
 

 

November 2022 

De seneste år er antallet af sager med ulovlige læ-

gemidler faldet. I 2021 registrerede Toldstyrelsen 

knap 1.400 sager. 

Det kan være sundhedsskadeligt og potentielt livsfarligt at købe ulovlig medicin 

på nettet. Derfor arbejder Toldstyrelsen målrettet på at tilbageholde ulovlige læ-

gemidler på grænsen. Toldstyrelsen fører kontrol af lægemidler på vegne af Læ-

gemiddelstyrelsen, der er fagligt ansvarlig myndighed på området. Når toldere 

tilbageholder lægemidler, bliver sagerne som udgangspunkt overdraget til Læ-

gemiddelstyrelsen for yderligere sagsbehandling. 

 

I 2021 registrerede Toldstyrelsen knap 1.400 lægemiddelsager, jf. figur 1. Tol-

dere finder både piller, ampuller samt råstof, der kan anvendes til at producere 

forskellige type lægemidler. Det er fx receptpligtige potensmidler, smertestil-

lende medicin og receptpligtige antibiotika. Toldstyrelsen finder lægemidler i alle 

typer transportmidler, fra rejsende i lufthavne og på færger til lægemidler i post- 

og kurerpakker.  

 

 

Siden 2018 har Toldstyrelsen set et generelt fald i antallet af sager med læge-

midler. Mange sager på lægemiddelområdet stammer fra rejsende, der har fået 

tilbageholdt lægemidler. Det samlede sagstal er derfor påvirket af, at rejseaktivi-

teten faldt som følge af covid-19.  

 

Toldstyrelsen ser færre forsøg 
på import af ulovlig medicin 

Figur 1. Sager på lægemiddelområdet, 2018-2021 
 

 

Kilde: Toldstyrelsen. 
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Side 2 

Fald i mængden af tilbageholdte lægemidler 

Ligesom med antallet af sager er der siden 2018 også sket et fald i mængden af 

tilbageholdte lægemidler. I 2021 tilbageholdt Toldstyrelsen godt 351.000 piller 

og ampuller, jf. figur 2. Derudover blev der tilbageholdt 127 kilo råstof til brug i 

produktion af lægemidler.  

 
Figur 2. Tilbageholdte lægemidler, 2018-2021 (stk. piller og ampuller) 
 

 

Kilde: Toldstyrelsen. 

 

Flere af de sager med flest tilbageholdte lægemidler stammer fra kontrol af rej-

sende. I december 2021 fandt tolderne fx 40.000 tramadol-piller (smertestil-

lende medicin) i kufferter på Rødbyhavn. I juni 2021 blev to pakker tilbageholdt 

med i alt godt 27.000 alprazolam-piller (benzodiazepin – beroligende, sløvende 

og muskelafslappende medicin).  
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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 toldhunde 

indgår i arbejdet med at udvælge og kontrollere varer. 

 

  

 

www.toldst.dk  Toldstyrelsen er en  

del af Skatteforvaltningen   

127 kg. 
Råstof tilbageholdt  

I 2021 fandt toldere 127 kilo råstof til 

brug i produktion af lægemidler.  


