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Efni: Umsögn IOGT á Íslandi um ,,Þingsályktunartillögu um sölu á CBD í almennri sölu. 150. löggjafarþing 
2019-2020. Þingskjal 321 — 285. mál.“[1]

IOGT á Íslandi leggst eindregið gegn þessari þingsályktunartillögu sem myndi leyfa notkun á CBD sem 
er efni sem hefur áhrif á endókannabínóíð-kerfi líkamans.

Bindindissamtökin IOGT vinna mikið með almenningi í grasrótarstarfi, þar kemur fram mikil andúð 
samfélagsins á frumvarpinu. Við fögnum því þegar kallað er eftir sérþekkingu frjálsra félagasamtaka sem eru 
virk í forvörnum og fjallað er um breytingar á lögum sem heyra til forvarna í landinu.

Tillaga þessi er í algerri mótsögn við heilbrigðisstefnu þessarar sem og fyrri ríkisstjórna.[2] [3] 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) bendir á að notkun vímuefna er þáttur í ósmitnæmum sjúkdómum og 
hvetur allar þjóðir til að draga úr neyslu vímuefna [4]

IOGT telur að allar tillögur um tilslökun á lögum gegn áfengi og öðrum vímuefnum vinni gegn 
heilbrigðisstefnu, Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Öll umræða 
um tilslakanir er óábyrg og veldur óvissu um hvort vímuefni séu minna hættuleg nú en áður. Það er á ábyrgð 
Alþingis að standi vörð um þá löggjöf sem snýr að áfengi og öðrum vímuefnum ásamt því að setja margfalt 
meira fé í meðferð og forvarnir því betra er heilt en vel gróið. IOGT á Íslandi telur allt of mikla áhættu tekna við 
tilslakanir á löggjöfinni og vill að fylgst sé betur með öðrum þjóðum til lengri tíma til að sjá þeirra reynslu því 
það eru ekkert rosalega umfangsmiklar rannsóknir sem hafa verið gerðar. Rannsóknir á langtímaáhrifum þess 
THC sem finnst í CBD olíunni hafa ekki verið rannsakaðar sérstaklega svo okkur sé kunnugt. Við höfum í raun 
ekki nægar upplýsingar í dag um CBD í læknisfræðilegum tilgangi til að taka áhættulausa ákvörðun.
Rannsóknir á aukaverkunum hjá einstaklingum sem nota CBD olíu hafa ekki verið rannsakaðar nægilega.

Fyrsti flutningsmaður þessarar þingsályktunartillögu hefur lýst því yfir í þingsal að hann vilji lögleiða öll 
fiknefni (líka framleiðslu og sölu). Virðist hann ætla að ná þessu markmiði sínu í þrepum. Með því að leyfa 
CBD hamp-olíu, kannabis-olíu eða hass-olíu þá er ýtt undir að það sé allt í lagi að neyta kannabis-efna.

Eitt af því sem þeir vilja leyfa CBD hamra á er notagildi hamps (eða iðnaðarhamps) bæði sögulega (reipi) og í 
dag. Það á síðan einhvern veginn að réttlæta að menn neyti CBD. Það er rökvilla - T.d. asperín er upprunalega 
komið úr berki víðitrjáa en það væri furðulegt ef læknir segðist ætla gefa þér asperín við verkjum af því að það 
sé svo gott að búa til körfur úr víðigreinum. Notkun á CBD til mannlegrar neyslu á að ákvarðast eingöngu af 
göllum þess og kostum. Iðnaðarhamp má framleiða án þess að nýta CBD.
Það er aldeilis óvíst hvort borgi sig að rækta iðnaðarhamp á Íslandi og við þurfum ekki að framleiða öll okkar 
lyf á Íslandi. Alþingi á að fara varlega í að gera þjóðina að einni stórri lyfjarannsókn. Vert er að hafa í huga að 
afurðir kannabisjurtarinnar lækna ekki sjúkdóma og geta valdið alvarlegum sjúkdómum eins og 
geðrofsjúkdómum. Það er líka rökleysa að tala um CBD hampolíu sem góða og holla af því hún sé „náttúruleg“ ! 
Baneitruðu frumefnin, blý, kvikasilfur og arsenik eru líka náttúruleg ásamt blásýru og nikótíni.

Í greinargerðinni stendur „ Í ljósi þess að CBD er ekki vímugjafi eru engin rök sem standa til þess að það skuli 
flokkað sem ávana- og fíkniefni eða lyf.“, en rétt áður stendur „CBD en hið síðarnefnda hefur m.a. verið notað 
... sem lyf. “ og „Bæði efnin hafa læknisfræðilegt notagildi“ . Efni getur vel flokkast sem lyf þó að það sé ekki 
vímuefni. CBD er kannabínóði sem virkar á endókannabínóíð-kerfið sem er hluti af taugkerfinu. Það er margt á



huldu með hvaða áhrif það hefur og margar rannsóknir á því í gangi. Kannski allt í lagi að bíða í 10 ár og sjá 
hvað setur? CBD og THC eru náskyld efnasambönd og þarf víst aðeins einföld efnahvörf til að breyta CBD í 
THC. Kannabis-plantan er með yfir 500 efnasambönd og þar af yfir 100 kannabínóða. Þeir eru flestir lítið
rannsakaðir og lítið vitað um virkni þeirra. Í CBD-hassolíu er því óvisst magn og fjöldi kannabínóða sem gætu
haft áhrift til góðs eða ills. Þeir gætu líka haft áhrif á hvernig CBD-efnið virkaði.

CBD olía getur innihaldið THC þó að í litlu mæli sé því erfitt er að mæla á milli. Það er ekki auðvelt að mæla 
magn THC í CBD olíu nema í þar til gerðum rannsóknarstofum. Utanumhald yrði flókið því útilokað er að 
mæla á vettvangi hvort um ólöglega vöru er að ræða.

Í Bandaríkjunum hefur verið leyft eitt lyf sem inniheldur eingöngu CBD. Lyfið er fyrir tvær mjög sjaldgæfar 
tegundir af flogaveiki. Helsta hliðarverkunin er hætta á lifrarskaða eða skemmdum. Hljómar ekki beint sem 
eitthvað sem ætti að vera í almennri sölu.[5]
FDA í Bandaríkjunum varar við notkun CBD hjá óléttum konum, konum með börn á brjósti.[6]
Við spurningunni hvort FDA hafi samþykkt einhverjar CBD vörur og hvor það sé einhverjir kostir? Hér má 
sjá svarið beint af heimasíðu FDA:
FDA has not approved any CBD products except for one yrescriytion drug to treat rare, severe forms o f seizure 
disorders in children. It is still unclear whether CBD has any other benefits. Other than the one approved 
prescription drug, CBD products have not been evaluated or approved by FDA for use as drugproducts. This 
means that we do not know:

• i f  they are safe and effective to treat a particular disease
• what, i f  any, dosage may be considered safe
• how they could interact with other drugs or foods
• whether they have dangerous side effects or other safety concerns

The clinical studies that supported the approval o f the one available CBD drug product identified risks related 
to the use o f CBD, including liver toxicity (damage), extreme sleepiness, and harmful interactions with other 
drugs.

Hér að neðan er myndrænt yfirlit frá Information is Beautiful (sjá mynd)[7] um niðurstöður vísindarannasókna á 
áhrif kannabis og einnig CBD eingöngu, á ýmsa sjúkdóma. (Smella á Filter -  CBD fyrir ofan grafið til að sjá 
eingöngu CBD. Niðri í hægra horni grafsins er hnappur sem hleður niður csv skjali með bakgrunnsgögnunum 
fyrir grafið)

Fyrir hönd Bindindissamtakanna IOGT á Íslandi
Björn Sævar Einarsson Formaður 
Aðalsteinn Gunnarsson Framkvæmdastjóri

[1] https://www.althingi .is/altext/ 150/s/0321.html
[2] https://www.velferdarraduneyti.is/media/rit-og-skyrslur-2014/Stefna-i-afengis--og-vimuvornum-desember- 
2013.pdf
[3] https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=a5aa63d9-d5b4-11e7-9422-005056bc530c
[4] http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2018/world-leaders-ncds/en/
[5] https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-drug-comprised-active- 
ingredient-derived-marijuana-treat-rare-severe-forms
[6] https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/what-you-should-know-about-using-cannabis-including- 
cbd-when-pregnant-or-breastfeeding
[7] https://buff.ly/ 2XqZ 7E3

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-drug-comprised-active-ingredient-derived-marijuana-treat-rare-severe-forms
https://www.althingi.is/altext/150/s/0321.html
https://www.velferdarraduneyti.is/media/rit-og-skyrslur-2014/Stefna-i-afengis--og-vimuvornum-desember-2013.pdf
https://www.velferdarraduneyti.is/media/rit-og-skyrslur-2014/Stefna-i-afengis--og-vimuvornum-desember-2013.pdf
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=a5aa63d9-d5b4-11e7-9422-005056bc530c
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2018/world-leaders-ncds/en/
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-drug-comprised-active-ingredient-derived-marijuana-treat-rare-severe-forms
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-drug-comprised-active-ingredient-derived-marijuana-treat-rare-severe-forms
https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/what-you-should-know-about-using-cannabis-including-cbd-when-pregnant-or-breastfeeding
https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/what-you-should-know-about-using-cannabis-including-cbd-when-pregnant-or-breastfeeding
https://buff.ly/2XqZ7E3



