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Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 65/1974 um ávana- og fíkniefni 

(iðnaðarhampur), 644. mál 

 

Í frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 65/1974 um ávana- og fíkniefni er lagt til að veita 
heimild fyrir innflutning á fræjum til ræktunar á iðnaðarhampi. Samtök iðnaðarins (hér eftir „SI 
eða Samtökin“) fagna þeim breytingum sem lagðar eru til í frumvarpinu enda réttara að 
ræktun iðnaðarhamps falli undir lög og eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru, undir eftirliti 
Matvælastofnunar en ekki undir lög um um ávana- og fíkniefni, undir eftirliti Lyfjastofnunar.  
 
Tæpt ár er síðan að reglugerðabreyting nr. 355/2020 var birt í Stjórnartíðindum þar sem 
innflutningur, meðferð og varsla fræja tegundarinnar Cannabis sativa var heimilaður. Frá þeim 
tíma hefur innflutningur á fræjum og ræktun iðnaðarhamps verið háður undanþágu 
Lyfjastofnunar en hlutverk stofnunarinnar er eftirlit með innflutningi, vörslu og meðferð efna við 
framleiðslu lyfja. SI fagna því að slíkt eftirlit verði fært til Matvælastofnunar sem fer nú þegar 
með eftirlit með innflutningi plantna, plöntuafurða og sáðvöru. Eins og fram kemur í greinargerð 
með frumvarpsdrögum, og SI hafa bent ítrekað á, þá er iðnaðarhampur ekki ávana- eða 
fíkniefni heldur nytjaplanta.  
 
Það er mat SI að þær breytingar sem lagðar eru til í frumvarpi um að færa heimildir, til 
innflutnings, skilyrði, meðferð og vörslu fræja sem frumvarpið nær til, frá heilbrigðisráðuneyti 
til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis og að Matvælastofnun verði falið umsjón með 
innflutningi fræja, séu löngu tímabærar. 
 
SI taka undir þær breytingar sem gerðar hafa verið á frumvarpinu frá því frumvarpsdrögin 
birtust á Samráðsgátt í lok febrúar. Eins og fram kemur í frumvarpi er heimild til innflutnings 
Cannabis sativa-fræja nú óháð því hvað eigi að vinna eða framleiða úr fræjunum sbr. kafla um 
Afurðir iðnaðarhamps sem er að finna í greinargerð með frumvarpi. Í umsögn SI frá 4. mars sl. 
hvöttu samtökin til þess að fallið yrði frá þröngu skilyrði um að heimila Matvælastofnun að veita 
undanþágu frá 1. og 2. mgr. 2. gr. laga nr. 65/1974 fyrir innflutning fræja tegundarinnar 
Cannabis sativa eingöngu í þeim tilgangi einum að rækta iðnaðarhamp. Þess í stað var bent á 
að eðlilegra væri að heimild Matvælastofnunar myndi einnig ná til annarra framleiðslu en 
ræktunar iðnðarhamps. Samtökin fagna því að brugðist hafi verið ábendingunni. 

 
 

Virðingarfyllst,  

 

_________________________ 

Gunnar Sigurðarson,  

viðskiptastjóri á framleiðslusviði  


