
  

 

 

 

 

Hedensted Kommune til kamp  

for røgfri fremtid 

Næste generation skal være røgfri, og derfor går Hedensted 

Kommune som partner i Røgfri Fremtid nu aktivt ind i kampag-

ner rettet mod børn og unge.   

Hver dag begynder 40 børn og unge i Danmark at ryge, og otte ud af ti 

rygere begynder, inden de fyldte 18 år. Det er blot et par af de nedslå-

ende statistiske kendsgerninger, der gør, at Hedensted Kommune er 

gået sammen med Kræftens Bekæmpelse i partnerskabet Røgfri Frem-

tid. 

Røgfri Fremtid blev etableret i 2016 med inspiration fra udlandet, hvor 

organisationer, politikere og borgere er gået sammen for at skabe en 

røgfri fremtid for de kommende generationer. 

”Som partner bakker vi op om, at ingen børn og unge skal ryge i 2030. 

Fakta er, at rygning er risikofaktor nr. 1 i forhold til rigtig mange alvor-

lige sygdomme med døden til følge. Derfor har vi en særlig forpligtigel-

se over for vores børn og unge til at forhindre, at de starter med at ry-

ge og hjælpe andre til at stoppe. Kun ved at stå sammen kan vi undgå 

at give tobakken videre til næste generation,” siger René G. Nielsen, 

chef for Social Omsorg. 

Sundheds- og forebyggelseskonsulenter fra Hedensted Kommune var 

for nylig sammen med kolleger fra Vejle i aktion med en oplysnings-

kampagne, hvor man kontaktede børn og unge på Vejle Banegård. 

Desuden er man i gang med at planlægge en event tirsdag 3. december 

kl. 15.-17. i Hedensted, Løsning, Juelsminde og Tørring, hvor man 

blandt andet vil oplyse om kommunens tilbud om rygestop.  

Røgfri Fremtid arbejder ikke for et decideret forbud mod rygning men 

derimod for, at tobak ikke er synligt, attraktivt eller lettilgængeligt. Man 

har derfor sat sig nogle helt konkrete mål såsom: 

 Prisen på cigaretter skal stige med mindst 50 pct. 

 Tobakken skal væk fra hylderne og ned under disken i alle bu-

tikker. 

 Skoler skal være røgfri – både på skolens område og uden for. 

 Alle tobakspakker skal signalere, at de indeholder et produkt, 

der gør forbrugerne afhængige og syge. 

For mere information:  

Pernille Agerbo Frydensbjerg, leder af sundhedsfremme, forebyggelse 

og træning, sundhed, tlf.: 2360 3919 

Kristina Hornbæk, Sundheds- og forebyggelseskonsulent, tlf.: 2913 
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