
 

 

Marts 2023 

Toldere havde sidste år flere tusinde sager med 
narkotika. 555 kilo hash, 112 kilo kokain og 50 kilo 
amfetamin blev blandt andet tilbageholdt i 2022.  
 
Det er ulovligt at indføre narkotika i Danmark. Toldstyrelsen samarbejder derfor 

med politiet om kontrollen af forskellige former for narkotika for at begrænse 

ulovlig indførsel og handel i Danmark. Toldstyrelsen tilbageholder narkotika ved 

alle landets grænser og overdrager herefter sagerne til politiet, der står for den 

videre efterforskning.   

 

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

havne, i containere på havne og i pakker og breve. I 2022 registrerede Toldsty-

relsen godt 3.300 narkotikasager. Det er en stigning fra 2021, hvor der blev regi-

streret mere end 2.900 sager, jf. figur 1.  

 

Siden 2019 er antallet af narkotikasager steget, da tolderne oftere end før finder 

mindre mængder narkotika i pakker og breve hos post- og kurervirksomheder.  

 

 

 

  

Toldstyrelsen har fundet 
markant mere narkotika i 
2022  

Figur 1. Sager på narkotikaområdet, 2019-2022 
 

 

Kilde: Toldstyrelsen. 
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3.330 
Narkotikasager 

I 2022 registrerede Toldstyrelsen 

godt 3.300 narkotikasager.  



 

 

Side 2 

Stigning på tværs af narkotikatyper 
Mængden af tilbageholdt narkotika steg markant i 2022. Det sker efter et fald i 

perioden fra 2019 til 2021 som følge af begrænset rejseaktivitet på grund af co-

vid-19.  

 

I 2022 tilbageholdte Toldstyrelsen godt 1,5 ton narkotika, hvoraf hash og khat 

udgjorde størstedelen. Mængden af tilbageholdt hash steg fra 146 kilo i 2021 til 

555 kilo i 2022, mens mængden af tilbageholdt kokain steg fra 7 kilo til 112 kilo i 

samme periode, jf. figur 2.  

 

Figur 2. Tilbageholdt narkotika, 2019-2022 (kilo) 
 

 

Kilde: Toldstyrelsen. 

 

Stigningen i mængden af hash og kokain skyldes blandt andet en række store sa-

ger i 2022. I september fandt toldere 36 kilo kokain i en container på Aarhus Havn 

og senere samme måned 225 kilo hash i en køletrailer ved grænsen i Padborg.  
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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   

555 kg. 
hash tilbageholdt  

I 2022 fandt toldere 555 kilo hash i 

toldkontrollen.  


