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Høring om implementering av tobakksproduktdirektivet og forslag til 

endringer i tobakksskadeloven (e-sigaretter) 

 
Norsam og LSA går imot Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å tillate import og salg 

av e-sigaretter i Norge. Vi ser ingen gode grunner til at vi skal tillatte nye røykeprodukter på 

det norske markedet. Målsetningen må være at røyking gradvis skal utfases og nye produkter 

som kan motvirke eller forsinke denne intensjonen bør ikke tillates. Norge og Sverige har som 

de eneste landene i Europa tillatt bruk (og i vårt tilfelle import) av snus. Resten av EU tillater 

ikke dette og det må derfor på samme måte være mulig for oss og fortsatt forby e-sigaretter. Vi 

vil her presisere at tobakksproduktdirektivet stiller oss fritt på dette området, og denne friheten 

bør vi benytte oss av.  

 

Det er viktig å være føre var når det gjelder e-sigaretter. Det har alt vist seg at bruk av dette har 

spredt seg til aldri-røykere og da spesielt unge mennesker (Tidsskr Nor Legeforen nr. 19,2015: 

959-61). Med en liberalisering av røykeloven der import og salg tillates, må vi kunne forvente 

en kraftig økning i bruken. Dette fordi produktet er billig og har begynt å bli «trendy». 

Omfanget av skadevirkningene er ikke tilstrekkelig kjent, noe som bør mane til varsomhet og 

ikke fullt frislipp. Vi vet at passiv røyking av e-sigaretter er skadelig og derfor bør man også 

tenke på hensynet til omgivelsene. Hvis myndighetene, som de skriver i høringsnotatet, er 

opptatt av at røyking skal denormaliseres er det et stort paradoks at man her vil tillatte nye 

røykeprodukter. E-sigaretter skaper like stor nikotinavhengighet som vanlige sigaretter og vi 

vet at nikotin er skadelig. I et folkehelseperspektiv er det ikke formålstjenlig å tenke 

skadereduksjon ved å tillate produkter som skaper avhengighet. Vi vil påpeke at det er lenge 

siden Norge var i førersetet mht det tobakksforebyggende arbeidet. Fremfor liberalisering 

etterlyser vi heller flere restriksjoner.  

 

Norsam og LSA støtter Nasjonalt råd for tobakksforebyggings forslag om at smakstilsetninger 

i snus bør forbys på lik linje med sigaretter og rulletobakk. Smakstilsetninger virker særlig 

tiltrekkende på unge jenter og vi vet at nikotinavhengigheten har økt i aldersgruppen 16-24 år 

fra 2003 til 2013 særlig pga snus. Vi ser ingen grunn til å vente på Sveriges utredning i dette 

spørsmålet.  
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