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Umsögn Fágunar, Félags áhugafólks um gerjun, við 480. mál, lagafrum varp um  
breytingu á áfengislögum , nr. 75/1998 (afnám banns við heim abruggun til 
einkaneyslu). 151. löggjafarþing 2020-2021.

Heimagerjun m atvæ la hefur tengst m atarm enningu Íslendinga frá því fyrstu 

Íslendingarnir hófu hér búsetu og hefur bæði haldið lífi í fólki og glæ tt m enningu og 
m agaflóru landsm anna lífi allar götur siðan. Einn angi fjölbreyttrar m atarm enningar eru 
gerjaðir, he im abruggaðir drykkir, sem falla undir þetta breytingarfrumvarp á 

áfengislögum  75/1998 um heim abruggun.

Heim abruggun hefur blóm strað í öllum  nágrannalöndum  okkar um drykklanga hríð. Í 

Bandaríkjunum, til dæmis, var heim abruggun aftur gerð lögleg nokkuð seint, eftir að 
bannárin í upphafi 20. aldar höfðu gert hana útlæga. Þó er þar komin hart nær hálf öld 

síðan heim abruggun var leyfð með lögum í öllum  ríkjum þessa annars íhaldssam a 

lands. Í nágrannalöndum  okkar og alm ennt í öllum  vestræ num  ríkjum ríkir sú regla að 

gerjun drykkja heim a við til einkanota sé leyfileg. Ísland er eitt með mörk 

áfengisprósentu það lága að gerð flest allra léttra áfengra drykkja er í raun ólögleg.

Afnám banns við heim abruggun virðist alls staðar hafa borið með sér uppgang lítilla, 
staðbundinna brugghúsa, sem sæ kja innblástur, starfsfólk og hráefni í sitt nánasta 

umhverfi og laða þau oft einnig að sér ferðalanga og bjóráhugafólk m jög langar leiðir 

til að upplifa það sem borið er fram á slíkum stöðum.

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 dæ m is áfengan berja- og ávaxtasafa, m jöð sem er að uppistöðu uppleyst 
hunang, síder sem er að uppistöðu eplasafi, bjór og léttvín. Gera m á ráð fyrir að fjöldinn 

allur af Íslendingum  geri létta áfenga drykki á heimili sínu til einkanota sér til ánæ gju og 
yndisauka, þó svo nákvæm tala um þann fjölda liggi ekki fyrir.

Félagar í Fágun í gegnum  tíðina hafa e inm itt m arg ir haldið til starfa í brugghúsum  um 
allt land, eða tekið þátt í stofnun þeirra, eða heim abruggun vakið þannig áhuga að þeir 

hafa haldið utan í nám og kom ið aftur sem útlæ rðir bruggm eistarar og bætt m jög 
áfengism enningu Íslendinga á síðustu árum. Vöxtur litlu brugghúsanna á Íslandi hefur, 
hér eins og annars staðar, að mestu leiti verið knúinn áfram af áhuga heim abruggara



og hefur þessi starfsemi blásið m iklu lífi í þorp og byggðarlög um allt land undanfarinn 
áratug. Þessi handverks- og örbrugghús laða til sín gesti víða að og eru bæ jarfélögum  

sem hýsa þau til m ikils sóma, svo um er talað. Oft fylgir þessum brugghúsum  önnur 
starfsemi, eins og aukið m enningarlíf og listaviðburðir sem þá lyftir bæ jarbrag á enn 

hæ rra stig einnig.

Við teljum  að lögleg heim abruggun ætti ekki að hafa í för með sér aukna hættu á 

unglingadrykkju eða aukna m isnotkun áfengis. Þar skiptir t.d hráefniskostnaður, 
kostnaður við tæki og búnað og það sem sennilega hefur m esta fæ lingarm áttinn fyrir 
alla, löng, löng, m jög löng bið eftir að hæ gt sé að njóta drykkjanna sem bruggaðir eru 

heima. Hægir sú staðreynd sennilega á flestum sem ekki eru í þessu af ástríðunni einni 
saman, að bíða þurfi eftir hinum  heim abrugguðu veigum  í oft fjö lm argar vikur og /eða 

mánuði.

Ástríða fyrir næ rumhverfi sínu, hagnýting jurta, útsjónarsemi og sköpunarkraftur eru allt 

e inm itt kostir sem prýða m argt félagsfólk okkar í Fágun. Drykkir sem þau gerja, bæði 
með tilbúnu geri og náttúrulegu, eru sennilega alls staðar á m ögulegum  

gerjunarkvarða, frá 0,00% upp í 12-16%. Erfiðara, eða nær óm ögulegt, er að gerja 

sterkari drykki án þess að grípa til eim ingar, sem áfram skal vera bönnuð sam kvæ m t 

þessu frumvarpi.

Fágun fær reglulega fyrirspurnir og tekur á móti fólki sem hefur alla ja fna ekki hugmynd 

um að heim agerjun sem það stundar geti verið ólögleg og m æ tir það því á fundi til að 
sæ kja sér reynslu og hugmyndir. Fæ lingarm áttur laganna eins og þau eru nú eru harla 

lítil og fram kvæ m d þeirra virðist ekki benda til að mikill áhugi sé á að fram fylgja þeim 
m eðal almennings. Fólk, bæði sem tengist félaginu og sem við ræðum við almennt, 
virðist kom a af fjöllum  þegar við kynnum þeim staðreyndir málsins og m æ lum  með því 

að það haldi gerjuðum  drykkjum undir 2,25% til að vera ekki að brjóta áfengislögin. 

2,5% er nefnilega full langt gerjað skv. lögum, þó það sé einungis æ tlað til einkaneyslu.

Þessi staðreynd, að lögin heimili ekki heim abruggun til einkanota, kem ur nær öllum  á 
óvart, hvort sem um er að ræða almenning, löglæ rt fólk eða fulltrúa þjóðarinnar á 

alþingi er um þetta hefur verið rætt. Það skýtur því skökku við að áhugamál, sem er 
stundað af jafn m örgum  og raun ber vitni og gefur af sér reynslu og þekkingu sem 

undanfarin ár hefur leitt af sér fjö lm örg ný fyrirtæki, sé refsivert. Fágun, félag áhugafólks 
um gerjun, ítrekar stuðning við þetta lagafrum varp eins og það er lagt fram og hvetur 

félagið í leiðinni þ ingm enn í öllum  flokkum  til að skoða það með opnum  hug og að þeir 
íhugi að veita því brautargengi.



Þessi litla breyting á áfengislögum , sem felst í frumvarpinu, færir áhugafólki um gerjun 
betra umhverfi til að rækta sitt áhugam ál, gerir það löglegt, sem virkar þá vonandi sem 

hvatning til góðra verka og gerir vonandi þeim m enningararfi sem felst í gerjun 
m atvæ la og drykkja enn hærra undir höfði til framtíðar. Þá hæ ttir styrkur gerjaðs 
vínanda að skipta höfuðmáli við þetta annars saklausa og m einlitla áhugam ál, sem oft 

gerir venjulegt fólk að lögbrjótum  sér óafvitandi.

Um Fágun

Félag áhugafólks um gerjun, eða Fágun, eru sam tök fólks sem hefur sam eig in legt 

áhugam ál að stuðla að bættri þekkingu og m enningu í gerð gerjaðra matvæla. 

Tilgangur félagsins er að:

• Sam eina áhugafólk um gerjun.
• M iðla þekkingu á gerð gerjaðrar matvöru og m enningu henni tengdri.

• Stuðla að bættri ímynd heim agerjaðra matvæla.

• Stuðla að lagabreytingum  til að heim ila gerjun drykkja til einkanota.

Í starfsemi og reglugerðum  félagsins, sem stofnað var árið 2010, vísar hugtakið gerjun 
til beitingar örvera í gerð m atvæ la og drykkja. Í því skyni starfrækir félagið heimasíðuna 

fagun.is þar sem spja llhópar eru aðgengileg ir öllum. Einnig stendur félagið reglulega 

fyrir námskeiðum, keppnum  og viðburðum  til að vekja áhuga alm ennings og 

fé lagsm anna á efninu.
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Sigfús Örn Guðmundsson, ritari félagsins.


