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Erindi: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu a lögum um verslun með 
áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis), 106. Mál.

Til þeirra er málið varðar,

Nú er það svo að það má ræða um fyrirkomulag áfengissölu frá ýmsum sjónarmiðum. 
Viðskiptafrelsi er oft nefnt til sögunnar. Mikilvægi þess að neytandinn geti valið og 
verslað þar sem hann vill, minni umsvif ríkisins í verslunarrekstri og mikilvægi þess 
að fylgja alþjóðavæðingu eru meðal þeirra atriða sem nefnd hafa verið því til 
stuðnings að heimila sölu áfengis í matvöruverslunum.

Önnur og afar mikilvæg hlið þessa máls, snýr að forvörnum og heilsueflingu. 
Neðangreind umsögn snýr að þeirri hlið málsins.

Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að aukið aðgengi að áfengi leiðir til meiri neyslu. 
Ekkert bendir til þess að þetta sé með öðrum hætti á Íslandi. Verði frumvarpið 
samþykkt bendir flest til þess að neysla muni aukast frá því sem nú er. Það er í hæsta 
máta varhugavert að leggja upp með slíka tilraun í von um að útkoman verði ólík því 
sem vísindalegar rannsóknir hafa sýnt.

Erfitt er að segja til um hvaða samfélagshópar muni auka neysluna mest, verði af 
breytingunum, en full ástæða er til að hafa áhyggjur af börnum og ungu fólki sem og 
þeim sem standa höllum fæti í þjóðfélaginu. Reynsla frá Norðurlöndum sýnir að með 
breytingum á áfengislögum þar sem heimilt var að selja bjór í matvöruverslunum jókst 
heildarneyslan og í kjölfarið jókst neysla áfengis í öllum hópum samfélagsins.

Frumvarpið sem liggur fyrir er mikil afturför í forvarnar- og lýðheilsumálum 
Íslendinga. Eitt af markmiðum stjórnvalda með stefnu í áfengis- og vímuvörnum til 
ársins 2020 er að draga úr áfengisneyslu landsmanna. Fyrirliggjandi frumvarp er því 
þversögn við stefnu íslenskra stjórnvalda í áfengis- og vímuvörnum.

Árangur Íslendinga í að draga úr vímuefnaneyslu meðal ungmenna er einstakur á 
heimsvísu. Á grunni íslenskra rannsókna á forspárþáttum áfengis-, tóbaks- og 
vímuefnaneyslu, og í víðtæku samstarfi við stefnumótunaraðila og fólk sem starfar



með börnum og ungmennum á vettvangi, var sett á laggirnar forvarnamódelið Youth 
in Iceland. Þetta forvarnarmódel er nú notað í fjölmörgum borgum í Evrópu og í 
undirbúningi er að innleiða það bæði í Bandaríkjunum, Suður-Ameríku og Afríku (sjá 
dæmi um umfjöllun um íslenska forvarnarmódelið hér; 
https://mosaicscience.com/story/iceland-prevent-teen-substance-abuse

Þó ekki væri nema til að tryggja að Ísland haldi áfram að vera leiðandi á heimsvísu í 
forvarnarstarfi teljum við mikilvægt að löggjöfin breytist ekki á þann veg að það 
myndist aukið aðgengi að vímugjöfum sem áfengi.

Aðalatriðið er þetta: Rannsóknir hafa leitt í ljós að aukið aðgengi þýðir meiri neysla. 
Það væri í hæsta máta óskynsamlegt að stefna í voða þeim árangri sem náðst hefur 
meðal kynslóða íslenskra ungmenna. Það væri dýrkeypt tilraun.

Íslenska ríkið á að vera leiðandi í að tryggja velferð íbúanna og halda áfram að bæta 
hagi og líðan ungs fólks og fjölskyldna þeirra. Undirrituð mæla eindregið gegn því að 
frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi og tóbak, verði 
samþykkt.

Fyrir hönd Rannsókna & greiningar,

Inga Dóra Sigfúsdóttir, prófessor 
Jón Sigfússon, framkvæmdastjóri
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