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Heilbrigðisráðuneytið 
Skógarhlíð 6 
105 Reykjavík

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974 
(iðnaðarhampur), 644. mál.

151. löggjafarjping 2020-2021. 
Þingskjalll07 — 644, mál. 
Stjórnarfrumvarp.

Frum varp til laga

um breytingu á lögum um ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974 (iðnaðarhampur).

Frá heilbrigðisráðherra.

1.gr.
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 a f tegundinni Cannabis sativa.
Eingöngu er heimilt að veita leyfi skv. 1. mgr. e f 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,

2.gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Hampfélagið og Samtök smáframleiðenda matvæla (hér eftir nefnd „félögin") fagna því að tekið hafi 
verið tillit til beggja megin athugasemda okkar í umsögn okkar um frumvarpsdrögin. Þær snerust 
annars vegar um að taka út það skilyrði að iðnaðarhampsfræ megi flytja inn „íþeim  tilgangi einum 
að rækta iðnaðarhamp" og að ekki eigi að þurfa undanþágu frá lögum um ávana- og fíkniefni til 
innflutningsins, þar sem iðnaðarhampur sé hvorugt.

Nú stendur: „Eingöngu er heimilt að veita leyfi..." í stað „Eingöngu er heimilt að veita undanþágu..." 
og brottfallið úr línu tvö í 1. gr. „íþeim  tilgangi einum að rækta iðnaðarhamp".

Aðeins það síðarnefnda er tilgreint í kafla 5. Samráð í greinargerðinni með frumvarpinu.
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Eins og kom fram í umsögninni um frumvarpsdrögin styðja félögin eindregið niðurstöðu 
starfshópsins um „að færa stjórnsýslu og verkefni í  tengslum við málefnið, þ.e. leyfi til innflutnings á 
fræjum tegundarinnar Cannabis Sativa, frá Lyfjastofnun til Matvælastofnunar",

enda, eins og segir í greinargerðinni með lögunum „Plönturækt, þ.m.t. ræktun iðnaðarhamps fellur í  
eðli sínu ekki undir verksvið Lyfjastofnunar og því eðlilegra að verkefni tengd iðnaðarhampi séu á 
ábyrgð Matvælastofnunar. Þá má benda á að iðnaðarhampur er ekki ávana- eða fíkniefni heldur 
nytjaplanta og því eðlilegra að fræ  til ræktunar á honum falli undir lög um eftirlit með fóðri, áburði 
og sáðvöru, nr. 22/1994, sem Matvælastofnun hefur eftirlit með að sé framfylgt, en ekki lög um 
ávana- ogfíkniefni, nr. 64/1974."

Jafnframt er jákvætt að eftirfarandi sé tekið fram í greinargerðinni „Hámarksmagn THC er ísam ræ m i 
við sameiginlega landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins." því það gefur skýrt til kynna að ef 
viðmiðunarmagnið breytist innan ESB, sem er 0,2% í dag, muni reglugerðin hér á landi vera uppfærð 
til samræmis. Það tengist ábendingu okkar í fyrri umsögn okkar og gætir örlítils misskilnings í kafla 5. 
Samráð í greinargerðinni þar sem sagt er frá henni. Í umsögninni sögðum við:

Við tökum undir það og viljum jafnframt hvetja ráðuneytið til að fylgjast vel með þróun 
löggjafar Evrópusambandsins sem löggjöfin hér á landi byggir á og uppfæra hana án tafar í  
samræmi við breytingar sem á henni verða gerðar. Dæmi um væntar breytingar er ef 
Evrópuþingið samþykkir að hækka viðmiðunarmörk THC úr 0,20% í  0,30%, en það mál er í  
löggjafarferli hjá Evrópusambandinu og búist er við að verði samþykkt.

Í kaflanum Samráð í greinargerðinni stendur „ Tveir umsagnaraðilar óskuðu eftir þvíað  
viðmiðunarmörk THC yrðu hækkuð og vísuðu þar til tillögu Evrópuþingsins um að mörkin yrðu 
hækkuð í  0,3%. Hvorki var gefið upp hvaða tillögu Evrópuþingsins væri um að ræða né vísað í 
umræðu tengda henni. Löggjöf Evrópusambandsins og nágrannalanda Íslands miðast við 0,2% af 
THC-magni og sameiginleg yrkisskrá Evrópusambandsins miðast við yrki þar sem magn THC í  fræinu 
er aðhám arki 0,2%."

Þess ber að geta að þessi tillaga er hjá Evrópuþinginu; hún er s.s. ekki búin í löggjafarferlinu hjá ESB 
eins og starfsmaður ráðuneytisins upplýsti okkur um í samskiptum okkar við hann í byrjun árs þegar 
við vorum að grennslast fyrir um hana.

Í sama kafla er einnig vísað til ábendinga okkar varðandi yrki sem eru ekki í sameiginlegu EES-skránni

Við vekjum athygli á því að ofangreind takmörkun á leyfilegum yrkjum við þau sem eru á 
sameiginlegri EES-skrá yfir yrki nytjaplantna ílandbúnaði, getur gert ræktendum hér á landi 
erfiðara fyrir að finna þau yrki sem best henta breiddargráðu landsins. Með því að leyfa yrki 
frá Kanada sem dæmi og öðrum löndum utan EES sem hafa sambærilegt loftslag, aukast 
líkurnar á að finna yrki sem henta sérstaklega vel á Íslandi. E f það er ekki mögulegt getur 
ráðuneytið þrýst á um að yrki sem talin eru geta þrifist vel hér á landi verði bætt við skrána.

Í kaflanum Samráð segir: „Jafnframt óskuðu umsagnaraðilar eftir því að samþykkt yrki yrði ekki 
takmarkað við sameiginlega yrkisskrá heldur yrði heimildin rýmkuð til að heimila meðal annars 
innflutt fræ  frá Kanada. Var það rökstutt með vísan til þess að loftslag í  Kanada og á Íslandi væri á 
vissan hátt sambærilegt. Íslensk stjórnsýsla er o f fámenn til þess að ráða við það verkefni að halda
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úti sinni eigin yrkisskrá. Öll ríki á Evrópska efnahagssvæðinu styðjast við fyrrnefnda yrkisskrá 
Evrópusambandsins þrátt fyrir afar mismunandi loftslag."

Við áttum okkur á því að íslensk stjórnsýsla sé of fámenn til þess að ráða við það verkefni að halda úti 
sinni eigin skrá, en hvetjum ráðuneytið til að koma ábendingum frá ræktendum um hentug yrki sem 
eru ekki í sameiginlegu EES-skránni til viðeigandi aðila svo þeim verði mögulega bætt við hana, eins 
og kom fram í umsögninni. Þess bera að geta að þó öll ríki innan EES styðjist við fyrrnefnda yrkisskrá 
er ræktun iðnaðarhamps tiltölulega ný af nálinni og skammt komin í EES ríkjum á norðlægum slóðum 
og því augljóst að til séu yrki í öðrum heimshlutum sem gætu hentað betur hér á landi en þau sem nú 
þegar eru í skránni.

Félögin eru sammála því að eðlilegt sé að ráðherra sem fer með landbúnaðarmál setji reglugerðina 
enda um fræ til ræktunar nytjaplantna að ræða og taka því undir eftirfarandi: „Frumvarpið felur ísé r  
nýtt ákvæði sem gerir ráð fyrir að ráðherra sem fer með landbúnaðarmál setji reglugerð sem kveður 
á um veitingu leyfis til innflutnings og skal þar meðal annars koma fram  nánari skilyrði og 
takmarkanir á innflutningi, meðferð og vörslu þeirra fræja sem frumvarpið nær til. Er lagt til að 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra fá i þetta hlutverk þar sem ræktun iðnaðarhamps fellur í  eðli 
sínu ekki undir verksvið heilbrigðisráðherra og því eðlilegra að sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra 
mæli nánar fyrir um framkvæmdina."

Eins er eðlilegt að afurðir sem unnar eru úr iðnaðarhampi lúti þeirri löggjöf sem afurðin fellur undir, 
eins og útskýrt er í kafla 3.1 Afurðir úr iðnaðarhampi í greinargerðinni. Það dregur verulega úr þeirri 
óvissu sem ríkt hefur hér á landi varðandi vinnslu ólíkra vara úr iðnaðarhampi.

Niðurstaðan er því sú að félögin hafa engar athugasemdir við þetta frumvarp eða greinargerðina að 
undanskildri örlítilli ónákvæmni í samráðskaflanum. Við hvetjum því til að frumvarpið verði samþykkt 
óbreytt en samráðskaflinn í greinargerðinni uppfærður.

Virðingarfyllst,

f.h. stjórnar Hampfélagsins f.h. stjórnar SSFM

Sigurður Hólmar Jóhannesson
Formaður

hampfelagid.is 
hampfelagid@gmail.com 
Súlunesi 20, 210 Garðabæ

Oddný Anna Björnsdóttir
Framkvæmdastjóri

ssfm.is
ssfm@ssfm.is
Borgartúni 35, 105 Reykjavík
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