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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur , 202 mál

“Líklega stærsta heilsufarsbylting 21.aldarinnar” er eitthvað sem læknar og vísindamenn víða um heim 
hafa sagt um Veipurnar* (*rafrettur) og þó maður geti að vissu leyti fagnað því að verið sé að vinna að 
lagasetningu varðandi þær eru enn allt of margir gallar á þessu frumvarpi og stóralvarlegt mál ef það 
fer óbreytt í gegn.
Heilsa og framtíð landsmanna liggur undir.

Helstu gallar á þessu frumvarpi má sjá í ítarlegri umsögn frá Hjalta Ásgeirssyni Framkvæmdarstjóra, 
og Clive Bates og vil ég hér með taka undir með þeim tveim.

Ég var stórreykingarmaður og var búinn að reyna allt til að hætta sem tókst ekki fyrr en ég kynntist 
Veipunni. Ég byrjaði með mjög miklu nikótínmagni í vökvanum fyrst (en það er nauðsynlegt þegar 
maður er að losna við sígarettu-fíknina) en í dag fimm árum seinna er níkótín magnið orðið svo til ekki 
neitt.
Ég vildi deila þessum sigri mínum með fleirum og er ég búinn að benda á, kenna og aðstoða marga við 
að brúka veipuna með gífurlegum árangri, og vil ég sérstaklega benda á eldri borgara, sem ég hef kynnt 
þessa uppfinningu fyrir, - fólk sem hafði reykt í tugi ára, en hafa með aðstoð veipunnar getað hætt. Og 
talandi t.d. um þann markhóp, held ég að það sé gífurlega mikilvægt að tankar, flöskur og annað sé 
ekki of lítið til að minnka allt “vesen” sem og að aðgengi að Veipunni sé ekki gert erfiðara heldur en 
það er að t.d. sígarettum. Er ég meðal annars að vitna í það, að þetta frumvarp virðist vera mun 
strangara og þrengra en það sem á við um sígarettur.

Að lokum vil ég biðja ykkur að skoða vel allar þær miklu rannsóknir sem gerðar hafa verið á Veipunni, 
sem sýna fram á hversu mikil heilsubylting hún í raun og veru er.
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