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Fyrst vill ég byrja á að mér finnst frábært að almennileg umræða sé komin á stjá á Alþingi 
vegna rafretta. Héðan í frá mun ég tala um rafrettur sem veipur.

Þessi umræða hefur verið þörf í lengri tíma vegna þeirra kosta sem veipur bjóða upp á fyrir 
þá aðila sem vilja hætta að reykja tóbak en hefur ekki tekist með örðum aðferðum. Ég mun 
fara betur í það hér neðar og miðla þar af minni eigin reynslu.

Ég hvet því áframhaldandi umræðu og að frumvarpsaðilar sem og aðrir tengdir leiti sér 
sérfræðiþekkingar frá aðilum er hana hafa. Guðmundur Karl Snæbjörnsson læknir getur 
komið ykkur í sambandi við þá.

Núverandi frumvarp,og sérstaklega 7 grein , 8 grein ( lið d ) frumvarpsins, þrengir allt of 
mikið að bæði núverandi notendum rafretta, sem og núverandi reykingafólki sem er að leita 
sér leiða við að hætta notkun tóbaks. Bæði minnkun tankastærðar, sem og flöskustærð 
vökva, mun hafa mikil áhrif á hvernig fólk mun geta nýtt sér veipur á sinn eigin hátt en ekki 
fylgja fyrirfram ákveðinni aðferð sem hentar flestum ekkert.

Undir 8 grein, lið d
Lið d. er hægt að túlka á þann háttinn að hægt sé að banna alla veip vökva, nikótínlausa 
sem og með níkótíni. Propolyne Glycol auðveldar innöndun og aðstoðar við upptöku 
nikótíns þar sem það er bindiefni og er notað í astma pústum til sama tilgangs.

Ég hvet því áframhaldandi umræðu um frumvarpið og breytingar á því sem losar um þau 
höft er sett eru á stærð tanka, sölu sem og stærð vökvaflaska.

Svo ég taki það skýrt og greinilega fram, að hafa 18 ára aldurstakmark á notkun, sölu og 
kaup á veipum sem og vökva er mjög gott.

Ég sjálfur byrjaði að fikta við reykingar um 13 ára aldur, en sem betur fer voru þær svo 
ógeðslegar að fíknin náði mér ekki þá. Ég byrjaði ekki að reykja að staðaldri fyrr en ég varð 
rúmlega 18 ára, einn daginn fór ég bara og keypti mér tóbak.

Næstu 16 árin reykti ég pakka á dag eða meira og gat ekki hætt. Ég reykti vafníngstóbak, 
pípur og smávindla. Það var ekki bara nikótínið sem hélt í mig heldur öll hin eiturefnin í 
tóbakinu sem héldu í mig og líkaminn var búinn að venjast að vera eitrað með reglulegu 
tímabili.



Loksins orðinn rúmlega 30 ára gamall var ég kominn með leið á að reykja, þá reyndi ég 
nikótíntyggjóið, ég fékk í magann af því. Spreyið gaf manni nikótín "kikkið” en það var 
rosalega vont að nota. Ég fékk að prófa nikótínstaut hjá vini mínum en það var svipað og 
spreyið og því gafst ég upp á endanum. Ég var því bundinn sígarettunni aukalega í mörg 
ár..

Einn daginn eftir að vera búinn að reyna hætta að reykja "cold turkey”, ég var á degi 2 ef ég 
man rétt, var ég í vinnunni og þá leyfði vinnufélagi minn að prófa veipuna sína sem hann 
hafði keypt í bandaríkjunum sem og 24mg nikótínvökva með gúmmíbangsahlaup bragði. Á 
þessum tímapunkti var ég það íllilega pirraður að ég var tilbúinn að prófa allt. Eftir að hafa 
sogið nokkrum sinnum að mér var ég aftur orðinn eðlilegur og leið ekki ílla. Ég fór því beint í 
að finna mér veip sjálfur sem og komast að því hvernig veipur virkuðu. Þetta var fyrir 
tæpum 5 árum síðan, frá þeim degi hef ég ekki snert tóbak af neinu tagi. Ég hef notað allar 
týpur af veipum, flest allar tegundir af tönkum og er enn að prufa nýjar tegundir sem gefa 
mér besta bragðið og halda mér frá tóbakinu.

Sjálfur nota ég 3mg vökva að mestu leiti þar sem nikótínið er ekki að ráða mér lengur að öllu 
leiti. Ég er að suma daga að nota allt að 50ml af vökva, fer eftir hvað ég er að gera yfir 
daginn. Pásurnar og sofþörfin er það sem heldur mér við veipurnar. Ég hef ekki geta 
losnað við þessa þörf eftir að ég náði að hætta tóbakinu. Fyrir marga af okkur fyrrverandi 
reykingafólki þá skiptir það okkur miklu máli að finna fyrir gufunni fylla lungun á okkur, líkt og 
sígarettureykurinn gerði ég áður fyrr. Þessi tilfinning slekkur á löngunni í sígarettur og veip 
gufan bragðast líka margfalt betur, ég lykta ekki lengur eins og gamall úldinn öskubakki.

Nú bið ég því ykkur um að fara vandlega í alla liði þessa frumvarps, hlusta á sérfræðinga um 
veip sem og okkur notendur veipsins. Okkur langar ekki til að vera þröngvað til að nota 
ákveðna stærð af tönkum og flöskustærð vökva vegna túlkun nokkurra aðila sem hafa ekki 
kunnáttu um veip og hvernig það virkar fyrir mismunandi einstaklinga.
Fyrir suma aðila er 10ml flaska að duga í nokkra daga, og það er út af því að hún er fyrir 
ákveðna tegund af tönkum og er því að mestu uppsett af Propolyne Glycol (PG) þessi þynnri 
týpa af vökva hentar í ákveðna tanka sem þola ekki þykka vökva. Þynnri vökvinn er því 
oftast með hærra nikótíni. Ég sjálfur nota þykkari gerðina af vökvanum sem er að mestu 
uppsettur af Vegetable Glycerine (VG) og er með lægra nikótínmagni.

Bestu kveðjur 
Magnús Gunnlaugsson


