
Umsögn Fágunar, Félags áhugafólks um 
gerjun, um tillögu að breytingu á 
áfengislögum
Gerjun drykkja hefur löngum verið stunduð hér á landi. Gerjun, hvort heldur með tilbúnu geri eða 
náttúrulegu, er sú aðferð að breyta sykruðum legi í léttan áfengan drykk, til dæmis áfengan berja- og 
ávaxtasafa, mjöð sem er að uppistöðu uppleyst hunang, síder sem er að uppistöðu eplasafi, bjór og 
léttvín. Gera má ráð fyrir að fjöldinn allur af íslendingum geri létta áfenga drykki á heimili sínu til 
einkanota sér til ánægju og yndisauka, þó svo nákvæm tala um þann fjölda liggi ekki fyrir.

Lög á Íslandi banna þó gerð áfengra drykkja sem eru yfir 2,25% vínandi að rúmmáli, hvort heldur til 
einkaneyslu eða sölu. Þrátt fyrir það er almannaálitið á þá vegu að það sé í raun ekki ólöglegt athæfi að 
gera létta áfenga drykki sem eru með meiri vínanda en mörkin leyfa og hefur þessi iðja almennt verið 
látin óáreitt af yfirvöldum sé hún stunduð til einkanota. Í dag eru reknar nokkrar verslanir sem sérhæfa 
sig í að þjónusta áhugafólk um gerjun drykkja. Úrval og gæði hráefna er mjög mikið og almennt má segja 
að drykkir sem gerjaðir eru heima fyrir séu í háum gæðaflokki.

Í nágrannalöndum okkar og almennt í öllum vestrænum ríkjum ríkir sú regla að gerjun drykkja heima við 
til einkanota sé leyfileg. Ísland er eitt með mörk áfengisprósentu það lága að gerð flest allra léttra 
áfengra drykkja er í raun ólögleg. Sú tillaga sem nú liggur fyrir hljómar svo:

Eftirfarandi breytingar verða á 2. mgr. 4. gr. laganna:

a. Orðin „einkaneyslu eða“ ía-liðfalla brott.
b. Á eftir a-lið kemur nýr stafliður, svohljóðandi: að framleiða áfengi til 
einkaneyslu með eimingu.

2. gf. 

Á eftir orðunum „ leyfi tilframleiðslu áfengis “ í 1. mgr. 6. gr. laganna kemur: í 
atvinnuskyni.

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Fágun fagnar því að tillit hefur verið tekið til fyrri umsagnar með breytingunni á 1. mgr. 6. gr 
laganna í nýju frumvarpi.



Um Fágun

Félag áhugafólks um gerjun, eða Fágun, eru samtök fólks sem hefur sameiginlegt áhugamál að stuðla að 
bættri þekkingu og menningu í gerð gerjaðra matvæla. Tilgangur félagsins er að:

• Sameina áhugafólk um gerjun.
• Miðla þekkingu á gerð gerjaðrar matvöru og menningu henni tengdri.
• Stuðla að bættri ímynd heimagerjaðra matvæla.
• Stuðla að lagabreytingum til að heimila gerjun drykkja til einkanota. Í starfssemi og reglugerðum

félagsins vísar hugtakið gerjun til beitingar örvera í gerð matvæla og drykkja.

Í því skyni starfrækir félagið heimasíðuna fagun.is þar sem spjallhópar eru aðgengilegir öllum. Einnig 
stendur félagið fyrir námskeiðum, keppnum og viðburðum til að vekja áhuga almennings og félagsmanna 
á efninu.
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