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Það er mikilvægt að CBD komist í almenna sölu sem fæðubótaefni á Islandi. CBD 
getur hjálpað fólki sem þjáist á hverjum degi af líkamlegum verkjum, vanlíðan eða 
andlegum kvillum og þarf annars að nota verkjalyf, ópíóðalyf, geðlyf eða önnur lyf 
sem hafa mörg hver slæmar aukaverkefnir, eru jafnvel hættuleg, oft ávanabindandi 
og erfitt að hætta á þeim.

Það er mikilvægt að fólk skilji að CBD skaðar engan og er hvorki vímugjafi né 
ávanabindandiþví mjög góður kostur til þess að draga úr þjáningum fólks sem þjáist 
til dæmis vegna bólgusjúkdóma.

Nefnt hefur verið að áhættan við að leyfa CBD sem fæðubótarefni felist í því að þá 
verði fluttar inn vörur sem uppfylla ekki lágmarks gæðastaðla. Auðvelt væri að koma 
í veg fyrir það með því að krefjast þess að Matvælastofnun veiti leyfið og samþykki 
þá eingöngu þau fæðubótarefni sem koma frá traustum fyrirtækjum með t.d. GMP 
gæðavottun. Má þar nefna Charlotte's Web, Cibdol, HempMeds, Bluebird Botanicals, 
Lazarus og fleiri fyrirtæki þar sem gæðaeftirlit er til fyrirmyndar.

Afar hæpið er að skilgreina hreinar CBD olíur sem lyf, enda unnar beint úr 
iðnaðarhampsplöntunni og blandað út í matarolíur til að auðvelda inntaöku. Þær eru 
því hvorki tilbúnar né blandað manngerðum efnum. Bent hefur verið á að í 
rannsóknum sé CBD skilgreint og rannsakað sem næringarefni enda hafi líkaminn 
sérstaka móttakara fyrir CBD. Líkaminn lítur því ekki á CBD sem aðskotaefni.

I Þýskalandi er hefð fyrir því að fólk noti fyrst fæðubótaefni eða jurtalyf áður en 
hefðbundin kemísk lyf eru notuð.
Árið 2010 notuðu 70% þjóðverja jurtalyf samanborið við 52% árið 1970. Á Islandi er 
þessu öfugt farið og við notum nánast eingöngu hefðbundin kemísk lyf sem eru meiri 
inngrip, hafa meiri aukaverkanir og einnig dýrari og kostnaður þjóðfélagsins því meiri 
en hann þarf að vera.
https://www.hindawi.com/journals/ecam/2012/294638/

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 hætta á misnotkun

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

https://www.hindawi.com/journals/ecam/2012/294638/


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

3. Cannabidiol is not listed in the schedules of 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 hafa hindrað innflutning á CBD fæðubótaefnum eru sérlög um ávana- 
og fíkniefni þar Kannabis er talið upp sem eitt af þeim ávana- og fíkniefnum sem sé 
bannað. Þessi lög voru væntanlega samin með það í huga að kannabis sem vímugjafi 
væri ólöglegt, en ekki kannabis sem fæða eða hráefni í nýtjahluti.

Nýlega gaf Lyfjastofnun út það álit að hún líti svo á að kannabisplantan í heild sinni sé 
bönnuð á Íslandi, óháð magni THC í henni (þ.m.t. iðnaðarhampur) og hefur því 
undanfarna mánuð bannað innflutningi á iðnaðarhampsfræjum sem sáðvöru. Til að 
gæta jafnræðis þyrfti því einnig að stöðva innflutning á matvælum úr 
iðnaðarhampsfræjum (hampfræ, hampfræolía, hamppróteinduft o.s.frv.) sem eru 
seld í matvöruverslunum, fuglafræjum sem innihald iðnaðarhampsfræ, klæðnað og 
annan textíl úr iðnaðarhampi, bíla og flugvélar sem innihalda innra byrði úr 
iðnaðarhampi, strigapoka, reipi, segl og aðra nytjahluti úr iðnaðarhampi o.s.frv. Má 
einnig sérstaklega nefna bjór, en humlar eru af kannabisætt. Hann ætti því 
skilyrðislaust að banna.

Að auki hefur Umhverfisstofnun leyft innflutning á húðvörum sem innihalda CBD.
Efni í húðvörum sem frásogast hindrunarlaust í gegnum húð, eins og sannað hefur 
verið að CBD geri, hefur ef eitthvað er, meiri (bein) áhrif á líkamann en þau efni sem 
fara í gegnum meltingarveg eftir inntöku og þar með í gegnum lifrina. Því eru engin 
rök fyrir því að banna CBD til inntöku sem fæðubótarefni, en leyfa CBD húðvörur.

Niðurstaða Hampfélagsins er sú að það eru engin rök við getum komið auga á sem 
mæla gegn því að leyfa CBD í almennri sölu og því styðjum við þessa þingsályktun 
heilshugar.

Aðrir punktar:
• Þingsályktunartillagan er vel unnin og í samræmi við það sem Hampfélagið 

hefur bent á.
• Áríðandi er að CBD verði gert aðgengilegt sem fæðubótaefni enda í flestum 

tilfellum framleitt sem slíkt. Þannig er almenningi gert kleift að nálgast CBD 
sér til heilsubótar. Ef CBD verður flokkað sem lyf þá mun aðgengi almennings 
verða mjög takmarkað og háð mögulegum fordómum og vanþekkingu lækna 
á heilsubætandi áhrifum hampsins.

• CBD sem lyf hefur misst náttúrulega eiginleika sína og er því ekki sú afurð sem 
almenningur sækist eftir.

https://www.who.int/medicines/access/controlled-


• CBD sem fæðubótaefni er einnig fjárhagslega hagkvæmt fyrir bæði neytendur 
og skattgreiðendur. Þekkt er að þegar fæðubótarefni hafa verið markaðssett 
sem lyf margfaldast verðið á þeim. Vegna mikillar ásóknar almennings í CBD 
gæti lyfjakostnaður ríkisins aukist verulega ef CBD yrði eingöngu leyft sem lyf 
ef læknar bregðast við þeirri eftirspurn með því að fara að ávísa því í miklum 
mæli -  algerlega að nauðsynjalausu.

• Ef CBD verður eingöngu leyft sem lyf mun hinn gríðarstóri „grái 
markaður" með CBD olíur halda áfram og auka líkur á viðskiptum með 
falsaðar vörur.

• CBD sem fæðubótarefni getur dregið umtalsvert úr lyfjakostnaði ríkisins og 
aukið lífsgæði almennings.

• Hampur (plöntuheiti kannabis) hefur fylgt mannkyninu eins langt aftur og 
vísindamenn komast. Hampur var m.a. algengt skepnufóður og í gegnum 
dýrafurðir (kjöt, egg, mjólk...) fékk fólk því CBD. Þegar hampur var bannaður 
um miðja síðustu öld, hvarf CBD úr fæðukeðjunni. Ýmsir hafa komið með þá 
tilgátu að það hafi haft skaðleg áhrif á heilsu almennings og það sé meðal 
annars ástæðan fyrir því að fólk finni svo mikinn mun á sér þegar það byrjar 
að taka CBD, svipað og þegar fólk sem þjáist af skorti á lífsnauðsynlegum 
fitusýrum, vítamínum og/eða steinefnum byrjar að taka slíkt inn. Því er 
nauðsynlegt að koma CBD aftur inn í fæðukeðju mannskepnunnar.
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