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Høring over forslag til lov om fremstilling, præsen tation og salg af elektroniske 
cigaretter m.v. 
 
Jordemoderforeningen takker for det fremsendte høringsmateriale. 

Vi ønsker at fremhæve følgende forhold vedrørende lovforslaget om elektroniske cigaretter:  

 

Vi er meget tilfredse med, at lov om røgfri miljøer gennemarbejdes, så den også omfatter e-

cigaretter.  

 

Med det nye lovforslag sidestilles anvendelsen af e-cigaretter med anden rygning og dermed 

underlægges anvendelsen den samme regulering. Emissioner fra e-rygning forurener luften 

og omgivelserne, når de bliver røget. Det har bl.a. betydning for indeklima og arbejdsmiljø for 

de personer, der opholder sig der og indånder emissionerne. Yderligere er der det forhold, at 

udslip fra e-cigaretter kan være særligt skadelige for gravide/fostre, og derfor er der et behov 

for at skærme gravide mod udslip fra e-cigaretter. 

 

Lov om røgfri miljøer indeholder dog undtagelser, som gør, at loven ikke i tilstrækkelig grad 

sikrer omgivelserne mod udsættelse for tobaksrøg.  

 

Disse undtagelser, som e-rygning derved også bliver omfattet af, bør der efter Jordemoder-

foreningens mening arbejdes på at udbedre, så færre bliver udsat for tobaksrøg og e-emis-

sioner i arbejdsmiljøet. Rygerum og rygekabiner beskytter ikke omgivelserne mod forurening, 

og derfor bør muligheden for indretning af rygerum og rygekabiner i Lov om røgfri miljøer fjer-

nes.   

 

Vi ønsker at fremhæve, at vi finder det relevant og rigtigt at sidestille e-rygning med alminde-

lig rygning - ens regler for tobaksrygning og e-rygning er nemmere at forstå og nemmere at 

overholde. 

 

Ligeledes er Jordemoderforeningen tilfreds med, at fremstilling, præsentation og salg mv. af 

elektroniske cigaretter nu reguleres. Vi finder imidlertid, at det ikke er hensigtsmæssigt, at 

der i nogle tilfælde skelnes mellem nikotin- og ikke-nikotinholdige e-cigaretter og genopfyld-

ningsbeholdere. Begge typer bør være underlagt enslydende regulering, idet begge indehol-

der potentielt sundhedsskadelige stoffer. 

 



  

  

Jordemoderforeningen er også tilfreds med, at der kommer forbud mod reklame for e-

cigaretter – det er væsentligt at forbuddet gælder både med og uden nikotin af hensyn til 

børn og unges brug. 

 

I den sammenhæng vil vi støtte den hensigt, at e-cigaretter ikke må sælges til personer un-

der 18 år. Genvejen til rygning kan dog meget vel være e-cigaretter og genopfyldningsbehol-

dere med f.eks. vanilje-, jordbær-, eller chokoladearoma, som henvender sig særligt til unge 

og ikke-rygere, hvorfor vi henstiller til, at der reguleres yderligere på området vedrørende 

genopfyldningsbeholdere med disse smagsaromaer.   

 

Endelig ønsker Jordemoderforeningen at fremhæve et forhold, der ikke berøres i høringsma-

terialet, nemlig støtten til gravide rygere og disses partnere:  

Vi ved, at rygning er en markant faktor i negativ påvirkning af fosterudviklingen og i en del til-

fælde i komplikationer i graviditeten som følge af rygning. Der er en risiko for at e-cigaretter 

italesættes som det mindre farlige alternativ for gravide. Vi ved ikke nok om, hvad et ikke-re-

guleret indtag af nikotin (i modsætning til nikotinpræparater, der anvendes ved nedtrapning 

efter tobaksrygning) gør ved fostre og gravide på længere sigt. Vi vil opfordre til, at man be-

slutter at styrke indsatsen for, at gravide kvinder vælger rygeophør - gerne sammen med de-

res partnere - igennem tilbud, som er målrettet graviditeten. De brede tilbud til borgere har ik-

ke den nødvendige appel til gravide, der føler sig stigmatiseret gennem den udbredte aner-

kendelse af, at netop gravide ikke bør ryge. Derfor skal gravide kvinder kunne drøfte dette 

med jordemødre og andre fagpersoner, som specifikt kan rette rådgivning og støtte mod gra-

viditeten og den kommende tid som småbarnsfamilie. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Lillian Bondo 

Formand for Jordemoderforeningen  

 


