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Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um sérstaka þróunaráætlun og tilraunaverkefni 
fyrir ræktun lyfjahamps og notkun kannabislyfja í lækningaskyni

Lyfjastofnun vísar til beiðni Velferðarnefndar Alþingis frá 19. maí 2021 um umsögn um tillögu til 
þingsályktunar um sérstaka þróunaráætlun og tilraunaverkefni fyrir ræktun lyfjahamps og notkun 
kannabislyfja í lækningaskyni.

Í tillögunni er lagt til að tilraunaverkefni til fjögurra ára verði sett á fót að danskri fyrirmynd sem 
felur í sér að stofnaður verði starfshópur sem hafi það hlutverk að útbúa frumvarp sem heimili 
fyrirtækjum að sækja um leyfi fyrir ræktun lyfjahamps til kannabisræktunar og til framleiðslu og 
dreifingar á kannabislyfjum í lækningaskyni.

Lyfjastofnun vekur athygli á því að gerðar eru strangar gæðakröfur til framleiðslunnar í þeim 
löndum þar sem hún hefur verið heimiluð, til að mynda í Danmörku og Hollandi. Stofnunin bendir á 
því að umrædd framleiðslustarfsemi skal lögum samkvæmt lúta sömu kröfum og gilda um aðra 
leyfisskylda lyfjaframleiðslustarfsemi. Til grundvallar slíkri starfsemi myndu gilda lyfjalög nr. 
100/2020, reglugerð nr. 893/2004 um framleiðslu lyfja, með síðari breytingum, og evrópskar 
leiðbeiningar um góða starfshætti við lyfjagerð (EU GMP). Svo þingsályktunartillagan skapi 
raunhæfar væntingar telur Lyfjastofnun rétt að texti hennar, eða a.m.k. texti greinargerðar sem 
fylgir tillögunni taki mið af framansögðu.

Lyfjastofnun er líkt og áður tilbúin að svara spurningum um málið sem stofnunin getur svarað sem 
og að koma á fund velferðarnefndar til að ræða efni umræddrar þingsályktunartillögu.

F.h. Lyfjastofnunar,

Brynja Kristín Magnúsdóttir

Bréf þetta er undirritað með fullgildri rafrænni undirskrift samkvæmt lögum nr. 55/2019 um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir 
rafræn viðskipti.

Póstfang/Address: Vínlandsleið 14 | 113 Reykjavík | Iceland | Sími /Tel. +354 520 2100 | Fax +354 561 2170
lyfjastofnun@lyfjastofnun.is | www.lyfjastofnun.is

mailto:lyfjastofnun@lyfjastofnun.is
http://www.lyfjastofnun.is


Undirritunarsíða

Brynja Kristín Magnúsdóttir

Undirritað af:
Brynja Kristín 
Magnúsdóttir 
1507952659 
Dags: 02.06.2021 
Tími: 15:59:54 
Ástæða: Samþykkt 
Signet ID: bb8d218a- 
7880-4099-bc45- 
0d254bc592b1


