
Elektroniske Cigaretter (i øvrigt et rigtigt dårligt navn, for de har intet med cigaretter at gøre) bør 

reguleres på linje med andre nydelsesmidler. Det kan der ikke være nogen tvivl om. 

 

Men de krav, der er angivet i lovforslaget vil være til langt mere skade end gavn. 

 

For det første pålægges branchen en karensperiode som betyder at vi i Danmark reelt vil komme til 

at stå uden mulighed for at dampe i minimum 6 måneder - medmindre vi trækker vores køb 

udenlands på grå markeder. Det er urimeligt overfor branchen og det er en bevidst kriminalisering 

af de ca. 250.000 danskere, der dagligt benytter damp som alternativ til cigaretter. 

 

Kravene om mærkning og emballering er en forfordeling i forhold til øvrige nikotinprodukter. 

Nikotintyggegummi, for eksempel, er pakket, så det ligner tyggegummi og er nøjagtig ligeså nem at 

åbne for små pilfingre. 

 

Krav om deklarering er i orden, men bør strækkes videre til rygeafvænningsprodukter såsom 

Quickmist indeholder langt flere skadelige stoffer en dampvæske - heriblandt ethanol og saltsyre - 

SALTSYRE?!?. Der er ikke børnesikret låg. Produktet er så nyt, at der ikke kan være lavet 

dokumentation af langtidseffekten. 

 

Anbefalinger på området fra Kræftens Bekæmpelse læner sig op ad en anbefaling fra WHO. WHO's 

anbefaling er lavet på baggrund af en tysk undersøgelse af ældre dato - foretaget under 

kontrollerede forhold - kontrolleret på en måde, så de langt fra mindede om reelt brug.. Siden er der 

lavet et hav af undersøgelser, som af en eller anden grund er blevet ignoreret af medierne - alt imens 

sensationspressen har postet resultater af tvivlsomme undersøgelser der taler mod ecigaretter - uden 

offentligt at dementere, når undersøgelsernes resultater efterfølgende er blevet afvist af RIGTIGE 

eksperter. 

 

Statistisk set holder ca 4% af nikotinpræparat-brugere op med at ryge, hvilket er FÆRRE end de der 

holder op helt uden hjælpemidler. 

Langt flere holder op med at ryge med damp som hjælp. Selvfølgelig er det mere usundt end ren 

luft, men ingen kan være i tvivl om at de 2-6 ingredienser der indgår i dampvæske er langt sundere 

end de 2-3000 stoffer der udløses ved afbrænding af tobak 

 

Jeg håber I vil tage et grundigt blik på grundlaget for lovforslaget. 

Regulering er på sin plads. Overregulering er ensbetydende med kriminalisering af 250.000 

danskere, et slag mod folkesundheden og den generelle holdning til at tobaksrygning skal 

elimineres helt og en nedlukning af en hel branche, der er bygget op omkring entusiaster der nyder 

en nu røgfri tilværelse. 

 

Men ja... Hvis målet er at sende lidt penge retur til tobaksindustrien, nikotinpræparatfabrikanterne 

og Sundhedsstyrelsens øvrige sponsorer, så er fakta som disse jo ligegyldige... 
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