Maj 2020

Toldstyrelsen finder et
stigende antal dopingstoffer
I 2019 har tolderne beslaglagt godt 125.000 dopingpiller og -ampuller. Det er over 65 pct. flere end i 2015.
Det er ulovligt at indføre doping i Danmark. Derfor arbejder Toldstyrelsen målrettet på
at beslaglægge både råstoffer til produktion af doping og færdige piller og ampuller.
Toldstyrelsens beslaglæggelser af ulovlige dopingstoffer er steget over en årrække.
Gennem de seneste fem år er mængden af beslaglagte piller og ampuller i
toldkontrollen steget med mere end 65 pct. fra 75.000 stk. i 2015 til 125.000 stk. i
2019. I samme periode er den beslaglagte mængde af råstoffer til produktion af
doping steget med knap 60 pct. fra 29.000 gram i 2015 til 46.000 gram i 2019, jf. tabel
1.

125.000
Styk dopingmidler i form af piller
og ampuller har Toldstyrelsen beslaglagt i 2019.

Tabel 1. Beslag af dopingmidler fra 2015 til 2019

År
2015
2016
2017
2018
2019

Piller og ampuller (stk.)

Råstoffer (gram)

75.000

29.000

77.000

39.000

53.000

12.000

52.000

21.000

125.000

46.000

Kilde: Toldstyrelsen

Beslaglægger Toldstyrelsen doping, bliver sagerne overleveret til politiet, der tager
stilling til den videre efterforskning, herunder hvorvidt der skal rejses en sag.
Toldstyrelsen overdrager dopingsager til politikredse i hele Danmark, hvilket tegner et
billede af, at den ulovlige import af doping er et landsdækkende problem.
På dopingområdet anvender Toldstyrelsen løbende stikprøver af breve og pakker samt
indsamling af informationer om smuglermetoder og efterretninger fra politiet og andre
toldmyndigheder rundt om i verden. Toldstyrelsen råder desuden over hunde, der er
trænet til at snuse sig frem til breve og pakker, der kan indeholde doping eller andet
ulovligt indhold. Toldstyrelsen har indgået et strategisk samarbejde med Anti Doping
Danmark, hvor der løbende drøftes trends og udvikling på området.
Toldstyrelsen har i dag 800 medarbejdere til at sikre smidig handel og effektiv
toldkontrol og kontrollerer grænseovergange med kontrolenheder i hele landet, hvoraf
Københavns Lufthavn og grænseovergangen i Padborg er de største.
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