
 

 

I 2020 har Toldstyrelsen håndteret mere end 

11.000 sager om tilbageholdelse af fx tobak, 

våben og lægemidler.  

Toldstyrelsen kontrollerer, at varer, der skal passere den danske grænse, over-

holder gældende regler og dermed er sikre for forbrugerne og samfundet gene-

relt, jf. boks 1.  

 

I 2020 registrerede Toldstyrelsen ca. 11.000 sager på det samfundsbeskyttende 

område. Disse sager omfatter blandt andet forsøg på ulovlig indførsel af læge-

midler, doping, narkotika, tobak eller våben. Varer, der opdages i de samfunds-

beskyttende kontroller, tilbageholdes, fordi de enten er ulovlige, sundhedsskade-

lige eller kræver specielle tilladelser.  

 

Toldstyrelsen samarbejder med en lang række myndigheder om den samfunds-

beskyttende opgave. Eksempelvis er Sikkerhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen 

og politiet blandt samarbejdspartnerne på grænsen.  

 
Figur 1. Registrerede sager om forsøg på ulovlig indførsel af varer i 2020  
 

 

Anm.: Sagerne er relateret til Toldstyrelsens samfundsbeskyttende kontroller.  

Kilde: Toldstyrelsen. 
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Toldstyrelsen håndterede 11.000 sager om ulovlige varer i 2020 

 

Side 2 

Færre sager om våben 

Langt de fleste sager er forsøg på ulovlig indførsel af våben. Toldstyrelsen regi-

strerede i 2020 ca. 4.400 sager, og våbnene bliver ofte fundet i postpakker be-

stilt af private fra udenlandske hjemmesider. 

 

Toldstyrelsen oplevede i årene fra 2015 til 2019 en stigning i antallet af tilbage-

holdte våben. Der er dog i 2020 sket et fald på mere end 50 pct. i antallet af sa-

ger om våben i forhold til 2019. Faldet ses blandt andet på sager om peberspray 

og stikvåben.  

 

Toldstyrelsen har gennem en længere periode haft fokus på at oplyse om reg-

lerne på våbenområdet sammen med politiet. Den indsats kan have haft indfly-

delse på det markante fald.  

Millioner af tilbageholdte cigaretter  
I 2020 registrerede Toldstyrelsen knap 700 sager om forsøg på ulovlig indførsel 

af tobak. Antallet af sager er dermed faldet med 25 pct. i forhold til 2019.  

 

Antallet af tilbageholdte cigaretter er derimod tredoblet fra 2019 til 2020. Stig-

ningen skyldes særligt to større sager. I den ene sag tilbageholdte Toldstyrelsen 

1,6 mio. cigaretter skjult i kabeltromler på Aarhus Havn, og i den anden sag fandt 

Toldstyrelsen 14 mio. cigaretter i en lastbil på Esbjerg Havn.  

Både piller og doping gemt i posten 

I 2020 var der ca. 2.050 sager om tilbageholdte lægemidler. Det er lidt færre 

end i 2019, hvor der var ca. 2.350 sager. Toldstyrelsen har blandt andet tilbage-

holdt receptpligtige potensmidler, smertestillende medicin og receptpligtige an-

tibiotika, der alle kræver tilladelse fra sundhedsmyndighederne at indføre i Dan-

mark.  

 

Antallet af sager med dopingmidler er i 2020 steget med 15 pct. fra ca. 600 sa-

ger i 2019 til godt 700 sager i 2020. Sagerne handler typisk om små mængder 

dopingstoffer, der er fundet i postforsendelser.  

 

Toldstyrelsen har overdraget dopingsager til politikredse i hele Danmark, hvilket 

peger på, at den ulovlige import af doping sker i hele landet. Toldstyrelsen sam-

arbejder også med Anti Doping Danmark, hvor der løbende drøftes trends og ud-

vikling på området. Samarbejdet er med til at opbygge viden om området og 

styrke den fælles indsats mod indførslen af ulovlige varer til Danmark. 

 

 

 

 Toldstyrelsens kontrol 

Toldstyrelsen kontrollerer ved alle Danmarks grænser varer, 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. 

 

  

 

www.toldst.dk  Toldstyrelsen er en  

del af Skatteforvaltningen   


