
 

V I L  D U  S L I P P E  FO R  B Ø D E R ?  

S Å  L Æ S  H E R  . . .  

 

Folketinget vedtog i 2007 en lov som betyder, at bøderne for besiddelse af stoffer til 
eget forbrug blev meget højere. Her nogle eksempler: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEN bliver man taget med en mindre mængde stof, som man har været stærkt afhæn-
gig af gennem år, kan man slippe for en bøde og i stedet få en advarsel. En ”mindre 
mængde stof” betyder indtil 0,2 gram heroin eller kokain, 10 gram hash, 10 stk. læge-
middeltabletter (fx Stesolid, Metadon eller Ketogan) eller indtil 5 stk. morfintabletter. 
 

For at slippe med en advarsel, skal man dog også være modtager af kontanthjælp eller 
pension. Har man arbejde eller er man på dagpenge, kan man til gengæld ikke nøjes 
med en advarsel. Så får man en bøde, uanset hvor længe man har brugt stoffet.  

Opfylder du betingelserne for at slippe for en bøde, så sig straks til politiet, at du: 
 

                     er afhængig af stoffet og har været det gennem år 
                    er på kontanthjælp eller pension 
                    ikke har mulighed for at betale en bøde 

Får du en bøde, og kan du bruge en hjælpende hånd til at skrive en klage over bøden, 
så kontakt os hurtigst muligt ved cyklen i Gaden (tirsdag og fredag) eller på kontoret:  
 

Gadejuristen, Værnedamsvej 7A, 1., 1819 Frederiksberg C, tlf. 33 31 00 75 

 G A D E J U R I S T E N   H A R D C O R E H A R M R E D U C E R  

VIGTIGT !  
Selv om man opfylder betingelserne for at kunne nøjes med at få en advarsel, kan det 
dog blive svært at slippe for bøden, hvis man fx har en vægt på sig, har flere af de  
pakker, som politiet kalder ”salgs-pakker” (som dog ligeså godt kunne hedde ”købs-
pakker”), små stykker papir til at lave pakker af, pølsemands-poser, eller hvis man har 
et større pengebeløb på sig. 

 Mængde 1. gang 2. gang 3. gang eller mere 

Hash Op til 9,9 gram 2.000 kr. 3.000 kr. 4.000 kr. 

Heroin/kokain 
Piller (fx stesolid, 
Metadon, ketogan) 

Op til 0,9 gram 
 

Op til 49 styk 

3.000 kr. 
 

3.000 kr. 

4.500 kr. 
 

4.500 kr. 

6.000 kr. 
 

6.000 kr. 


