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Høring av forslag til innføring av standardiserte tobakkspakninger 
og gjennomføring av Tobakkskonvensjonen artikkel 5.3 i Norge. 

 
Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) takker for muligheten til å komme med høringssvar på 
forslag til innføringer av standardiserte tobakkspakninger og gjennomføring av 
Tobakkskonvensjonen 5.3 i Norge.  
 
NAAF støtter alle forslag i høringen og ser fram til at kravet om standardiserte tobakkspakninger 
innføres i Norge. Vi mener at dette er en riktig vei å gå for å hindre at ungdommen begynner å 
røyke. Vi ser at det er en positiv utvikling i røykeslutt, men deler Helse og omsorgsdepartementets 
sin bekymring for at stadig fler unge lures inn i fella om at «det så enkelt å slutte». NAAF ser også 
for seg at det blir forbudt med skilting i butikk, som forteller eller minner oss på tobakk og snus. 
Skiltene er sentralt plassert ved kassen og på lik linje med sjokolade og andre lettsolgte varer står 
skiltene og lyser mot oss. Skilting som dette forteller oss at butikken selger varer som vi ønsker et 
totalforbud mot. Denne type skilting er skjult reklame. Selv om det ikke reklamer for et bestemt 
merke, minner det oss på å kjøpe tobakk eller snus og for en som ønsker å slutte virker denne type 
skilt som en magnet for å handle. NAAF ser på ingen måte for seg at det vil bli mer internetthandel 
av tobakk på grunn av en strengere lovgivning. Studiene fra Australia etter innføringen av 
standardiserte tobakkspakker bekrefter dette.  
 
Forslaget til gjennomføring av Tobakkskonvensjonens artikkel 5.3 er svært godt, NAAF støtter 
forslaget om at aktørene må registrere seg for å få tillatelse til å omsette varene. Dette kan være 
med å bidra til en strengere og bedre kontroll over hva som selges og hvor det selges. Loven vil bli 
en større forpliktelse for politikerne enn et forslag. På sikt vil dette bestemt føre til at færre 
begynner å røyke og eller snuse. En politikk som NAAF hilser velkommen.  
 
NAAF ønsker også å bemerke at tobakkskonvensjonen allerede er ratifisert av 179 land og EU, så å 
si hele verden er enige om at artikkel 5.3 skal innføres nasjonalt. 
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