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CBD í almennri sölu

Umsögn:

Það er mikilvægt að CBD kom ist í alm enna sölu sem  fæðubótaefni á Íslandi.
CBD getur hjálpað fólki sem  þ jáist á hverjum degi af líkamlegum verkjum  eða af 
andlegum kvillum og þarf annars að nota ópíóðalyf eða geðlyf sem  eru hættuleg 
og oft ávanabindandi lyf.
Það er mikilvægt að fólk skilji að CBD er ekki vímugjafi, ekki skaðlegt og er ekki 
ávanabindandi og því mjög góður kostur til þess að minnka þjáningar fólks sem 
td. er að b erjast við bólgusjúkdóma.
CBD er ekki lyf enda unnið beint úr iðnaðarham pi án þess að vera blandað 
m anngerðum efnum.

World Health Organisation sendi frá sér skýrslu um CBD þar sem  áhersla er lögð 
á að CBD sé ekki skaðlegt, ekki ávanabindandi og ekki vímugjafi og því 
fullkomlega skaðlaust að leyfa það sem  fæðubótaefni og engin hæ tta á misnotkun

1. At present, there are no case reports o f  abuse or dependence relating to the 
use o f  pure CBD.

2. At present no public health problems (e.g. driving under the influence o f  
drugs cases, comorbidities) have been associated with the use o f  pure CBD.

3. Cannabidiol is not listed in the schedules o f  the 1961,1971 or 1988 United 
Nations International Drug Control Conventions.

https://www.who.int/medicines/access/controlled-
substances/CannabidiolCriticalReview.pdf

CBD er ekki á alþjóðlegum listum yfir ávanabindandi eða bönnuð efni

Einu lögin sem  stöðva það að CBD sé gert leyfilegt til alm ennar sölu eru lögin um 
ávana og fíkniefni sem  taka alm ennt á því að Kannabis sé bannað. Þessi lög voru 
gerð með það í huga að kannabis sem  vímugjafi væri ólöglegt, þarna var ekki 
verið að banna td. sölu á hampfræjum, ham fræolíu eða annari matvöru sem  gerð 
er úr ham pfræjum  sem  talin er ofurfæða enda engin hæ tta á misnotkun þegar 
kem ur að ham pfræjum  sem  innihalda einungis snefil af kannabinóðum.

Þessi lög voru ekki heldur gerð með það í huga að banna humla , Humulus 
lupulus,sem  eru af kannabisæ tt og eru notaðir í b jór m eðal annars en annars 
þyrfti að banna sölu á bjór.

Í þýskalandi er hefð fyrir því að fólk noti fyrst fæðubótaefni eða jurtalyf áður en 
hefðbundin lyf eru notuð.
Árið 2 0 1 0  notuðu 70%  þjóðverja jurtalyf sam anborið við 52%  árið 1970 . Á 
Íslandi er þessu öfugt farið og við notum nánast eingöngu hefðbundin lyf sem eru

https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-eftir-thingum/ferill/?ltg=150&mnr=285
https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/CannabidiolCriticalReview.pdf
https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/CannabidiolCriticalReview.pdf


m eiri inngrip og einnig dýrari og því einnig líka dýrari kostur fyrir þjóðfélagið í 
heild.
https://w w w .hindaw i.com /journals/ecam /2012/294638/

Það eru engin rök sem  m ér dettur í hug sem  mæla gegn því að leyfa CBD í 
alm ennri sölu og því styð ég þessa þingsályktun heilshugar.
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