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Toldstyrelsen registrerer 
mere end 2.000 
narkotikasager   
Toldstyrelsen har i 2019 registreret over 2.000 sa-
ger på narkotikaområdet fordelt på forskellige typer 
narkotika.  
 
Toldstyrelsen beslaglægger hvert år store mængder narkotika. Alene i 2019 regi

strerede Toldstyrelsen mere end 2.000 sager på narkotikaområdet, som tilsam

men dækker ca. 1.925 kilo narkotika. Særligt hash og khat er blandt de typer nar

kotika, der beslaglægges mest af. 

-

-

-

    

I 2019 beslaglagde Toldstyrelsen knap 700 kilo hash. Det skyldes blandt andet et 

stort beslag på 430 kilo hash ved den dansk-tyske grænse i august. Toldstyrelsen 

ser desuden store mængder khat i toldkontrollen, som i 2019 udgjorde over ét 

ton. For opiater blev der beslaglagt 35 kilo. 

 

Toldstyrelsen har desuden registreret en række store beslag af kokain i løbet af 

2019. I maj tilbageholdt toldere på Rødbyhavn en varevogn med 18 kilo kokain, 

og senere samme dag fandt man i Københavns Lufthavn seks kilo kokain skjult i 

kufferter. I december fandt toldere i Københavns Lufthavn knap syv kilo flydende 

kokain gemt i shampooflasker, og på Aarhus Havn lå 40 kilo kokain skjult i en con

tainer.  

2.000 
sager har Toldstyrelsen regi

streret på narkotikaområdet i 

2019.  

-

-
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Tabel 1. Beslag af narkotika i 2019 
 

År  Mængde (kilo) 

Opiater (heroin, opium)  35 

Kokain  90 

Cannabis (hash)  700 

Khat  1.100 

 

Kilde: Toldstyrelsen. 

 

  

 

-

Toldstyrelsen finder narkotika i både flydende og i fast form i alle typer varer og 

transportmidler, fra rejsende i lufthavne til containere på anløbne skibe i havne og 

i postpakker i landets postcentre. Toldstyrelsen råder over en række kontrolværk

tøjer som scannere og hunde, der er trænet i at snuse sig frem til bl.a. ulovlige stof

fer. Toldstyrelsens narkotikabeslag overdrages til politiet, der tager stilling til den 

videre efterforskning.   

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. 

 www.toldst.dk   Toldstyrelsen er en  

del af Skatteforvaltningen 
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