
Offisiell norsk distrib u tør av Havanasigarer

Helse-  og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo
Attn: Helena Wilson Risør 15. juni 2007

Høring av forslag om innføring av et forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer på
utsalgssteder,  samt enkelte andre endringer i tobakksskadeloven og reklameforskriften

Viser til høringsbrev, og som leder av Sigar.com AS og våre medlemmer har vi følgende
kommentar til dette lovforslaget.

Vil bare  presisere: Vi sigar nytere ønsker ikke å stigmatiseres på denne måten som Helse- og
omsorgsdepartementet,  sosial- og helsedirektoratet gjør med å sette sigaretter, rulletobakk,
snus og sigarer i samme bås. Det vil være  det samme som å betegne alle som tar seg et glass
rødvin som alkoholikere.  Det er vesentlig forskjel mellom missbruk og nytelse.

Vi er  en "stor" gruppe voksende menn og kvinner som nyter gode sigarer. Gjennomsnittlig
nyter  vi 1-2 sigarer i uken.  Dette sammenlignes med røykere som er avhengige av sigaretter
og som røyker 10 - 40 sigaretter daglig.  Den ene gruppen er avhengig av sigaretter som all
forsking viser er svært skadelig,  og som fører til store samfunnsproblemer /  kostnader og
familiære tragedier.

Vår gruppe - som nyter 1- 2 sigarer i uka er det lite forskning på, det finnes ingen nordisk
forsking som kan konkludere med at å nyte 1-2 sigarer pr. uke medfører helseskade.

Så til lovforslaget.:
Vi mener at dette lovforslaget ikke skal gjelde sigarer.
Hvorfor:
1: Sigarer nytes av voksende kvinner og men, ikke av ungdommer.
2: Ingen forsøker å slutte med å nyte sigarer, vi er ikke avhengig av sigar.
3: Det er ikke noe forskning som konkluderer at moderat sigar nytelse er helseskadelig.
4: Vi inhalerer ikke sigarrøken.

Vi mener at dette er livsnytelse og kultur, og at en kiosk må få vise sigarer i diskhumidor
Uten å måtte blende igjen glasset.

Fj erne gjerne sigaretter de som er avhengig vet uansett hva de skal ha.
Det er ikke så mange forskjellige merker 60% sprit, men for de som kjøper rødvin er det å
kunne se og lese på flaskene viktig. Samme for oss sigarnytere det finnes mange forskjellige
merker og størrelser det å ikke kunne se dette vil være å innskrenke vårtnyteri.

Å skulle en røykeavhengig komme på bedre tanker å gå over til å nyte en sigar eller to i uken,
vil vi  garantert få en helsemessig gevinst.

Vi håper og tror fortsatt på at politikere kan s forskjellen mellom avhengighet og nytelse.
Alt godt fra Håkon Aanonsen som represe rer medlemmene og kundene i www.sigar.com

Sigarcom ASP.O. Box 314, 4953 Ris , Norway Phone: +(47) 45 86 44 40 Fax +(47) 37 15 37 39
E-mail: hakon@sigar.com Account no./Konto nr. 2801 06 42401 Org. nummer 983 616 194 MVA


