
Umsögn Fágunar, Félags áhugafólks um gerjun, um tillögu að 

breytingu á áfengislögum.

Gerjun drykkja hefur löngum  verið stunduð hér á landi. Gerjun, hvort he ldur með tilbúnu geri 

eða náttúrulegu, er sú aðferð að breyta sykruðum  legi í léttan áfengan drykk, til dæmis 

áfengan berja- og ávaxtasafa, m jöð sem er að uppistöðu uppleyst hunang, síder sem er að 

uppistöðu eplasafi, b jó r og léttvín. Gera má ráð fy rir að fjö ld inn  a llur af Is lendingum  geri létta 

áfenga drykki á heim ili sínu til e inkanota sér til ánægju og yndisauka, þó svo nákvæm tala um 

þann fjö lda  ligg i ekki fyrir.

Lög á Íslandi banna þó gerð áfengra drykkja sem eru yfir 2,25% vínandi að rúm m áli hvort 

he ldur til einkaneyslu eða sölu. Þrátt fy rir það er alm annaálitið á þá vegu að það sé í raun ekki 

ó lö g le g t athæfi að gera létta áfenga drykki sem eru með meiri vínanda en m örkin leyfa og 

hefur þessi iðja a lm ennt verið látin óáre itt af yfirva ld inu sé hún stunduð til einkanota. Í dag eru 

reknar nokkrar verslanir sem sérhæfa sig í að þjónusta áhugafó lk um gerjun drykkja. Úrval og 

gæ ði hráefna er m jög m ikið og a lm ennt má segja að drykkir sem gerjað ir eru heima fy rir séu í 

háum gæ ðaflokki.

Í nágrannalöndum  okkar og a lm ennt í ö llum  vestræ num ríkjum ríkir sú regla að gerjun drykkja 

heima við til e inkanota sé leyfileg. Ísland er e itt með m örk áfengisprósentu það lága að gerð 

flest allra léttra áfengra drykkja er í raun ó lögleg.



Sú tillaga sem nú lig g u r fy rir h ljóm ar svo:

1. gr.

O rð in  „einkaneyslu eða" í a-lið 2. mgr. 4. gr. laganna falla brott.

2. gr.

Lög þessi öðlast þegar g ild i.

Við lestur á 3. og 4. gr. áfengislaga má túlka það sem svo að með þessari breytingu sé þó ekki 

búið að útiloka leyfisskyldu til gerðar áfengra drykkja til einkaneyslu. Það er atriði sem 

m ikilvæ gt er að skýra, enda er þetta hnútur sem verður að leysa sé æ tlunin að gera 

heim afram leiðslu áfengis a lm ennt lög lega iðju.

Fágun leggu r til að þetta verði skýrt með annarri hvorri af eftirfarandi leiðum:

• með v ið b ó t við 4. grein 75/1998: "1. mgr. á þó ekki við um gerð létts áfengis á heim ili ætlað til 

einkanota."

• með v ið b ó t við 4. grein 75/1998 sem áréttar sérstaklega að fram leiðsla áfengis til einkaneyslu 

sé ekki leyfisskyld.

Um Fágun

Félag áhugafólks um gerjun, eða Fágun, eru sam tök fólks sem hefur sam eig in leg t áhugamál 

að stuðla að bæ ttri þekkingu og m enningu í gerð gerjaðra matvæla. T ilgangur félagsins er 

að:

• Sameina áhugafó lk um gerjun.

• M iðla þekkingu á gerð gerjaðrar matvöru og m enningu henni tengdri.

• Stuðla að bæ ttri ímynd heim agerjaðra matvæla.

• Stuðla að lagabreytingum  til að heim ila gerjun drykkja til einkanota.

Í starfssemi og reg lugerðum  félagsins vísar hugtakið gerjun til be itinga r örvera í gerð 

matvæla og drykkja.

Í því skyni starfræ kir fé lag ið  heimasíðuna fagun.is þar sem sp ja llhópar eru aðgeng ileg ir 

ö llum . Einnig stendur fé lag ið  fy rir námskeiðum, keppnum  og v iðburðum  til að vekja áhuga 

alm ennings og félagsm anna á efninu.
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