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Værd at vide: Lovgivning om udskænkning 

Den danske lovgivning vedr. køb/salg af alkohol 

Unge under 16 år: 
I Danmark må unge under 16 år 
hverken købe alkohol i 
detailhandlen eller få serveret 
alkohol på restauranter, caféer 
og barer.  

Unge mellem 16 og 18 år:  
Unge, der er fyldt 16 år, må købe 
alkohol med en alkoholprocent op til 
16,5 % i detailhandlen, men ikke få 
serveret alkohol på restauranter, 
caféer og barer.  

Unge på 18 år:  
Unge, der er fyldt 18 år, må købe 
alkohol med en alkoholprocent over 
16,5 % i detailhandlen og få serveret 
alkohol på restauranter, caféer og 
barer. 

De fleste unge er under 18 år, når de starter på FGU. Hvordan kan det være, at de må købe alkohol til FGU-
fester? Det må de, fordi FGU-fester forstås som privatfester, og her må der gerne serveres alkohol til 

unge under 18 år. Der medfølger dog et særligt ansvar fra institutionens side om at sikre, at salget foregår 

i forsvarlige rammer.  

Markedsføring af alkohol på FGU
Ifølge § 8 stk. 3 i Markedsføringsloven må markedsføring rettet mod børn og unge under 18 år ikke indeholde 

omtale af, billeder af, eller henvisninger til alkohol. 

Endvidere foreskriver reglerne, at alkoholmarkedsføring ikke må opfordre til et stort og umådeholdent 

forbrug. Reglen om umådehold gælder alle aldersgrupper, og altså ikke kun unge under 18 år. 

Således har FGU-institutionen et ansvar for ikke at reklamere for alkohol, f.eks. ved at festinvitationer ikke 

lægger op til umådeholden druk. Herudover må der ikke ske promovering af lokale barer, natklubber, etc. 

Regler for udskænkning – FGU Syd- og Midtfyn 

• Der indtages ikke alkohol i skoletiden, og elever er ikke påvirket af alkohol i skoletiden.

• Introarrangementer/introdage er alkoholfrie for alle deltagere.

• Introture, studieture og andre ekskursioner er alkoholfri.

• FGU udskænker ikke drikke med en højere alkoholprocent end 5 %.

• FGU udskænker ikke alkoholiske drikke til unge under 16 år.

• Elever medbringer ikke egne drikkevarer til FGU-arrangementer.

• Der er personale tilstede, når der afholdes sociale arrangementer på FGU, og ved FGU-
fester er der desuden professionelle dørvagter.

• Elever, som møder synligt berusede op til en fest eller optræder synligt berusede til festen, sendes 
hjem.




