget primært på grund af en stigning i 

antallet af pakker og breve hos post- og kurervirksomheder, hvor tolderne oftere 

end før finder narkotika i mindre mængder. De mange sager med små mængder 

narkotika forklarer, hvorfor Toldstyrelsen har tilbageholdt mindre narkotika, 

mens antallet af sager er steget i perioden fra 2018 til 2021.  

Toldstyrelsen forhindrede 
2.900 forsøg på indførsel 
af narkotika i 2021  

Figur 1. Sager på narkotikaområdet, 2018-2021 
 

 

Kilde: Toldstyrelsen. 
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Side 2 

 

Nye regler for told og moms har samtidig betydet, at der fra 1. juli 2021 er sket 

en nedgang i pakker og breve sendt fra lande uden for EU til Danmark. Det er en 

medvirkende forklaring til, at antallet af sager i 2021 er mindre end året før.  
 

Hash og khat fylder i statistikken 
I perioden fra 2018 til 2021 er der generelt sket et fald i mængden af tilbage-

holdt narkotika, jf. figur 2. Det skal ses i lyset af, at rejseaktiviteten faldt i 2020 og 

2021 som følge af covid-19.  

 

I 2021 tilbageholdt Toldstyrelsen i alt godt 740 kilo narkotika, hvoraf hash og 

khat tilsammen udgjorde langt størstedelen med ca. 86 pct. I 2021 tilbageholdt 

toldere 146 kilo hash. Her indgår blandt andet et beslag på 6,6 kilo hash i en 

personbil ved den dansk-tyske grænse i november. For khat blev der tilbage-

holdt i alt 490 kilo. Alene i december blev en rejsende i Københavns Lufthavn ta-

get med knap 52 kilo khat.  

 

I samme måned fandt toldere 5,2 kilo amfetamin i en postpakke afsendt fra Hol-

land. I alt har tolderne tilbageholdt 15 kilo amfetamin i 2021. Toldstyrelsen har 

desuden registreret en række beslag af kokain i løbet af 2021, sammenlagt på i 

alt syv kilo.  

 

Figur 2. Tilbageholdt narkotika, 2018-2021 (kilo) 
 

 

Kilde: Toldstyrelsen. 
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 Toldstyrelsens kontrol 

Toldstyrelsen kontrollerer ved alle Danmarks grænser og kontrollerer varer på vej 

til både private og virksomheder. Når varer udtages til kontrol, sker det som stikprø-

ver eller baseret på en risikovurdering.  

Oplysninger fra andre landes toldmyndigheder og danske myndigheder er med til 

at danne udgangspunktet for de konkrete risikovurderinger. Scannere og told-

hunde indgår i arbejdet med at udvælge og kontrollere varer. 

 

  

 

www.toldst.dk  Toldstyrelsen er en  

del af Skatteforvaltningen   

146 kg. 
Hash tilbageholdt  

I 2021 fandt toldere 146 kilo hash i 

toldkontrollen.  


