
Frumvarp til laga til breytinga á 
lögum um ávana og fíkniefni nr. 

65/1974 - iðnaðarhampur



Á eftir 2. gr. a laganna kemur ný grein, 2. gr. b, svohljóðandi:
Þrátt fyrir ákvæði 4. mgr. 2. gr. er Matvælastofnun heimilt að leyfa 
innflutning á fræjum af tegundinni Cannabis sativa. Eingöngu er heimilt 
að veita leyfi skv. 1. mgr. ef skilyrði í reglugerð skv. 3. mgr. eru uppfyllt. 
Ráðherra sem fer með málefni landbúnaðar skal setja reglugerð um 
veitingu undanþágu til innflutnings fræja. Í  reglugerðinni skal m.a. 
kveða á um veitingu leyfis til innflutnings ásamt skilyrðum og 
takmörkunum á innflutningi. Matvælastofnun skal hafa eftirlit með 
innflutningi á fræjum skv. 3. gr., sbr. 7. gr. laga um eftirlit með fóðri, 
áburði og sáðvöru, nr. 22/1994.
• Frumvarpið er samið af starfshóp sem skipaður var sumarið 2020. 

( Fulltrúar frá HRN, ANR, MAST og LST)



Tilefni lagasetningar

• Samkvæmt 2. gr. laga um ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974 er varsla og 
meðferð ávana- og fíkniefna sem talin eru upp í 6. gr. laganna óheimil á 
íslensku forráðasvæði.

• 6. gr. laganna telur upp ávana- og fíkniefni sem eru óheimil á íslensku forráðasvæði 
samkvæmt lögunum. Þar á meðal er efnið kannabis. Iðnaðarhampur eða fræ til 
ræktunar á iðnaðarhampi fellur undir yfirheitið kannabis eða „Cannabis sativa" í 
lögum um ávana- og fíkniefni þar sem virka innihaldsefnið Tetrahydrocannabinol 
(aímennt skammstafað THC) getur verið hluti af jurtinni.

• Af þessu leiðir að til þess að heimila ræktun iðnaðarhamps þurfti að breyta reglugerð 
sem sett er með stoð í lögum um ávana- og fíkniefnum og setja þar inn 
undanþáguákvæði frá þessu almenna banni.

• Iðnaðarhampur er þó ekki ávana- eða fíkniefni heldur nytjaplanta.
• Því óeðlilegt að Lyfjastofnun sé ábyrgt fyrir verkefnunum.
• Eðlilegra að Matvælastofnun hafi yfirumsjón.



Efni frumvarpsins

• Gert er ráð fyrir því að sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra setji 
reglugerð sem kveður á um á hvaða forsendum aðkoma 
Matvælastofnunar skuli vera, meðal annars varðandi plöntuheilbrigði, 
álitsumleitan til annarra stjórnvalda varðandi umsækjendur um leyfi 
og heimildir aðila til endursölu yrkja

• Ræktun iðnaðarhamps mun fara eftir þeirri reglugerð, ásamt almennum 
lögum um ræktun, s.s. lög um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru, nr. 
22/1994, reglugerð nr. 301/1995 um eftirlit með sáðvöru.

• Að lokum mun heilbrigðisráðuneytið fella á brott breytinguna frá 
2020 í reglugerð um ávana- og fíkniefni og þar með er flutningum á 
verkefnum tengdum iðnaðarhampi lokið.


