
Reykjavík, 5. maí 2021

105. mál, þmgsályktunartillaga 
151. löggjafarþing 2020-2021.

Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um CBD í almennri sölu

Mikil verðmæti eru fólgin í ræktun og úrvinnslu iðnaðarhamps á Íslandi þar sem allir plöntuhlutarnir 
nýtast. Dæmi um notagildi hamps má sjá á meðfylgjandi skýringarmynd. Vinnsla kannabínóðans CBD 
af blómum og laufum plöntunnar til að nýta í fæðubótarefni, matvæli, húð- og snyrtivörur skapar 
mestu verðmætin.1

Fyrir þá tugi bænda sem hyggja á 
ræktun iðnaðarhamps á samtals 
a.m.k. 150 hekturum í sumar - og 
vafalaust á ört stækkandi landsvæði 
með hverju árinu sem líður - er leyfi til 
fullrar nýtingar allrar plöntunnar 
mikið hagsmunamál og brýnt að 
niðurstaða komist í það mál á næstu 
vikum svo þeir geti gert sín plön 
varðandi ræktun í sumar og 
úrvinnslu í haust.

Rétt er að rifja upp að ein af 15 
aðgerðum ríkisstjórnarinnar á sviði 
landbúnaðar og sjávarútvegs til að 
bregðast við áhrifum COVID-19 
veirunnar á þessar greinar voru 8) 
Ráðstafanir til að stuðla að ræktun 
iðnaðarhamps hér á landi.2 Sú aðgerð 
er til lítils ef bændur mega ekki nýta 
verðmætasta hluta uppskeru sinnar 
og innlendir framleiðendur ekki 
framleiða og selja vörur sem innihalda 
CBD.

1 https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/cannabidiol-cbd- 
market?fbdid=IwAR0kqrEoh4eO3oeQGRkJvDlrFbMTmg Bsq1bOpka9ejlan6CUTL2U8RywVk
2 https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/03/27/Adgerdir-til-ad-maeta-ahrifum-COVID-19-a-landbunad-og- 
sjavarutveg
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Fyrir þær þúsundir - og þá ekki síst úr röðum eldra fólks - sem bíða þess í ofvæni að Alþingi heimili 
viðskipti með CBD fæðubótarefni á Íslandi er aðgengi að því einnig afar mikilvægt.

Ástæður mikillar sóknar í CBD fæðubótarefni eru margvíslegar. Fólk notar það meðal annars við 
kvíða, streitu, þunglyndi og svefntruflunum. Eins er það mikið notað til að lina allskyns verki og 
óþægindi, t.d. í stoðkerfinu og meltingarveginum, við bólgum og höfuðverk. Það er einnig notað við 
meðhöndlun sjúkdóma, t.d. taugasjúkdóma, flogaveiki og krabbameina, oftast samhliða 
hefðbundnum lyfjum í samráði við lækna. Til viðbótar njóta CBD kremin, sem meðal annars eru seld í 
apótekum, mikilla vinsælda hér á landi og eru einkum notuð við allskyns húðvandamálum eins og 
exemi, psóríasis og unglingabólum, en einnig til að meðhöndla bólgur og verki.

Flækjustigið tengt CBD er að ekki hefur verið til samræmd löggjöf, skilgreiningar eða reglur um það 
milli landa, t.d. innan ESB, en nýverið hafa orðið mikilvægar vendingar á því sviði. Sameinuðu 
þjóðirnar (UN) tóku sem dæmi CBD af lista sínum yfir eiturlyf í ágúst 2020 og settu í neðanmálsgrein 
að 'preparations containing predominantly CBD and not more than 0.2 % delta-9- 
tetrahydrocannabinol are not under international control'.3

Í nóvember 2020 úrskurðaði Evrópudómstóllinn í Lúxemborg að ríkjum innan ESB væri óheimilt að 
hindra viðskipti með CBD þar sem það flokkaðist sem matvæli og væri hvorki vímugefandi né 
skaðlegt fólki. Ef eitthvert ríki vildi takmarka viðskiptafrelsi með CBD vegna skaðlegra áhrifa yrði 
það að færa haldbærar sönnur á hina meintu skaðsemi.4 Í bréfi framkvæmdastjórnar ESB eftir 
dóminn segir: "In light of the comments received from applicants and of the recent Court's judgment 
in case C-663/184, the Commission has reviewed its preliminary assessment and concludes that 
cannabidiol should not be considered as drug within the meaning of the United Nations Single 
Convention on Narcotic Drugs of 1961 in so far as it does not have psychotropic effect. As a 
consequence, cannabidiol can be qualified as food, provided that also the other conditions of Article 
2 of Regulation (EC) No178/2002 are met."5

Á Íslandi var ræktun iðnaðarhamps heimiluð í fyrravor6 og nú liggur fyrir Alþingi stjórnarfrumvarp um 
breytingu á lögum um ávana- og fíkniefni (iðnaðarhampur) sem færir stjórnsýslu og verkefni í 
tengslum við málefnið, þ.e. leyfi til innflutnings á fræjum tegundarinnar Cannabis Sativa, frá 
Lyfjastofnun til Matvælastofnunar7 sem er mikilvæg og jákvæð breyting. Sömuleiðis er heimilt að 
flytja inn og selja CBD húð- og snyrtivörur.8

Framleiðsla, innflutningur og sala á CBD til inntöku, s.s. í formi hylkja og olíu eða sem innihaldsefni í 
matvælum, er hins vegar ekki leyfð á grundvelli afstöðu Lyfjastofnunar, þ.e. ekki á grundvelli neinna 
laga eða reglugerðar. Þess má geta að innflutningur á CBD fæðubótarefnum var heimill og á forræði 
Matvælastofnunar fram til ársins 2018 þegar Lyfjastofnun ákveður að flokka CBD sem lyfjaefni á 
þeim forsendum að á markað væri komið lyf sem innihéldi CBD og þar með væri ekki hægt að 
skilgreina CBD sem fæðubótarefni. Sú afstaða er einkennileg. Þýðir það að ef lyfjaframleiðandi

3 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-004626 EN.html
4https://curia.europa.eu/iuris/document/document.isf?text=&dodd=233925&pageIndex=0&dodang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part
=1&cid=8247215
5 https://hemptoday.net/european-commission-reverses-position-cbd-not-a-narcotic
6 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/nu-ma-flytia-inn-idnadarhamp-leidbeiningar
7 https://www.althingi.is/altext/151/s/1107.html
8 https://ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Efni/Snyrtivorur/CBD afsta%C3%B0a UST 1.pdf
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ákveður sem dæmi að setja D-vítamín í lyf, yrði D-vítamín þá endurskilgreint sem lyf og bannað sem 
fæðubótarefni?

Á meðan þessi afstaða Lyfjastofnunar ræður för hér á landi leita þúsundir krókaleiða til að nálgast 
efnið í örvæntingu sinni til að lina allskyns þjáningar. Af þeim sökum þrífst hér gríðarstór grár 
markaður með CBD, að stórum hluta á opnum síðum og hópum á samfélagsmiðlum og jafnvel í 
fjölmiðlum. Brýnt er að þau lög og reglur sem við förum eftir í samfélaginu endurspegli 
raunveruleikann og að stjórnvöld bregðist við ákalli almennings þegar þær gera það ekki. Með því að 
færa viðskipti með CBD af gráa markaðinum yfir á hinn löglega aukast ekki aðeins tekjur ríkissjóðs, 
heldur færist hann undir eftirliti opinberra aðila sem um leið geta gert eðlilegar kröfur um gæði og 
áreiðanleika.

Núverandi flokkun Lyfjastofnunar á CBD er augljóslega úrelt og gerum við því þá eðlilegu kröfu að 
ráðherra fari þess á leit við Lyfjastofnun að endurskoða afstöðu sína í málinu, án tafar. Íslenskir 
bændur, framleiðendur og neytendur eiga heimtingu á því.
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Viðauki 1

Athugasemdir Hampfélagsins við umsögn Embættis Landlæknis frá 10. janúar 2020

Í umsögn Embættis Landlæknis frá 10. janúar 2020 segir: „Þó er Matvæla- og lyfjastofnun 
Bandaríkjanna (FDA) með ákveðinn fyrirvara og bendir á að CBD gæti valdið lifrarskaða, haft áhrif á 
umbrot lyfja, aukið áhrif slævandi lyfja og áfengis og fleira."

Við viljum benda á að nýleg rannsókn sem Validcare framkvæmdi í Bandaríkjunum, að beiðni FDA, 
hefur verið birt og sýna bráðabirgðaniðurstöður að dagleg inntaka CBD fæðubótaefnis hefur ekki 
neikvæð áhrif á lifrina9 og því eru þessar áhyggjur Embættis Landlæknis með öllu óþarfar.

Sýnt hefur verið fram á að virkni ópíóðalyfja og sumra flogalyfja eykst með inntöku CBD og því er 
ráðlagt að minnka inntöku slíkra lyfja ef einstaklingur er að taka CBD fæðubótaefni, en það er jákvæð 
aukaverkun því ofneysla ópíóðalyfja er orðinn einn alvarlegast heilbrigðisvandi heimsins í dag og 
aukaverkanir flogalyfja geta verið slæmar.

Embætti Landlæknis segir: „Það er engin aðkallandi þörf á að leyfa CBD, ekki hefur ennþá tekist að 
sýna fram á neina gagnsemi CBD með góðum rannsóknum við sjaldgæfum tegundum af flogaveiki 
eins og að ofan greinir."

Það eru ákveðin öfugmæli í þessari setningu þar sem Embætti Landlæknis vitnar einmitt í rannsókn í 
sömu umsögn sem sýnir fram á gagnsemi CBD við illvíga flogaveiki. Gerð var sem dæmi 
langtímarannsókn á 607 sjúklingum með illviðráðanlega flogaveiki frá árinu 2014-2019 sem sýndi 
verulega fækkum á flogaköstum og voru aukaverkanir af CBD í lágmarki.10

Auk hennar eru þúsundir rannsókna á síðunni PubMed.gov sem heldur utan um útgefnar 
rannsóknir. Ef slegið er inn leitarorðið „CBD" koma upp 8.450 rannsóknir og er of víðamikið að fara í 
hverja og eina hér í þessari umsögn, en það er óhætt að segja að CBD fæðubótaefni er vel rannsakað 
og hefur verið sýnt fram á töluverða gagnsemi í mjög mörgum tilfellum.

9 https://validcare.com/press/validcares-clinical-study-reports-preliminary-results-of-cbd-liver-safety/
10 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31022635/
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