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Målsætninger for forsøgsordningen
En forsøgsordning med legalisering af hash skal omfatte alle de led,
der er forbundet med dyrkning, import, køb og salg for at kunne
påvise eller tilbagevise, om et legalt reguleret hashmarked kan opfylde
følgende målsætninger:
- Have positiv indvirkning på forbruget og særligt misbruget af hash.
- Skabe platform for mere effektiv folkeoplysning om virkningerne og
skadevirkningerne ved brugen af hash.
- Skabe en bedre og tidligere kontakt mellem hashmisbrugeren og
behandlingssystemet.
- Mindske overgangen fra brugen af hash til mere farlige og
afhængighedsskabende stoffer.
- Have en begrænsende effekt på den organiserede kriminalitet,
specielt den voldelige bandekriminalitet.
Vedr. målsætningen om forsøgets positive indvirkning på forbruget
og særligt misbruget af hash.
Der skal fastsættes en aldersgrænse for adgangen til køb af hash, der
på den ene side kan forebygge, at unge tilskyndes til at bruge hash og
på den anden side ikke er medvirkende til at skabe et illegalt
hashmarked for de helt unge.
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Krav om legitimation skal være en forudsætning for køb af hash. Det
vil gøre det nemmere at sikre, at aldersgrænsen for køb af hash
efterleves. En legitimationsordning vil desuden sikre, at målgruppen
for køb af legal hash vil kunne begrænses, f.eks. ved at udelukke
udlændinge fra at købe legal hash eller ved at begrænse udlændinges
køb til alene at omfatte køb af begrænsede mængder hash.
Sidstnævnte vil kunne bidrage til af forebygge hashturisme.
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Vedrørende målsætningen om at skabe en platform for mere effektiv
folkeoplysning om virkningerne og skadevirkningerne ved brugen af
hash.
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En forstærket forebyggende oplysende indsats om skadevirkningerne
ved brug af hash og hårde stoffer bør etableres, som et led i
etableringen af en forsøgsordning med regulering af lovlig
hashhandel. Denne indsats vil kunne bidrage til at modvirke, at brugen
af hash udvikler sig til et egentligt misbrug.
Vedrørende målsætningen om at skabe en bedre og tidligere kontakt
mellem hashmisbrugeren og behandlingssystemet.
Der skal stilles krav til kvalifikationerne hos det personale, der er
ansat på udsalgsstederne. Personalet skal kunne rådgive om
skadevirkningerne ved brugen af hash og rådgive om
behandlingsmulighederne for hashmisbrugsbehandling og behandling
for andet stof- eller alkoholmisbrug.
Vedrørende målsætningen om at mindske overgangen fra brugen af
hash til farligere og afhængighedsskabende stoffer.
Der er forudsat etableret 20 – 25 salgssteder i Københavns Kommune
med en daglig åbningstid af et sådant omfang, at køberne oplever den
fornødne tilgængelighed til legal hash. Derved forebygges, at der
opstår et parallelt illegalt hashmarked. Der forudsættes indrettet
selvstændige salgssteder, da salg via apoteker ikke findes
hensigtsmæssigt. Salgssteder vil for en mindre del kunne indrettes til
indtagelse af hash. Dette vil kunne bidrage til at modvirke, at den
enkelte hashbruger isoleres med fare for udvikling af et misbrug.
Ligeledes vil det kunne bidrage til at forebygge, at brugerne optræder
på gaden sammen med brugere af hårde stoffer. Autoriserede
salgssteder vil således generelt kunne bidrage til at adskille handelen
med hash fra handelen med hårde stoffer.
Vedrørende målsætningen at en legalisering skal have en
begrænsende effekt på den organiserede kriminalitet, specielt den
voldelige bandekriminalitet.
Det skal være legalt at besidde hash i begrænset mængde til eget brug.
Fremstilling af hash skal varetages af socioøkonomiske virksomheder,
herunder også offentligt drevne virksomheder Indtægter ved salg af
hash forudsættes at kunne finansiere anlæg og drift af
produktionsanlæg.
Der skal udstedes autorisation til dyrkning og import af hash.
Hensigten er at begrænse illegal import og handel med hash. Legal
import af lovligt fremstillet hash vil finde sted indtil, at der er opnået
en tilstrækkelig og stabil dansk hashproduktion.
Forslaget om en forsøgsordning:
Forslaget om afkriminalisering af hash lægger op til iværksættelse af
en forsøgsordning med en varighed på 5 år. Den konkrete udformning
af en forsøgsordning er forudsat at foregå i dialog og samarbejde med
regeringen, interesseorganisationer og samarbejdspartnere.
Side 2 af 3

Forsøget evalueres med inddragelse af internationale erfaringer –
herunder en midtvejsstatus for forsøget med henblik på en vurdering
af forsøgets målsætninger.
En konkret forsøgsordning forudsætter, at der skabes de nødvendige
lovgivningsmæssige rammer. Loven skal tilpasses således, at det
bliver lovligt at besidde hash til eget brug. Der skal skabes hjemmel
for dyrkning og bearbejdning af hash med henblik på distribution af
hash fra autoriserede salgssteder. Endelig skal forholdet til FN´s
narkotikakonvention vurderes.
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