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HØRING AV FORSLAG OM Å INNFØRE KOMBINASJONSADVARSLER (TEKST 

OG BILDE) PÅ TOBAKKSPAKNINGENE 

 

Det vises til brev av 07.05.09 hvor Departementet fremmer et forslag om å innføre 

kombinasjonsadvarsler (tekst og bilde) på tobakkspakningene. 

 

Det er nå 5 år siden Tobakksfritt første gang tok opp innføring av kombinasjonsadvarsler på 

tobakkspakningene i møte med Helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen (27.10.04). 

Allerede på det tidspunktet forelå det gode erfaringer med kombinasjonsadvarsler fra Canada og 

EU hadde vedtatt bruk av bilder som advarsel i 2003. Det første EU landet (Belgia) vedtok 

innføring av kombinasjonsadvarsel i 2006. 

 

Tobakksfritt er glad for at Departementet nå ønsker å innføre kombinasjonsadvarsler på 

tobakkspakningene og er enig i Departementets argumentasjon for innføring av 

kombinasjonsadvarsel på tobakkspakningene.  Spesielt anser Tobakksfritt at det er viktig som 

Departementet påpeker i høringsnotatet at ”--- innføring av kombinasjonsadvarsler (sees) som et 

av flere hensiktmessige tiltak for ytterligere å redusere ungdomsrøykingen.” 

 

Tobakksfritt er imidlertid engstelig for at kombinasjonsadvarslene ikke vil omfatte snus og andre 

røykfrie tobakksprodukter. I ”Biblioteket (dansk versjon)” av bildene som kan anvendes er det 

bare bilder i relasjon til røyking. Videre er det i ”Merkeforskriften” § 10 angitt at ”For pakninger 

beregnet på andre tobakksprodukter enn sigaretter, der overflaten på pakningens side er større 

enn 75cm
2
, skal området for hver av advarslene være minst 22,5 cm

2
.” Dette medfører 

helseadvarslene i mange tilfeller kan bli betydelig mindre enn 30%. Videre gir formuleringen 

inntrykk av at det ikke er nødvendig med advarsel når overflaten er < 75 cm
2
 (Snusbokser har en 

overflate på omkring 40 cm
2
). 
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Tobakksfritt er meget bekymret over den økende bruk av snus blant unge mennesker og mener at 

kombinasjonsadvarsler av snus på vil være et viktig bidrag til å redusere bruken av snus blant 

ungdom. En ”svakere” merking av snus enn av tobakksprodukter som røykes, vil bidra til å 

ufarliggjøre snus. Siden det bare er tillatt og omsette snus i Sverige og Norge, er det lite 

sannsynlig at EU vil utarbeide et ”bildebibliotek” som omfatter snus. Tobakksfritt vil derfor 

henstille til Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide et ”bildebibliotek” for røykfri tobakk 

samt klargjøre at begrepet ”tobakkspakninger” også omfatter snusbokser slik at det også vil bli 

innført kombinasjonsadvarsler på snuspakninger.   

 

Konklusjon. Tobakksfritt støtter Departementet forslag om innføring av kombinasjonsadvarsler 

på tobakksprodukter. Tobakksfritt er imidlertid bekymret for at endringene i ”Merkeforskriften” 

§10 fritar snus for kombinasjonsadvarsler og medfører at helseadvarslene på mange røykfrie 

produkter vil utgjøre mindre enn 30%.  Tobakksfritt vil henstille til Departementet om også å 

innføre kombinasjonsadvarsler på røykfrie tobakksprodukter samt å ta initiativ til å utarbeide et 

”bildebibliotek” for snus og skrå. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Tore Sanner 
Tore Sanner 

professor, dr.philos  

Leder Tobakksfritt 


