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Útdráttur 

Allt frá upphafi þjóðhagsreikninga hafa verið skiptar skoðanir á því hvaða starfsemi eigi 

að telja með við mat á landsframleiðslu og hverja ekki. Meginregla alþjóðastaðla 

þjóðhagsreikninga hefur verið sú að telja þá starfsemi sem verðlögð er á markaði og þau 

viðskipti sem eiga sér stað með gagnkvæmu samþykki beggja aðila.  Alþjóðastofnanir á 

sviði þjóðhagsreikninga gera ennfremur miklar kröfur til þess að þjóðhagsreikningar 

endurspegli nákvæmlega allt hagkerfið hvort sem starfsemin er lögleg, ólögleg eða 

óskráð.  Áhersla alþjóðastofnana hefur verið á að meta eigi óskráða og ólöglega starfsemi 

og þá fyrst og fremst  þá sem hefur mesta efnahagslega þýðingu í hverju landi.  

Rannsókn þessi er unnin frá sjónarhorni þjóðhagsreikninga og miðar að því að greina 

umfang ólöglegs starfsemi á Íslandi og áætla sérstaklega  framlag vændis, fíkniefna, 

smygls og heimabruggaðs áfengis til vergrar landsframleiðslu (VLF). Vændi er mjög 

falið vandamál hér á landi og birtist í mörgum myndum en er þó aldrei faldara en svo að 

hægt er að selja það og aldrei sýnilegra en svo að þeir sem kaupa það geti alla jafna falið 

kaupin. Heimabruggun og smygl á áfengi hefur verið vandamál hér á landi allt frá 

setningu laga um áfengisbann árið 1912 en neysla ólöglegra fíkniefna var nærri óþekkt 

fram til ársins 1967.  

Íslensk þjóðhagsreikningagerð byggir mat landsframleiðslunnar  á svokölluðum 

framleiðslu- og  ráðstöfunaruppgjörum. Uppgjörin ættu, væri fyllsta samræmis gætt í 

upplýsingagjöf og upplýsingameðhöndlun, að gefa sömu niðurstöðu því í reynd er verið 

að meta sömu stærðina þ.e. þá verðmætasköpun sem verður til í landinu á ákveðnu 

tímabili. Munur þessara aðferða felst einungis í því hvar verðmætin eru metin, þ.e. hvort 

þau eru metin út frá eftirspurnarhlið hagkerfisins, þar sem þeim er ráðstafað, eða út frá 

framboðshlið þar sem þau verða til. Hægt er að meta framlag vændis, fíkniefna, smygls 

og heimabruggaðs áfengis til VLF frá hvorri hliðinni sem verkast vill. Framboð og 

eftirspurn eru brotin niður í verð og magn fyrir hvern starfsþátt en slík sundurliðun er 

gagnleg til að auka trúverðugleika gagna og forsendna sem stuðst er við. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að framlag þessara þátta til VLF á verðlagi 

ársins fyrir tímabilið 2000 til 2010 sé jákvætt en lítið. Niðurstöður greiningar á framboðs- 

og eftirspurnarþáttum fyrir hverja starfsemi afmarka ákveðin mörk fyrir þá 

verðmætasköpun sem verður til en þegar á heildina er litið er hlutfallslegt framlag til 
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VLF áætlað að meðaltali á bilinu 0,36% - 0,38% af VLF fyrir tiltekið tímabil. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru í ágætu samræmi við niðurstöður annarra landa í 

Evrópu sem áætlað er að liggi að meðaltali á bilinu 0,15% - 0,63% af þeirra VLF. 
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Abstract 

From the very beginning, there have been different opinions on what activities are to be 

included in the estimation of a country’s Gross Domestic Product (GDP) according to the 

National Accounts Systems (NAS). The principle of international standards of NAS has 

been to count all priced transactions based on a mutual agreement between parties. To 

accurately reflect the entire economy, international organizations in the field of NAS 

state that all economic activities should be included in the NAS, whether the activity is 

legal, illegal or unregistered. They also place emphasis on assessing those with the 

greatest economic significance in each country. 

This research is done from the NAS perspective and aims to analyze the scope of 

illegal activities in Iceland, and to specifically estimate the contribution of prostitution, 

drugs, smuggling and home brewing of alcohol to GDP. Prostitution is a hidden problem 

in this country and appears in many forms but is never more hidden that it can be sold, 

and never more visible that those who buy it can usually mask the act of it. Home 

brewing and smuggling of alcohol has been a problem in this country since the 

prohibition Act of 1912, but consumption of illegal drugs was almost unknown until 

1967. 

NAS in Iceland base their GDP estimate using the production and expenditure 

approaches. The approaches should, in principle, give the same results as in practice, as 

they are estimating the same thing, i.e., wealth created in the country during a given 

period.  A difference between these methods only lies in from which side of the economy 

the wealth is estimated, from the demand side of the economy, where it is disposed of, or 

from the supply side, where it is created. With these approaches the contribution of 

prostitution, drugs, smuggling and home brewing of alcohol to GDP is estimated. Supply 

and demand are broken down into price and quantity for each activity, because such a 

breakdown is useful to increase the credibility of data and assumptions. 

The main result of this research indicates that the contribution of these factors to GDP 

in current prices for the period 2000 to 2010 is positive but small. Results of supply and 

demand for each activity are considered to define an interval for the creation of their 

wealth. On the whole, their total contribution to growth are estimated on average to range 

from 0.36% - 0.38% of the GDP for the given period of time. These results are quite 

consistent with results of other European countries which are estimated on average to 

range from 0.15% - 0.63% of their GDP. 
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 Inngangur 

Tilgangur þjóðhagsreikninga er að setja fram tölulegt yfirlit yfir efnahagsstarfsemi 

hagkerfisins í heild. Verg landsframleiðsla, VLF (e. Gross Domestic Product) er helsti 

mælikvarði þjóðhagsreikninga á þá verðmætasköpun sem verður til í landinu, á gefnu 

tímabili. Þjóðhagsreikningar er samræmt reikningakerfi þar sem áhersla er lögð á 

heildarmyndina og hefur almennt mikið notagildi við hagstjórn, hagrannsóknir og mótun 

efnahagsstefnu landsins. 

Alþjóðastaðlar þjóðhagsreikninga eru samdir af alþjóðastofnunum á sviði 

þjóðhagsreikninga. Hér er annarsvegar um að ræða staðal Sameinuðu þjóðanna, System 

of National Accounts 2008 (SNA08) og hins vegar staðal Evrópusambandsins, European 

System of Accounts (ESA95) sem fylgir í öllum meginatriðum staðli Sameinuðu 

þjóðanna (SNA93).  Öll ríki Evrópusambandsins (ESB) hafa nú tekið upp ESA95 og með 

samningunum um Evrópska efnahagssvæðið (EES) hefur Ísland fylgt þeim staðli frá 

endurskoðun þjóðhagsreikninga árið 2000. Ísland fylgdi staðli Sameinuðu þjóðanna frá 

1968 en upphaf íslenskra þjóðhagsreikninga má rekja aftur til ársins 1953 þegar 

Framkvæmdabanka Íslands var falið með lögum að semja áætlun um þjóðartekjurnar 

(Þjóðhagsstofnun, 1994). 

Mikið samræmingarstarf er innan ESB og  EES í þjóðhagsreikningagerð. Þessi 

samræming á ekki síst rót sína að rekja til þess að fjárframlög aðildarríkja ESB og EES 

til þessa ríkjasamstarfs miðast meðal annars við fjárhæð þjóðartekna (e. Gross National 

Income) aðildarríkjanna. Hér er því í reynd um skattlagningargrundvöll að ræða og því 

mikilvægt hagsmunamál viðkomandi ríkja að aðferðir séu samræmdar og niðurstöður 

sambærilegar. Alþjóðastaðall ESA95 hefur þrjú meginmarkmið, að þjóðhagsreikningar 

séu alþjóðlega samanburðarhæfir (aðferðafræðilega og tölulega), áreiðanlegir og tæmandi 

en athygli ESB og hagstofu þess, Eurostat, beinist sérstaklega að því misræmi sem kann 

að hafa áhrif á lands- og þjóðarframleiðslu.  

Allt frá upphafi þjóðhagsreikninga hafa verið skiptar skoðanir á því hvaða starfsemi 

eigi að telja með við mat á landsframleiðslu og hverja ekki. Meginregla alþjóðastaðla er 

sú að telja þá starfsemi sem verðlögð er á markaði og að viðskipti eigi sér stað með 

gagnkvæmu samþykki (ESA95, málsgrein 1.33 og 1.42). ESA95 setur skýrt fram að telja 
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eigi alla starfsemi með við mat á landsframleiðslu hvort sem starfsemin sé ólögleg eða 

óskráð: 

„All such activities are included even if they are illegal or not-registered at 

tax, social security, statistical and other public authorities. “ (ESA95, 

málsgrein 3.07 - 3.08) 

Ennfremur er þess krafist að ólögleg starfsemi sé talin með á sama grundvelli og lögleg 

starfsemi. Alþjóðastaðall SNA08 setur skýrt fram að lögmæti viðskipta er málinu 

óviðkomandi þegar kemur að meðferð þess innan þjóðhagsreikninga: 

„Illegal actions that fit the characteristics of transactions (notably the 

characteristic that there is mutual agreement between the parties) are treated 

the same way as legal actions. “ (SNA08, málsgrein 3.96). 

Þetta er gert til að tryggja: 

 Að þjóðhagsreikningar endurspegli nákvæmlega allt hagkerfið. 

 Innra samræmi þjóðhagsreikninga. 

 Samanburðarhæfni þjóðhagsreikninga milli landa og yfir tíma. 

Óskráð starfsemi er til dæmis starfsemi neðanjarðarhagkerfisins (e. hidden economy) 

en með því er átt við starfsemi sem er lögleg en  haldið leyndri með því ýmist að skrá 

starfsemina ekki eða vantelja starfsemina til skattyfirvalda. Ólögleg starfsemi getur ýmist 

verið framleiðsla, sala eða dreifing á ákveðinni vöru sem er ólögleg (sbr. fíkniefni) eða 

framleiðsla sem í sjálfu sér er lögleg en getur verið ólögleg ef hún er stunduð af þeim 

sem ekki hafa til þess tilskilin leyfi (sbr. heimabruggun áfengis). Hagstofa ESB 

(Eurostat) hefur lagt áherslu á að aðildarríkin meti ólöglega starfsemi og þá fyrst og 

fremst umfang vændis, fíkniefna og smygls. Ennfremur leggja þeir áherslu á að matið 

snúi að efnahagslega mikilvægum þáttum og að útreikningarnir verði einfaldaðir eins og 

hægt er (Eurostat, 2004). 

Frá upphafi íslenskra þjóðhagsreikninga hefur með einum eða öðrum hætti verið 

leitast við að slá mati á óskráða en löglega starfsemi (lögleg starfsemi sem ekki er gefin 

upp í skattskýrslum eða öðrum skýrslum til opinberra aðila) en til þessa hefur ekki verið 

áætlað sérstaklega fyrir ólöglegri starfsemi nema með örfáum undantekningum. 

Undantekningar þessar felast í þeim aðferðum sem í sumum tilvikum er beitt við gerð 

þjóðhagsreikninga en þær bera með sér að ólögleg starfsemi kann að vera meðtalin (sbr. 

greiðslur yfir landamæri og stærðir áætlaðar á grundvelli útgjaldarannsóknar).  
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Rannsókn þessari er ætlað að meta umfang ólöglegrar starfsemi á Íslandi og áætla 

sérstaklega framlag vændis, fíkniefna, smygls og heimabruggaðs áfengis til vergrar 

landsframleiðslu. Ólögleg starfsemi teygir vissulega anga sína lengra í íslensku samfélagi 

en markmið þessarar rannsóknar er að meta samkvæmt áherslum Eurostat. Framlag til 

landsframleiðslu verður metið eins og best verður á kosið á sama grundvelli og lögleg 

starfsemi er metin til landsframleiðslu. Landsframleiðsla er almennt metin með þrem 

meginaðferðum: 

 Framleiðsluuppgjör 

 Ráðstöfunaruppgjör 

 Tekjuskiptingaruppgjör 

Uppgjörin ættu, væri fyllsta samræmis gætt í upplýsingagjöf og upplýsingameðhöndlun, 

að gefa sömu niðurstöðu því í reynd er verið að meta sömu stærðina, þ.e. þá 

verðmætasköpun eða virðisauka1
 (e. value added) sem verður til í landinu á ákveðnu 

tímabili, oftast einu ári. Lengst af hefur íslensk þjóðhagsreikningagerð verið byggð á 

ráðstöfunaruppgjöri en frá árinu 1993 hafa þjóðhagsreikningar einnig verið gerðir frá 

framleiðsluhlið. 

Í framleiðsluuppgjöri þjóðhagsreikninga er lögð áhersla á að skrá verðmætasköpunina 

sem verður til í einstökum fyrirtækjum og atvinnugreinum. Undirstaða 

framleiðsluuppgjörs er að framleiðsluvirði jafngildir framleiddu magni margfölduðu með 

verði sínu (verð * magn). Vinnsluvirðið er þá framleiðsluvirðið að frádregnum kostnaði 

við aðföng. Verg landsframleiðsla (VLF) er þá skilgreind sem vinnsluvirði allra 

atvinnugreina lagt saman:  

VLF = framleiðsluvirði – aðföng = vinnsluvirði 

Vinnsluvirðinu eða virðisaukanum er svo ráðstafað til endanlegra nota út í hagkerfið og 

skiptast þau not niður á einkaneyslu (C), fjárfestingu fyrirtækja (I), samneyslu hins 

opinbera (G) og útflutning (X) en innflutningur (M) dregst frá. Skipting þessi er 

undirstaða ráðstöfunaruppgjörs sem byggist einmitt á því að meta þau verðmæti sem 

ráðstafað er til endanlegra nota. Verg landsframleiðsla (VLF) samkvæmt 

ráðstöfunaruppgjöri er þá skilgreind sem:  

                                                 

1
 Í þjóðhagsreikningum er value added skilgreint sem vinnsluvirði.  

Í rannsókn þessari  er ýmist talað um virðisauka, vinnsluvirði eða verslunarálagningu sem öll hafa sömu 

merkingu hér þ.e. þá verðmætasköpun sem verður til í starfseminni. 
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VLF = C + I + G + (X – M) 

Munur þessara aðferða felst einungis í því hvar verðmætin eru metin, það er hvort þau 

eru metin út frá eftirspurnarhlið hagkerfisins, þar sem þeim er ráðstafað, eða út frá 

framboðshlið hagkerfisins þar sem þau verða til. 

Í rannsókn þessari er leitast við að framkvæma raunsæja nálgun á þá verðmætasköpun 

sem ólögleg starfsemi leiðir af sér. Virðisaukinn, sem jafnframt er framlag til VLF, mun 

aðalega eiga upptök sín í framleiðslu og endursölu og vegna eðlis starfseminnar2 mun 

samþætting í þjóðhagsreikninga aðalega hafa áhrif á einkaneyslu og vinnsluvirði. 

Æskilegt er að meta hvert fyrir sig innlenda framleiðslu, innflutning, útflutning og 

einkaneyslu og bera saman framboðshlið (framleiðsluuppgjör) og eftirspurnarhlið 

(ráðstöfunaruppgjör) hagkerfisins í samræmi við almenna samþættingu 

þjóðhagsreikninga. Framboð og eftirspurn eru brotin niður í verð og magn fyrir hvern 

starfsþátt en slík sundurliðun er gagnleg til að auka trúverðugleika gagna og forsendna 

sem stuðst er við. 

Í næsta hluta þessa rits er skýrt frá gögnum og heimildum sem notuð eru við 

rannsóknina. Framlagi vændis, fíkniefna og ólöglegri sölu áfengis og tóbaks til 

landsframleiðslu, eru gerð skil í kafla eitt til þrjú. Uppbygging þeirra fellst í inngangi, þar 

sem farið er ofan í saumana á löggjöf hverra tegundar afbrota, umfangi, þar sem 

starfseminni á Íslandi eru gerð skil á og svo útreikningum á framlagi til VLF. Í fjórða 

kafla eru niðurstöður reifaðar og ritgerðinni lýkur með umræðum í fimmta kafla. 

Töfluhluti ritsins skiptist í fjóra hluta. Í fyrsta hluta eru settar fram tölulegar upplýsingar 

um framboð og eftirspurn á vændi. í öðrum hluta eru tölulegar upplýsingar um framboð 

og eftirspurn fíkniefna og í þriðja hluta eru tölulegar upplýsingar um framboð og 

eftirspurn á smygl og heimabrugguðu áfengi. Að lokum í fjórða hluta eru tölulegar 

niðurstöður rannsóknarinnar reifaðar. Að síðustu eru 5 viðaukar. Í viðauka 1, 2, 3 og 4 er 

að finna nánari útlistun á töfluhluta fyrsta til fjórða kafla rannsóknarinnar. Að lokum í 

viðauka 5 eru skilgreiningar og skýringar á helstu hugtökum þjóðhagsreikninga sem fram 

koma í þessu riti. Útreikningar eru allir í íslenskum krónum og á verðlagi hvers árs. Til 

að fá heildarmynd er eftir fremsta megni reynt að spanna tímabilið frá árinu 2000 til 

2010. 

                                                 

2
 Mikill meirihluti starfseminnar býr til tekjur fyrir einstaklinga og heimili, og er neytt af einstaklingum og 

heimilunum í landinu.  
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Gögn og heimildir 

Starfsemi sem tengist vændi, fíkniefnum og smygli er í eðli sínu erfið að mæla. Heimildir 

eru af skornum skammti og þær heimildir sem þó eru til eru mun ónákvæmari og 

ágiskunarkenndari en heimildir á öðrum sviðum efnahagslífsins. Þar að auki, eru 

rannsóknir og skýrslur þessu tengt yfirleitt framkvæmdar og samdar með önnur markmið 

í huga en að mæla hagstærðir. Þær miða heldur að því að greina orsakir og afleiðingar 

starfseminnar út frá félagslegum gildum og forvörnum.  

Allar tiltækar heimildir og öll tiltæk gögn eru nýtt við gerð þessara rannsókna og það 

er mikilvægt að leggja áherslu á að niðurstöður geta aldrei orðið betri en forsendur þeirra 

gagna sem til staðar eru. Áhersla er lögð á heildarmyndina og byggt er á misjafnlega 

traustum heimildum, nákvæmar mælingar eru því ekki mögulegar. Til að fá samræmdar 

og samfelldar tímaraðir á verðlagi hvers árs eru dæmi um að geta þurfi í eyður 

fyrirliggjandi heimilda og vega og meta vísbendingar þegar þær stangast á. 

Gögn og aðrar heimildir hafa aðallega verið að finna í ýmsum opinberum skýrslum frá 

ráðuneytum, félagasamtökum, lögreglu, tollstjóra og einstökum rannsóknum. Auk þess 

var aflað margvíslegra gagna, m.a. frá Hagstofu Íslands, Ríkislögreglustjóra, Tollstjóra 

og Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins. Upplýsingar hafa einnig borist úr viðtölum við 

lögreglu og starfskonur Stígamóta. Vert er að benda á að tölur í þjóðhagsreikningum eru 

aldrei endanlegar og mikilvægt verður að fylgja eftir þróun gagna til lengri tíma þar sem 

heimildir kunna að breytast eða nýjar heimildir koma í ljós.  
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1 Vændi  

1.1 Inngangur 

Vændi hefur verið talin ein af elstu starfsgreinum í heimi en er þrátt fyrir það nú bönnuð 

að hluta eða að öllu leyti með lögum í um helmingi af hundrað stærstu löndum heims 

(ProCon.org, 2011). Til að auka samanburðarhæfni landa er efnahagslega mikilvægt að 

öll starfsemi, lögleg sem ólögleg, sé metin og áætluð til landsframleiðslu. 

Vændisstarfsemi er ólögleg hér á landi og hefur til þessa ekki verið talin með til 

landsframleiðslu. Hinsvegar er líklegt að hluti greiðslna yfir landamærin fyrir vændi séu 

óbeint innifalin í þjóðhagsreikningum þar sem gögn um inn- og útflutning á þjónustu eru 

byggð á uppgjörstölfræði en uppgjörstölfræðin er reiknuð á grundvelli gagna um streymi 

erlends gjaldeyris og kreditkortafærslna.  

Í þessum kafla er framboð og eftirspurn á vændi skoðuð frá sjónarhóli 

þjóðhagsreikninga og verður hér notast við þá nálgun að finna margfeldi ætlaðs verðs og 

ætlaðs sölumagns á framlagi þess til landsframleiðslu. Vændi getur verið mismunandi 

eftir fjölda iðkenda, tíðni iðkunar og verði þjónustunnar og verður því framboðshlið 

starfseminnar flokkuð mismunandi eftir tegundum og hver tegund metin sérstaklega. Það 

að telja vændi með í þjóðhagsreikningum hefur áhrif á einkaneyslu, framleiðslu og 

innflutning en framleiðsla vændis skiptist í innlenda framleiðslu og innflutning. 

1.1.1 Skilgreining 

Orðabókaskýring vændis er: „það að e-r leyfir við sig kynmök gegn gjaldi“ eða „skipuleg 

atvinnustarfsemi við sölu kynmaka“; með öðrum orðum einhvers konar viðskipti með 

kynlíf. Í skýrslu starfshóps, sem kynnti sér mismunandi löggjöf um vændi á 

Norðurlöndum og víðar að beiðni innanríkisráðuneytisins (þá dómsmálaráðuneyti), er 

fjallað um hugtakið vændi út frá neðangreindum forsendum (Innanríkisráðuneytið, 

2006): 

 Að tilteknar kynlífsathafnir, þ.e. samræði eða önnur kynferðismök, eigi sér 
stað. 

 Að um sé að ræða greiðslu, eða loforð um greiðslu, eða annan ávinning fyrir 
samræði eða önnur kynferðismök. Í þessu tilliti koma ekki einungis til álita 
beinar peningagreiðslur, heldur og ýmiss konar önnur verðmæti og ígildi 
peninga, svo sem húsnæði, utanlandsferðir, áfengi, fíkniefni o.fl. 
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1.1.2 Löggjöf 

1.1.2.1 Vændi 

Hugtakið vændi kom fyrst fram þegar lög nr.40/1992 um breytingu á almennum 

hegningarlögum nr.19/1940 voru samþykkt en áður var talað um lauslæti. Fram til ársins 

2007 varðaði það refsingu hér á landi að stunda vændi sér til framfærslu, en með lögum 

nr.61/2007 var hegningarlögunum breytt á þann veg að refsinæmi þess að stunda vændi 

var afnumið og með því fór Ísland að dæmi hinna Norðurlandanna sem þegar höfðu 

afnumið refsingu fyrir sölu vændis. 

Vændislöggjöf í Evrópu er mismunandi eftir löndum þess. Sum lönd banna sölu á 

vændi á meðan önnur leyfa sölu en banna kaup á vændi. Vændisstefna í Hollandi og 

Þýskalandi er sem dæmi mun frjálslyndari en vændisstefna Norðurlandanna. Svíar voru 

fyrstir til að leggja algert bann við kaupum á vændi með lögum sem tóku gildi 1.janúar 

árið 1999 (hin „sænska leið“ svokölluð) og fylgdu Norðmenn í kjölfarið 1.janúar 2009. Á 

Íslandi voru samþykkt lög3 sem banna kaup á vændi, í anda sænsku lagana, daginn sem 

Alþingi lauk störfum fyrir kosningar vorið 2009. Um refsinæmi vændis er fjallað í 206. 

gr. almennra hegningarlaga en samkvæmt 1. - 2. mgr. ákvæðisins eru kaup á vændi 

refsiverð. Samkvæmt 3. - 6. mgr. ákvæðisins er ýmis konar hagnýting vændis refsiverð 

en þessar málsgreinar fjalla um viðurlög við að  hafa milligöngu um að aðrir stundi 

vændi. Skilaboðin með banni stjórnvalda við kaupum á vændi eru þau að vændi sé í raun 

ein birtingarmynd kynferðisofbeldis og að ábyrgðin hvíli á þeim sem kaupa vændi en 

ekki þeim sem neyðast til að stunda það (Félags- og tryggingamálaráðherra, 2009). 

Mynd 1.1 setur fram fjölda tilkynntra brota gegn ákvæðum laga um bann við vændi og 

hagnýtingu vændis frá árunum 2000 til 2010. Með breyttu lagaákvæði um bann við 

kaupum á vændi, sem tók gildi 2009, fjölgaði vændisbrotum um 236%. Vert er að hafa í 

huga að brot gegn vændi hafa verið fá og því munar hlutfallslega miklu um breytt 

lagaákvæði. 

                                                 

3
 Lög nr.54/2009 um breytingu á almennum hegningarlögum, nr.19/1940 
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Mynd 1. 1: Afbrotatölfræði vændi árin 2000 til 2010  

Heimild:  Ríkislögreglustjórinn. Tölur í viðauka 1. 

1.1.2.2 Nuddstofur 

Sú þjónusta að veita erótískt nudd (nudd sem beinist að kynfærum) er kynlífsþjónusta og 

flokkast því undir vændi. Að greiða fyrir slíka kynlífþjónustu er því lögbrot samkvæmt 

206.gr. almennra hegningarlaga. 

1.1.2.3 Nektardansstaðir 

Lagabreytingar frá árinu 2000, sbr. lög nr.41/2000 og nr.66/2000, höfðu það markmið að 

sporna við starfsemi svonefndra „erótískra“ veitingastaða. Með lögum nr.41/2000 um 

breytingu á lögum um atvinnuréttindi útlendinga, var afnumin undanþága frá kröfu um 

atvinnuleyfi vegna dansara sem koma fram á næturklúbbum og var sú lagabreyting liður í 

að gera lögreglu kleift að hafa betra eftirlit með þeirri starfsemi sem færi fram á 

nektardansstöðum. Í kjölfarið fór Vinnumálastofnun að gefa út atvinnuleyfi til 

nektardansara á grundvelli laga um atvinnuréttindi útlendinga4. Atvinnuleyfin voru veitt í 

þrjá til fjóra mánuði í senn og á árunum 2000-2001 voru gefin út 384 ný leyfi til handa 

nektardönsurum frá löndum utan EES-svæðisins. Miðað við fjölda leyfa og framlenginga 

á árunum 2000-2002 má leiða að því líkum að flestar nektardansmeyjarnar, sem störfuðu 

á nektardansstöðunum, voru frá löndum utan EES-svæðisins
5
. 

Lagabreyting nr.66/2000 fól í sér fjölgun á flokkun veitingastaða og skv. henni voru 

nektardansstaðir flokkaðir sem næturklúbbar skv. 9.gr.laga nr.67/1985 um veitinga- og 

gististaði. Með þessari breytingu gátu sveitarfélögin nýtt sér lögreglusamþykktir og 

                                                 

4
 15.gr laga nr.97/2002 áður lög nr.133/1994 

5 
Árið 2004 stækkaði Evrópusambandið um tíu ríki. 
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deiliskipulag til að koma böndum á nektardansstaðina. Ekkert var að finna í lögum sem 

bannaði einkasýningar á næturklúbbum, en sum sveitarfélög höfðu farið þá leið að setja 

hömlur við slíkri starfsemi í lögreglusamþykkt. Þannig var lögreglusamþykkt 

Reykjavíkurborgar nr.625/1987 breytt í þessu skyni árið 2002, en í 30.gr. má lesa: 

„Þar sem heimilt er að sýna nektardans á næturklúbbi (nektardansstað), skal 

tryggt að sýning fari fram í rúmgóðu húsnæði og er sýnendum óheimilt að 

fara um meðal áhorfenda. Hvers konar einkasýningar eru óheimilar.“ 

Bæjarfélag Akureyrar (nú Sveitarfélag Akureyrar) fylgdi í kjölfarið og lagði bann við 

hverskonar einkasýningar og einkadansi.  

Með lögum nr.85/2007 var nektardans í atvinnuskyni bannaður en mögulegt var að 

sækja um undanþágu. Undanþága fólst í að leyfisveitandi gæti, að fengnum jákvæðum 

umsögnum aðila á borð við lögreglu, veitt heimild fyrir nektarsýningum. Þótt undanþága 

væri veitt, þá var einkadans ennþá bannaður. 1.júlí 2010 var undanþáguheimild til 

nektarsýninga í atvinnuskyni á veitingastöðum felld brott og eftir stendur fortakalaust 

bann við að gera út á nekt starfsmanna eða annarra sem á staðnum eru. 

1.1.3 Mansal 

Ísland er fjarri því að vera einungis gegnumstreymisland (e. transit country) fyrir 

fórnarlömb mansals og gera má ráð fyrir að tugir einstaklinga sem dvelja hér á landi til 

lengri eða skemmri tíma falli undir skilgreiningar mansals sem finna má í 227.gr. 

almennra hegningarlaga. Þetta má m.a. lesa úr niðurstöðum skýrslu Fríðu Rósar 

Valdimarsdóttur Líka á Íslandi Rannsókn á eðli og umfangi mansals (2009) sem Rauði 

kross Íslands lét Rannsóknarstofu í kvenna- og kynjafræðum (RIKK) við Háskóla Íslands 

vinna fyrir sig. Eftirfarandi er lýsing viðmælenda skýrslunnar af aðstæðum hér á landi í 

sambandi við nektardansstaði en viðmælandinn var að lýsa upplifun sinni af alþjóðlegum 

fundi um mansal: 

Það voru eitt þúsund konur búnar að fara hérna í gegn árið 2000 og menn 

voru alltaf að reyna að segja að þetta væru laganemar og læknanemar frá 

Eystrasaltsríkjunum sem væru að ná sér í vasapening. Það voru ótrúlega 

margir sem vildu bara trúa því. Þetta var svo sláandi á hvaða stigi umræðan 

var hér. Á þessum tíma vorum við mikið í erlendum samskiptum. Ég hitti 

breiðan hóp sérfræðinga sem var að kortleggja þetta flæði vændishópa og 

hvernig glæpahópar skipuleggja sig. Það er mér mjög minnisstætt, þeir voru 

með svona stórt kort og voru að útskýra hvert ákveðnir glæpahópar frá 

Austur‐Evrópu væru að senda sitt fólk. Og svo sögðu þeir að ákveðinn armur 
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væri að senda fólk til Danmerkur og Íslands. Þeir voru algjörlega með þetta á 

hreinu (Fríða Rós Valdimarsdóttir, bls. 52, 2009). 

Samkvæmt allsherjarnefnd, um frumvarp þingmanna um bann við nektarsýningar í 

atvinnuskyni, þá sýna einnig rannsóknir yfirvalda í Evrópu að stúlkur sem fást við 

kynlífsiðnað eins og t.d. nektardans eru oft þolendur mansals og misneytingar. Fyrsti 

dómur6
 hér á landi þar sem ákært var m.a. fyrir mansal féll 3.júní 2010, í þeim dómi má 

lesa að lögreglan fékk ítrekaðar ábendingar um ætlað mansal og að bein tenging væri á 

milli vændis og mansals. Ákærða var sýknuð af þeirri háttsemi. Samhæfingarteymi gegn 

mansali hefur nú starfað hér á landi í um það bil tvö ár og hefur á þeim tíma fengið inn á 

sitt borð a.m.k. tíu mál þ.s. metin hefur verið staða erlendra kvenna sem allar hafa verið í 

vændi en gætu einnig flokkast sem fórnarlömb mansal. 

Eins og fram kemur í upphafi þessara skýrslu þá er forsenda innleiðingar talna í 

þjóðhagsreikninga sú að viðskipti eigi sér stað með gagnkvæmu samþykki beggja aðila. 

Tölur fyrir það sem flokkast gæti undir mansal ættu því ekki að vera með í útreikningum 

þjóðhagsreikninga þar sem konur, sem eru fórnarlömb mansals, ganga ekki sjálfviljugar 

inn í slík viðskipti. Hinsvegar er mjög erfitt og nánast útilokað að átta sig á því hvort 

vændisviðskipti séu með samþykki og vilja beggja aðila eða ekki.  

1.2 Umfang vændis 

Það hefur verið erfiðleikum bundið bæði hérlendis og erlendis að fá haldgóðar 

upplýsingar um umfang og eðli vændis. Vændi birtist í mörgum myndum en er þó aldrei 

faldara en svo að hægt er að selja það og aldrei sýnilegra en svo að þeir sem kaupa það 

geti alla jafna falið kaupin. Rannsóknir gefa til kynna að oftar en ekki eiga í hlut 

einstaklingar sem búa við bágar félagslegar og fjárhagslegar aðstæður. Vændi hefur í 

umræðunni ýmist verið skilgreint sem sýnilegt eða dulið. Með sýnulegu vændi er átt við 

vændi þar sem stofnað er til vændisviðskiptanna á almannafæri, hið svokallað 

„götuvændi“, en dulið vændi á sér hins vegar stað innandyra, t.d. í íbúðum, á 

vændishúsum, á hótelum eða nuddstofum.  

Erfitt er að henda reiður á birtingamynd vændis á Íslandi. Ólíkt því sem gengur og 

gerist á öðrum Norðurlöndum er ekki um að ræða hið svokallaða götuvændi eða sérstök 

svæði eða hverfi þar sem vændi er augljóslega selt. Þó er hægt að finna auglýsingar um 
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vændi í dagblöðum og á stefnumótasíðum á netinu og eitthvað er um húsnæði sem 

eingöngu er notað fyrir vændi, svokölluð vændishús. 

Samkvæmt Friðriki Smára Björgvinssyni, yfirlögregluþjóni hjá lögreglunni á 

höfuðborgarsvæðinu, þrífst vændi í flestum myndum hér á landi eins og í öðrum löndum 

þar sem mikil ágóðavon er af þessari brotastarfsemi. Friðrik Smári segir samt sem áður 

að götuvændi sé ekki eins sýnilegt hér og það er víðar í öðrum Norðurlöndum. 

Eftirfarandi tegundir vændis hefur verið að finna á Íslandi: 

 Vændi á nektardansstöðum 

 Vændi á nuddstofum 

 Vændishús  

 Götuvændi 

 Önnur vændisstarfsemi 

Til einföldunar má áætla að seljandi vændis, ef frá er talið götuvændi, sé kona og 

kaupandi vændis sé karl. Aðrar gerðir á vændi eru að sjálfsögðu til en óhætt er að gera 

ráð fyrir að slík nálgun hafi ekki efnahagslega þýðingu í tengslum við þessa útreikninga. 

Fyrir hverja tegund vændis er hægt að áætla framleiðsluvirði sem hér segir: 

Framleiðsluvirði = fjöldi iðkenda vændis  

   * meðalfjöldi skipta sem þjónustan er veitt  

   * meðalverð á þjónustu 

1.2.1 Nektardansstaðir 

Fyrsti nektardansstaðurinn, Club Bóhem, var opnaður í Reykjavík árið 1995 og fylgdu 

margir í kjölfarið. Þegar mest lét, árið 2000, voru starfræktir sjö nektardansstaðir í 

Reykjavík, þrír á Akureyri, einn í Kópavogi og einn í Reykjanesbæ, alls tólf staðir á 

landinu öllu. Í áfangaskýrslu um  vændi á Íslandi og félagslegt umhverfi þess (Bryndís 

Björk Ásgeirsdóttir, Hólmfríður Lydía Ellertsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2001) bar 

heimildarmönnum saman um það hvaða staðir það væru sem skipulögð vændisstarfsemi 

ætti sér stað á. Tilgreindir voru þrír til fjórir nektardansstaðir í Reykjavík en athugunin 

beindist einungis að því svæði. Þá staðfestu allir viðmælendur að óskipulagt vændi færi 

fram á mörgum þessara staða þar sem einstakir dansarar, sem flestir voru af erlendum 

uppruna, seldu viðskiptavinum nektardansstaðanna kynmök ýmist í einkasýningarklefum 

eða annars staðar.  
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Í verkefni Jafnréttisnefndar Reykjavíkurborgar (Drífa Snædal, 2003) kemur fram að 

þeir fjórir nektardansstaðir sem héldu áfram starfsemi þrátt fyrir bann á einkadansi lifðu 

góðu lífi og að á þeim hefði verið hægt að nálgast einkasýningar og vændi í trássi við 

lögreglusamþykkt og almenn hegningarlög. Eftir að lögin, sem bönnuðu nektardans í 

atvinnuskyni, voru sett árið 2007 reyndi verulega á undanþáguheimild laganna en a.m.k. 

þrír nektardansstaðir voru starfræktir á höfuðborgarsvæðinu fram til 1.júlí 2010 þegar 

algert bann við nektardansi tók í gildi. Í dag árið 2012 eru starfræktir tveir staðir sem 

áður gerðu út á nekt starfskvenna sinna og samkvæmt heimildum starfskvenna Stígamóta 

þá eru vísbendingar um að þar sé enn gert út á nekt og að hægt sé að kaupa þar vændi. 

Fyrirtækið Capasent rannsakaði hug Íslendinga til nektardansstaða árið 1999 og töldu 

96% aðspurðra að vændi væri stundað í einhverjum mæli í tengslum við nektardansstaði. 

Capasent gerði einnig símakönnun í ágúst 2003 þ.s. spurt var meðal annars „Hefur þú 

komið á nektarstaði á Íslandi á síðustu 12 mánuðum?“ Úrtakið var valið með tilviljun úr 

þjóðskrá og náði til 1.122 manns á aldrinum 18 til 75 ára. Af þeim 67% sem svöruðu 

sögðust tæplega 6% hafa sótt nektardansstað síðustu 12 mánuði. Árið 2003 var fjöldi 

Íslendinga á aldrinum 18-75 ára 196.457 talsins, tæp 6% gera því rúmlega 11 þúsund 

manns og því má segja að Íslendingar hafi lagt sitt af mörkum til nektardansiðnaðarins. 

Í útvarpsviðtali á Bylgjunni í maí 2011 er haft eftir eiganda nektardansstaðarins 

Goldfinger að hann hafi verið með um 20 dansara í vinnu á einu kvöldi. Drífa Snædal tók 

einnig saman fjölda dansara hvers næturklúbbs í áðurnefndri rannsókn (tafla 1.1).  

Tafla 1. 1: Fjöldi dansara á nektardansstað  

Ár 2003

Bóhem 8-12

Goldfinger 10-24

Óðal 13

Heimild: Drífa Snædal, 2003.  

Gróflega er áætlað að meðalfjöldi dansara á hverjum stað fyrir sig hafi verið í kringum 

15. Til að fá mynd á fjölda vændiskvenna starfandi á nektardansstöðum frá árunum 2000 

til 2010 þá er áætlað út frá ofangreindum upplýsingum að a.m.k 1/3 hluti dansaranna hafi 

boðið upp á vændi. Tafla 1.2 setur fram áætlaðan fjölda vændiskvenna starfandi á ári. 
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Tafla 1. 2: Nektardansstaðir og fjöldi vændiskvenna 

Ár Staðir Dansarar * Vændiskonur

2000 12 180 60

2001 6 90 30

2002 6 90 30

2003 4 60 20

2004 4 60 20

2005 4 60 20

2006 4 60 20

2007 3 45 15

2008 3 45 15

2009 3 45 15

2010 3 45 15

Heimild: Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Hólmfríður Lydía Ellertsdóttir, Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, 2001. Drífa Snædal, 2003. Eigið mat (italic).

* Dansarar eru áætlaðir 15 á hvern stað  

Eins og þær Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Hólmfríður Lydía Ellertsdóttir og Inga Dóra 

Sigfúsdóttir (2001) benda á þá var hægt að fá 15 mínútna skipulagða vændisþjónustu 

fyrir 30 þúsund krónur. Með skipulögðu vændi er átt við að eigandi staðarins heimilar 

viðskiptin inni á sínum stað og fær í sinn hlut hluta af upphæðinni.  

Drífa Snædal (2003) birti í skýrslu sinni Kynlífsmarkaður í mótun eftirfarandi 

verðskrá (tafla 1.3) en þar kemur fram að verð fyrir einkasýningu á nektardansstað í 

Reykjavík gat verið 4-50 þúsund krónur árið 2003. 

Tafla 1. 3: Verðskrá einkasýninga 

Lengd Verð (ISK)

1.lag 4.000

2.lög 8.000

3.lög 11.500

4.lög 15.500

5.lög 19.000

30.mín 25.000

45.mín 37.500

60.mín 50.000

Heimild: Drífa Snædal (bls.28), 2003.  

Í sömu skýrslu er þess getið af heimildarmanni, sem sótti nektardansstað á 

höfuðborgarsvæðinu, að það myndi kosta 50-70 þúsund krónur fyrir nokkrar 

klukkustundir af vændisþjónustu og að hann sjálfur þyrfti að útvega húsnæðið. Hér er um 

óskipulagða vændisstarfsemi að ræða þar sem nektardansmeyjarnar eru tilbúnar að hitta 



 

28 

viðskiptavini eftir lokun án þess að slíkt fari í gegnum staðinn sjálfan. Gert er ráð fyrir að 

vændiskonurnar séu ráðnar í ca. tvær klukkustundir á hvern viðskiptavin. 

Það þykir ólíklegt að verð fyrir vændisþjónustu fylgi vísitölu neysluverðs, líklegra er 

að það hoppi í einhverjum 5 þúsund króna stökkum. Heimildir eru fyrir því, bæði hjá 

Lögreglu Reykjavíkur og starfskonum Stígamóta,  að verð hafi lækkað að raunvirði eftir 

að kreppan skall á árið 2008 að sökum minnkandi eftirspurnar. Hér eftir7 verður valið að 

láta verð á vændisþjónustu frá árinu 2007 standa í stað fram til ársins 2010. Tafla 1.4 

setur fram áætlað meðalverð á óskipulagðri vændisþjónustu nektardansstaða. 

Tafla 1. 4: Meðalverð á óskipulagðri vændisþjónustu nektardansstaða 

Ár 2000 2003 2004 2006 2010

Verð per þjónustu 55.000 60.000 60.000 65.000 65.000

Verð fylgjandi NEY 53.336 60.000 61.260 64.778 92.979

NEY 89 100 102 108 155

Heimild: Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Hólmfríður Lydía Ellertsdóttir, Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, 2001.  Hagstofa Íslands, Vísitala neysluverðs án húsnæðis . Ár 2003 = 100. 

Nánari útlistun á árunum 2000-2010 má finna í viðauka.
 

Við útreikning á framleiðsluvirði vændis þarf að hafa í huga hversu marga 

viðskiptavini ein vændiskona á nektardansstað þjónustar á ári. Sænska hagstofan áætlar 

150 viðskiptavini á vændiskonu á ári en engar heimildir liggja fyrir í íslenskum 

rannsóknum. Sænska hagstofan áætlar fáa viðskiptavini á vændiskonu út frá þeirri 

forsendu að sala vændis fari nær eingöngu fram óskipulega þ.e. utan veggja 

nektardansstaðarins. Danska hagstofan fer sömu leið og styðst við 150 viðskiptamenn á 

ári og vísar í sænsku hagstofuna sem heimild. Tafla 1.5 setur fram áætlað 

framleiðsluvirði vændis í tengslum við nektardansstaði. 

Tafla 1. 5: Framleiðsla í tengslum við nektardansstaði 

Ár 2000 2003 2004 2006 2010

Verð per þjónusta (ISK) 55.000 60.000 60.000 65.000 65.000

Fjöldi vændiskvenna 60 20 20 20 15

Fjöldi kúnna á ári 150 150 150 150 150

Framleiðsluvirði (ISK í millj.) 495 180 180 195 146

Heimild: Tafla 1.2 og 1.4. Eigið mat (italic ). Nánari útlistun á árunum 2000-2010 má finna í viðauka.  

                                                 

7
 Á við allar tegundir vændis nema áreiðanlegri heimildir liggi fyrir. 
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Eins og áður hefur komið fram voru nektardansmeyjar vel flestar ef ekki allar erlendis 

frá. Þær komu flestar hingað á skammtíma atvinnuleyfum og dvöldu því skemur en eitt ár 

hverju sinni. Tekjur þeirra af vændi ætti því ekki að skrá sem framleiðslu heldur sem 

innflutning á þjónustu. Eitthvað gæti verið um að stúlkur hafi haft íslenskt dvalarleyfi í 

gegnum hjónaband en erfitt er að finna heimildir fyrir því.  

Innflutningur  = framleiðsla * hlutdeild erlendra vændiskvenna 

Í komandi útreikningum á framleiðslu vændis er gert ráð fyrir að allar vændiskonur á 

nektardansstöðum hafi átt rætur að rekja til útlanda og mun starfsemi þeirra því einungis 

koma fram sem innflutningur á þjónustu sem þegar er óbeint innifalin í 

þjóðhagsreikningum. Framlag þeirra til vergrar landsframleiðslu er þar af leiðandi talin 

óveruleg. Ekki er hægt  að útiloka að hluti af framleiðslu vændis fari til þriðja aðila sem 

hafi milligöngu milli þess sem selur sig og þess sem kaupir vændi. Ef þriðji aðili væri 

íslenskur ríkisborgari myndi sú upphæð teljast sem framleiðsla og hafa áhrif á framlag til 

vergrar landsframleiðslu. Vegna upplýsingaskorts verður ekki gerð grein fyrir hlut þriðja 

aðila í tengslum við nektardansstaði. 

1.2.2 Nuddstofur 

Nuddari er ekki lögverndað starfsheiti sem þýðir að hver sem er getur kallað sig nuddara. 

Erótískt nudd felur í sér að nuddarinn er fáklæddur eða nakinn þegar hann nuddar nakinn 

viðskiptavin. Óljós mörk eru á milli vændis og erótísks nudds en almenna reglan í 

erótísku nuddi virðist vera sú að ekki sé boðið upp á samfarir eða munnmök. Heimildir 

eru þó fyrir því að í erótísku nuddi sé markmiðið að viðskiptavinurinn fái fullnægingu og 

telst slíkt til lögbrots á 206.gr almennra hegningarlaga. Þegar einkamálaauglýsingar í 

dagblöðum sem og á netmiðlum eru skoðaðar er ljóst að hér á landi er talsvert um að 

konur auglýsi nuddþjónustu sína og í sumum tilvikum er augljóst að verið sé að bjóða 

upp á meira en venjulegt nudd. 

Drífa Snædal (2003) hefur í skýrslu sinni Kynlífmarkaður í mótun heimildir fyrir því 

að á árinu 2003 voru starfandi þrjár skipulagðar nuddstofur sem sérhæfðu sig í erótísku 

nuddi og að lögreglan hafi grunað þær um að hafa haft milligöngu um og/eða stuðlað að 

vændi. Í skýrslunni er áætlað að samtals níu nuddarar hafi verið starfandi á þessum 

nuddstofum og að hver nuddari hafi tekið á móti þremur viðskiptavinum á dag.   

Samkvæmt starfskonum Stígamóta þá hafa nuddstofur og einkamálasíður orðið 

meginmarkaður fyrir vændi eftir að nektardans í atvinnuskyni var bannaður árið 2007. 
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Þær vilja meina að auglýsingar um nudd sé ekkert annað en auglýsingar  á vændishúsum 

og sem dæmi nefna þær að  lesa megi úr auglýsingunum að á vændishúsunum starfi tvær 

eða jafnvel fleiri erlendar vændiskonur sem staldra hér stutt við því oft komi fram í 

auglýsingunum „one week only“ og að í boði sé nudd með fjórum höndum. Miklar líkur 

eru á að þessar konur séu ekki á eigin vegum því það kemst enginn svo hratt inn í íslenskt 

samfélag að það sé komið með auglýsingu inn á netmiðla eða fréttamiðla án þess að 

þekkja til eða vera með sambönd. 

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu kannaði umfang vændis og mansals til 

kynlífsþjónustu árið 2010. Sú rannsókn byggði að miklu leyti á vændi sem fékkst í 

gegnum smáauglýsingar í dagblöðum og netfjölmiðlum þar sem oftast var verið að 

auglýsa nudd eða erótískt nudd. Kannaðir voru 14 staðir þar sem hugsanleg 

vændisstarfsemi fór fram og bendir lögreglan á að mjög auðvelt sé að nálgast 

vændiskonur í Reykjavík. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að 

vændiskonurnar, sem flestar voru ef erlendum uppruna, virtust vera sjálfstæðar og buðu 

upp á þjónustu sína fyrir verð á bilinu 15-25 þúsund krónur. Í viðtali við rannsóknaraðila, 

Kynferðisbrotadeild lögreglunnar, var þess getið að í öllum tilfellum nema tveim, þar 

sem nudd var auglýst, var um vændisstarfsemi að ræða. Í sama viðtali kom einnig fram 

að vændiskonur hafa bæði þurft að fækka viðskiptavinum og lækka verð á þjónustu sinni 

eftir að kreppan skall á haustið 2008 (Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu, 2011). Tafla 1.6 

setur fram áætlaða framleiðslu vændis í tengslum við erótískar nuddstofur. 

Tafla 1. 6: Nudd / Erótískt nudd 

Ár 2003 2010

Nuddstaðir 3 14

Nuddarar per staður 3 2

Þjónustar á ári * 780 780

Meðalverð á þjónustu (ISK) 20.000 20.000

Framleiðsluvirði (ISK í milljónum) 140 437

Heimild: Drífa Snædal (bls.37-38), 2003.  Lögreglan á höfuðborgarsvæðin, 2011. 

Eigið mat (italic ). * Þjónusta á ári = 3 á dag  260 daga ársins.
 

1.2.3 Vændishús 

Í áðurnefndri skýrslu þeirra Bryndísar, Hólmfríðar og Ingu (2001), er staðfest í viðtölum 

við heimildarmenn og lögreglu að á Íslandi fyrirfinnast vændissalar í vændishúsum þar 

sem allt að sjö vændiskonur eru gerðar út samtímis. Í héraðsdómi S-859/2003 er 

vændiskona ákærð fyrir að hafa á u.þ.b. níu mánaða tímabili veitt fjölda karlmanna 
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kynlífsþjónustu með því að hafa við þá samfarir eða önnur kynferðismök. Dómurinn 

áætlaði að á 9 mánuðum hafi vændiskonan aflað a.m.k 9.milljóna króna. Út frá þeirri 

forsendu er hægt að áætla að miðað við 1-2 kúnna á dag hafi vændisþjónusta kostað 

kringum 20-30 þúsund árið 2003. Tafla 1.7 setur fram grófa áætlun á lágmarks 

framleiðslu vændis á vændishúsum (heimavændi) á árunum 2001 til 2003. 

Tafla 1. 7: Vændishús 

Ár 2001 2002 2003

Vændiskonur 8 8 8

Þjónusta á ári * 520 520 520

Meðalverð á þjónustu (ISK) 25.000 25.000 25.000

Framleiðsluvirði (ISK í milljónum) 104 104 104

* Þjónusta á ári = 2 á dag  260 daga ársins

Heimild: Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Hólmfríður Lydía Ellertsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir 

(bls.45 ), 2001. Héraðsdómur S-859/2003. Eigið mat (italic ).

 

Catalina Mikue Ncogo var ákærð8 fyrir að hafa gert út erlendar vændiskonur hér á 

landi og hagnast á því. Bókin Hið Dökka Man eftir Jakob Bjarna Grétarsson og Þórarinn 

Þórarinsson segir sögu Catalinu og þar kemur meðal annars fram að á þremur árum hafi 

hún farið frá einum kúnna yfir í tæp tvö þúsund kúnna og að verð fyrir þjónustu vændis 

hafi aldrei farið undir 25 þúsund krónur. Catalina segist hafa haft á sínum snærum 30 

stelpur sem skiptust á, 10 stelpur í einu þegar mest lét og að þær hafi sinnt frá fjórum og 

upp í sjö kúnna á dag. Catalina kallaði sig umboðsmann og tók í umboðslaun 50% af því 

sem vændiskonurnar þénuðu. Í bókinni er birtur verðlisti (tafla 1.8) en sjálf tók Catalina 

50 þúsund fyrir sína vændisþjónustu og telst sú framleiðsla ásamt umboðslaunum hennar 

til innlendrar framleiðslu. 

                                                 

8
 Dómur nr.105/2010 
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Tafla 1. 8: Verðlisti fyrir þjónustu 

Ár 2010

Massage 15.000

Blow Job 15.000

Sex 25.000

Sex 2 Anal 35.000

Go to house extra + taxi

Sex 1 35.000

Sex 2 Anal 45.000

Heimild: Jakob Bjarnar Grétarsson og Þórarinn 

Þórarinsson, Hið dökka man  (bls.77), 2010.
 

Tafla 1.9 gefur grófa mynd af lágmarksveltu starfseminnar sem Catalina rak og telst 

sú starfsemi að frádregnum umboðslaunum og framleiðslu Catalinu til innflutnings á 

þjónustu þar sem vændiskonurnar voru allar fluttar inn gagngert til að stunda vændi en 

sjálf er Catalina íslenskur ríkisborgari. Starfskonur Stígamóta og fulltrúar 

kynferðisbrotadeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu ber saman um að önnur afrísk 

kona hafi verið með erlendar konur á sínum snærum og haft þar milligöngu um vændi 

líkt og Catalina. Einnig ber þeim saman um að eftir að upp komst um starfsemi Catalinu 

þá hafi vændiskonur hennar hafið sjálfstæðan rekstur og flutt inn fleiri erlendar konur. 

Tafla 1. 9: Vændishús árið 2010 

Vændishús Catalina

Vændiskonur * 20 1

Þjónusta á ári ** 1.300 780

Meðal verð á þjónustu (ISK) 30.000 50.000

Innflutningur (ISK í millj.) 585

Framleiðsluvirði (ISK í millj.) *** 195 39

* Vændiskonur = vændiskonur Catalinu og afrískrar konu

** Þjónusta á ári = vændiskonur 5 og Catalina 3 á dag  260 daga ársins

*** Framleiðsluvirði: Catalina tók 50% umboðslaun  af sínum stúlkum.

Heimild:  Jakob Bjarnar Grétarsson og Þórarinn Þórarinsson, Hið dökka man , 2010. 

Viðtal við Stígamót og fulltrúa kynferðisbrotadeildar lögreglunnar.

 

Mikil leynd hvílir yfir starfsemi nuddstofa og vændishúsa og það mun alltaf koma upp 

nýtt og nýtt birtingarform á slíka starfsemi sem vændi er.  
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1.2.4 Götuvændi 

Götuvændi er ekki eins sýnilegt hér og það er í öðrum Norðurlöndum en það fyrirfinnst 

engu að síður þar sem vændi er oft stundað í skiptum fyrir pening, vímuefni, húsaskjól 

eða mat  til að bjarga sér við erfiðar aðstæður.  

Tengsl vændis og fíkniefnaneyslu er vel þekkt og kemur m.a. fram í skýrslu Bryndísar 

Bjarkar Ásgeirsdóttur Vændi meðal ungs fólks á Íslandi og félagslegt umhverfi þess 

(2003). Þessi skýrsla lagði áherslu á vændi ungmenna og samanstóð rannsóknin af 

viðtölum við unglinga og sérfræðinga ásamt því að dreifa út spurningalistum til 

framhaldsskóla árið 2000. Niðurstöður leiddu í ljós að 1% af stelpum og 3,1% af strákum 

á aldrinum 16-19 ára höfðu þegið einusinni eða oftar um ævina greiða eða greiðslur fyrir 

kynmök. Niðurstaðan mældist svipuð meðal framhaldsskólanema og þeirra sem ekki 

voru í námi.  Sambærileg könnun var gerð í framhaldsskóla árið 2004 þegar Bryndís 

Björk Ásgeirsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Bragi Guðbrandsson könnuðu Kynhegðun 

ungs fólks á Íslandi og kynferðisleg misnotkun á börnum (2006) en það var 

samstarfsverkefni Barnaverndarstofu og Rannsókna & greiningu. Nær ógerlegt er að 

verðleggja slíka greiða eða greiðslur sem fram fara undir mismunandi kringumstæðum og 

því geta ofangreindar heimildir einungis gefið vísbendingu um tíðni vændis meðal þessa 

hóps ungmenna (tafla 1.10). 

Tafla 1. 10: Vændi meðal ungs fólks á aldrinum 16-19 ára 

Ár 2000 2004

Heildarfjöldi stúlkna á Íslandi 8.615 7.989

Heildarfjöldi stráka á Íslandi 9.029 8.291

86 136

280 296

1 1

366 431

Heimild: Bryndís Björk Ásgeirsdóttir (bls.108), 2003. Bryndís Björk 

Ásgeirsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Bragi Guðbrandsson (gl.21), 2006. 

Hagstofa Íslands, mannfjöldi eftir kyni og aldri 1841-2011 .

Fjöldi stúlkna (1%) sem þegið hafa  greiða eða 

greiðslu fyrir kynmök a.m.k. einu sinni 

Fjöldi stráka (3,1%)  sem þegið hafa  greiða 

eða greiðslu fyrir kynmök a.m.k. einu sinni 

Hversu oft þegið greiða eða greiðslu fyrir 

kynmök pr einstaklingur yfir árið

Tíðni vændis meðal fólks á aldrinum 16-19 ára

 

Fíkniefnaneysla getur verið orsakavaldur og afleiðing vændis og er götuvændi (e. 

survival prostitution) í raun fylgifiskur þess að vera í mikilli fíkniefnaneyslu. Starfskonur 
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Stígamóta fullyrða að allir sprautufíklar, konur jafnt sem karlar, séu í vændi á einn eða 

annan hátt en einnig er þekkt að fíklar stundi annarskonar ólögleg athæfi til að framfleyta 

sér og neyslu sína. 

Hér er valið að gera nálgun á framleiðslu götuvændis út frá eftirspurn sprautusjúklinga 

á amfetamín, contalgin og ritalin. Nálgunin byggist á þeirri grunnforsendu að a.m.k 

helmingur virkra sprautufíkla stundi vændi á einn eða annan hátt. Nánar er fjallað um 

sprautufíkn í kafla 2 en þar kemur meðal annars fram að um 20% sjúklinga á 

sjúkrahúsinu Vogi sprauti sig reglulega í æð með læknalyfjum (contalgin og ritalin) og 

að um 60% amfetamínsfíkla sprauti sig reglulega í æð með amfetamíni. Út frá tölum um 

fjölda sjúklinga á Vogi og neysluvenjum stórneytenda amfetamíns og læknalyfja eru 

útgjöld heimila til þessara fíkniefna áætluð í kafla 2.3 (sjá nánar töflur 2.3, 2.5 – 2.7 og 

2.11). Mat á framleiðslu götuvændis er því sem hér segir (tafla 1.11): 

Tafla 1. 11: Götuvændi (ISK í milljónum) 

Ár 2000 2003 2004 2006 2010

Útgjöld heimila til :

Amfetamíns 553 551 554 600 689

Sprautufíklar 60% 332 330 333 360 414

Læknalyfs 455 650 703 814 992

Sprautufíklar 100% 455 650 703 814 992

Útgjöld sprautufíkla samtals: 787 981 1.036 1.174 1.406

Framleiðsluvirði (ISK í millj.) 393 490 518 587 703

Heimild: Tafla 2.11. Nánari útlistun á árunum 2000-2010 í viðauka.

Framleiðsluvirði götuvændi = 1/2 * útgjöld sprautufíkla
 

1.2.5 Önnur vændisstarfsemi 

Óstaðfestar heimildir eru fyrir því að vændi eigi sér stað á ákveðnum veitingastöðum og 

hótelum og bera starfskonur Stígamóta og Kynferðisbrotadeild lögreglunnar saman um 

að vændi innan hótela hafi farið vaxandi á síðustu árum. Einnig er vitað til þess að 

erlendar konur eru sóttar út á flugvöll þar sem þær koma með staðlaðar sögur í tollinn 

„I‘m going to meet a boyfriend“ og boyfriend (kærastinn) hét alltaf það sama. Þær höfðu 

meðferðis nákvæmlega þann pening sem þær þurftu til að fá að komast inn í landið og 

þegar spurt var hvað þær ætluðu að gera var svarið „I like horses“. Þetta er skipulagður 

innflutningur á konum sem eru inni á hótelum og stundum jafnvel gerðar út yfir helgi. 
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Umfangið veit enginn og þar sem slík vændisstarfsemi er meðal þeirra sem erfiðust er að 

kanna þá verður ekki lagt tölulegt mat á hana hér. 

Starfskonur Stígamóta eru með sérstaka símalínu fyrir fólk í kynlífsþjónustu en því 

miður er ekki til nákvæm tölfræðileg úttekt á umfangi og eðli þeirrar símaþjónustu. 

Samkvæmt ársskýrslum Stígamóta eru að jafnaði mörg stuðningssímtöl á dag alla virka 

daga þar sem sumir treysta sér ekki til að koma í viðtöl. Tölulegar upplýsingar um 

viðtalsþjónustu eru til staðar í ársskýrslum Stígamóta og sýnir tafla 1.12  fjölda þeirra 

sem nýttu sér þjónustuna vegna vændis á árunum 2002-2010. Vændi er ákaflega falið 

vandamál og oft koma upplýsingar um það ekki í ljós fyrr en eftir margra mánaða viðtöl 

en skráning á ástæðu viðtals fer hinsvegar fram eftir fyrsta viðtal og því vantar í 

einhverjum tilvikum tölulegar upplýsingar. Samkvæmt ársskýrslum Stigamóta leita 

vændiskonur einnig oft til félagsþjónustunnar, barnaverndarstofu og heilsugæslustöðva 

en það er ekki skráð sérstaklega. Kvennaathvarf og Konukot fá einnig stundum 

vændiskonur til sín í næturgistingu en það er heldur ekki skráð sérstaklega. 

Tafla 1. 12: Fjöldi sem leita til Stígamóta vegna vændis 

Ár

Fjöldi 

einstaklinga

Nýir 

einstaklingar

Hafa komið 

áður

2002 21 6 15

2003 31 10 21

2004 22 10 12

2005 19 9 10

2006 20 9 11

2007 25 12 13

2008 23 9 14

2009 20 5 15

2010 23 13 10

Heimild: Stígamót, 2010. Ársskýrslur 2002-2010.  

1.3 Mat á eftirspurnarhlið 

Af augljósum ástæðum er ekki hægt að nota útgjaldarannsókn heimila til að öðlast 

áreiðanlegt mat á eftirspurnarhlið vændis og því er hér farin  verð * magn nálgun. Fyrir 

hverja tegund vændisþjónustu er hægt að áætla heildarútgjöld sem hér segir: 
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Heildarútgjöld = fjöldi einstaklinga sem kaupa viðkomandi vændisþjónustu 

Heildarútgjöld * meðalfjöldi kaupa á ári  

Heildarútgjöld * meðalverð per þjónustu 

Útgjöld heimila til vændis eru svo leidd út frá heildarútgjöldum að frádregnum aðföngum 

og útflutningi sem þegar eru óbeint inni í þjóðhagsreikningum. 

1.3.1 Aðföng 

Hluti af útgjöldum til vændis kemur ekki í hlut heimila heldur í hlut fyrirtækja. Það gæti 

t.d. átt við um vændi á nektardansstöðum þar sem greiðslur eru settar á fyrirtækjakort. 

Þann hluta ætti að skrá sem aðföng. Í flestum tilfellum má gera ráð fyrir að slík aðföng 

séu þegar skráð í þjóðhagsreikningum  undir kaup á t.d. „önnur þjónusta“. 

1.3.2 Innflutningur / Útflutningur 

Sjálfsagt má áætla að kaupendur vændis séu að hluta til erlendir menn í viðskipta- eða 

skemmtiferðum hér á landi. Slík viðskipti er útflutt þjónusta og er þegar komin fram í 

gögnum um inn- og útflutning á þjónustu. Eins á það við þegar íslenskir aðilar kaupa 

vændisþjónustu í útlöndum (innflutningur) en greiðslur yfir landamærin fyrir vændi (bein 

kaup) eru þegar óbeint inni í þjóðhagsreikningum undir liðnum „ferðir“. Ef tölur um 

þjónustuviðskipti innihalda nú þegar óbeint útgjöld erlendra viðskiptavina vegna vændis 

nægir að draga áætlaðan útflutning frá heildarútgjöldum til að fá nálgun á innlenda 

neyslu. 

Útflutningur á þjónustu = heildarútgjöld * hlutdeild erlendra viðskiptavina  

1.3.3 Einkaneysla 

Það er talið brjóta norm samfélagsins að karlar eða konur kaupi sér vændisþjónustu og 

því erfitt að framkvæma trúverðugar rannsóknir á eftirspurnarhlið þessa iðnaðar. Engar 

nýlegar rannsóknir hafa verið gerðar en árið 1992, fyrir uppsprettu nektardansstaða, var 

gerð könnun á kynhegðun og þekkingu á alnæmi (Sigríður Haraldsdóttir og Jóna 

Ingibjörg Jónsdóttir, 1998). Viðtöl voru tekin og spurt var m.a. um kaup á 

vændisþjónustu. Niðurstaðan var sú að 7,3% karla á aldrinum 16-60 ára höfði keypt 

vændi einu sinni eða oftar og meirihlutinn í ferðum erlendis. Ætla má að slík hegðun 

færist að einhverju leyti hingað heim í kjölfar kynlífsbyltingarinnar kringum síðustu 

aldamót. Árið 2003 gerði fyrirtækið Capasent símakönnun (Nektarstaðir, Vændi og 

Klámefni, 2003). Spurt var m.a. um ásókn í nektarstaði og nuddstofur og að lokum var 
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spurt um vændi á nektardansstöðum. Niðurstöður gáfu til kynna að á 12 mánaða tímabili 

frá 2002 til 2003 höfðu 6% Íslendinga sótt nektardansstaði, og minna en 1% höfðu sótt 

erótíska nuddstofu hér á landi. Einnig gáfu niðurstöður til kynna að tæplega 78% 

þjóðarinnar töldu að vændi væri stundað á nektardansstöðum í nokkrum eða miklum 

mæli hér á landi. 

Gísli Hrafn Atlason mannfræðingur rannsakaði vændiskaup í Danmörku og ræddi um 

þau í útvarpsþættinum Vændi á Íslandi sem RÚV sendi út í september 2009. Þar segir 

hann að kaupendahópnum sé gjarnan skipt í nokkra flokka þar sem við sögu koma 

stórnotendur, virkir viðskiptavinir sem sæki reglulega í vændiskonur, og hinir sem fikti 

við vændi. Fiktararnir eru spenntir fyrir vændi og prófa það allt upp í tíu skipti. Gísli tók 

viðtöl við rúmlega tuttugu stórnotendur. Viðmælendur voru ýmist í sambúð eða ekki, en 

fóru aftur og aftur á fund vændiskvenna. Hann telur hóp fiktara miklu breiðari og bendir 

á, að þrátt fyrir mikla “normaliseringu”, viðleitni til að gera vændi viðurkennt, séu 

vændiskaupendur, sem hafi farið til vændiskonu einu sinni eða oftar, þó ekki nema 10-15 

af hundraði íbúa í Skandinavíu. Lýsingar Gísla Hrafns á þessum tveimur hópum 

vændiskaupenda eru í nokkru samræmi við frásagnir Catalinu um breiðan hóp 

viðskiptavina í bókinni Hið dökka man eftir Jakob Bjarnar Grétarsson og Þórarinn 

Þórarinsson, (2010).  

Starfskonur Stígamóta gerðu lauslega könnun á eftirspurn vændisþjónustu haustið 

2011. Þær settu nuddauglýsingu með óskráðu símanúmeri í Fréttablaðið (visir.is) og 

könnuðu svörunina. Auglýsing í Fréttablaðinu hangir inni í viku og á þeim tíma fengu 

þær 40 ósvöruð símtöl úr 40 mismunandi símanúmerum og 150 ósvöruð símtöl úr 

leyninúmerum (eitt leyninúmer gæti hafa hringt oftar en einusinni). Starfskonur 

Stígamóta álykta út frá þessari lauslegu könnun sinni að á bakvið eina auglýsingu í 

Fréttablaðinu sé eftirspurn hjá um hundrað einstaklingum og því má segja að eftirspurnin 

sé gífurleg. 

1.3.4 Verð 

Til að geta stuðst við eitt meðalverð á vændisþjónustu í komandi útreikningum á 

einkaneyslu er nauðsynlegt að taka einhverskonar vegið meðaltal af verði hverrar 

tegundar vændisþjónustu. Götuvændi vegur til dæmis allra þyngst hvað varðar fjölda 

iðkenda en er á sama tíma ódýrasta þjónustan. Útreikningar á áætluðu vegnu meðalverði 

á vændisþjónustu er sett fram í töflu 1.13. 
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Tafla 1. 13: Vegið meðalverð á þjónustu (ISK) 

Ár 2000 2003 2006 2010

Fjöldi iðkenda vændis

Nektardansstaðir 60 20 20 15

Nuddstofur 5 9 20 28

Vændishús 8 8 10 21

Götuvændi / Sprautufíklar 350 350 350 350

Önnur vændisstarfssemi 20 20 20 20

Heildarfjöldi: 443 407 420 434

Meðalverð á þjónustu

Nektardansstaðir 55.000 60.000 65.000 65.000

Nuddstofur 20.000 20.000 25.000 20.000

Vændishús 25.000 25.000 30.000 30.000

Götuvændi / Sprautufíklar * 3.078 3.838 4.596 5.501

Önnur vændisstarfssemi 20.000 20.000 25.000 20.000

Vægi tegundar vændis

Nektardansstaðir 14% 5% 5% 3%

Nuddstofur 1% 2% 5% 6%

Vændishús 2% 2% 2% 5%

Götuvændi / Sprautufíklar 79% 86% 83% 81%

Önnur vændisstarfssemi 5% 5% 5% 5%

Vegið meðalverð á þjónustu: 11.462 8.166 10.021 10.347

* Meðalverð á  götuvændi tekur mið af framleiðslu þess (tafla 1.11) og að iðkandi 

(sprautufíkill) stundi vændi a.m.k 365 sinnum á ári. Eigið mat (italic ).  

Í eftirfarandi töflu (tafla 1.14) er einkaneyslan, sem þá er jöfn framlagi vændis til 

vergrar landsframleiðslu, gróflega áætluð út frá ofangreindum heimildum um eftirspurn 

og verð á vændi 

Tafla 1. 14: Einkaneysla 

Ár 2000 2003 2006 2010

Fjöldi karla 16 til 60 ára 86.031 89.193 94.728 100.160

Fjöldi sem kaupir vændi 7,3% 6.280 6.511 6.915 7.312

Meðalfjöldi kaupa á ári 10 10 10 10

Vegið meðalverð á þjónustu * 11.462 8.166 10.021 10.347

Útgjöld heimila (ISK í millj.): 720 532 693 757

Heimild: Sigríður Haraldsdóttir og Jóna Ingibjörg Jónsdóttir (1998). Hagstofa Íslands, 

mannfjöldi eftir kyni og aldri 1841-2011. Eigið mat (italic). * Vegið meðalverð á þjónustu 

tekur mið af fjölda iðkenda hverrar tegundar vændis. Nánar útlistun á 2000-2010 í viðauka.
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1.4 Mat á framboðshlið 

Sambærilegum skýrslum frá Hagstofum annarra Norðurlanda ber saman um að gögn um 

fjölda vændiskvenna séu áreiðanlegri en gögn um fjölda viðskiptavina enda 

þjóðfélagslegt tabú að gangast undir að hafa keypt sér vændisþjónustu. Mat á 

framboðshlið sem hér er reiknað er því ákjósanlegra en mat á eftirspurnarhlið þegar 

kemur að framlagi vændis til vergrar landsframleiðslu. Fyrir hverja tegund vændis er 

hægt að áætla heildarframleiðslu sem hér segir:  

Framleiðsluvirði = fjöldi iðkenda vændis  

Framleiðsluvirði * meðalfjöldi skipta sem þjónustan er veitt 

Framleiðsluvirði * meðalverð á þjónustu 

1.4.1 Aðföng 

Eftirfarandi aðföng þarf að huga að fyrir hverja tegund vændisþjónustu: 

 Nektardansstaðir,  nuddstofur , vændishús eða einstaklingar sem vinna að 
heiman:  húsaleiga, ýmis búnaður/tæki9, auglýsingakostnaður 

 Fylgdarþjónusta: auglýsingakostnaður, samgöngukostnaður  

 Götuvændi: ekkert  (þegar inni í einkaneyslu) 

Við samþættingu í þjóðhagsreikninga er hætta á tvítalningu þar sem sum ofangreindra 

aðfanga kunna nú þegar að vera inni í þjóðhagsreikningum undir einkaneyslu (t.d. 

húsaleiga). 

Greiðslur til umboðsmanna (hórumangara) teljast einnig til aðfanga. Hinsvegar mun 

það líklegast ekki hafa áhrif á útreikninga þar sem slíkar greiðslur koma einnig inn undir 

framleiðslu umboðsmanna og nettast því út. Hið sama á við um þóknanir sem greiddar 

eru til eigenda nektardansstaða fyrir afnot af húsnæði þeirra. Einu áhrifin á 

þjóðhagsreikninga gæti stafað frá aðföngum umboðsmanna, en þau kunna að vera 

óveruleg.  

1.4.2 Innflutningur / Útflutningur 

Eins og að ofan greinir þá er talið að flest allar vændiskonur, starfandi á 

nektardansstöðum, vændishúsum og nuddstofum, séu af erlendu bergi brotnar og staldri 

hér skemur en eitt ár hverju sinni. Slík þjónusta telst til innflutnings. Ef um sanngjarnt 

                                                 

9
 Gæti einnig verið fjármunamyndun (GFCF) 
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mat á fjölda erlendra vændiskvenna er að ræða þá má skipta framleiðslu vændis 

hlutfallslega í innlenda framleiðslu og innflutning með einfaldri hlutfallsdreifingu: 

Innflutningur á þjónustu = framleiðsla * hlutfall erlendra vændiskvenna  

 Eigið mat er gert á hlutfalli erlendra vændiskvenna fyrir hverja tegund vændis 

(tafla 1.15) en leiða má að því líkum að iðkendur götuvændis séu allir íslenskir 

ríkisborgarar. Útflutningur á þjónustu vændis kæmi til ef íslenskar vændiskonur seldu 

þjónustu sína til ferðamanna hér á landi eða út fyrir landsteinana en slíkt er áætlað 

vera óverulegt.  

1.4.3 Framleiðsla 

Heildarframleiðsla hverrar tegundar vændis byggist meðal annars á fjölda iðkenda en sá 

fjöldi er áætlaður út frá upplýsingum sem fram hafa komið í þessum kafla. Við mat á 

meðalfjölda skipta sem þjónusta er veitt á ári er valið að styðjast við áðurnefndar 

upplýsingar um fjölda skipta sem vændisþjónusta er veitt á dag og að aðili iðki vændi 

fimm daga vikunnar eða 260 daga á ári. Undantekning frá því er mat á fjölda kúnna sem 

vændiskonur tengdar nektardansstöðum hafa á ári, en þar er stuðst við áætlaðan fjölda 

kúnna úr samskonar skýrslu sænsku Hagstofunnar. Tafla 1.15 setur fram áætlaða 

framleiðslu hverrar tegundar vændis ásamt því að setja fram áætlaða hlutfallsdreifingu 

erlendra vændisiðkenda. Framlag vændis til vergrar landsframleiðslu út frá framboðshlið 

er jöfn innlendri framleiðslu að frádregnum aðföngum. 
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Tafla 1. 15: Framleiðsluvirði vændis 

Ár 2000 2003 2006 2010

Nektardansstaðir 495 180 195 146

Nuddstofur 78 140 390 437

Vændishús 156 156 234 491

Götuvændi / Sprautufíklar 393 490 587 703

Önnur vændisstarfsemi * 104 104 130 104

Samtals (ISK í millj.): 1.226 1.071 1.536 1.881

Innflutningur Hlutfall

Nektardansstaðir 100% 495 180 195 146

Nuddstofur 70% 55 98 273 306

Vændishús 100% 156 156 234 491

Götuvændi / Sprautufíklar 0%

Önnur vændisstarfsemi 50% 52 52 65 52

Samtals (ISK í millj.): 758 486 767 995

Innlend framleiðsla Hlutfall

Nektardansstaðir 0%

Nuddstofur 30% 23 42 117 131

Vændishús (umboðslaun) - - - 234 234

Götuvændi / Sprautufíklar 100% 393 490 587 703

Önnur vændisstarfsemi 50% 52 52 65 52

Samtals (ISK í millj.): 469 584 1.003 1.120

Nánari útlistun á árunum 2000 til 2010 er í viðauka.

*Önnur vændisstarfsemi er eigið mat.

 

1.5 Samþætting í þjóðhagsreikninga 

Vændi var einna mest sýnilegt hér í kringum aldamótin þegar nektardansstaðir 

blómstruðu og það liggur fyrir að ekki dró úr framboði við bann á nektardansi.  

1.5.1 Jafnvægi á framboði og eftirspurn 

Gögn um fjölda vændisiðkenda eru að öllum líkindum áreiðanlegri en gögn um fjölda 

viðskiptavina og því mun mat á framboðshliðinni að jafnaði vera valið. Engu að síður er 

mikilvægt að framkvæma mat á eftirspurnarhliðinni sem einskonar trúverðugleikamat á 

útkomu framboðshliðarinnar en fyrir hverja tegund vændis ætti heildarútgjöld að stemma 

við framleiðsluvirði. Með því að brjóta niður framboð og eftirspurn í verð og magn fyrir 

hverja tegund vændis mun trúverðugleiki gagna og forsendna sem stuðst er við vera 

staðfastari. Tafla 1.16 setur fram framlag vændis til vergrar landsframleiðslu (VLF) 

ásamt því að sýna hlutfallslegt framlag af VLF. 
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Tafla 1. 16: Framlag vændis til VLF (ISK í milljónum) 

Ár 2000 2003 2006 2010 Meðaltal

VLF 683.747 841.490 1.168.602 1.534.227

Útgjöld heimila (ISK í millj.) 720 532 693 757

Hlutfall af VLF 0,11% 0,06% 0,06% 0,05% 0,06%

Innlend framleiðsla (ISK í millj.) 469 584 1.003 1.120

Hlutfall af VLF 0,07% 0,07% 0,09% 0,07% 0,07%

Nánari útlistun á árunum 2000 til 2010 er í viðauka.

Eftirspurnarhlið

Framboðshlið

Heimild: Hagstofa Íslands, Verg landsframleiðsla 1980-2011. Tafla 1.14 - 1.15.

 

1.5.2 Hætta á tvítalningu 

1.5.2.1 Aðföng 

Möguleiki er á að húsaleiga greidd af vændiskonum sé þegar inni í þjóðhagsreikningum 

og líklegt er að slíkt sé skráð undir einkaneyslu frekar en undir aðföng og því þyrfti að 

flytja samsvarandi upphæð milli þessa tveggja flokka. Þetta getur einnig átt við fyrir aðra 

útgjaldaliði sjálfstætt starfandi vændiskvenna, en það kann að vera óverulegt. Útgjöld 

fyrirtækja til vændiskaupa kunna einnig að vera þegar inni í þjóðhagsreikningum í 

gegnum kaup á aðföngum. Flutningur úr aðföngum og yfir í einkaneyslu ætti þá að eiga 

sér stað.  

1.5.2.2 Framleiðsla 

Sum framleiðsla vændis kann nú þegar að vera talin með í þjóðhagsreikningum. Það á 

líklegast einna helst við um næturklúbba og nuddstofur sem finna má undir 

þjónustufyrirtæki í fyrirtækjaskrám. Hvað varðar einstaklinga, sem vinna að heiman eða í 

leigðum herbergjum, við fylgdarþjónustu eða götuvændi, þá virðist ólíklegt að tekjur 

þeirra séu nú þegar inni í þjóhagsreikningum þar sem slík starfsemi er allra jafna ekki 

skráð. 

1.5.2.3 Útflutningur / Innflutningur 

Þar sem gögn um inn- og útflutning á þjónustu eru byggð á uppgjörstölfræði hér á landi 

þá er líklegt að greiðslur yfir landamærin fyrir vændi (bein kaup) séu óbeint innifalin í 

liðnum „ferðir“. Því er ekki nauðsyn á frekari aðlögun inn- og útflutnings hvað bein kaup 

varðar. Hinsvegar ef gögn um inn- og útflutning á þjónustu væru byggð á t.d. könnunum 
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í ferðaþjónustu þá eru miklu minni líkur á að bein kaup séu inni í þjóðhagsreikningum og 

þörf væri á frekari aðlögun.  

1.5.3 Framreikningur 

Þess er ekki vænst að innleiðing á framlagi vændis til vergrar landsframleiðslu hafi 

marktæk áhrif á skammtíma hagvöxt og því er mikilvægara að fylgja eftir þróun til lengri 

tíma litið en að hafa áhyggjur af skammtíma hreyfingum. Til að auka skilvirkni getur 

verið gott að framkvæma mat á fjölda vændiskvenna og verð á þjónustu á fimm ára fresti. 

Nota matið sem viðmið og framreikna (e. extrapolate) virðið þess á milli. 
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2 Fíkniefni 

2.1 Inngangur 

Framleiðsla og sala ólöglegra fíkniefna hefur mikil áhrif á efnahagslíf sumra landa þar 

sem mikið er um slíka starfsemi. Að telja slíka starfsemi ekki með í þjóðhagsreikningum 

leiðir til þess að landframleiðsla þessara landa verður verulega vanmetin. Hafa ber þó í 

huga að það að framleiðsla og sala fíkniefna sé ólögleg gerir að verkum að verðmæti þess 

er mjög hátt. Ef fíkniefni yrðu lögleidd þá myndi framleiðendaverð að öllum líkindum 

lækka en verð til neytenda myndi væntanlega áfram haldast hátt vegna skattlagningar líkt 

og á við um framleiðslu og sölu áfengis (Michael Grossman, Frank J. Chaloupka and 

Kyumin Shim, 2002). Framleiðsla og sala ólöglegra fíkniefna er hlutfallslega lítil í 

Evrópu en ætti engu að síður að vera tekin með í mat á landsframleiðslu til að auka 

samanburðarhæfni milli landanna. 

Í þessum kafla er skoðað framboð og eftirspurn á fíkniefnum frá sjónarhóli 

þjóðhagsreikninga en fram til þessa hafa fíkniefni ekki verið talin með til 

landsframleiðslu Íslands. Hinsvegar, þar sem gögn um inn- og útflutning á þjónustu eru 

byggð á uppgjörstölfræði hér á landi, þá er líklegt að hluti greiðslna yfir landamærin fyrir 

fíkniefni (bein kaup) séu óbeint innifalin í þjóðhagsreikningum undir liðnum „ferðir“, 

sem reiknaður er út á grundvelli gagna um streymi erlends gjaldeyris og 

kreditkortafærslna.  

Það að telja fíkniefnaviðskipti með í þjóðhagsreikningum hefur áhrif á einkaneyslu, 

framleiðslu og vinnsluvirði. Vinnsluvirði af fíkniefnum má skipta í tvo flokka, innlenda 

framleiðslu og verslunarálagningu á innfluttum efnum. Hagstofa Evrópusambandsins, 

Eurostat, hefur reynt að skilgreina aðferðafræði fyrir hvern útreikningsþátt. Eurostat 

bendir á að fíkniefni geta verið flokkuð mismunandi eftir tegund, tíðni notkunar og verði 

og þar af leiðandi ætti að meta þátt hverrar tegundar fíkniefnis sérstaklega (Eurostat, 

2004).  

2.1.1 Skilgreining 

Fíkniefni eru deyfandi eða örvandi efni sem koma neytanda í annarlegt ástand sem hann 

sækist gjarnan eftir að komast endurtekið í.  Þ.e.a.s. notkun efnis veldur fíkn og getur 

valdið ávana. Fíkniefnalöggjöf er beint gegn hvers konar útbreiðslu ávana- og fíkniefna 
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og er verknaðarlýsingu laganna ætlað að taka til hvers konar meðhöndlunar fíkniefna að 

frátöldum lögheimiluðum undantekningum. Löggjöfinni er ætlað að vernda 

almannahagsmuni, fækka þeim sem ánetjast efnunum og draga úr tjóni þriðja aðila, 

þ.e.a.s. ættingja og ástvina.  

2.1.2 Löggjöf 

Upphaf fíkniefnalöggjafarinnar á Íslandi má rekja aftur til ópíumlaganna frá árinu 1923. 

Ópíumlögin voru byggð á svonefndri Haag-samþykkt frá 1912 en sú samþykkt átti að 

hefta verslun með ópíum og koma í veg fyrir misnotkun þess og annarra skyldra efna. 

Lítið reyndi þó á þessi lög þar sem fíkniefnin voru ekki orðin algeng hér á landi. Í lok 

sjöunda áratugarins fór svo að bera á neyslu kannabis og annarra efna hjá ungu fólki og í 

kjölfar þess fór að berast krafa um hert eftirlit og viðurlög við fíkniefnabrotum. Árið 

1969 lagði lögreglustjórinn í Reykjavik fram reglugerð um ávana- og fíkniefni en vafi lék 

þó á hvort neysla fíkniefna sem slík væri ólögmæt eða aðeins innflutningur, varsla og 

dreifing á fíkniefnum. Árið 1972 var stofnuð ávana- og fíkniefnadeild innan lögreglunnar 

en hún er í dag ein stærsta deild lögreglunnar. Árið 1974 var svo samþykkt frumvarp til 

laga á Alþingi um ávana- og fíkniefni10. Í lögum um ávana- og fíkniefni er tekið fram að 

varsla og meðferð ávana- og fíkniefna (talin upp í 6. gr. samnefndra laga) sé óheimil á 

íslensku forráðasvæði. Með orðunum varsla og meðferð er átt við innflutning, útflutning, 

sölu, kaup, skipti, afhendingu, móttöku og framleiðslu eða tilbúning. Þessi löggjöf var 

mun ítarlegri og skilmerkilegri en reglugerðin frá 1969 og felldi um leið úr gildi  

ópíumlögin frá 1923. Nokkrar breytingar hafa þó verið gerðar á lögunum frá því þau voru 

fyrst sett en flestar breytingarnar varða refsiramma og mörk sektarfjárhæða. 

(Ríkislögreglustjóri, 1999) 

2.1.3 Ísland án eiturlyfja 

Árið 1997 hófst samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar, ríkisstjórnarinnar og samtakanna 

Evrópuborgir gegn eiturlyfjum (European Cities against Drugs (ECAD)). Meginmarkmið 

samstarfsins var að sameina krafta þjóðarinnar í baráttunni gegn ólöglegum fíkniefnum, 

efla forvarnir og skipuleggja verkefni og aðgerðir sem höfðu þetta markmið að 

leiðarljósi. Íþróttahreyfingar, foreldrasamtök, lögreglan, bindindishreyfingar, aðilar 

vinnumarkaðarins og fjölmiðlar svo fáeinir séu tilgreindir lögðu hönd á plóg og gekk 

forvarnarverkefnið undir kjörorðinu Ísland án eiturlyfja 2002. Forvörnum var samtímis 
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beint gegn áfengisneyslu unglinga undir lögaldri og gegn neyslu ólöglegra fíkniefna en 

allar rannsóknir sýna að því yngri sem unglingar eru þegar þeir hefja neyslu áfengis þeim 

mun hættara er þeim við að leiðast út í neyslu ólöglegra fíkniefna. Fjölmörgum 

verkefnum var hrundið í framkvæmd auk þess sem opin og upplýst umræða um 

vímuefnamál myndaðist. Fyrirtækið Capasent (hét þá Gallup) mat árangur 

samstarfsverkefnisins fyrir hönd Áfengis- og vímuvarnarráð. Matið sýndi að vel hafði 

verið staðið að verkefninu og að safnast hefði mikil reynsla og þekking sem vel er haldið 

utan um á einum stað11. Forvarnarverkefnið virtist skila mælanlegum árangri á því fimm 

ára tímabili sem það var í gangi og sem dæmi þá minnkaði neysla áfengis í efstu bekkjum 

grunnskóla á tímabilinu. Verkefnið virtist þó aðallega hafa verið sniðið að unglingum og 

forvörnum fyrir þá en neysla á eiturlyfjum er vissulega ekki bundin við ákveðinn 

aldurshóp. Ísland án eiturlyfja var mikilvæg regnhlíf fyrir hina ýmsu hópa, stofnana og 

félög sem vildu vinna að forvarnarstarfsemi gegn fíkniefnum (Áfengis- og 

vímuvarnarráð, 2002). 

2.2 Umfang fíkniefnamarkaðarins 

Neysla ólöglegra fíkniefna var nærri óþekkt hér á landi fram til ársins 1967 en 

dreifing, sala og neysla kannabisefna skapaði ólöglegan markað fíkniefna á Íslandi á 

árunum 1970 til 1975. Þó eitthvað hafi verið um að LSD gengi kaupum og sölum á 

þessum árum má segja að kannabisefnin hafi nánast verið einu ólöglegu fíkniefnin á 

markaðnum fram til ársins 1983 en þá fór að berast ólöglegt amfetamín til landsins og 

sprautufíklar urðu til. Árin 1995 til 1998 fór neysla e-taflna að líta dagsins ljós og 

sprenging varð á neyslu yngri kynslóða á fíkniefnum. Upp úr 1998 fór svo að bera á 

innlendri ræktun á kannabisjurtinni og þá framleiðslu marijuana (SÁÁ, 2011). 

Greiningardeild ríkislögreglustjóra hefur í nýlegri skýrslu lagt mat á innflutning og 

framleiðslu fíkniefna hér á landi (Ríkislögreglustjóri, 2010). Í opinberri útgáfu 

skýrslunnar kemur fram að hrun fjármálakerfisins, haustið 2008, og þá 

efnahagsörðugleika og gjaldeyrishöft sem því hafa fylgt hafi leitt til þess að ræktun 

kannabis og framleiðsla örvandi efna hér á landi hafi aukist verulega. Fram kemur að 

lögreglan hafi í mörgum tilfellum stöðvað stórtæka og þaulskipulagða fíkniefnastarfsemi 

og grunur lægi jafnvel á að hluti framleiðslunnar hafi verið ætlaður til útflutnings. 

                                                 

11
 Gallup vann fjórar rannsóknir, árin 1997, 1998, 2000 og 2002 þar sem spurningar voru lagðar fyrir 

foreldra.  
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Þegar reynt er að fá mynd af umfangi fíkniefnamarkaðarins hér á landi liggja 

upplýsingar og mat fíkniefnalögreglu, tollgæslu og meðferðarstofnana einkum til 

grundvallar. Slíkt mat er fyrst og fremst byggt á þeim einstaklingum sem lögregla og 

meðferðarstofnanir hafa afskipti af en lögregla fer með rannsókn tollalagabrota þegar þau 

varða jafnframt við almenn hegningarlög eða önnur sérrefsilög, þ.m.t. lög um ávana- og 

fíkniefni12. Erfitt er að gera nákvæma úttekt á heildarstærð fíkniefnamarkaðarins hér á 

landi en magn haldlagninga efna gefur vísbendingu um neyslu og efni í umferð. 

2.2.1 Sundurliðun fíkniefna 

Ólögleg fíkniefni eru talin upp í reglugerð um ávana- og fíkniefni og önnur eftirlitsskyld 

efni13. Þar eru einnig talin upp efni sem nota má til framleiðslu ólöglegra fíkniefna en 

sum þeirra eru notuð við lyfjaframleiðslu og sérstakt leyfi stjórnvalda þarf til að flytja 

þau inn. Hér á eftir fer úttekt á þeim fíkniefnum sem finna má á íslenskum 

fíkniefnamarkaði. Stuðst er við heimildir frá samtökum áhugafólks um áfengis- og 

vímuefnavandann (SÁÁ, 2011). 

2.2.1.1 Kannabis 

Kannabisefnin hass og marijuana, sem eru oftast reykt, eru talin algengustu fíkniefnin í 

Evrópu. Fyrir Evrópumarkað eru þau að mestu leyti framleitt í Marokkó og dreift í 

gegnum Holland. Neysla þeirra er sérstaklega útbreidd meðal ungs fólks og eru þau 

iðulega fyrstu ólöglegu fíkniefnin sem neytt er. Kannabis er talið ryðja brautina 

félagslega, sálfræðilega og líffræðilega fyrir önnur ólögleg fíkniefni og setur því unga 

neytendur í mikla hættu. Almennt er talið að rúmlega helmingur stórneytenda kannabis á 

Íslandi verður einnig stórneytandi amfetamíns. 

2.2.1.2 Amfetamín 

Amfetamín er ýmist tekið í nefið, gleypt í pilluformi, sprautað beint í æð eða reykt. 

Metamfetamín er krystallað form amfetamíns og nær alltaf reykt. Amfetamín er ákaflega 

ávanabindandi og er mest notaða örvandi efnið á Norðurlöndunum. Neysla þess og 

ólögleg framleiðsla er að mestu bundin við Evrópu og sem dæmi voru sex tonn gerð 

upptæk í heiminum öllum árið 2004 og 97% þess var innan Evrópu. Flest lönd eru vel í 

stakk búin til að framleiða amfetamín og hafa framleitt það á löglegan hátt í 

læknisfræðilegum tilgangi. Neysla amfetamíns á Íslandi hefur aukist frá árinu 2001.  

                                                 

12
 184.gr. tollalaga nr.88/2005 

13
 Reglugerð nr.233/2001 



 

48 

2.2.1.3 Kókaín 

Kókaín er framleitt úr laufum kókaplöntunnar sem vex í mörgum heimshlutum. Fyrir 

Evrópumarkað er það að mestu leiti framleitt í Suður-Ameríku og flutt þaðan beint inn. 

Efnið er hvítleitt duft sem oftast er tekið í nefið eða sprautað beint í æð, en krakk kókaín 

er hægt að reykja. Bera fór á kókaíni á Íslandi um 1999 og frá þeim tíma til ársins 2008 

var nær stöðug aukning á kókaínfíklum í meðferð. Kókaín er talið efni hinna ríku og því 

hefur dregið úr eftirspurn þess eftir hrun efnahagslífsins haustið 2008.  

2.2.1.4 e-tafla 

e-taflan, alsæla eða MDMA er tilbúið fíkniefni og er efnafræðilega náskylt amfetamíni. 

Það veldur auk þess skynvillum og hættu á skyndidauða. Efnið er ýmist gleypt í 

töfluformi eða sprautað í æð. Talið er að tveir af þrem fíklum sprauti lyfinu í æð. Megnið 

af framleiðslu heimsins er bundið við Evrópu og þá aðalega Hollandi. e-taflan barst til 

Íslands árið 1995 og virtist ungt fólk tilbúið að nota þetta efni þó það hafði ekki notað 

ólögleg fíkniefni áður. Þetta varð til þess að ástandið á vímuefnamálum hér á landi 

versnaði til muna og ekki fór að draga úr e-töflu notkun fyrr en um árið 2004.  

2.2.1.5 LSD 

LSD, eða lysergic acid diethylamide, er stundum nefnd sýra. Efnið er oftast framleitt í 

töfluformi eða sett á límmiða með mynd sem neytandinn sleikir. Í Evrópu hefur mest 

borið á LSD í Þýskalandi og Bretlandi og hefur verð þess farið lækkandi í Evrópu á 

síðustu árum. Efnið skýtur upp kollinum við og við hér á landi og var mest áberandi á 

árunum 1999-2000.  

2.2.1.6 Sprautufíklar 

Meira en helmingur þeirra fíkla sem ánetjast hafa örvandi fíkniefnum (e-tafla, kókaín, 

amfetamín og þar með talið ritalin) fer að sprauta efnunum í æð. Sprautan veldur 

sterkustu vímunni og veldur þrálátari fíkn sem erfiðari er viðfangs en önnur fíkn. Vændi 

er talið eðlilegur fylgifiskur þess að vera sprautufíkill og eru sprautufíklar mun tengdari 

allskonar afbrotastarfsemi en aðrir fíklar. Við efnahagshrunið 2008 hafa sprautufíklar sótt 

með vaxandi þunga í læknalyf eins og ritalin og contalgin til að sprauta sig með en sala 

slíkra lyfja hefur rokið upp úr öllu valdi.  

2.2.2 Smyglleiðir 

Algengustu flutningsleiðir fíkniefna til landsins eru sjóflutningar, farþegaferjan Norræna, 

farþegaflug, póstur og hraðsendingar. Á tímum aukinna samgönguleiða og 
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heimsviðskipta hafa smygl og dreifing á fíkniefnum þróast samhliða löglegum 

viðskiptaháttum og nýjar smyglleiðir líta reglulega dagsins ljós. Langflest smyglmál 

(mynd 2.1) hafa komið upp í tengslum við póstflutninga og farþegaflug en 

stjórnsýsluúttekt á ráðstöfun gegn innflutningi ólöglegra fíkniefna (Ríkisendurskoðun, 

2007) sýnir að á árunum 2003-2006 hafi íslensk yfirvöld komið upp um 493 tilraunir til 

að smygla fíkniefnum til landsins. Í úttektinni er vakin athygli á að árlegum tilraunum 

fækkaði um 28% frá árunum 2003 til 2006 og eina skýringin væri sú að aðferðir 

smyglara hafa breyst með tímanum og nýjar smyglleiðir hafi komið til sögunnar. Hafa 

ber í huga að fíkniefnasendingar með pósti eða farþegaflugi geyma tiltölulega lítið magn 

miðað við sendingar sem berast eftir öðrum leiðum og því helst málafjöldi og magn 

haldlagðra fíkniefna ekki endilega í hendur. Samkvæmt  úttektinni kemur stærsti hluti 

magnsins upp í fáum sendingum sem oftast eru faldar í bílum eða farmi skipa. 
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Mynd 2. 1: Málafjöldi eftir smyglleiðum  

Heimild: Ríkisendurskoðun (bls.27), 2007. Tollstjóri, ársskýrslur. Tölur í viðauka 2. 

2.2.3 Haldlagning 

Þegar borin er saman haldlagning fíkniefna mismunandi landa þarf að hafa í huga að lega 

landsins skiptir máli. Magn haldlagðra efna í Danmörku væri eðli máli samkvæmt mun 

meira en annars staðar á Norðurlöndunum þar sem Danmörk er svokallað 

gegnumstreymisland (e. transit country) fyrir mikið af þeim efnum sem ætluð eru á 

markað á hinum Norðurlöndunum. Vegna legu landsins má ætla að Ísland sé svokallað 

markaðsland (e. final destination) þ.e. efnin sem hingað berast eru ætluð á innlendan 

fíkniefnamarkað. Magn haldlagðra efna hér á landi er þrátt fyrir það hátt  samanborið við 

önnur lönd. Árið 2006 var Ísland í fimmta sæti yfir haldlagt magn af amfetamíni en þá 
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var lagt hald á tæp 47 kg af efninu. Miðað við íbúafjölda er magn fíkniefna sem 

tollayfirvöld leggja hald á hér einnig töluvert samanborið við önnur lönd en árið 2006 var 

Ísland í öðru sæti í heiminum, á eftir Sádí Arabíu, í haldlagningu á amfetamíni þegar 

horft er á magn á hvern íbúa (World Customs Organization, 2007). Hafa ber í huga að 

árið 2006 reyndist metár í haldlagningu fíkniefna við landamæraeftirlit, en haldlagning 

amfetamíns og kókaíns hafði þá tífaldast frá árinu á undan (Tollstjóri, 2007). Hér á landi 

hafa einnig verið gerð upptæk efni sem ætluð eru til sölu og neyslu annars staðar en á 

Íslandi en við slíka haldlagningu á ekki að styðjast við mat á fíkniefnum í 

þjóðhagsreikningum. Í því sambandi má nefna að á árinu 2001 var lagt hald á 67 þúsund 

e-töflur á Keflavíkurflugvelli á leið frá Hollandi á Bandaríkjamarkað (Ríkislögreglustjóri, 

2001).  

Á undanförnum árum hafa orðið breytingar á tegundum fíkniefna sem tollyfirvöld á 

Íslandi leggja mest hald á. Upp úr síðustu aldamótum var kannabisefni mikill meirihluti 

þeirra fíkniefna en á síðustu árum hefur hlutur þess minnkað verulega. Ástæðan er talin 

vera að ræktun kannabisplantna innanlands sé orðin það umfangsmikil að hún anni að 

miklu leyti innlendri eftirspurn. Þá eru einnig vísbendingar um að amfetamín sé að 

einhverju leyti framleitt hér á landi. Sem dæmi má nefna að á árinu 2006 var tvisvar lagt 

hald á amfetamínbasa á Keflavíkurflugvelli sem dugað hefði verið til að framleiða 30 kg 

af hreinu amfetamíni, þá var lagt hald á 20 lítra af amfetamínbasa árið 2010 en slíkt hefði 

dugað til framleiðslu á allt að 264 kg af amfetamíni til sölu og dreifingar á götunni 

(Lögreglan á Höfuðborgarsvæðinu, 2010). Afbrotatölfræði ríkislögreglustjóra sýnir svo 

ekki verði um villst að framleiðsla fíkniefna hefur verið að aukast gríðarlega frá 2008 og 

á sama tíma hefur innflutningur fíkniefna dregist eilítið saman (mynd 2.2). 
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Mynd 2. 2: Afbrotatölfræði fíkniefni árin 2000 til 2010 
 Heimild: Ríkislögreglustjóri. Afbrotatölfræði 2004 til 2010. Tölur í viðauka 2 
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Umhendis er að túlka upplýsingar um haldlagningar eins og til dæmis hvort aukinn 

fjöldi haldlagninga og meira magn efnis þýði að tollayfirvöld nái nú meiru af því efni 

sem flutt er inn eða hvort smyglarar geri nú enn fleiri tilraunir til innflutnings. Einnig 

hvort aukinn fjöldi haldlagninga og meira magn efnis þýði að lögregluyfirvöld nái nú 

meiru af því efni sem framleitt er hér (amfetamín og marijuana) eða hvort Íslendingar 

geri nú enn fleiri tilraunir til framleiðslu. Líta þarf á heildarmyndina en margir þættir hafa 

áhrif á það magn sem árlega er lagt hald á. Í því sambandi má nefna áherslur og aðferðir 

lögreglu og tollayfirvalda, áhrif ytri markaða og magn einstakra haldlagninga. Í 

eftirfarandi töflu (tafla 2.1) má skoða magn haldlagðra efna lögreglu og tollgæslu fyrir 

árin 2000, 2006 og 2010. Tafla 2.2 tekur svo gróflega saman og summar upp þær 

tegundir fíkniefna sem stuðst verður við í komandi útreikningum. 

Tafla 2. 1: Magn fíkniefna sem lögregla og tollgæsla lögðu  hald á 

Ár 2000 2006 2010

Hass (g) 26.630 31.603 14.716

Fræ (g) 18 7 0

Fræ (stk.) 940 0 0

Kannabisplöntur (stk.) 73 1.209 9.339

Kannabisplöntur (g) 0 41 1.447

Marihuana (g) 5.094 4.323 27.033

Tóbaksblandað hass (g) 118 447 379

Kannabislauf (g) 0 28.257 30.165

Kannabisstönglar (g) 0 7.567 3.953

Amfetamín (g) 10.267 46.828 11.137

Amfetamín (stk.) 18 181 2

Amfetamín (ml) 0 7 25.515

Metamfetamín (g) 0 1 11

Metamfetamín (stk.) 0 0 0

Kókaín (g) 945 12.840 5.684

Kókaín (ml) 0 1 0

e-töflur (g) 79 84 155

e-töflur (stk.) 22.057 2.201 15.084

Heróín (g) 0 6 0

LSD (stk.) 15 129 504

LSD (ml) 3 0 0

Heimild: Ríkislögreglustjórinn. Afbrotatölfræði 2004 og 2008

Nánari útlistun á árunum 2000 til 2010 er í viðauka.
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Tafla 2. 2: Samandregið magn helstu fíkniefna sem yfirvöld lögðu hald á 

Ár 2000 2006 2010 Meðaltal

Kannabis* (g) 31.842 72.197 76.246 74.855

Amfetamín (g) 10.285 47.011 11.149 21.733

Kókaín (g) 945 12.840 5.684 4.546

e-tafla (stk) 22.136 2.284 15.239 18.300

LSD (stk) 15 129 504 835

Heimild: Ríkislögreglustjórinn. Afbrotatölfræði 2004 og 2008. *Hass og 

Marihuana, innflutt og innlend framleiðsla. Nánari útlistun á árunum 2000 til 

2010 er í viðauka.
 

Gagnlegt væri að geta greint á milli haldlagningar tollyfirvalda og lögreglu þar sem 

hin síðarnefnda endurspeglar fyrst og fremst þau efni sem þegar eru komin á markað. 

Árið 2005 var tölfræðivinna Tollstjóra efld til muna og byrjað var að birta lykiltölur um 

haldlagðan varning í ársskýrslum en árið 2007 voru tollumdæmum fækkað úr 26 í 8 og 

árið 2009 var landið gert að einu tollumdæmi og því eru tölur ekki að fullu 

samanburðarhæfar við tölur áranna 2006-2008.  

Til að meta stærð fíkniefnamarkaðsins hafa ýmsar nálganir verið gerðar. 

Lögregluyfirvöld í Evrópu hafa t.d. notast við þá þumalfingursreglu að almennt nái þau 

að leggja hald á um 10-15% af þeim ólöglegu fíkniefnum sem eru í umferð á meðan SÁÁ 

ályktar út frá fjölda fíkla og notendakannana meðal einstaklinga sem koma í meðferð. Í 

komandi útreikningum á vinnsluvirði fíkniefna, sem byggja á forsendum um framboð og 

eftirspurn á markaði, verður ekki gerður greinamunur á hvort það magn sem lögregla og 

tollgæsla leggur hald á sé innflutt efni eða innlend framleiðsla14 þar sem slík aðskilin 

gögn eru ekki tiltæk. 

2.2.4 Hreinleiki efna 

Amfetamín og kókaín sem lagt er hald á við innflutning til landsins geta verið mjög hrein 

efni en þekkt er að slík efni séu undantekningalaust blönduð með mjólkursykri til að auka 

þyngdina áður en þau eru sett á markað. Hreinleiki slíkra örvandi efna sveiflast mikið og 

stjórnast sú sveifla mikið af framboði og eftirspurn hvers tíma. Mælingar frá sænskum 

tollyfirvöldum á hreinleika amfetamíns og kókaíns sýna að efnin „á götunni“ eru þynnt 

allt að 2,5 sinnum frá því þau eru flutt inn þar til þau eru komin í neyslu (Swedish 

Customs etc., 2000). Dönsk heilbrigðisyfirvöld hafa einnig rannsakað hreinleika 

amfetamíns og kókaíns „á götunni“ og á árinu 2003 var hreinleiki amfetamíns talið í 

                                                 

14
 Á við um amfetamín og kannabisefni 
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kringum 9% og kókaíns um 37% (Statistics Denmark, [án árs]). Rannsóknir, sem unnar 

voru af rannsóknarstofu Háskóla Íslands í lyfja- og eiturefnafræðum, sýna að styrkleiki 

amfetamíns, sem lögreglan í Reykjavík haldlagði af götunni á árunum 2005 og 2006, er 

að meðaltali 5,8%15. Ekki er vitað hversu hrein efnin eru þegar þau berast hingað til 

Íslands en almennt er talið að hægt sé að þynna efni eins og amfetamín og kókaín allt að 

þrefalt áður en það er selt á götunni (Rannveig Þórisdóttir, 2001).  

2.2.5 Verð 

Verð á fíkniefnum er annarsvegar smásöluverð og hinsvegar heildsöluverð. 

Meðferðarheimili SÁÁ fyrir fíkla og alkóhólista kannar reglulega smásöluverð fíkniefna 

hér á landi og birtir á heimasíðu sinni. Hér á eftir fer tafla sem sýnir meðalverð hvers árs 

fyrir tiltekin fíkniefni sem eru á markaði hér á landi (tafla 2.3). Benda má á að verðið 

tekur ekki tillit til ýmissa afslátta sem myndast geta vegna magnkaupa 

fíkniefnaneytandans. Í komandi útreikningum á kannabis, amfetamíni, kókaíni, e-töflum 

og LSD er stuðst við heildsöluverð sem birt er í skýrslum World Drug Report16 sem deild 

innan Sameinuðu þjóðanna (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)) gefur 

árlega út. Heildsöluverð í skýrslunum er birt í dollurum en hér í töflu 2.4 er búið að taka 

meðaltal hvers árs allra Norðurlanda fyrir árin 2000 til 2010 og umreikna yfir í íslenskar 

krónur.  Upplýsingar um heildsöluverð fyrir árin 2008 til 2010 eru ekki tiltækar en þar 

sem verðið er frekar stöðugt þá er hér gert ráð fyrir að heildsöluverð Norðurlandanna árið 

2007 haldi sér óbreytt til ársins 2010 en gengi dollars taki breytingum í takt við 

gengisskráningu Seðlabankans (nánari útlistun má finna í viðauka 2). Heildsöluverð 

læknalyfja (contalgin og ritalin) er fengið úr lyfjaverðskrá (Lyfjaverðskrá, 2012). 

                                                 

15 Vísbendingar eru um að hreinleiki amfetamíns á götunni sé minni hér en á hinum Norðurlöndunum 

(Ríkisendurskoðun, 2007) 
16

 Stuðst er við meðalverð þegar heildsöluverð er gefið á ákveðnu verðbili. 
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Tafla 2. 3: Meðalverð fíkniefna í smásölu (ISK) 

Ár

Hass     

(g)

Marijuana  

(g)

Amf.      

(g)

Kókaín 

(g)

e-tafla 

stk

LSD     

stk

Contalgin 

100mg

Ritalin 

10mg

2000 1.728 3.863 10.438 2.868 1.646 1.743 323

2001 1.912 3.995 10.933 2.667 1.768 2.062 294

2002 2.048 3.926 10.907 2.345 1.813 2.335 332

2003 1.821 3.844 10.850 1.947 1.994 2.691 265

2004 1.966 3.870 10.913 1.672 1.835 2.953 245

2005 1.913 4.181 11.495 1.890 1.955 2.828 305

2006 1.892 2.320 4.190 11.390 2.354 2.186 3.372 329

2007 2.084 2.599 4.609 13.095 2.122 1.911 3.197 365

2008 2.216 2.993 4.613 12.188 2.247 2.327 4.533 449

2009 2.850 3.806 5.552 14.273 2.833 2.458 3.485 613

2010 2.743 3.368 4.813 14.596 2.971 2.607 3.571 938

Heimild: SÁÁ, 2011. Verðlag á ólöglegum vímuefnum.  (Meðaltal hvers árs tekið).  

Tafla 2. 4: Meðalverð fíkniefna í heildsölu  (ISK í þúsundum) 

Ár

Kannabis    

(kg)

Amf.   

(kg)

Kókaín 

(kg)

e-tafla 

(þús.stk)

LSD 

(þús.stk)

Contalgin* 

(þús.stk)

Ritalin* 

(þús.stk)

2000 326 827 4.359 617 607 164 18

2001 381 811 5.011 650 726 169 19

2002 306 678 3.731 1.521 573 209 35

2003 285 598 3.957 1.124 508 196 58

2004 262 526 3.476 391 438 193 74

2005 231 629 3.495 405 431 164 63

2006 254 694 3.324 452 476 204 73

2007 240 569 3.359 406 430 204 73

2008 452 1.072 6.323 765 809 319 115

2009 480 1.137 6.710 811 859 349 132

2010 449 1.064 6.278 759 803 338 125

Heimild: United Nations Office on Drugs and Crime. World Drug Report 2000-2009. 

Seðlabanki Íslands, sölugengi dollars miðjan Desember árin 2000-2010. Eigið mat (italic). 

*Lyfjagreiðslunefnd, 2012. Lyfjaverðskrá  2000-2010.  

Í komandi útreikningum á  vinnsluvirði fíkniefna er gert ráð fyrir að 

meðalheildsöluverð Norðurlandanna sé það  innflutningsverð/framleiðsluverð sem 

fíkniefnasali hér á landi þarf að leggja út fyrir innflutning/framleiðslu á tilteknu fíkniefni. 

Einnig er gert ráð fyrir að smásöluverð sé það verð sem fíkniefnaneytandi þarf að greiða 

fyrir einn skammt af tilteknu fíkniefni hér á landi. Mikinn fyrirvara verður þó að gera við 

smásöluverð og heildsöluverð fíkniefna, sem hér er birt, þar sem margir þættir eins og 

hreinleiki efna, magnið sem er keypt og framboð og eftirspurn á markaði hverju sinni 

gera að verkum að verð sveiflast almennt mjög mikið. Hagnaðarvon þeirra sem flytja inn 
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eða framleiða fíkniefni er umtalsverð því eins og Ríkisendurskoðun bendir á í 

stjórnsýsluúttekt sinni á ráðstafanir gegn innflutningi ólöglegra fíkniefna þá er 

smásöluverð helstu flokka fíkniefna hér á landi mjög hátt í samanburði við heiminn17. 

2.2.6 Fjöldi neytenda 

Tíðni og magn fíkniefnaneyslu er misjöfn eftir einstaklingum og getur neytandi ýmist 

flokkast sem stórneytandi eða afþreyingarneytandi (e. recreational drug user). 

Stórneytendur fíkniefna eru fíklar í reglulegri eða daglegri neyslu en ábyggilegustu tölur 

um fjölda stórneytenda á Íslandi er talning á fíklum á meðferðarstöðvum. 

Meðferðarframboð hér á landi hefur verið nær óbreytt í þrjátíu ár og hefur sjúkrahúsið 

Vogur verið langumsvifamesta meðferðarstofnunin frá upphafi. Nær allir 

vímuefnasjúklingar
18

 sem leita sér meðferðar á Íslandi koma fyrr eða síðar við á Vogi en 

þar byrja flestir vímuefnasjúklingar meðferð sína. Frá fyrsta starfsári Vogs 1984 hefur 

þar verið stunduð nákvæm skráning
19

 og sjúkdómsgreining á vímuefnavanda þeirra 

einstaklinga sem þangað leita. Til  að gæta samræmis í skráningu hafa skilyrðin verið hin 

sömu frá upphafi og því býr sjúkrahúsið Vogur yfir umfangsmiklum gagnagrunni með 

upplýsingum um vímuefnafíkn og fjölda vímuefnafíkla. Í greiningunni vímuefnafíkill 

felst að einstaklingur neytir vímuefna reglulega og ber skaða af neyslu sinni. Tölur um 

ólöglegra vímuefnafíkla sem SÁÁ hefur í gagnagrunni sínum eru því tölur um fjölda 

stórneytenda fíkniefna. 

2.2.7 Stórneytendur 

Á árunum 2000 til 2010 hafa að meðaltali komið tvö þúsund og tvö hundruð sjúklingar á 

ári á sjúkrahúsið Vog og talið er að hátt í helmingur sjúklinga hafi misnotað ritalin og 

skyld lyf. SÁÁ áætlar í ársriti sínu 2007-2010  að um 20% sjúklinga á Vogi sprauti sig í 

æð með ritalini og/eða skyldum lyfjum en sú áætlun kemur vel heim og saman við 

ábendingar  Alþjóðafíkniefnaráðs Sameinuðu Þjóðanna (WHO, 2011) um heimsmet 

Íslendinga í notkun slíkra lyfja. Að sögn yfirlæknis á Vogi er talið að um 60% 

amfetamínfíkla sprauti efninu í æð og bendir SÁÁ á í ársriti sínu að um þessar mundir 

eru um 700 virkir sprautufíklar á landinu. Eftirfarandi tafla (tafla 2.5) setur fram tölur 

SÁÁ um ólöglegra vímuefnafíkla á Sjúkrahúsinu Vogi. 

                                                 

17
 Kannabis- og amfetamínverð er með því hæsta í heimi hér á landi (Ríkisendurskoðun, 2007 bls.67) 

18
 Sjúklingar sem eiga við áfengis- og/eða fíkniefnavandamál að stríða. 

19
 Skráningin er einstaklingaskráning og á hverju ári er einstaklingur aldrei skráður nema einu sinni. 

Endurinnlagnir hafa því ekki áhrif á skráninguna. 
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Tafla 2. 5: Fjöldi fíkla ólöglegra vímuefna á sjúkrahúsinu Vogi 

Ár 2000 2006 2010 Meðaltal

Kannabis 582 684 588 609

Amfetamín 359 459 488 391

Kókaín 119 189 166 161

e-tafla 74 92 38 92

Örvandi alls*   552 740 692 643

440

235

675

Heimild:  SÁÁ 2007-2010 Ársrit. Þórarinn Tyrfingsson, 2012.

*Örvandi alls: amfetamín, kókaín, e-töflur

Sprautufíklar (læknalyf) **

Sprautufíklar (amfetamín) ***

Virkir sprautufíklar

Nánari útlistun á árunum 2000 til 2010 er í viðauka.

** Sprautufíklar læknalyf = 20% sjúklinga á Vogi

*** Sprautufíklar amfetamín = 60% * amfetamínfíklar

 

Kannabisefni eru þau efni sem notuð eru hvað mest ásamt annarri vímuefnanotkun og 

því erfiðleikum bundið að áætla fjölda stórnotenda þeirra. SÁÁ áætlar að fyrir hvern 

kannabisneytenda sem innritast á vog, séu að jafnaði tveir úti í samfélaginu sem neyta 

jafn mikils magns (SÁÁ, 2007). Fjöldi stórneytenda kannabis efna verður því áætlaður 

þrisvar sinnum meðaltal skráðra kannabis fíkla SÁÁ á árunum 2000 til 2010 á meðan 

fjöldi stórneytenda amfetamíns, kókaíns og e-taflna er áætlaður jafn meðaltali áranna 

2000 til 2010. Tafla 2.6 setur fram áætlaðan fjölda stórneytenda fíkniefna. 

Tafla 2. 6: Stórneytendur á ári 

Meðaltal

Kannabis * 1827

Amfetamín 391

Kókaín 161

e-tafla 92

Læknalyf ** 440

Heimild: Ársrit SÁÁ 2007-2010. Þórarinn 

Tyrfingsson, 2012.  * Kannabis = meðaltal * 3.

** Læknalyf = Sprautufíklar. 
 

2.2.8 Meðalársneysla 

Tafla 2.7 setur fram meðalársneyslu per neytanda m.v götuhreinleika og þar er að hluta 

til stuðst við sömu forsendur og Svíar hafa í sinni skýrslu Illegal activities in the Swedish 

National Accounts (Statistics Sweden, 2008). Þær forsendur eru fengnar úr rannsóknum 

heilbrigðisyfirvalda þar í landi og hafa viðeigandi tölur verið leiðréttar fyrir hreinleika. 
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Samkvæmt úttekt fréttaskýringaþátta Kastljóss í maí 2011 þá er neysla sprautufíkils á 

læknalyfjum eins og contalgini og ritalini kringum eitt þúsund töflur á ári. Í úttektinni eru 

tekin viðtöl við sprautufíkla sem staðhæfa að dagsneysla þeirra sé að meðaltali í kringum 

1.stk contalgin 100mg og 2-3.stk ritalin töflur á dag (Ríkissjónvarpið Kastljós, 2011). 

Þessar vísbendingar eru sambærilegar við mat Svía á ársneyslu læknalyfja. 

Tafla 2. 7: Neysla per neytandi á ári (kg) 

Stórneytandi Afþreyingarneytandi

Kannabis 0,30 0,013

Mariuana 0,30 0,013

Amfetamín * 0,37 0,010

Kókaín 0,07 0,005

e-tafla (stk) 100 75

LSD (stk) 0 25

Læknalyf (stk) ** 1000 0

* Stórneytandi amfetamíns neytir um 1.gr á dag. Amfetamín er það vímuefni 

sem sprautufíklar nota fyrst og fremst (SÁÁ, 2007).

** Læknalyf, neysla sprautufíkla á contalgin og rítalin töflum

Heimild: Statistic Sweden, bls.30-33. Ríkissjónvarpið Kastljós, 2011.

 

2.2.9 Afþreyingarneytendur 

Afþreyingarneytendur eru slitróttir og oft á tíðum ungir neytendur sem neyta fíkniefna 

við ýmis tækifæri en ekki reglulega. Upplýsingar um fjölda afþreyingarneytenda liggja 

ekki fyrir en hér verður gerð nálgun sem byggist fyrst og fremst á því að finna fjölda 

afþreyingarneytenda kannabisefna og áætla svo að afþreyingarneytendur á Íslandi dreifist 

á sambærilegan hátt og afþreyingarneytendur í Svíþjóð. Fjöldi afþreyingarneytenda 

kannabisefna á Íslandi er fundinn út frá meðalhaldlagningu yfirvalda á kannabisefnum og 

þá áætluðu hlutfalli haldlagninga af kannabisefnum á markaði sem og á ofangreindum 

tölum um meðalársneyslu neytanda á kannabisefnum. Tafla 2.8 setur fram mat á fjölda 

afþreyingarneytenda kannabisefna út frá mismunandi tilvikum á hlutfalli haldlagninga. 
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Tafla 2. 8: Mat á fjölda afþreyingarneytenda kannabisefna miðað við haldlagningarhlutfall 

lögreglu 

Meðalhaldlagning (kg) (tafla 2.2) 74,86

Haldlagningarhlutfall lögreglu 5% 10% 12% 13% 15%

Framboð á markaði (kg) * 1.497 749 624 576 499

Fjöldi stórneytenda (tafla 2.6) 1827

0,30

548

949 200 76 28 -49

0,0125

Fjöldi afþreyingarneytenda **** 75.914 16.030 6.049 2.210 -3.932

225.936

33,6% 7,1% 2,7% 1,0% -1,7%

* Framboð á markaði = meðalhaldlagning * 1/haldlagningarhlutfall

** Magn kannabis ætlað stórneytendum = fjöldi stórneytenda * neysla per neytanda á ári

*** Magn kannabis ætlað afþreyingarneytendum = framboð á markaði - magn ætlað stórneytendum

**** Fjöldi afþreyingarneytenda = magn kannabis ætlað afþreyingarneytendum * 1/ neysla per 

afþreyingarneytanda

Afþreyingarneytendur sem hlutfall 

af íslensku þjóðinni á                

aldrinum 15-70 ára

Heimild: Hagstofa Íslands, Mannfjöldi eftir kyni og aldri 2010. Töflur 2.2 & 2.6 - 2.7

Neysla per stórneytanda (kg)      

(tafla 2.7)

Magn kannabisneyslu   

stórneytenda á ári (kg) **

Neysla per afþreyingarneytanda 

(kg) (tafla 2.7)

Íslendingar árið 2010 á aldrinum   

15-70 ára

Magn kannabisefna ætlað 

afþreyingarneytendum (kg) ***

 

Haldlagningarhlutfall 13% gefur 2.210 afþreyingarneytendur kannabisefna en það er um 

1% þjóðarinnar á aldrinum 15-70 ára. Þessi fjöldi kemur vel heim og saman við ýmsar 

kannanir sem gerðar hafa verið á neyslu almennings á kannabisefnum. ESPAD20  
könnun leiddi til dæmis í ljós að kringum 10% ungs fólks á grunn- og 

                                                 

20
 European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD), 2007 & Health Behaviour in 

School-aged Children (HBSC), 2006. 
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framhaldsskólaaldri hafi neytt kannabisefna innan ársins sem könnunin var gerð. 

Heilbrigðisyfirvöld Svía hafa svo einnig komist að því í veigamikilli rannsókn að um 1% 

fólks á aldrinum 15-75 ára hafi neytt kannabisefna innan ársins sem rannsóknin var gerð 

(Statistics Sweden, 2008). Á meðan kannabisefni standa fyrir meirihluta 

afþreyingarneyslu þá er afþreyingarneysla sprautufíkla talin vera óveruleg.  

Gert er ráð fyrir að afþreyingarneytendur á Íslandi dreifist á sambærilegan hátt og 

afþreyingarneytendur í Svíþjóð. Tafla 2.9 setur fram dreifingu afþreyingarneytenda 

fíkniefna og þá áætlaðan fjölda afþreyingarneytenda á Íslandi. 

Tafla 2. 9: Afþreyingarneytendur á Íslandi 

Fjöldi Dreifing

Kannabis 2.210 78%

Amfetamín 47 2%

Kókaín 490 17%

e-tafla 47 2%

LSD 23 1%

Heimild:  Statistic Sweden  bls.31-33. Eigið mat (italic)  

Á grundvelli afþreyingarneytenda kannabisefna er fjöldi afþreyingarneytenda amfetamíns 

fundinn á eftirfarandi hátt
21

: 

2.210 neytendur * 1/0,78*0,02 = 47 

Samtals er áætlað að um 2.816 einstaklingar neyti ólöglegra fíkniefna sér til afþreyingar 

en það gerir um 1,25% af þjóðinni á aldrinum 15-70 ára árið 2010. 

2.3 Mat á eftirspurnarhlið 

Vinnsluvirði af sölu fíkniefna á Íslandi er hægt að meta á tvenna vegu, út frá 

eftirspurnarhlið og framboðshlið, en báðar aðferðirnar eru verulega háðar þeim 

forsendum sem gerðar eru. Hér verður lagt mat á vinnsluvirði út frá eftirspurnarhlið 

fíkniefna en það mun byggja á forsendum um neyslu heimila á fíkniefnum.  

2.3.1 Einkaneysla 

Árleg útgjöld heimila til fíkniefna eru metin og til grundvallar liggur fyrir smásöluverð22 

(tafla 2.3), fjöldi neytenda (tafla 2.6 og tafla 2.9) og árleg neysla (tafla 2.7). Útreikningar 

                                                 

21
 Misræmi getur stafað í útreikningum  vegna aukastafa í fjölda og dreifingu. 

22
 Smásöluverð kannabis er vegið meðaltal af smásöluverði hass og marijuana 
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eru gerðir fyrir sex tegundir fíkniefna: kannabisefni (hass og marijuana), amfetamín, 

kókaín, e-töflur, LSD og læknalyf (contalgin og ritalin). Hér er um talsverða einföldun að 

ræða þar sem hinn raunverulegi fíkniefnamarkaður samanstendur vissulega af 

fjölbreyttari tegundum fíkniefna. Aftur á móti eru þetta þau fíkniefni sem eru ráðandi á 

íslenskum fíkniefnamarkaði. Fyrir hverja tegund fíkniefnis er hægt að áætla 

heildarútgjöld sem hér segir:  

Einkaneysla = smásöluverð * neysla   

Neysla = fjöldi stórneytenda * neysla per stórneytandi 

Neysla + fjöldi afþreyingarneytenda * neysla per afþreyingarneytandi 

Tafla 2. 10: Neysla fíkniefna á ári (kg) 

Kannabis * 576

Amfetamín 143

Kókaín 14

e-tafla (þús.stk) 13

LSD (þús.stk) 1

Læknalyf (þús.stk) 440

* Kannabisefni = hass og marijuana  

Tafla 2. 11: Einkaneysla (ISK í milljónum) 

2000 2006 2010

Kannabis * 995 1.163 1.831

Amfetamín 553 600 689

Kókaín 141 154 197

e-tafla 36 30 38

LSD 1 1 2

Læknalyf ** 455 814 992

Útgjöld heimila 2.181 2.763 3.749

*Kannabisefni = hass og marijuana

**Smásöluverð læknalyfs = (contalg  kr/stk + ritalin  kr/stk) * 1/2

Nánari útlistun á árunum 2000 til 2010 er í viðauka.
 

Endanleg útgjöld heimila innlendra aðila er hægt að nálgast út frá eftirspurninni með 

því að draga frá áætluð kaup erlendra aðila (útflutningur) og bæta við áætluðum beinum 

kaupum innlendra aðila erlendis (innflutningur). Hér verður gert ráð fyrir að greiðslur 
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yfir landamærin fyrir fíkniefni séu óbeint innifalin í þjóðhagsreikningum og því engin 

leiðrétting nauðsynleg. 

2.3.2 Vinnsluvirði 

Fyrir hverja tegund fíkniefnis er hægt að áætla vinnsluvirði sem hér segir:  

Vinnsluvirði = einkaneysla – innflutningur 

Vinnsluvirði = smásöluverð  * neysla – heildsöluverð * hreint magn 

Til að áætla hreint magn þarf að leiðrétta neyslu amfetamíns og kókaíns fyrir hreinleika 

en almennt er talið að hægt sé að þynna slík efni allt að þrefalt frá 

innflutningi/framleiðslu þar til það er selt til neyslu. Kannabisefni, e-töflur og læknalyf 

þarf ekki að leiðrétta fyrir hreinleika þar sem gert er ráð fyrir að hreinleiki þeirra við 

innflutning/framleiðslu er jafn hreinleika þeirra við neyslu. Þegar magn neyslunnar (tafla 

2.10) er leiðrétt fyrir hreinleika fáum við áætlað hreint magn selt á ári út frá 

eftirspurnarhlið fíkniefna (tafla 2.12). Tafla 2.13 setur svo fram áætlað vinnsluvirði 

fíkniefna út frá eftirspurnarhlið. 

Tafla 2. 12: Áætlað hreint magn fíkniefna selt á ári 

Kannabis 576 engin 576

Amfetamín 143 3 48

Kókaín 14 3 5

e-töflur (þús.stk) 13 engin 13

LSD (þús.stk) 1 engin 1

Læknalyf (þús.stk) 440 engin 440

Heimild: Tafla 2.10. Rannveig Þórisdóttir , 2001. Statistic Sweden 

(bls.36), 2008.  Hreint magn = Neysla /Þynning

Neysla 

(kg)
Þynning

Hreint magn 

(kg)
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Tafla 2. 13: Vinnsluvirði fíkniefna (ISK í milljónum) 

Ár 2000 2003 2006 2010

Kannabis 807 884 1.017 1.573

Amfetamín 514 522 567 639

Kókaín 122 129 139 169

e-tafla 28 10 24 28

LSD 1 1 1 1

Læknalyf 382 564 725 843

Samtals: 1.853 2.110 2.472 3.253

Vinnsluvirði = smásöluverð * neysla - heildsöluverð * hreint magn selt

Nánari útlistun á árunum 2000 til 2010 er í viðauka.
 

2.3.3 Innflutt efni 

Ef gert er ráð fyrir að engin innlend framleiðsla eigi sér stað á íslenskum 

fíkniefnamarkaði þá er hægt að meta virði innflutnings á hreinu efni sem hér segir: 

Innflutt efni = einkaneysla – vinnsluvirði 

Tafla 2. 14: Innflutt hreint efni (ISK í milljónum) 

2000 2006 2010

Kannabis 188 146 259

Amfetamín 39 33 51

Kókaín 20 15 28

e-tafla 8 6 10

LSD 0 0 0

Læknalyf 72 90 149

Samtals 327 290 496

Nánari útlistun á árunum 2000 til 2010 er í viðauka.
 

2.3.4 Hlutfall haldlagninga 

Nálgun á hlutfall haldlagninga yfirvalda út frá eftirspurnarhlið fíkniefna er fengin ef 

bornar eru saman tölur um haldlagningu yfirvalda (tafla 2.2) og áætlað hreint magn 

fíkniefna á markaði (tafla 2.12). Gróflega er gert ráð fyrir að haldlagningarmagn 

yfirvalda á amfetamíni og kókaíni séu tölur um óþynnt magn. Tafla 2.15 setur fram 

áætlað hlutfall haldlagninga metið út frá forsendum um eftirspurn og neyslu fíkniefna. 
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Tafla 2. 15: Áætlað hlutfall haldlagninga 

2001 2005 2006 2010 Miðgildi

Kannabis 8% 7% 13% 13% 11%

Amfetamín 2% 29% 98% 23% 23%

Kókaín 13% 25% 285% 126% 81%

e-tafla* 743% 13% 18% 120% 46%

LSD 7% 748% 22% 87% 15%

Hlutfall haldlagninga yfirvalda = haldlagt magn / magn á markaði

Nánari útlistun á árunum 2000 til 2010 eru í viðauka.
 

Hlutfall haldlagninga yfirvalda mun vera mismunandi eftir tegundum fíkniefna en 

samkvæmt Eurostat er hlutfallið almennt hærra fyrir kókaín en fyrir amfetamín, e-töflur 

og kannabisefni. Áætlað hlutfall haldlagninga yfirvalda á e-töflum árið 2001 er mjög hátt 

en þá voru einnig gerð upptæk tugi þúsunda e-taflna sem ætluð voru til sölu á 

Bandaríkjamarkaði. Árið 2006 var metár í haldlagningu fíkniefna við landamæraeftirlit 

en þá hafði haldlagning kókaíns allt að tífaldast frá árinu á undan.  

2.4 Mat á framboðshlið 

Í kafla 2.3 var vinnsluvirði fíkniefna áætlað út frá eftirspurnarhlið og byggðist það á 

forsendum um neyslu heimila á fíkniefnum. Í þessum kafla verður lagt mat á vinnsluvirði 

út frá framboðshlið fíkniefna en það byggir á tölum um haldlagningarmagn yfirvalda. 

Vinnsluvirði á upptök sín í innlendri framleiðslu og verslunarálagningu af innfluttu 

magni en ekki verður gerður greinamunur á hvort það magn sem yfirvöld leggja hald á sé 

innflutt eða innlend framleiðsla23
 þar sem slíkar upplýsingar liggja ekki fyrir. Yfirvöld 

skrá ekki haldlagningu læknalyfja og því verður ekki hægt að taka tillit til 

verslunarálagningar þeirra í komandi útreikningum á vinnsluvirði fíkniefna. 

2.4.1 Framboð 

Almennt er litið á haldlagningar fíkniefna sem óbein merki um heildarframboð fíkniefna 

á markaði. Á litlum mörkuðum, eins og þeim íslenska, eru miklar sveiflur í haldlagningu 

fíkniefna frá ári til árs og því getur reynst mjög varasamt að nota tölur um haldlagt magn 

til að meta heildarframboð fíkniefna. Framboð á íslenskum fíkniefnamarkaði verður þó 

metið hér og til grundvallar liggja tölur um haldlagt magn yfirvalda (tafla 2.2). Fyrir 

hverja tegund fíkniefnis er hægt að áætla heildarframboð fíkniefna sem hér segir:  

                                                 

23
 Á við um amfetamín og kannabisefni 



 

64 

Framboð = innlend framleiðsla + innflutt efni  

Framboð = hreint magn á markaði  

Framboð = haldlagt magn * 1/haldlagningar hlutfall 

Engar rannsóknir hafa verið gerðar á hversu hátt hlutfall af heildarframboði fíkniefna 

yfirvöld leggja hald á hér á landi. Magn haldlagninga er tilviljanakennt frá ári til árs og 

því ekki við rök að styðjast að nota hlutfall annarra Norðurlanda. Hér verða sett fram tvö 

tilvik á framboði fíkniefna og vinnsluvirði þess. Í fyrra tilvikinu verður stuðst við 

þumalfingursreglu lögregluyfirvalda í Evrópu um fast 15% haldlagningarhlutfall og í 

seinna tilvikinu verður stuðst við miðgildi af áætluðu haldlagningarhlutfalli byggt á 

forsendum um eftirspurn fíkniefna (tafla 2.15). Taka skal fram að hér verður gert ráð 

fyrir að haldlagt magn (tafla 2.2) er magn af hreinu efni.  

2.4.2 Vinnsluvirði 

Í þjóðhagsreikningum telst vinnsluvirði, sem safnast saman innan sölukeðju fíkniefna, til 

framleiðslu. Fyrir hverja tegund fíkniefnis er hægt að áætla vinnsluvirði sem hér segir:  

Vinnsluvirði = framleiðsluvirði – aðföng 

Vinnsluvirði = smásöluverð * óhreint magn – heildsöluverð * framboð 

Þegar framboð fíkniefna hefur verið leiðrétt fyrir hreinleika fáum við áætlað óhreint 

magn á markaði út frá framboðshlið fíkniefna. 
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Tafla 2. 16: Áætlað framboð og vinnsluvirði (Tilvik 1) 

Ár 2000 2005 2006 2010
Haldlagning (%):
Kannabis* 15% 15% 15% 15%
Amfetamín 15% 15% 15% 15%
Kókaín 15% 15% 15% 15%
e-tafla 15% 15% 15% 15%
LSD 15% 15% 15% 15%
Framboð hreint magn (kg):
Kannabis* 212 269 481 508
Amfetamín 69 93 313 74
Kókaín 6 8 86 38
e-tafla ** 148 11 15 102
LSD 0,1 29 1 3
Framboð á götunni, óhreint magn (kg):
Kannabis* 212 269 481 508
Amfetamín 206 278 940 223
Kókaín 19 23 257 114
e-tafla ** 148 11 15 102
LSD 0,1 29 1 3
Heildsöluverð (þúsund ISK/kg):
Kannabis* 326 231 254 449
Amfetamín 827 629 694 1.064
Kókaín 4.359 3.495 3.324 6.278
e-tafla 617 405 452 759
LSD 607 431 476 803
Smásöluverð (ISK/g):
Kannabis* 1.728 1.913 2.020 3.181
Amfetamín 3.863 4.181 4.190 4.813
Kókaín 10.438 11.495 11.390 14.596
e-tafla 2.868 1.890 2.354 2.971
LSD 1.646 1.955 2.186 2.607
Vinnsluvirði (ISK í milljónum):
Kannabis* 367 514 972 1.616
Amfetamín 794 1.162 3.939 1.073
Kókaín 197 262 2.925 1.659
e-tafla 423 21 36 302
LSD 0,2 56,6 1,9 8,8

Samtals: 1.782 2.015 7.874 4.659

** Leiðrétt hefur verið fyrir 67 þúsund e-töflum ætluðum USA markaði

Nánari útlistun á árunum 2000 til 2010 er í viðauka.

* Hass og Marihuana, innflutt og innlend framleiðsla
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Tafla 2. 17: Áætlað framboð og vinnsluvirði (Tilvik 2) 

Ár 2000 2005 2006 2010
Haldlagning (%):
Kannabis* 10,9% 10,9% 10,9% 10,9%
Amfetamín 23,4% 23,4% 23,4% 23,4%
Kókaín 80,5% 80,5% 80,5% 80,5%
e-tafla 45,7% 45,7% 45,7% 45,7%
LSD 14,5% 14,5% 14,5% 14,5%
Framboð hreint magn (kg):
Kannabis* 292 369 661 698
Amfetamín 44 60 201 48
Kókaín 1 1 16 7
e-tafla ** 48 4 5 33
LSD 0,1 30 1 3
Framboð á götunni, óhreint magn (kg):
Kannabis* 292 369 661 698
Amfetamín 132 179 604 143
Kókaín 4 4 48 21
e-tafla ** 48 4 5 33
LSD 0,1 30 1 3
Heildsöluverð (þúsund ISK/kg):
Kannabis* 326 231 254 449
Amfetamín 827 629 694 1.064
Kókaín 4.359 3.495 3.324 6.278
e-tafla 617 405 452 759
LSD 607 431 476 803
Smásöluverð (ISK/g):
Kannabis* 1.728 1.913 2.020 3.181
Amfetamín 3.863 4.181 4.190 4.813
Kókaín 10.438 11.495 11.390 14.596
e-tafla 2.868 1.890 2.354 2.971
LSD 1.646 1.955 2.186 2.607
Vinnsluvirði (ISK í milljónum ):
Kannabis* 504 706 1.336 2.221
Amfetamín 510 746 2.530 689
Kókaín 37 49 545 309
e-tafla 139 7 12 99
LSD 0,2 58,4 1,9 9,0

Samtals: 1.190 1.567 4.425 3.328
*Hass og Marihuana, innflutt og innlend framleiðsla

**Leiðrétt hefur verið fyrir 67 þúsund e-töflum ætlað USA markað

Nánari útlistun á árunum 2000 til 2010 er í viðauka.  

Vinnsluvirði fíkniefna er mjög erfitt að meta með áreiðanlegum hætti út frá 

framboðshlið. Mikil óvissa er um hreinleika efna við innflutning/framleiðslu og 

lokaniðurstöður eru mjög háðar áætluðu hlutfalli haldlagninga sem reynist heldur 

tilviljanakennt frekar en fast. Þrátt fyrir að ofangreint mat hafi mikla óvissu í för með sér 

þá er slík sundurliðun mjög gagnleg til að stemma af við eftirspurnarhliðina.  
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2.4.3 Innlend framleiðsla 

Eins og áður hefur komið fram hefur ræktun kannabisefna hér á landi færst í aukana 

síðan árið 2008 og er talið að innlend framleiðsla svari nánast allri innlendri eftirspurn á 

kannabisefnum. Engar beinar sannanir liggja fyrir um útflutning kannabisefna frá Íslandi 

en grunur er þó fyrir hendi um að slíkt hafi a.m.k staðið til (Ríkislögreglustjóri, 2010). 

Tilraunir til innflutnings á amfetamínsbasa leiðir í ljós að hér á landi er eitthvað um 

amfetamín framleiðslu. Hass og e-töflur hafa ekki verið framleidd hér svo vitað sé og 

kókaín er ekki „tilbúið“ efni og því eingöngu flutt inn til landsins. Haldlagning lögreglu á 

kannabisplöntum, kannabisfræjum og amfetamínsbasa gefa einungis vísbendingu um 

innlenda framleiðslu en engar tölulegar upplýsingar liggja fyrir eða rannsóknir verið 

gerðar varðandi rekstur og kostnað slíkrar framleiðslu. Í ljósi þess verður ekki farið í 

útreikninga á virði innlendra framleiðslu. 

2.4.4 Aðföng 

Til að forðast tvítalningu þarf að draga aðföng frá innlendri framleiðslu fíkniefna. 

Aðföng til vinnslu innfluttra efna eru hér talin óveruleg á meðan aðföng til framleiðslu 

amfetamíns og kannabisefna eru veruleg. Engar upplýsingar liggja fyrir um rekstur og 

kostnað innlendrar framleiðslu og verður því ekki farið nánar í útreikninga á virði 

aðfanga. 

2.5 Samþætting í þjóðhagsreikninga 

Æskilegt hefði verið að geta metið hvert fyrir sig innlenda framleiðslu, innflutning og 

einkaneyslu og borið svo saman framboð og eftirspurn í samræmi við almenna 

samþættingu  þjóðhagsreikninga. En vegna mikillar óvissu í gögnum, sérstaklega er 

varðar innflutning og innlenda framleiðslu fíkniefna, hefur gengið erfiðlega að meta 

framboð fíkniefna á fullnægjandi hátt. Almennt, þegar hægt er að leggja sanngjarnt mat á 

útgjöld heimila til fíkniefna (þ.e án þess að þurfa að treysta á upplýsingar er varða verð 

og hreinleika), þá er eftirspurnarhliðin ákjósanlegri. Hér á landi er fjöldi 

fíkniefnaneytenda vitað með meiri vissu en magn fíkniefna, innflutt eða framleitt, og því 

mun mat á eftirspurnarhliðinni að jafnaði vera valið. 

Framlag til vergrar landsframleiðslu (VLF) á aðallega upptök sín frá endursölu 

fíkniefna og því mun samþætting fíkniefna í þjóðhagsreikninga einungis hafa áhrif á 

einkaneyslu og vinnsluvirði. Framlag til VLF byggt á eftirspurnarhlið er því sem hér 

segir: 
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Vinnsluvirði = framleiðsluvirði – aðföng 

Vinnsluvirði = smásöluverð *  neysla – heildsöluverð * hreint magn 

Tafla 2. 18: Framlag fíkniefna til VLF  (ISK í milljónum) 

2000 2005 2006 2010 Meðaltal

VLF 683.747 1.025.740 1.168.602 1.537.106

Eftirspurnarhlið

Vinnsluvirði 1.853 2.313 2.472 3.253

Hlutfall af VLF 0,27% 0,23% 0,21% 0,21% 0,24%

Nánari útlistun á árunum 2000-2010 í viðauka.

Heimild: Hagstofa Íslands, Verg landsframleiðsla 1980-2011. Tafla 2.13.

 

Niðurstöður um framlag til vergrar landsframleiðslu verða aldrei betri en forsendur 

þeirra gagna sem til staðar eru en skortur er á innlendum gögnum um heildsöluverð sem 

og um hreinleika efna við innflutning. 

2.5.1 Jafnvægi á framboð og eftirspurn 

Mælt er með að tekið sé saman nákvæmt mat á framboði og eftirspurn hvers fíkniefnis en 

með því að brjóta niður framboð og eftirspurn í verð og magn fyrir ýmsar tegundir 

fíkniefna mun áreiðanleiki gagna og forsendna sem stuðst er við vera staðfastari. Í 

eftirfarandi töflu (tafla 2.19) er borið saman vinnsluvirði út frá eftirspurnarhlið og 

framboðshlið fíkniefna.  

Tafla 2. 19: Vinnsluvirði fíkniefna  (ISK í milljónum) 

Ár 2000 2005 2006 2010

Eftirspurnarhlið (tafla 2.13) 1.853 2.313 2.472 3.253

Framboðshlið fast 15% 

haldlagningar hlutfall (tafla 2.16) 1.782 2.015 7.874 4.659

Framboðshlið breytilegt 

haldlagningarhlutfall (tafla 2.17) 1.190 1.567 4.425 3.328

Nánari útlistun á árunum 2000 til 2010 má finna í viðauka.
 

2.5.2 Hætta á tvítalningu 

Ákveðin hætta er á tvítalningu að því marki sem viðskipti tengd fíkniefnum eru þegar 

skráð í þjóðhagsreikningum. Ekki er nægjanleg þekking til staðar á því hvernig staðið er 

að millifærslu fjármuna við innflutning fíkniefna og því er gert ráð fyrir að allar slíkar 

millifærslur séu þegar óbeint innifaldar í þjóðhagsreikningum í gegnum inn- og 

útflutning á þjónustu undir liðnum „ferðir“. Tvítalning gæti einnig átt við um bein kaup 



 

69 

erlendra aðila (útflutningur) eða kaup innlendra aðila erlendis (innflutningur) en telja má 

að slíkar greiðslur yfir landamæri fyrir fíkniefni séu einnig þegar óbeint innifaldar í 

þjóðhagsreikningum. 

Það er ólíklegt að verulegt magn fíkniefna til neyslu komi fram í útgjaldarannsókn 

heimila eða í umtalsverðri framleiðslu í fyrirtækjatölfræði (nema einhver 

kannabisframleiðsla sé skráð sem hluti af landbúnaðarframleiðslu undir „önnur vara“) og 

því ekki mikil hætta á tvítalningu undir þessum liðum landsframleiðslunnar. Möguleiki er 

þó fyrir hendi að framleiðsla fíkniefna sé þegar skráð undir öðrum fyrirtækjarekstri eins 

og til dæmis í matvæla- og þjónustugeiranum þar sem þekkt er að fíkniefnasalar noti 

verslanir, veitingahús og bari til peningaþvættis. Þar sem áætlanir í þessum kafla eru við 

neðri mörk er gert ráð fyrir að slík starfsemi sé án efnahagslegrar þýðinga í þessu 

samhengi. Gert hefur verið ráð fyrir að aðföng og fjármunamyndun, eins og t.d bílar, séu 

þegar inni í þjóðhagsreikningum. Hætta á tvítalningu vegna endursölu fíkniefna er 

vissulega til staðar en talin óveruleg. 

2.5.3 Framreikningur 

Til að auka skilvirkni getur verið gott að framkvæma mat á fjölda fíkniefnaneytenda og 

það magn fíkniefna sem haldlagt er af yfirvöldum á fimm ára fresti. Nota það sem viðmið 

og framreikna á milli þar sem mikilvægara er að fylgja þróun til lengri tíma litið en að 

hafa áhyggjur af skammtímahreyfingum.  
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3 Ólögleg sala á áfengi og tóbaki 

3.1 Inngangur 

Ríkiseinkasala á áfengi fyrirfinnst aðeins á Norðurlöndunum að Danmörku undanskilinni 

en í þeim löndum er einnig hæsta áfengisgjaldið. Á innkaups- eða framleiðsluverð24 

áfengis eru lögð ýmis gjöld og skattar en  óhófleg áfengisgjöld á áfengi geta virkað 

hvetjandi á neytendur til að fara óhefðbundnar leiðir í áfengiskaupum, á borð við kaup á 

ólöglega innfluttu áfengi eða heimabruggi. Mismunandi álögur og skattar á áfengi og 

tóbak á milli landa gerir einnig að verkum að einstaklingar, sem hafa lágan 

flutningskostnað, sjái hagnaðarvon í að flytja ólöglega inn slíkan varning. Sala á áfengi 

og tóbaki án tilskyldra leyfa frá yfirvöldum er ólöglegt athæfi sem á sér stað með 

samþykki beggja aðila og á því heima í bókhaldi þjóðarinnar. Fram til þessa hefur slík 

starfsemi ekki verið talin með við mat á landsframleiðslu Íslendinga en mjög líklegt er þó 

að greiðslur yfir landamæri fyrir áfengi og tóbak séu þegar óbeint inni í 

þjóðhagsreikningum.  

Hafa ber í huga að smygl til eigin neyslu ætti þegar að vera skráð í 

þjóðhagsreikningum undir einkaneyslu.  Hinsvegar er það vel þekkt staðreynd að 

áfengis- og tóbakskaup eru almennt ekki nægilega vel skráð (e.underreported) í 

útgjaldarannsókn heimila. Það virðist því óhætt að álykta sem svo að smyglaðar vörur 

komi ekki enn fram að neinu ráði í þjóðhagsreikningum og megi því bæta áætluðu 

heildarverðmæti þess beint við einkaneyslu heimila.  Til að forðast tvítalningu ber þó að 

hafa í huga að heimabrugg til eigin neyslu er þegar skráð í þjóðhagsreikningum þar sem 

hráefnið sjálft er þegar skráð og þá starfsemi sem fram fer á heimilunum á ekki að telja 

með í þjóðhagsreikningum
25

.  

Í þessum kafla verður reynt að meta eftirspurn og framboð á ólöglegu áfengi og tóbaki 

og verða útreikningar byggðir á þeirri forsendu að öll sala á ólöglegu áfengi og tóbaki sé 

neytt af íslenskum heimilum. 

                                                 

24
 Á áfengi leggst ekki tollur og því eru greidd sömu gjöld af innfluttu áfengi og áfengi sem framleitt er hér 

á landi. 
25

 Almenn afmörkun þjóðhagsreikninga er að þjónusta í eigin þágu og vöruframleiðsla til eigin nota, svo 

fremi sem hún er í smáum stíl, kartöfluræktun etc. eigi ekki að telja með í þjóðhagsreikningum. 
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3.1.1 Skilgreining 

Samkvæmt áfengislögum nr.75/1998 er áfengi skilgreint sem hver sá neysluhæfur vökvi 

sem í er að rúmmáli meira en 2,25% af hreinum vínanda. 

Heimabrugg er áfengi sem bruggað er heima í litlu magni til eigin nota, þá aðalega 

bjór eða vín, eða stóru magni til sölu, þá aðalega landi26. Samkvæmt 6.grein áfengislaga 

er ólöglegt að brugga áfenga drykki með meira en 2,25% af hreinum vínanda og 

samkvæmt 10.grein sömu laga er ólöglegt að selja áfengi án tilskyldra leyfa. 

Ólöglegur innflutningur er það nefnt ef vara er flutt inn til landsins frá útlöndum eða 

frá tollfrjálsu svæði án þess að tollyfirvöldum sé gerð grein fyrir henni. Ólöglegur 

innflutningur áfengis og tóbaks á sér stað þegar ekki eru greidd ætluð áfengis- og 

tóbaksgjöld við komu til landsins. Ólöglegur innflutningur varðar refsingu samkvæmt 

ákvæðum tollalaga nr.88/2005. 

3.1.2 Löggjöf 

Áfengisneysla Íslendinga var talin svo úr hófi um aldamótin 1900 að men töldu hana geta 

hindrað framfararmál þjóðarinnar. Ákveðið var að leiða til þjóðaratkvæðisgreiðslu um 

algert bann á framleiðslu, neyslu og innflutning áfengis og í framhaldinu voru bannlögin 

sett. Lögin voru samþykkt þannig að flutningsbann skyldi koma til framkvæmda 1.janúar 

1912 en sölubann 1.janúar 1915. Árin þar á milli mátti selja þær áfengisbirgðir sem til 

voru í landinu. Aðeins í tvö ár var um algert bann að ræða þar sem á árinu 1915 

samþykkti Alþingi breytingar á bannlögunum á þá leið að leyft var að löggilda til 

lækninga vissar áfengistegundir. Þegar sá möguleiki var gefinn að hafa undir höndum 

löglega fengið áfengi, keypt í apóteki gegn framvísun lyfseðils, var auðveldara að neyta 

smyglaðs áfengis og heimabruggs í blóra við lögin. Í kjölfar þess að Spánverjar neyddu 

Íslendinga að kaupa vín í skiptum fyrir saltfisk árið 1922 var sett á stofn Áfengisverslun 

ríkisins sem þá hóf innflutning spænskra vína. Fyrstu heildstæðu áfengislögin tóku svo 

gildi árið 1928 en samkvæmt þeim hafði ríkistjórnin algeran einkarétt til innflutnings og 

sölu á áfengi.  

Árið 1933 var farið í þjóðaratkvæðagreiðslu um afléttingu bannlaganna svokölluðu en 

sú atkvæðagreiðsla fór á þá leið að bannlögin voru aflétt og ný áfengislög  tóku gildi árið 

1935. Meginröksemd stuðningsmanna nýju áfengislaganna var sú að þau myndu uppræta 

heimabrugg og smygl á áfengi. Bann við innflutning á bjór var þó enn við lýði þar sem 

                                                 

26
 Landi er brenndur áfengur drykkur með allt að 31%-55% alkóhólinnihaldi 
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bjórdrykkja var talin leiða til áfengisfíknar meðal unglinga og auka áfengisdrykkju meðal 

verkafólks. Aldurslágmark til neyslu áfengis var 21 árs samkvæmt áfengislögum frá 1935 

en var fært niður í 20 ára til samræmis laga um hjúskaparaldur, kjörgengi, kosningarétt 

og lögræðisaldur árið 1969. Sama ár var rekstur Áfengisverslunar og Tóbakseinkasölu 

ríkisins sameinaður með setningu laga um verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf. 

Sérreglur um innflutning á áfengi voru í gildi fram til ársins 1985 en þá var 

fyrirkomulaginu breitt á þá leið að sömu tollareglur og með annan tollskyldan varning 

skyldu gilda um áfengi. Með nýjum áfengislögum sem tóku svo gildi 1.mars 1989 var 

bjórbanni loks aflétt.  

Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins (ÁTVR) hefur einkarétt á smásölu áfengis 

samkvæmt 10.gr. núgildandi áfengislaga nr.75/1998. Einkaréttur ÁTVR til smásölu 

áfengis hefur verið í höndum ríkisins allt frá árinu 1921. Einkaréttur ÁTVR var þó í 

upphafi miðaður við alla þætti áfengissölu svo sem innflutning og framleiðslu. 

Einkaréttur ÁTVR til framleiðslu á áfengi var afnuminn árið 1986 og einkaréttur ÁTVR 

til innflutning og sölu áfengis til endurseljenda var afnuminn árið 1995. Endurseljendur 

áfengis eru handhafar vínveitingarleyfa Ríkislögreglustjóra. Samkvæmt 7.gr laga um 

verslun með áfengi og tóbak hefur ÁTVR einkaleyfi til að selja tóbak innanlands í 

heildsölu. Um smásölu tóbaks fer eftir ákvæðum laga um tóbaksvarnir. 

Tollstjóri hefur eftirlit með innflutningi á áfengi og tóbaki og gilda ákvæði tollalaga 

um eftirlitið. Innflutningur á áfengi og tóbaki án þess að greidd séu af honum áfengis- og 

tóbaksgjöld varðar við refsingu samkvæmt ákvæðum tollalaga nr.88/2005. Til eru 

undanþágur frá áfengis- og tóbaksgjöldum sem finna má á nokkrum stöðum í löggjöfinni. 

Sem dæmi geta ferðamenn og farmenn flutt með sér áfengi og tóbak til landsins upp að 

ákveðnu hámarki án þess að greiða áfengis- og tóbaksgjöld. Undanþága er veitt gegn því 

að innflytjandi hafi varninginn til eigin vörslu við komu til landsins og geti þá framvísað 

honum til  tollskoðunar. Varningurinn skal vera innfluttur til persónulegra nota 

viðkomandi, fjölskyldu hans eða til smágjafa. Undanþága þessi gildir jafnt um þá sem 

búsettir eru hér á landi og erlendis. (Ólafur Haukur Árnason, 1992. Reynir Ragnarsson, 

2004. Fjármálaráðuneytið, 2010.)
27

 

                                                 

27
 Allur kafli 3.1.2 er byggður á tilgreindum heimildum. 
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3.2 Umfang 

Hagfræðingar ganga almennt út frá því að áfengi sé nauðsynjavara. Í hagfræðinni er 

nauðsynjavara skilgreind sem óverðteygin vara sem hægt er að hækka verð á án þess að 

það hafi áhrif á eftirspurn hennar. Ákveðin þolmörk eru þó til staðar og eftir því sem 

áfengi hækkar meira í verði því meiri líkur eru á að neytendur leiti annarra leiða til 

áfengiskaupa. Ef verðmunur á ólöglegu áfengi (smygl og heimabrugg) og áfengi í 

áfengisverslunum er meiri en sem nemur því tjóni sem aðili getur orðið fyrir verði hann 

tekinn fyrir smygl28 eða heimabrugg29, þá munu slík afbrot vera stunduð. Heimabruggun 

og smygl á áfengi hefur lengi verið vandamál að mati alþingismanna og ljóst þykir þeim 

að ákveðin fylgni sé á milli áfengisverðs, heimabruggunar og smyglaðs áfengis en 

rannsóknir hafa sýnt að í þeim löndum þar sem áfengisgjald er hátt er mikið um ólöglegt 

áfengi á borð við heimabrugg og smygl (Þingskjal 26, 2006-2007). 

Áhugavert er þá að skoða þróun áfengisgjalds undanfarin ár (tafla 3.1) og þá breytingu 

í sölu áfengis hjá ÁTVR í kjölfarið (tafla 3.2) en áfengisgjöld hafa verið hækkuð í nokkur 

skipti frá árinu 2002.  

Tafla 3. 1: Hækkun áfengisgjalda 

Ár Bjór Létt Sterkt

Jan '00 - - -

Nóv '02 - - 14%

Nóv '04 - - 7%

Des '08 13% 13% 13%

Maí '09 15% 15% 15%

Jan '10 10% 10% 10%

Heimild: Þingskjal 493, 2008-2009. 

Fjármálaráðuneyti, 2010.
 

                                                 

28
 Reglugerð nr.88/2005 um sektir og önnur viðurlög ákvörðuð af tollstjóra vegna brota á tollalögum 

29
 Brot á 6.gr Áfengislaga nr.75/1998 
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Tafla 3. 2: Breyting milli ára á sölu ÁTVR í lítrum 

Ár Bjór Létt Sterkt

2001 6,6% 14,2% 0,1%

2002 6,3% 13,0% -4,2%

2003 3,9% 9,8% -11,6%

2004 8,3% 9,3% -3,5%

2005 8,1% 10,1% 1,4%

2006 8,0% 3,2% 6,8%

2007 5,7% 2,7% 26,0%

2008 4,4% -1,1% 23,2%

2009 -0,9% -3,1% -16,4%

2010 -5,0% -4,3% -9,9%

Sterkt er meira en 15% af áfengisstyrkleika

Heimild: ÁTVR, ársskýrsla 2004 og 2010

Létt er jafnt og eða minna en 15% af áfengisstyrkleika

 

Áfengisgjöld hækkuðu mest árið 2009 eða um 15% í öllum vöruflokkum stuttu eftir 13% 

hækkun lok ársins 2008. Á árinu 2009 dróst heildarsala ÁTVR saman um 2,1% frá því 

árinu áður. Á árinu 2010 voru áfengisgjöld hækkuð um 10% og sama ár dróst heildarsala 

ÁTVR saman um 5,1% (ÁTVR, 2010). Hafa ber í huga að þróun áfengisgjaldsins hélt 

ekki í við þróun vísitölu neysluverðs og kaupmáttur lækkaði einnig verulega á umræddu 

tímabili (Fjármálaráðuneyti, 2010). 

Á mynd 3.1 má til samanburðar sjá fjölda brota er varða heimabrugg og ólöglega sölu 

áfengis fyrir samsvarandi tímabil. Fyrir árið 2010 hafði brotum í flokknum ólöglegur 

tilbúningur áfengis fjölgað um 161% og brot í flokknum ólögleg sala áfengis um 159% 

frá meðaltali 2007-2009 en þessir flokkar haldast oft í hendur. 
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Mynd 3. 1: Afbrotatölfræði tilbúningur og sala áfengis árin 2000 til 2010 

Heimild: Ríkislögreglustjóri. Afbrotatölfræði 2000-2010. Tölur í viðauka 3. 



 

75 

Félag atvinnurekenda (FA) áður Félag íslenskra stórkaupmanna (FÍS) hefur á 

undanförnum misserum látið kanna neyslu á heimabruggi og smygluðu áfengi. 

Niðurstöður kannana hafa verið teknar saman í töflu 3.3. 

Tafla 3. 3: Könnun á neyslu heimabruggaðs áfengis og smygls 

Aldur 2003 2010 2011

18-67 25%

16-19 46%

18-29 31%

20-24 35%

18-67 35% 27%

16-19 60%

16-24 55%

18-29 50%

20-24 64%

Hafa neytt heimabruggað áfengi á árinu (landi)

Heimild: Þingskjal 826, 2004-2005. Félag atvinnurekenda, 

2010. Morgunblaðið, 2011.

Hafa orðið meira vör við heimabrugg og smygl

 

Markaður fyrir efni til heimabruggunar hefur færst í vöxt  undanfarin ár ef marka má 

upplýsingar frá verslunum sem bjóða upp á efni og tæki til víngerðar. Á 

höfuðborgarsvæðinu eru starfræktar fimm verslanir sem selja víngerðarefni þótt óheimilt 

sé að brugga vökva á Íslandi með hærra áfengisinnihaldi en 2,25%. Tækni og þekkingu 

til framleiðslu á sterku áfengi (landa) hefur farið gífurlega fram og gæðin jafnvel talin 

jafnast á við vodka. Óformleg könnun höfundar leiddi í ljós að markaður með 

heimabruggaðan „vodka“ er gríðarlega stór og nær jafnvel til heildsölu á veitingahúsum 

landsins. 

3.2.1 Áfengissala 

Heildaráfengissala samanstendur af skráðri  og óskráðri sölu. Áfengissala ÁTVR og 

þeirra sem bera sérstakt leyfi frá Ríkislögreglustjóra til endursölu áfengis er skráð sala 

(skráð neysla) á meðan sala ólöglegs áfengis er óskráð sala (óskráð neysla). Engar 

rannsóknir á óskráðri sölu áfengis og tóbaks hafa verið gerðar hér á landi en opinberlega 

hefur því verið haldið fram að neysla á heimabruggi eða smygli nemi 15-30% af skráðri 

neyslu (Þingskjal 826, 2004-2005 og Þingskjal 26, 2006-2007). 

Í komandi útreikningum verður reynt að meta óskráða sölu áfengis fyrir árin 2000 til 

2010 byggða meðal annars á tölum um skráða áfengissölu en fram til  ársloka 2007 birti 
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Hagstofa Íslands árlega tölur um skráða sölu30 áfengis.  Þar sem tölur Hagstofunnar ná 

ekki lengra en fram til ársins 2007 þá er valið að framreikna þær fram til ársins 2010.  

Ef bornar eru saman sölutölur ÁTVR og tölur Hagstofunnar um heildarsölu áfengis 

fyrir árin 2000 til 2007 þá er auðvelt að finna út söluhlutfall ÁTVR  og þá söluhlutfall 

annarra leyfishafa af heildarsölu (tafla 3.4). Meðaltal af söluhlutfalli annarra leyfishafa 

fyrir árin 2000-2007 er svo notað til að framreikna heildarsölu áfengis fyrir árin 2008 til 

2010 (tafla 3.5). 

Tafla 3. 4: Söluhlutfall ÁTVR og annarra leyfishafa af skráðri sölu 

Ár ÁTVR Aðrir ÁTVR Aðrir ÁTVR Aðrir

2000 74,2% 25,8% 75,6% 24,4% 81,8% 18,2%

2001 75,4% 24,6% 76,9% 23,1% 83,3% 16,7%

2002 75,3% 24,7% 77,7% 22,3% 84,4% 15,6%

2003 76,0% 24,0% 78,4% 21,6% 84,3% 15,7%

2004 77,2% 22,8% 79,9% 20,1% 84,7% 15,3%

2005 78,3% 21,7% 91,0% 9,0% 82,2% 17,8%

2006 79,3% 20,7% 89,4% 10,6% 82,0% 18,0%

2007 78,3% 21,7% 85,9% 14,1% 94,1% 5,9%

Meðaltal: 76,8% 23,2% 81,8% 18,2% 84,6% 15,4%

Bjór Létt Sterkt

Heimild: Hagstofa Íslands, 2007. ÁTVR, 2000-2010.
 

Tafla 3. 5: Skráð áfengissala í þúsundum lítra 

Ár Bjór Létt Sterkt

2000 13.048 2.517 978

2001 13.685 2.827 961

2002 14.566 3.159 909

2003 14.996 3.436 805

2004 15.987 3.686 772

2005 17.044 3.565 806

2006 18.160 3.745 863

2007 19.444 4.001 948

2008 19.582 4.009 1.268

2009 19.412 3.884 1.061

2010 18.447 3.717 956

Heimild:  Hagstofa Íslands, 2007. ÁTVR, 2001-

2010.  Eigið mat (italic).
 

                                                 

30
 Skattskyld sala ÁTVR og þeirra sem bera sérstakt leyfi frá Ríkislögreglustjóra til endursölu áfengis. 
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Ólíklegt verður að teljast að heildarneysla áfengis breytist mikið með breyttu 

áfengisverði eða ráðstöfunarfé. Verulegar líkur eru á að einungis tilfærsla á kaupum eigi 

sér stað þ.e. að kaup á löglegu áfengi breytist á kostnað hins ólöglega. Varasamt gæti því 

verið að áætla neyslu á ólöglegu áfengi á forsendum um löglega sölu þess. 

3.2.2 Tóbakssala 

ÁTVR hefur einkaleyfi til sölu tóbaks í heildsölu samkvæmt lögum um verslun með 

áfengi og tóbak31. Skráð sala tóbaks er því jafngild sölu ÁTVR á tóbaki (tafla 3.6).  

Tafla 3. 6: Skráð tóbakssala 

Ár

Tóbak 

millj.stk

Vindlar 

millj.stk

Annað    

kg

2001 344 12 18.686

2002 338 12 19.850

2003 317 12 20.326

2004 311 12 20.621

2005 309 11 21.286

2006 315 10 21.452

2007 321 9 23.634

2008 322 9 28.800

2009 302 9 37.363

2010 268 8 38.723

Tóbak = sígarettur eða vindlingar

Heimild: ÁTVR, ársskýrslur 2003-2010. 

 

3.2.3 Smásala og veitingahús 

Það er ekki talið öruggt að öll neysla ólöglegs áfengis og tóbaks falli beint undir 

einkaneyslu heimila. Möguleiki er fyrir hendi að óskráð áfengi og tóbak fari inn í 

hagkerfið sem aðföng veitingahúsa til endursölu en samtök ferðaþjónustunnar hafa bent á 

orðróm þess efnis að samkeppnin við ólöglega áfengissölu sé gríðarleg á veitingahúsum 

landsins (Morgunblaðið, 2011). Vegna sérmerkingar tóbaks hér á landi eru minni líkur en 

ella að smyglað tóbak sé selt til endursölu á veitingahúsum. Þar sem engar sannanir liggja 

fyrir um að ólöglegt áfengi eða tóbak sé selt til endursölu verður heildarverðmæti smygls 

og heimabruggs bætt beint við einkaneyslu heimila og framleiðslu í komandi 

útreikningum. 

                                                 

31
 7.gr laga nr.86/2011 
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3.2.4 Haldlagning 

3.2.4.1 Smygl 

Langflest smyglmál koma upp í tengslum við sjóflutninga frá Evrópu og Ameríku og 

gangast skipverjar iðulega við smyglinu. Þegar haldlagningartölur, sem ná aftur til ársins 

2003, á áfengi eru skoðaðar kemur í ljós að meðaltal haldlagðs bjórs fyrir  tímabilið 2003 

til 2011 er 1.958 lítrar á ári. Meðaltal haldlagðs léttvíns er 645 lítrar á ári og meðaltal 

haldlagðs sterks áfengis er 1.484 lítrar á ári. Haldlagt áfengi er afhent ÁTVR til 

ráðstöfunar (Tollstjóri, 2012).  
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Mynd 3. 2: Haldlagt áfengi í lítrum 

Heimild: Tollstjóri, 2012. Tölur í viðauka 3. 

Þegar haldlagningartölur á tóbaki (sígarettur)  eru skoðaðar kemur í ljós að haldlagt 

tóbak fyrir tímabilið 2003 til 2010 er að meðaltali 285.618 stk. á ári. Haldlagðir vindlar 

eru 776 stk. að meðaltali á ári og annað tóbak eins og munntóbak og neftóbak er að 

meðaltali um 132 kg. á ári. 
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Mynd 3. 3: Haldlagt tóbak í stykkjatali 

Heimild: Tollstjóri, 2012. Tölur í viðauka 3. 
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Engar rannsóknir eða úttektir hafa verið unnar um áfengis- og tóbakssmygl  hér á 

landi enda vægi þess talið lítilsháttar í samanburði við fíkniefnainnflutning. Af 

haldlagningartölum tollyfirvalda að dæma þá virðast efnahagsþrengingar og hækkun 

áfengis- og tóbaksgjalda undanfarin ár ekki hafa leitt til aukningar á smygli. Orðrómur er 

þó þess efnis að heilu gámunum af ólöglegu áfengi og tóbaki sé smyglað inn til landsins 

og að sumir gámar smygli í báðar áttir, þýfi út og smygl inn, og að þrátt fyrir endurnýjun 

á tækjabúnaði tollyfirvalda árið 2009 þá virðast tollyfirvöld ekki hafa mannafla til að 

gegnumlýsa hvern og einn gám. 

3.2.4.2 Heimabrugg 

Lögreglan skráir ekki opinberlega tölur um haldlagningu á heimabrugguðu áfengi en 

dæmi er um að þeir sem brugga sterkt áfengi til sölu séu teknir með allt frá 400 til 800 

lítra af sterku áfengi (Eyjan, 2010 og Mbl sjónvarp, 2011). 

3.2.5 Verð 

3.2.5.1 Smygl 

Við mat á verði smyglsvarnings þarf að hafa eftirfarandi  í huga: 

Innflutningsverð < Götuverð < Löglegt smásöluverð  

Smásöluverð áfengis og heildsöluverð tóbaks hér á landi er ákvarðað af 

fjármálaráðherra hverju sinni og skal það vera það sama á hverri vöru sama hvar á 

landinu hún er seld32. Hagstofa Íslands skráir smásöluverð eftirfarandi vörutegunda sem í 

framhaldinu verður stuðst við: 

 Bjór  Víking, 50 cl, dós 

 Létt  Rauðvín, Montecillo Crianza 0,75 l, flaska 

 Sterkt Vodka, Smirnoff, 0,7 l, flaska 

 Tóbak Winston, 20 stk., pk. 

Smásöluverð þessara vara er umreiknað í ISK á lítra og ISK á karton. Smásöluverð er því 

sem hér segir (tafla 3.7): 

                                                 

32
 Reglugerð nr.756/2011 um Áfengis og tóbaksverslun ríkisins 
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Tafla 3. 7: Smásöluverð áfengis og tóbaks á Íslandi (ISK/l) 

Ár Bjór Létt Sterkt

Tóbak 

karton*

2000 416 1.223 3.504 3.635

2001 419 1.300 3.514 4.013

2002 430 1.453 3.568 4.433

2003 432 1.453 4.114 5.065

2004 432 1.453 4.114 5.180

2005 432 1.453 4.271 5.598

2006 441 1.480 4.343 5.780

2007 456 1.587 4.504 6.003

2008 494 1.716 4.657 6.260

2009 622 2.397 5.831 7.870

2010 696 2.599 6.778 8.893

Heimild: Hagstofa Íslands. Verðlag og neysla. Verð á nokkrum 

vörutegundum 1886-2012 .  * Karton = 10 * 20.stk
 

Innflutningsverð er það verð sem smyglvarningur er löglega keyptur á í upprunalandi 

sínu. Ákjósanlegt hefði verið að hafa upplýsingar um uppruna smygls, sem tollyfirvöld 

hafa lagt hald á, en samkvæmt heimildum tollyfirvalda er slíkt ekki skráð að öðru leyti en 

að smygl komi frá þeim löndum sem siglt er til.  

Í löndum ESB eru áfengisgjöld allt að einum tíunda þess sem þau eru á Íslandi og þar 

er frjáls álagning á áfengi. Hægt er því að fullyrða að útsöluverð áfengis sumra 

Evrópulanda er töluvert lægra en á Íslandi.  Algengt er að smygl á drykkjarvörum til 

Norðurlandanna komi frá Þýskalandi og smygl á tóbaksvörum frá Austur Evrópu 

(Statistic Denmark, [án árs]). Hér verður valið að nota Þýskaland sem upprunaland 

áfengissmygls og Pólland sem upprunaland tóbakssmygls.  

Við mat á innflutningsverði er valið að styðjast við jafnvirðisgildi33 (e. Purchasing 

Power Parity) reiknað af Eurostat og birt á vef Hagstofu Íslands. Hagstofan birtir vísitölu 

verðhlutfalla áfengis og tóbaks 27 Evrópuríkja fyrir árið 2006 en hún sýnir hve mikið 

þarf að meðaltali af evru til að kaupa sama magn af áfengi eða tóbaki í mismunandi 

löndum Evrópu (tafla 3.8). Vísitala fyrir áfengi, sem er 226 fyrir Ísland og 82 fyrir 

Þýskaland miðað við EU27 = 100, sýnir að fyrir sama áfengi og kostar 100 evrur að 

meðaltali í Evrópuríkjunum 27 þarf að greiða 226 evrur á Íslandi og 82 evrur í 

Þýskalandi miðað við skráð gengi. Það gefur að á árinu 2006 var áfengisverð í 

                                                 

33
 Jafnvirðisgildi er reiknieining, notuð í stað gengis við samanburð á magni landsframleiðslu milli landa. 

Þau eru meðaltal af verðhlutföllum á milli landa fyrir vörukörfu af sambærilegum vörum og þjónustu, sem 

á að gefa mynd af landsframleiðslu landanna. 
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Þýskalandi að meðaltali 63,7% ódýrara en á Íslandi  (82/226-1 = - 0,637) og tóbaksverð í 

Póllandi að meðaltali 74,6% ódýrara en hér á landi.  

Tafla 3. 8: Hlutfallslegt verðlag árið 2006  EU-27=100 

Áfengi Tóbak

Ísland 226 0% 173 0%

Pólland 91 -59,7% 44 -74,6%

Þýskaland 82 -63,7% 119 -31,2%

Heimild: Hagstofa Íslands. Verðlag og Neysla. Alþjóðlegur 

verðsamanburður . Hlutfallslegt verðlag á áfengi og tóbaki.
 

Áætlað innflutningsverð smygls fyrir árið 2006 er fengið með því að margfalda 

íslenskt smásöluverð (tafla 3.7) við verðhlutfall (tafla 3.8). 

Innflutningsverð bjór (ISK/l) = smásöluverð * (1 - 63,7%) 

Innflutningsverð tóbak (ISK/stk) = smásöluverð * (1 - 74,6%) 

Hagstofa Íslands skráir ekki vísitölu verðhlutfalls áfengis og tóbaks á hverju ári og því 

verður áætlað innflutningsverð ársins 2006 framreiknað fyrir árin á undan og á eftir 

samkvæmt vísitölu neysluverðs. Sú nálgun byggist á þeirri forsendu að verðhlutfall milli 

landanna breytist ekki á umræddu tímabili. Vísitala neysluverðs án húsnæðis er sett í 100 

árið 2006. Áætlað innflutningsverð á smyglvarningi fyrir árin 2000 til  2010 er sett fram í 

töflu 3.9.  

Tafla 3. 9: Innflutningsverð smygl (ISK) 

Ár Bjór Létt Sterkt Tóbak (stk) NEY

2000 132 442 1.297 6 82

2001 141 472 1.386 6 88

2002 147 494 1.449 7 92

2003 148 497 1.459 7 93

2004 151 508 1.490 7 95

2005 153 512 1.504 7 95

2006 160 537 1.576 7 100

2007 164 550 1.615 8 103

2008 184 618 1.812 8 115

2009 214 717 2.104 10 134

2010 230 771 2.262 11 144

Innfl.verð áfengi árið 2006 = smásöluverð * verðhlutfall Þýskaland/Ísland

Innfl.verð tóbak árið 2006 = smásöluverð * verðhlutfall Pólland/Ísland

Innfl.verð = Innflutningsverð 2006 * þróun NEY

Heimild: Hagstofa Íslands, Vísitala neysluverðs án húsn.  Ár 2006 = 100
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Götuverð á smyglvarningi ætti rökrétt að vera á milli innflutningsverðs og lögmætts 

smásöluverðs. Götuverð getur þó verið mismunandi og sem dæmi kann 

veitingahúsaeigandi að endurselja smyglað áfengi á löglegu verði þar sem viðskiptavinur 

hans er ekki fær um að vita að áfengið er smyglað. Hinsvegar ef um óformlega dreifingu 

milli vina, vinnufélaga og fleiri er að ræða má gera ráð fyrir að söluverðið sé verulega 

lægra en löglegt smásöluverð. 

Eðli málsins samkvæmt eru engar opinberar heimildir fyrir hendi um götuverð á 

smygli. Óformleg könnun höfundar leiddi í ljós að verð á einum lítra af smygluðum 

vodka væri í kringum 3.000 til 3.500 krónur og verð á einu kartoni af tóbaki væri 

kringum 4.000 til 4.500 krónur. Miðað við smásöluverð á sambærilegum varningi (tafla 

3.7) þá virðist götuverð á smygluðu áfengi og tóbaki vera um það bil helmingi lægri en 

löglegt verð. Gróft mat á götuverði smyglvarnings verður því áætlað helmingur af 

smásöluverði í komandi útreikningum. Tafla 3.10 setur fram áætlað götuverð á smygli. 

Tafla 3. 10: Götuverð smygl (ISK/l) 

Ár Bjór Létt Sterkt

Tóbak 

karton**

2000 208 612 1.752 1.818

2001 210 650 1.757 2.006

2002 215 727 1.784 2.216

2003 216 727 2.057 2.533

2004 216 727 2.057 2.590

2005 216 727 2.136 2.799

2006 221 740 2.171 2.890

2007 228 793 2.252 3.001

2008 247 858 2.328 3.130

2009 311 1.199 2.916 3.935

2010 348 1.299 3.500 4.500

*Götuverð = Smásöluverð /2      ** Karton = 10 * 20.stk

Heimild: Óformleg úttekt höfundar. Eigið mat (italic)

 

3.2.5.2 Heimabrugg 

Framkvæmdastjóri og eigandi Ámunnar, sem er ein elsta og stærsta víngerðarverslun 

Íslands, segir að efni í bjór- og víngerð kosti um einn þriðja þess sem afurðin sjálf kostar 

í smásölu ÁTVR (Magnús Axelsson, 2008). Bruggun á bjór og léttvíni er þó almennt 

talin stunduð af áhuga frekar en til sölu enda talið mjög erfitt að ná sambærilegum 

gæðum og á þeim vörum sem standa til boða með löglegum hætti. Eigin framleiðsla til 
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eigin neyslu er þegar inni í þjóðhagsreikningum og því verður ekki farið nánar út í 

útreikninga á heimabruggi á bjór og léttvíni. 

Upplýsingar um götuverð og framleiðsluverð á heimabrugguðu sterku áfengi þarf að 

liggja fyrir við mat á einkaneyslu og vinnsluvirði. Á árinu 2010 var haft eftir lögreglu að 

algengt smásöluverð (götuverð) á heimabrugguðu áfengi (landa) væri á bilinu 2.000 til 

2.500 krónur á lítra (Eyjan, 2010). Miðað við smásöluverð ÁTVR á sterku áfengi (tafla 

3.7) þá virðist götuverð á sterku heimabrugguðu áfengi vera um það bil einn þriðji af 

verði á sambærilegu sterku áfengi (Vodka). Af augljósum ástæðum liggja engar 

opinberar upplýsingar fyrir um framleiðsluverð sterks heimabruggaðs áfengis en 

óformleg könnun höfundar gaf til kynna að framleiðsluverð sé einungis einn tólfti verðs á 

sambærilegu sterku áfengi í smásölu ÁTVR. Tafla 3.11 setur fram eigið mat á þróun 

framleiðslu- og götuverðs á heimabrugguðu sterku áfengi. 

Tafla 3. 11: Heimabruggað sterkt áfengi  (ISK/l) 

Ár

Framleiðslu 

verð* Götuverð**

2000 292 1.168

2001 293 1.171

2002 297 1.189

2003 343 1.371

2004 343 1.371

2005 356 1.424

2006 362 1.448

2007 375 1.501

2008 388 1.552

2009 486 1.944

2010 565 2.500

** Götuverð = Smásöluverð ÁTVR /3

Heimild: Eyjan, 2010.  Eigið mat (Italic)

* Framleiðsluverð  = Smásöluv. ÁTVR /12

 

3.3 Mat á eftirspurnarhlið 

Út frá eftirspurnarhlið hagkerfisins verður reynt að meta vinnsluvirði smygls og 

heimabruggs byggt á forsendum um skráða neyslu þess (tafla 3.5 og 3.6). Engar 

nákvæmar tölur eru til um neysluvenjur á óskráðu áfengi og tóbaki hér á landi en 

opinberlega hefur því verið haldið fram að neyslan samsvari 15-30% af skráðri neyslu. 

Hér verður aðallega stuðst við neðri mörk 15% ef frá er talin neysla á sterku áfengi sem 
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er áætluð 25% af skráðri neyslu. Reynt verður að meta óskráða neyslu hverrar tegundar 

áfengis og til þess þarf að áætla hlutfall hennar af óskráðri neyslu (tafla 3.12). 

Tafla 3. 12: Óskráð neysla, smygl og heimabrugg í þúsundum lítra 

Ár 2000 2006 2010 Meðaltal

Bjór 15% 1.957 2.724 2.767 2.514

Létt 15% 378 562 558 526

Sterkt 25% 245 216 239 235

Tóbak (þús.stk) 15% 51.542 47.175 40.139 47.599

Bjór 50% 979 1.362 1.384 1.257

Létt 50% 189 281 279 263

Sterkt 40% 98 86 96 94

Tóbak (þús.stk) 100% 51.542 47.175 40.139 47.599

Bjór 50% 979 1.362 1.384 1.257

Létt 50% 189 281 279 263

Sterkt 60% 147 130 143 141

Óskráð neysla % af skráðri neyslu (þús.ltr/stk)

Heimild: Byggt á Þingskjali 826, 2004-2005 og Þingskjali 26, 2006-2007. Skráð neysla 

(tafla 3.5 og 3.6). Eigið mat (italic ). Nánari útlistun á árunum 2000 til 2010 er í 

viðauka.

Smygl % af óskráðri neyslu (þús.ltr/stk)

Heimabrugg % af óskráðri neyslu (þús.ltr)

 

3.3.1 Smygl 

3.3.1.1 Einkaneysla 

Árleg útgjöld heimila til kaupa á smyglvarningi eru metin út frá verð * magn nálgun og 

til grundvallar liggur fyrir götuverð (tafla 3.10) og áætluð árleg neysla hans (tafla 3.12). 

Byggt er á þeirri forsendu að öll sala á smygluðu áfengi og tóbaki sé neytt af íslenskum 

heimilum er hægt að áætla útgjöld heimila sem hér segir: 

Einkaneysla = götuverð * óskráð neysla (smygl) 
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Tafla 3. 13: Einkaneysla smygl  (ISK í milljónum) 

Ár 2000 2003 2006 2010

Bjór 204 243 300 481

Létt 115 187 208 362

Sterkt 171 165 187 334

Tóbak 468 602 682 903

Útgjöld heimila: 959 1.198 1.377 2.081

Nánari útlistun á árunum 2000 til 2010 er í viðauka .
 

3.3.1.2 Innflutningur 

Verð * magn nálgun á virði innflutnings (tafla 3.14) byggist á áætluðu verði 

upprunalands smyglsins (tafla 3.9) og árlegri neyslu þess (tafla 3.12). Áætlaður 

innflutningur í íslenskum krónum er sem hér segir: 

Innflutningur = innflutningsverð * óskráð neysla (smygl) 

Tafla 3. 14: Innflutningur smygl  (ISK í milljónum) 

Ár 2000 2003 2006 2010

Bjór 129 167 218 318

Létt 83 128 151 215

Sterkt 127 117 136 216

Tóbak 312 324 347 423

Samtals: 651 736 852 1.172

Nánari útlistun á árunum 2000 til 2010 er í viðauka.
 

Vinnsluvirði smygls, eða framlag þess til vergrar landsframleiðslu, er jafnt 

einkaneyslu að frádregnum innflutningi sem þegar er óbeint inni í þjóðhagsreikningum 

(gegnum streymi erlends gjaldeyris og kreditkortafærslna). Fyrir hverja tegund er hægt 

að áætla vinnsluvirði sem hér segir: 

Vinnsluvirði = (götuverð – innflutningsverð) * óskráð neysla (smygl) 

Vinnsluvirði = einkaneysla – innflutningur 
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Tafla 3. 15: Vinnsluvirði smygl  (ISK í milljónum) 

Ár 2000 2003 2006 2010

Bjór 75 76 82 163

Létt 32 59 57 147

Sterkt 44 48 51 118

Tóbak 156 278 335 480

Samtals: 308 462 526 909

Nánari útlistun á árunum 2000 til 2010 er í viðauka.
 

3.3.2 Heimabrugg 

Heimabruggun á bjór og léttvíni er eingöngu talin til eigin neyslu en ekki til sölu. Eigin 

framleiðsla til neyslu er þegar óbeint34 skráð undir einkaneyslu þjóðhagsreikninga og til 

að forðast tvítalningu verður eingöngu gert ráð fyrir sterku heimabrugguðu áfengi í 

komandi útreikningum. 

3.3.2.1 Einkaneysla 

Árleg útgjöld heimila til kaupa á sterku heimabrugguðu áfengi eru metin út frá götuverði 

(tafla 3.11) og áætlaðri neyslu (tafla 3.12). Byggt á þeirri forsendu að öll sala á 

heimabrugguðu áfengi er neytt af íslenskum heimilum er hægt að áætla útgjöld heimila 

sem hér segir: 

Einkaneysla = götuverð * óskráð neysla (sterkt heimabrugg) 

3.3.2.2 Vinnsluvirði 

Vinnsluvirði heimabruggs, eða framlag þess til vergrar landsframleiðslu, er jafnt 

einkaneyslu að frádregnum framleiðslukostnaði sem þegar er inni í þjóðhagsreikningum. 

Fyrir hverja tegund er hægt að áætla vinnsluvirði sem hér segir: 

Vinnsluvirði = einkaneysla – framleiðsluvirði 

Vinnsluvirði = (götuverð – framleiðsluverð) 

Vinnsluvirði * óskráð neysla (sterkt heimabrugg) 

                                                 

34
 Hráefnið sjálft er þegar skráð í þjóðhagsreikningum 



 

87 

Tafla 3. 16: Vinnsluvirði heimabrugg (ISK í milljónum) 

Ár 2000 2003 2006 2010

Óskráð neysla af sterku heimabruggi

Heimabrugg (þús.l) 147 121 130 143

Götuverð á sterku heimabruggi

Heimabrugg (ISK/l) 1.168 1.371 1.448 2.500

Einkaneysla (ISK í milljónum)

Útgjöld heimila 171 165 187 358

Framleiðsluverð á sterku heimabruggi

Heimabrugg (ISK/l) 292 343 362 565

Framleiðsluvirði (ISK í milljónum)

Heimabrugg sterkt 43 41 47 81

Vinnsluvirði (ISK í millj.) 129 124 141 277

Nánari útlistun á árunum 2000 til 2010 er í viðauka.

Framleiðsluvirði = óskráð neysla heimabrugg * framleiðsluverð (tafla 3.11)

 

3.3.3 Hlutfall haldlagninga 

Nálgun á hlutfalli haldlagninga yfirvalda á smygli út frá eftirspurnarhlið er fengin ef 

bornar eru saman tölur um haldlagningu tollyfirvalda (mynd 3.2 - 3.3) og tölur um 

áætlaða óskráða neyslu á smyglvarningi. Hlutfall haldlagninga mun vera mismunandi 

eftir tegundum smygls og í lægri kantinum en rannsóknir hafa sýnt að líkur á að smygl 

komist yfir landamæri eru mjög miklar (Statistic Sweeden, 2008. Bls.50). Ef orðrómur 

þess efnis að einungis einn af hverjum hundrað gámum sé gegnumlýstur á við rök að 

styðjast má gera ráð fyrir að efri mörk haldlagningahlutfalls liggi kringum 1% (án þess 

að gefa það í skyn að það sé smygl í öllum gámum). Tafla 3.17 setur fram grófa nálgun á 

haldlagningarhlutfall tollyfirvalda út frá eftirspurnarhlið. 

Tafla 3. 17: Áætlað hlutfall haldlagninga 

Ár 2003 2006 2007 2010

Bjór 0,06% 0,24% 0,07% 0,04%

Létt 0,18% 0,19% 0,16% 0,09%

Sterkt 2,66% 3,40% 2,41% 1,58%

Tóbak 0,93% 1,90% 1,60% 0,55%

Miðgildi 0,55% 1,07% 0,88% 0,32%

Hlutfall haldlagninga tollyfirvalda = haldlagt magn /  óskráð neysla. 

Nánari útlistun á árunum 2003-2010 er í viðauka.
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3.4 Mat á framboðshlið 

Í kafla 3.3 er vinnsluvirði smygls og heimabruggaðs áfengis áætlað út frá 

eftirspurnarhlið. Í þessum kafla er gerð nálgun á vinnsluvirði ólöglegs áfengis og tóbaks 

út frá framboðshlið hagkerfisins og byggist hún meðal annars á tölum um haldlagningu 

tollyfirvalda og skráningu afbrota lögregluyfirvalda. Vinnsluvirði ólöglegs áfengis og 

tóbaks á upptök sín í innlendri framleiðslu og verslunarálagningu smyglvarnings. 

3.4.1 Smygl 

3.4.1.1 Framboð 

Haldlagningarhlutfall tollyfirvalda þarf að liggja til grundvallar við mat á framboði 

smygls. Tollstjóri skráir tölur35 um haldlagt magn ólöglegs áfengis og tóbaks (mynd 3.2 - 

3.3) og fyrir hverja tegund smyglsvarnings væri hægt að áætla heildarframboð sem hér 

segir: 

Framboð = haldlagt magn * 1/haldlagningar hlutfall 

Haldlagningar hlutfall tollyfirvalda verður hér gróflega áætlað 1%. Til samanburðar 

við haldlagningar hlutfall út frá eftirspurnarhlið smygls (tafla 3.17) er 1% haldlagningar 

hlutfall við efri mörk. 

3.4.1.2 Aðföng 

Aðfanganotkun við smygl mun aðallega taka til flutningskostnaðar þar sem smygl til 

Íslands á sér iðulega stað með tilkomu flutningsskipa. Hinsvegar er líklegt að þessi 

kostnaður sé þegar skráður í þjóðhagsreikningum, þó þeir kunni að vera ranglega skráðir. 

Veitingahús gætu haft ólöglegt áfengi til endursölu og teldist það til aðfanga. Sökum 

upplýsingaskorts verður aðfanga notkun áætluð óveruleg í komandi útreikningum á 

vinnsluvirði en til að forðast tvítalningu væri rétt að draga aðföng frá framleiðsluvirði 

smygls. 

3.4.1.3 Vinnsluvirði 

Vinnsluvirði smygls er jafnt verslunarálagningu en fyrir hverja tegund smyglsvarnings er 

hægt að áætla vinnsluvirði sem hér segir:  

                                                 

35
 Opinberar tölur Tollstjóra ná einungis aftur til ársins 2003 
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Vinnsluvirði = framleiðsluvirði – aðföng 

Vinnsluvirði = (götuverð – innflutningsverð) * framboð 

Tafla 3.18 setur fram áætlað framboð og vinnsluvirði smyglvarnings. Vinnsluvirði 

smygls er hér jafnt framlagi þess til vergrar landsframleiðslu. 

Tafla 3. 18: Áætlað framboð og vinnsluvirði smygls 

Ár 2003 2006 2010

Bjór (þús.l) 104 523 99

Létt (þús.l) 74 86 39

Sterkt (þús.l) 171 235 121

Tóbak (þús.stk.) 29.489 59.611 14.804

Innflutningsverð 

Bjór (l) 132 148 164

Létt (l) 442 497 550

Sterkt (l) 1.297 1.459 1.615

Tóbak (stk.) 6 7 8

Götuverð

Bjór (l) 208 216 228

Létt (l) 612 727 793

Sterkt (l) 1.752 2.057 2.252

Tóbak (stk.) 9 13 15

Bjór 8 35 6

Létt 13 20 9

Sterkt 78 140 77

Tóbak 90 349 111

Samtals: 188 545 203

Framboð = haldlagt magn tollyfirvalda * 1/1%

Nánari útlistun á árunum 2000 til 2010 er í viðauka.

Framboð m.v. 1% haldlagningu

Vinnsluvirði (ISK í milljónum)

 

3.4.2 Heimabrugg 

3.4.2.1 Framboð 

Við mat á framboði á sterku heimabrugguðu áfengi liggur einungis afbrotatölfræði 

lögreglunnar (mynd 3.1) til grundvallar.  Hér verður reynt að áætla fjölda þeirra sem 
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stunda heimabruggun á sterku áfengi út frá tölum um brot á 6.gr áfengislaga 36 en til þess 

þurfa að vera til staðar líkur á að vera staðinn að verki. Það er tilfinning höfundar og 

aðspurðra að þær séu fremur litlar og hærri mörkin séu jafnvel kringum 5%. Sú tilfinning 

byggist á þeirri staðreynd að heimabruggun er oftast nær seld til vina og kunningja sem 

eru hliðhollir sínum bruggara og framleiðslan sem slík er fyrirhafnarlítil og án óæskilegra 

umhverfisáhrifa (úthrifa) en af þeim sökum er mjög erfitt fyrir lögreglu að uppræta 

starfsemi heimabruggunar. Fjöldi heimabruggara á ári er því áætlaður sem hér segir: 

Fjöldi heimabruggara = fjöldi brota * 1/líkur á að vera staðinn að verki 

Við mat á framboði þarf einnig að liggja fyrir áætlað framleiðslumagn á hvern 

bruggara. Talið er að þeir sem brugga til sölu bruggi stórt. Heimabruggun sem slík er 

lögleg svo fremur sem áfengisinnihald er undir 2,25% og því er áætlað að þeir sem á 

annað borð eru teknir af lögreglunni séu teknir með mikið magn af sterku áfengi. Eins og 

áður hefur komið fram er dæmi um allt frá 400 til 800 lítra af sterku áfengi sem lögreglan 

leggur hald á við að uppræta umfangsmikla bruggstarfsemi. Í komandi útreikningum á 

framboði verður því stuðst við 400 lítra á hvern áætlaðan bruggara á ári, en slíkt magn 

miðast við lægri mörk þar sem heimildir eru fyrir því að bruggari geti framleitt allt að 

300 lítra af landa á viku (Mbl sjónvarp, 2011). Framboð á sterku heimabruggi er áætlað 

sem hér segir: 

Framboð = fjöldi heimabruggara * framleiðslumagn 

3.4.2.2 Aðföng 

Aðfanganotkun við heimabrugg mun aðallega taka til tækjakostnaðar og líklegt þykir að 

sá kostnaður sé þegar inni í þjóðhagsreikningum. Til að forðast tvítalningu ætti réttast að 

draga aðföng frá framleiðsluvirði en sökum upplýsingaskorts verður aðfanga notkun 

áætluð óveruleg í komandi útreikningum á vinnsluvirði. 

3.4.2.3 Vinnsluvirði 

Vinnsluvirði heimabruggunar er jafnt verslunarálagningu og er reiknað sem hér segir: 

Vinnsluvirði = framleiðsluvirði – aðföng 

Vinnsluvirði = (götuverð – framleiðsluverð) * framboð 

                                                 

36
 Ólöglegur tilbúningur áfengis (6.gr. laga nr.75/98) 
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Tafla 3.19 setur fram áætlað framboð og vinnsluvirði, sem er jafnt framlagi þess til 

vergrar landsframleiðslu, út frá framboðshlið heimabruggunar.  

Tafla 3. 19: Áætlað framboð og vinnsluvirði á sterku heimabruggi 

Ár 2000 2003 2006 2010

Ólöglegur tilbúningur áfengis 

Fjöldi brota 27 20 13 27

Fjöldi heimabruggara * 540 400 260 540

Framleiðsla per bruggari

Sterkt áfengi (l) 400 400 400 400

Sterkt áfengi (þús.l) 216 160 104 216

Framleiðsluverð

Sterkt áfengi (l) 292 343 362 565

Götuverð

Sterkt áfengi (l) 1.168 1.371 1.448 2.500

Sterkt áfengi 

Samtals: 189 165 113 418

Vinnsluvirði (ISK í milljónum)

Framboð m.v. 5% líkur á haldlagningu

Nánari útlistun á árunum 2000 til 2010 er í viðauka.

* Fjöldi heimabruggara = fjöldi brota / líkur á haldlagningu (5%)

Heimild:  Ríkislögreglustjórinn. Afbrotatölfræði 2000-2010 . Eigið mat (italic )

 

Samkvæmt útreikningum í töflu 3.19 var veltan
37

 á sterku heimabrugguðu áfengi 

samtals rúmlega hálfur milljarður árið 2010 en þeir sem til þekkja segja að landa sala geti 

velt um einum til tveim milljörðum á ári (Mbl sjónvarp, 2011). 

3.5 Samþætting í þjóðhagsreikninga 

3.5.1 Jafnvægi á framboði og eftirspurn 

Til samræmis við almenna samþættingu þjóðhagsreikninga er eftirspurnarhlið ólöglegs 

áfengis og tóbaks borin saman við framboðshlið þeirra en í fullkomnu hagkerfi stemma 

þessar tvær hliðar. Tafla 3.20 setur fram framlag smygls og heimabruggs til vergrar 

landsframleiðslu (VLF) ásamt því að sýna hlutfall þess af VLF. 

                                                 

37
 216.000 lítra * 2.500 ISK/l = 540 milljónir 
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Tafla 3. 20: Vinnsluvirði og framlag til VLF (ISK í milljónum) 

Ár 2003 2006 2010

VLF 683.747 1.168.602 1.537.106

Eftirspurnarhlið

Smygl (tafla 3.15) 462 526 909

Heimabrugg (tafla 3.16) 124 141 277

Samtals: 586 666 1.186

Framboðshlið

Smygl (tafla 3.18) 188 545 203

Heimabrugg (tafla 3.19) 165 113 418

Samtals: 352 657 621

Eftirspurnarhlið

Smygl sem hlutfall af VLF 0,05% 0,04% 0,06% 0,05%

Heimabrugg sem hlutfall af VLF 0,01% 0,01% 0,02% 0,01%

Samtals: 0,07% 0,06% 0,08% 0,06%

Framboðshlið

Smygl sem hlutfall af VLF 0,02% 0,05% 0,01% 0,02%

Heimabrugg sem hlutfall af VLF 0,02% 0,01% 0,03% 0,01%

Samtals: 0,04% 0,06% 0,04% 0,04%

Heimild: Hagstofa Íslands, Verg landsframleiðsla 1980-2011.

Meðaltal

Meðaltal

 

3.5.2 Hætta á tvítalningu 

Fræðilega séð þá geta smyglaðar vörur komið fram í útgjaldarannsókn heimila, t.d. þær 

sem neytandi vissi ekki að voru fluttar ólöglega inn. Hinsvegar er það vel þekkt 

staðreynd að áfengis- og tóbakskaup eru almennt ekki nægilega vel skráð í 

útgjaldarannsókn heimila. Það virðist því óhætt að álykta sem svo að smyglaðar vörur 

komi ekki enn fram að neinu ráði í þjóðhagsreikningum og megi því bæta áætluðu 

heildarverðmæti þess beint við einkaneyslu heimila. 

3.5.3 Framreikningur 

Í ljósi þess hve kvikur markaðurinn á smygli og heimabruggi er þá er, gagnstætt því sem 

á við um fíkniefni og vændi, mælt með árlegum útreikningum á framlagi þess til VLF. 

Hins vegar er talið raunsærra að framkvæma mat á framboði og eftirspurn á fimm ára 

fresti og framreikna á milli ára. 
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4 Niðurstöður 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að meta framlag vændis, fíkniefna, smygls og 

heimabruggaðs áfengis til vergrar landsframleiðslu (VLF) á verðlagi ársins fyrir tímabilið 

2000 til 2010. Þegar kemur að túlkun á niðurstöðum  má einnig setja fram hlutfallslegt 

framlag, en það er sú verðmætasköpun sem starfsemin myndar sem hlutfall af 

heildarverðmætasköpun landsins, þ.e. landsframleiðslunni.  

Tafla 4.1 setur fram að hve miklu leyti ólögleg starfsemi hefur áhrif á VLF á 

tímabilinu. Niðurstöður benda til þess að framlag til VLF sé jákvætt en lítið. Hlutfallslegt 

framlag framboðshliðar á verðlagi ársins liggur á bilinu 0,22% - 0,77% af VLF á meðan 

hlutfallslegt framlag eftirspurnarhliðar liggur á bilinu 0,32% - 0,44% af VLF fyrir tiltekið 

tímabil. Víð dreifing framboðshliðar skýrist af mismunandi haldlagningarmagni 

lögreglu- og tollyfirvalda á fíkniefnum og smygli.  

Tafla 4. 1: Framlag til vergrar landsframleiðslu, VLF  (ISK í miljónum) 

Ár 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Framboðshlið

Vændi (tafla 1.15) 469 556 623 1.003 1.209 1.120

Fíkniefni (tafla 2.17) 1.190 1.626 1.867 4.425 7.224 3.328

Smygl (talfa 3.18) - - 157 545 310 203

Heimabrugg (tafla 3.19) 189 164 107 113 84 418

Samtals: 1.848 2.346 2.754 6.085 8.827 5.069

VLF: 683.747 816.450 930.141 1.168.602 1.481.986 1.534.227

Hlutfall af VLF 0,27% 0,29% 0,30% 0,52% 0,60% 0,33%

Eftirspurnarhlið

Vændi (tafla 1.14) 720 597 560 693 836 757

Fíkniefni (tafla 2.18) 1.853 2.169 2.278 2.472 3.050 3.253

Smygl (talfa 3.15) 308 379 462 526 578 909

Heimabrugg (tafla 3.16) 129 122 119 141 221 277

Samtals: 3.009 3.267 3.419 3.832 4.685 5.195

VLF 683.747 816.450 930.141 1.168.602 1.481.986 1.534.227

Hlutfall af VLF 0,44% 0,40% 0,37% 0,33% 0,32% 0,34%

Nánari útlistun á árunum 2000 til 2010 má finna í viðauka.
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Ný birtingarform vændis leiddu til þess að óverulegar breytingar áttu sér stað á 

hlutfalli til VLF eftir því sem lögum um nektardansstaði og vændi var breytt. Hvað 

innlenda framleiðslu varðar þá var framleiðsla á sterku heimabrugguðu áfengi eingöngu 

áætluð til endursölu og þar með til landsframleiðslu. Innlend framleiðsla á 

heimabrugguðu víni og bjór var eingöngu talin til eigin neyslu og því ekki talin með hér. 

Ákveðnar heimildir voru fyrir því að innlend framleiðsla á kannabisefnum og amfetamíni 

hafi átt sér stað á tímabilinu en skortur á gögnum gerði að verkum að slík innlend 

framleiðsla var ekki metin sérstaklega heldur var framboð fíkniefna áætlað út frá 

haldlagningu yfirvalda og neyslu. 

Niðurstöður framboðs- og eftirspurnarhliðar afmarka ákveðin mörk fyrir framlagi til 

VLF (tafla 4.2). Þegar á heildina er litið er hlutfallslegt framlag til VLF að meðaltali á 

bilinu 0,36% - 0,38% af VLF fyrir tiltekið tímabil. Vinnsluvirði fíkniefna er helsta 

framlag til VLF með að meðaltali 0,24% - 0,27% af VLF. Framlag vændis er næst með 

framlagi að meðaltali 0,064% - 0,072% af VLF. Smygl er með framlag upp á  að 

meðaltali 0,023% - 0,048% af VLF og heimabrugg er svo með framlag upp á að 

meðaltali 0,014% - 0,015% af VLF. Niðurstöður verða aldrei nákvæmari en þau gögn 

sem þær byggja á og sökum eðli starfseminnar var áherslan lögð á heildarmyndina. 

Tafla 4. 2: Mörk framboðs og eftirspurnar að meðaltali fyrir árin 2000 til 2010 

Framboð Eftirspurn

Vændi 0,072% 0,064%

Fíkniefni * 0,274% 0,237%

Smygl 0,023% 0,048%

Heimabrugg 0,014% 0,015%

Samtals: 0,38% 0,36%

* Framboðshlið, tilvik 1 (tafla 2.16)  

4.1 Alþjóðlegur samanburður 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru í ágætu samræmi við niðurstöður annarra landa í 

Evrópu en tafla 4.3 setur fram hlutfallslegt framlag vændis, fíkniefna og smygls fyrir 

löndin Danmörk, Svíþjóð og Tékkland og ber saman við hlutfallslegt framlag Íslands út 

frá eftirspurnarhlið. Ástæða fyrir framsetningu þessara landa en ekki annarra er sú að 

þessar tölulegu upplýsingar eru opinberar. 
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Tafla 4. 3: Alþjóðlegur samanburður á hlutfallslegu framlagi til VLF 

Ár 2000 2002 2004 2006 Meðaltal

Vændi

Ísland % af VLF 0,07% 0,07% 0,06% 0,06% 0,060%

Danmörk % af VLF 0,09% 0,09% 0,08% - 0,084%

Svíþjóð % af VLF 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,020%

Tékkland % VLF 0,28% 0,23% 0,23% - 0,242%

Fíkniefni

Ísland % af VLF 0,27% 0,27% 0,24% 0,21% 0,237%

Danmörk % af VLF 0,10% 0,11% 0,06% - 0,090%

Svíþjóð % af VLF 0,11% 0,09% 0,09% 0,07% 0,091%

Tékkland % VLF 0,30% 0,26% 0,23% - 0,266%

Smygl 

Ísland % af VLF 0,04% 0,05% 0,05% 0,04% 0,048%

Danmörk % af VLF 0,02% 0,02% 0,02% - 0,019%

Svíþjóð % af VLF 0,03% 0,03% 0,04% 0,04% 0,036%

Tékkland % VLF 0,14% 0,12% 0,10% - 0,118%

Nánari útlistun á árunum 2000 til 2010 má finna í viðauka.

Heimild: Statistic Denmark, [án árs]. Statistic Sweeden, 2008. Statistic Czech Republic, 2002.
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5 Umræður 

5.1 Rökstuðningur fyrir innleiðingu í þjóðhagsreikninga 

5.1.1 Skekkja í hagtölum þjóðhagsreikninga 

Þjóðhagsreikningar miða að því að lýsa hagkerfinu í heild. Ef ólögleg starfsemi er ekki 

talin með myndast skekkja í hagtölum þjóðhagsreikninga. Til marks um mikilvægi má 

nefna að ef peningar sem eytt er í ólöglega vöru og þjónustu eru ekki skráðir þá munu 

þjóðhagsreikningar vanmeta neysluútgjöld og ofmeta sparnað í hagkerfinu. 

5.1.2 Samanburðarhæfni 

Hagtölur þjóðhagsreikninga eru notaðar til að greina hagkerfið yfir tíma og til að bera 

saman hagkerfi landsins við hagkerfi annarra landa. Starfsemi sem í sumum löndum kann 

að vera lögleg getur í öðrum löndum verið ólögleg. Til að samanburður hagtalna á milli 

landa hafi einhverja efnahagslega þýðingu verða þjóðhagsreikningar að telja alla 

starfsemi með hvort sem hún er lögleg eða ólögleg. 

5.2 Rökstuðningur á móti innleiðingu í þjóðhagsreikninga 

5.2.1 Þjóðhagsreikningar sem mælikvarði á velferð 

Ólögleg starfsemi stuðlar ekki að velferð samfélagsins og það gæti virkað sem rök á móti 

innleiðingu hennar í þjóðhagsreikninga. Staðreyndin er hinsvegar sú að 

þjóðhagreikningar mæla ekki velferð heldur hagtölur efnahagslífsins, þótt vissulega sé 

vöxtur lands-framleiðslunnar talin til hagsbóta. 

5.2.2 Rangar heimildir 

Skortur á áreiðanlegum gögnum hvað varðar ólöglega starfsemi eru ágætis rök á móti 

innleiðingu í þjóðhagsreikninga. Aftur á móti, eins og staðan er núna, er óbeint gert ráð 

fyrir að ólögleg starfsemi sé engin og það er einfaldlega rangt. Þjóðhagreikningar þurfa 

að meta, eins og best verður á kosið, efnahagsstarfsemi landsins með þeim gögnum sem 

fyrir hendi eru, jafnvel þótt geta þurfi í eyður fyrirliggjandi gagna. 
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5.3 Styrk- og veikleikar 

Í þessari rannsókn er gerð tillaga að innleiðingu talna um ólöglega starfsemi í íslenska 

þjóðhagsreikninga. Styrkleikar og veikleikar hennar felast í gögnunum en gott mat byggir 

á góðum gögnum.  

 

Styrkleikar: 

 Skráning meðferðastofnana á fjölda fíkla og á smásöluverði fíkniefna er 
samfelld og byggist á langri hefð. 

Veikleikar: 

 Skortur á samræmdum og samfelldum tímaröðum er varða vændi, smygl og 
heimabrugg. 

 Forsendur gerðar um haldlagningarhlutfall lögreglu- og tollyfirvalda, án tillits 
til tegundar eða árs, er mikil einföldun sem endurspeglar ekki breytingar á 
starfsemi eða tækni yfirvalda. 

 Forsendur gerðar varðandi hreinleika fíkniefna við innflutning/framleiðslu. 

 Forsendur gerðar varðandi innlenda framleiðslu og aðfanganotkun. 

Til viðbótar eru settar fram nokkrar tillögur að frekari rannsókn: 

 Hvort aðföng séu nú þegar skráð í þjóðhagsreikningum. 

 Hvort ólögleg starfsemi sé þegar skráð í þjóðhagsreikningum en kunni að vera 
ranglega skráð. 

 Athuga virði innlendrar framleiðslu fíkniefna og hvort útflutningur á innlendri 
framleiðslu eigi sér stað. 

 Afla fleiri heimilda ef til eru, til að réttlæta þær forsendur sem gerðar voru 
fyrir útreikninga þessarar rannsóknar. 



 

98 

Heimildaskrá 

„Afstaða til nektarstaða“. (1999). Capasent, 12.desember. [Frétt.] Sótt 20.júlí 2011 af 

http://www.capacent.is/frettir-og-frodleikur/frettir/frett/1999/12/12/Afstada-til-

nektarstada-/  

Áfengis- og vímuvarnarráð. (2002). Mat á verkefninu Ísland án eiturlyfja. Sótt 5.janúar 

2012 af http://www2.lydheilsustod.is/media/afengi/rannsoknir/islandaneiturl-mat.pdf 

ÁTVR .(2000-2010). Ársskýrslur. Sótt 25.febrúar 2012 af  

http://www.vinbudin.is/desktopdefault.aspx/tabid-38/79_read-349/  

ÁTVR. (2000-2010). Sölutölur. Sótt 25.febrúar 2012 af 

http://www.vinbudin.is/desktopdefault.aspx/tabid-8/78_read-348/   

Björn Jóhann Björnsson. (2010). Bruggtækin dregin fram að nýju. 9.mars [Grein]. 

Morgunblaðið 

Bylgjan. (2011). Sigga Lund & Ellý, 25.maí. Sótt 5.ágúst 2011 af 

http://www.visir.is/section/MEDIA98&fileid=CLP4325 

Bryndís Björk Ásgeirsdóttir (2003). Vændi meðal ungs fólks á Íslandi og félagslegt 

umhverfi þess. Fræðileg umfjöllun um vændi unnið að beiðni dómsmálaráðuneytisins 

(nú innanríkisráðuneyti). 

Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Hólmfríður Lydía Ellertsdóttir og Inga Dóra Sigfúsdóttir 

(2001). Vændi á Íslandi og félagslegt umhverfi þess (bls.51-52). Áfangaskýrsla unnið 

að beiðni dómsmálaráðuneytisins (nú innanríkisráðuneyti). 

Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Bragi Guðbrandsson (2006). 

Kynhegðun ungs fólks á Íslandi og kynferðisleg misnotkun á börnum (bls.51). Sótt 

2.ágúst 2011 af http://www.bvs.is/files/file539.pdf & 

http://www.bvs.is/files/file425.pdf  

Drífa Snædal. (2003). Kynlífmarkaður í mótun (bls.28-30). Reykjavík: Jafnréttisnefnd 

Reykjavíkurborgar.  

ESA95. (1996). European System of National Accounts 1995. Brussel: 

Evrópusambandið. 

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) Statistical 

bulltein 2011: Drug availability and markets: seizures, price and purity. Sótt 

23.janúar 2012 af http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index67895EN.html  og 

http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index131748EN.html?type=stats&stat_categ

ory=w104&stat_type=w87&order=stat_reference 

Eurostat. (2004). Measurement of Illegal Activities, GNI Committee 2004 (bls.4). 

Luxembourg: Eurostat. 

http://www.capacent.is/frettir-og-frodleikur/frettir/frett/1999/12/12/Afstada-til-nektarstada-/
http://www.capacent.is/frettir-og-frodleikur/frettir/frett/1999/12/12/Afstada-til-nektarstada-/
http://www2.lydheilsustod.is/media/afengi/rannsoknir/islandaneiturl-mat.pdf
http://www.vinbudin.is/desktopdefault.aspx/tabid-38/79_read-349/
http://www.vinbudin.is/desktopdefault.aspx/tabid-8/78_read-348/
http://www.visir.is/section/MEDIA98&fileid=CLP4325
http://www.bvs.is/files/file539.pdf
http://www.bvs.is/files/file425.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index67895EN.html
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index131748EN.html?type=stats&stat_category=w104&stat_type=w87&order=stat_reference
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index131748EN.html?type=stats&stat_category=w104&stat_type=w87&order=stat_reference


 

99 

Eyjan. (2010). „Tilfinning lögreglu að framleiðsla og sala á landa sé að aukast“. 

2.desember [Frétt]. Sótt 15.mars 2012 af http://eyjan.is/2010/12/02/visbendingar-um-

ad-aukning-se-a-framleidslu-og-solu-landa/ 

Félag atvinnurekenda. (2010). „Skattastefna hvetur til heimabruggs og smygls“. 18.ágúst 

[Frétt]. Sótt 10.mars 2012 af 

http://www.atvinnurekendur.is/default.asp?cat_id=20&module_id=220&element_id

=3000  

Félag íslenskra fíkniefnalögreglumanna. Sótt 18.janúar 2012 af 

http://fikno.is/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 

Fjármálaráðuneyti. (2010). Heildarendurskoðun áfengislöggjafarinnar. Sótt 3.mars 2012 

af http://www.fjarmalaraduneyti.is/frettatilkynningar/nr/12851   

Friðrik Smári Björgvinsson (2009). Ríkisútvarpið, Vændi á Íslandi 3.þáttur, 2.september. 

Sótt 20.ágúst 2011 af http://www.ruv.is/podcast#vaendi  

Fríða Rós Valdimarsdóttir. (2009). Líka á Íslandi Rannsókn á eðli og umfangi mansals 

(bls.52). Reykjavík: Rauði kross Íslands. 

Gísli Hrafn Atlason og Katrín Anna Guðmundsdóttir. (2008). Vændi og mansal á Íslandi: 

Samnorrænt rannsóknarverkefni um vændi á Norðurlöndunum. Reykjavík: 

Rannsóknastofa i kvenna og kynjafræðum,  

GNI Committee. (2004). Measurement of illegal activities. Luxembourg: Eurostat 

Hagstofa Íslands. (2007). Verðlag og neysla, Áfengisneysla 1980-2007. Sótt 3.mars 2012 

af 

http://hagstofa.is/?PageID=2599&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=VIS05120%26ti

=%C1fengisneysla+1980%2D2007+++%26path=../Database/visitolur/neysla/%26lan

g=3%26units=L%EDtrar 

Félags- og tryggingamálaráðherra. (2009) Skýrsla um aðgerðaáætlun gegn mansali. Sótt 

20.ágúst 2011 af 

www.innanrikisraduneyti.is/media/frettir/Skyrsla_um_adgerdaaatlun_ge

gn_mansali.pdf 

Innanríkisráðuneytið. (2002). Skýrsla nefndar sem falið var að gera tillögur um úrbætur 

vegna kláms og vændis (bls.15). Nefnd  skipuð dómsmálaráðherra (nú 

innanríkisráðherra) í samráði við ríkisstjórn Íslands. 

Innanríkisráðuneytið. (2006). Skýrsla starfshóps sem kynnti sér mismunandi löggjöf um 

vændi á Norðurlöndum og víðar (bls.7). Nefnd  skipuð dómsmálaráðherra (nú 

innanríkisráðherra) 2004. 

„Í farbann vegna gruns um aðild að smygli og vændi“. (2009). Mbl.is, 13.maí. [Frétt.] 

Sótt 5.ágúst 2011 af 

http://mbl.is/frettir/innlent/2009/05/13/i_farbann_vegna_gruns_um_adild_ad_smygli

_og_vaendi/  

http://eyjan.is/2010/12/02/visbendingar-um-ad-aukning-se-a-framleidslu-og-solu-landa/
http://eyjan.is/2010/12/02/visbendingar-um-ad-aukning-se-a-framleidslu-og-solu-landa/
http://www.atvinnurekendur.is/default.asp?cat_id=20&module_id=220&element_id=3000
http://www.atvinnurekendur.is/default.asp?cat_id=20&module_id=220&element_id=3000
http://fikno.is/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.fjarmalaraduneyti.is/frettatilkynningar/nr/12851
http://www.ruv.is/podcast#vaendi
http://hagstofa.is/?PageID=2599&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=VIS05120%26ti=%C1fengisneysla+1980%2D2007+++%26path=../Database/visitolur/neysla/%26lang=3%26units=L%EDtrar
http://hagstofa.is/?PageID=2599&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=VIS05120%26ti=%C1fengisneysla+1980%2D2007+++%26path=../Database/visitolur/neysla/%26lang=3%26units=L%EDtrar
http://hagstofa.is/?PageID=2599&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=VIS05120%26ti=%C1fengisneysla+1980%2D2007+++%26path=../Database/visitolur/neysla/%26lang=3%26units=L%EDtrar
http://www.innanrikisraduneyti.is/media/frettir/Skyrsla_um_adgerdaaatlun_gegn_mansali.pdf
http://www.innanrikisraduneyti.is/media/frettir/Skyrsla_um_adgerdaaatlun_gegn_mansali.pdf
http://mbl.is/frettir/innlent/2009/05/13/i_farbann_vegna_gruns_um_adild_ad_smygli_og_vaendi/
http://mbl.is/frettir/innlent/2009/05/13/i_farbann_vegna_gruns_um_adild_ad_smygli_og_vaendi/


 

100 

Jakob Bjarni Grétarsson og Þórarinn Þórarinsson. (2010). Hið Dökka Man, Saga 

Catalinu. Bókafélagið, Reykjavík. 

Karen D. Kjartansdóttir. (2008). „Faraldur sem ekki er rætt um“. Fréttablaðið, 18.maí. 

[Greinasafn.] Sótt 7.nóvember 2011 af 

http://vefblod.visir.is/index.php?netpaper=672  

Lagasafn Alþingis. Sótt 2011 og 2012 af http://www.althingi.is/vefur/lagasafn.html 

Lyfjagreiðslunefnd. (2012). Lyfjaverðskrá 2000-2010. Sótt 10.janúar 2012 af  

http://www.lgn.is/?pageid=10  

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu. (2009). Fréttir 16.október. Sótt 24.ágúst 2011 af 

http://www.logreglan.is/displayer.asp?cat_id=81&module_id=220&element_id=145

46  

Lögreglan á Höfuðborgarsvæðinu. (2010). „20 lítrar af amfetamínbasa fundust við eftirlit 

lögreglu og tollsins“ 29.júní. [Frétt.] Sótt 18.janúar 2012 af 

http://www.tollur.is/displayer.asp?cat_id=1645&module_id=220&element_id=9268  

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu. (2011). Upplýsinga- og áætlanadeild  og 

Kynferðisbrotadeild. Viðtal höfundar við Snorra Örn Árnason, Mörtu Kristínu 

Hreiðarsdóttur og Berglindi Eyjólfsdóttur um umfang vændis á höfuðborgarsvæðinu, 

tekið 6.október. 

„Nektardans á Óðali og Vegas heimilaður“. (2008). Mbl.is, 28.ágúst. [Frétt.] Sótt 5.ágúst 

2011 af  

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2008/08/28/nektardans_a_odali_og_vegas_heimilad

ur/  

„Nektarstaðir, Vændi og Klámefni“. (2003). Capasent, 8.september. [Frétt.] Sótt 20.júlí 

2011 af http://www.capacent.is/frettir-og-

frodleikur/frettir/frett/2003/09/08/Nektarstadir--vaendi-og-klamefni/  

„Nudd“. (2011). Visir.is, 11.ágúst. [Smáauglýsingar.] Sótt 11.ágúst 2011 af 

http://www.visir.is/section/smaar01&flokkur=133&yflokkur=3&teg=sub  

Magnús Axelsson. (2008). „Heimabrugg vinsælt í kreppunni“. 6.október [Frétt]. Sótt 

3.mars 2012 af http://www.visir.is/heimabrugg-vinsaelt-i-

kreppunni/article/2008532140619  

Magnús Axelsson. (2012). Viðtal höfundar við Magnús Axelsson framkvæmdastjóra og 

eiganda Ámunnar um framleiðslukostnað á vín- og bjórgerð, tekið 19.mars 2012. 

Mbl sjónvarp. (2011). Með 400-500 þúsund í laun fyrir landasölu. Sótt 3.mars 2012 af 

http://mbl.is/frettir/sjonvarp/63442/  

Michael Grossman, Frank J. Chaloupka and Kyumin Shim. (2002). Illegal Drug Use And 

Public Policy. Sótt 20.apríl 2012 af 

http://content.healthaffairs.org/content/21/2/134.full  

http://vefblod.visir.is/index.php?netpaper=672
http://www.althingi.is/vefur/lagasafn.html
http://www.lgn.is/?pageid=10
http://www.logreglan.is/displayer.asp?cat_id=81&module_id=220&element_id=14546
http://www.logreglan.is/displayer.asp?cat_id=81&module_id=220&element_id=14546
http://www.tollur.is/displayer.asp?cat_id=1645&module_id=220&element_id=9268
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2008/08/28/nektardans_a_odali_og_vegas_heimiladur/
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2008/08/28/nektardans_a_odali_og_vegas_heimiladur/
http://www.capacent.is/frettir-og-frodleikur/frettir/frett/2003/09/08/Nektarstadir--vaendi-og-klamefni/
http://www.capacent.is/frettir-og-frodleikur/frettir/frett/2003/09/08/Nektarstadir--vaendi-og-klamefni/
http://www.visir.is/section/smaar01&flokkur=133&yflokkur=3&teg=sub
http://www.visir.is/heimabrugg-vinsaelt-i-kreppunni/article/2008532140619
http://www.visir.is/heimabrugg-vinsaelt-i-kreppunni/article/2008532140619
http://mbl.is/frettir/sjonvarp/63442/
http://content.healthaffairs.org/content/21/2/134.full


 

101 

Morgunblaðið. (2009). „Margir glæpahópar með erlend tengsl“. 22.október [Frétt].  Sótt 

11.mars 2012 af 

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2009/10/22/margir_glaepahopar_med_erlend_tengsl

/  

Morgunblaðið. (2011). „Sláandi niðurstöður um neyslu heimabruggs“. 17.maí [Frétt]. 

Sótt 11.mars 2012 af 

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2011/05/17/heimabrugg_eykst_verulega/  

Ólafur Hukur Árnason. (1992). Áfengismálastefna Íslendinga – Stutt sögulegt yfirlit. 

Reykjavík: Áfengisvarnarráð. 

ProCon.org. (2011). 100 Countries and Their Prostitution Policies. Sótt 2.ágúst 2011 af 

http://prostitution.procon.org/view.resource.php?resourceID=000772  

Rannsóknarstofa Háskóla Íslands í Lyfja- og eiturefnafræði. (2007). Réttarefnafræðilegar 

rannsóknir. Sótt 18.janúar 2012 af 

http://www.hi.is/pub/liflyfjafr/Thjonusta/rettarefnafraedi.htm 

Rannveig Þórisdóttir. (2001). Innflutningur, dreifing og sala fíkniefna.  Árni Einarsson 

og Guðni R. Björnsson (Ritstj.), Fíkniefni og forvarnir handbók fyrir heimili og skóla 

(bls.85-90). Reykjavík: Fræðslumiðstöð í fíknivörnum. 

Reynir Ragnarsson. (2004). Verðlagning áfengis á Íslandi. Er áfengisgjaldið vandamál? 

Reykjavík: 

Ríkisendurskoðun (2007). Ráðstafanir gegn innflutningi ólöglegra fíkniefna (bls.42 & 

60-61 & 67). Stjórnsýsluúttekt. Reykjavík: Ríkisendurskoðun 

Ríkislögreglustjóri. (1999). Ársskýrsla ríkislögreglustjórans 1997-1998. Reykjavík: 

Höfundur. 

Ríkislögreglustjóri. (2001). Afbrotatölfræði 2001. Reykjavík: Ríkislögreglustjóri. 

Ríkislögreglustjóri. (2005). Afbrotatölfræði 2004. Reykjavík: Ríkislögreglustjóri. 

Ríkislögreglustjóri. (2009). Mat ríkislögreglustjóra á hættu á hryðjuverkum og 

skipulagðri glæpastarfsemi. Opinber útgáfa. Reykjavík: Ríkislögreglustjóri.  

Ríkislögreglustjóri. (2011). Afbrotatölfræði Lögreglunnar 2002 til 2010. Sótt 2.ágúst 

2011 og 30.nóvember 2011 af http://www.logreglan.is/displayer.asp?cat_id=691 

Ríkissjónvarpið Kastljós. (2011). Læknadóp 23.maí 2011. Sótt 7.nóvember 2011 af 

http://www.youtube.com/watch?v=jvLilT8lIqU&feature=autoplay&list=PL0D185E

DAD4F1CF58&lf=plpp_video&playnext=1  

Ríkisútvarpið. (2009). Vændi á Íslandi, 2.september. Sótt 20.ágúst 2011 af 

http://www.ruv.is/podcast#vaendi  

SÁÁ. [án árs]. Sprautufíklar á Sjúkrahúsinu Vogi (kafli 9 í ársskýrslu SÁÁ). Sótt 

9.september 2011 af http://www.saa.is/islenski-vefurinn/fraedsluefni/sprautufiklar-a-

vogi/  

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2009/10/22/margir_glaepahopar_med_erlend_tengsl/
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2009/10/22/margir_glaepahopar_med_erlend_tengsl/
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2011/05/17/heimabrugg_eykst_verulega/
http://prostitution.procon.org/view.resource.php?resourceID=000772
http://www.hi.is/pub/liflyfjafr/Thjonusta/rettarefnafraedi.htm
http://www.logreglan.is/displayer.asp?cat_id=691
http://www.youtube.com/watch?v=jvLilT8lIqU&feature=autoplay&list=PL0D185EDAD4F1CF58&lf=plpp_video&playnext=1
http://www.youtube.com/watch?v=jvLilT8lIqU&feature=autoplay&list=PL0D185EDAD4F1CF58&lf=plpp_video&playnext=1
http://www.ruv.is/podcast#vaendi
http://www.saa.is/islenski-vefurinn/fraedsluefni/sprautufiklar-a-vogi/
http://www.saa.is/islenski-vefurinn/fraedsluefni/sprautufiklar-a-vogi/


 

102 

SÁÁ. (2006). Ársrit SÁÁ 1997-2005. Verðlag á ólöglegum vímuefnum (bls.48). 

Reykjavík: Höfundur 

SÁÁ. (2007). Ársrit SÁÁ 2005-2006. Reykjavík: Höfundur 

SÁÁ. (2011). Ársrit SÁÁ 2007-2010. (bls.62). Reykjavík: Höfundur 

SÁÁ. (2011). Verðlag á ólöglegum vímuefnum, 12.apríl 2011. Sótt 9.september 2011 af 

http://www.saa.is/islenski-vefurinn/samtokin/frettir/nr/115166/  

Seðlabanki Íslands. (2011). Gengisskráning. Sótt 26.janúar 2012 á 

http://sedlabanki.is/?PageID=7  

„Sex auglýsingar um vændi í dag – Stígamót vilja að Vísir axli ábyrgð – Augljóst hvað 

happy ending þýðir“. (2011). Pressan.is, 13.október. [Frétt.] Sótt 13.október 2011 af 

http://www.pressan.is/Frettir/LesaFrett/sex-auglysingar-um-vaendi-i-dag---stigamot-

vilja-ad-visir-axli-abyrgd---augljost-hvad-happy-ending-thydir 

Seðlabanki Íslands. (2011). Gengisskráning. Sótt 26.janúar 2012 á 

http://sedlabanki.is/?PageID=7  

Sigríður Haraldsdóttir og Jóna Ingibjörg Jónsdóttir. (1998). Kynhegðun og þekking á 

alnæmi: Heilbrigðisskýrslur 1991-1992, 1998 Fylgirit nr.5. Sótt 29.júlí 2011 af 

http://www.landlaeknir.is/pages/200 

Statistics Czech Republic. (2002). Illegal Activities Data Collection (bls.18). Tékkland: 

Tékkneska hagstofan. 

Statistics Denmark. [án árs]. Estimating Illegal Activities in Denmark (bls.12-17,29, 

45).Danmörk: Danska hagstofan. 

Statistics Sweden. (2008). Illegal activities in the Swedish National Accounts (bls.30-35, 

47, 56). Svíþjóð: Sænska hagstofan. 

Stígamót. (2010). Ársskýrslur 2002-2010. Sótt 22.11.2011 af 

http://www.stigamot.is/index.php/arsskyrslur  

Stígamót. (2011). Viðtal höfundar við Guðrúnu Jónsdóttur talskonu Stígamóta og 

Steinunni Gyðu- og Jónsdóttur starfskonu Stígamóta um umfang vændis, tekið 

23.ágúst 2011. 

Swedish Customs etc. (2000). Measuring the social benefit of public sector activities. 

Svíþjóð: Sænski Tollstjórinn 

Tollstjóri, (2000-2010). Ársskýrslur. Sótt 4.mars 2012 af 

http://www.tollur.is/displayer.asp?cat_id=2556&module_id=210&element_id=1098  

Tollstjóri. (2005). „Haldlagður varningur árið 2004“. 8.nóvember [Frétt]. Sótt 2.mars 

2012 af 

http://www.tollur.is/displayer.asp?cat_id=1645&module_id=220&element_id=6342  

http://www.saa.is/islenski-vefurinn/samtokin/frettir/nr/115166/
http://sedlabanki.is/?PageID=7
http://www.pressan.is/Frettir/LesaFrett/sex-auglysingar-um-vaendi-i-dag---stigamot-vilja-ad-visir-axli-abyrgd---augljost-hvad-happy-ending-thydir
http://www.pressan.is/Frettir/LesaFrett/sex-auglysingar-um-vaendi-i-dag---stigamot-vilja-ad-visir-axli-abyrgd---augljost-hvad-happy-ending-thydir
http://sedlabanki.is/?PageID=7
http://www.landlaeknir.is/pages/200
http://www.stigamot.is/index.php/arsskyrslur
http://www.tollur.is/displayer.asp?cat_id=2556&module_id=210&element_id=1098
http://www.tollur.is/displayer.asp?cat_id=1645&module_id=220&element_id=6342


 

103 

Tollstjóri. (2007). „Metár í haldlagningu fíkniefna“. 11.janúar [Frétt.]. Sótt 18.janúar 

2012 af 

http://www.tollur.is/displayer.asp?cat_id=1645&module_id=220&element_id=6354   

Tollstjóri. (2011). „Smygl í flutningaskipi“. 15.desember [Frétt]. Sótt 2.mars 2012 af 

http://tollur.is/displayer.asp?cat_id=1645&module_id=220&element_id=10443  

Tollstjóri. (2012). Samskipti höfundar við Guðmund Jónsson tollasérfræðing hjá 

greiningardeild Tollstjóra um haldlagningu áfengis og tóbaks. 

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2009). World Drug Report 2009 

(bls.220-235). New York: United Nations. Sótt 15.janúar 2012 af 

http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR.html 

Vinnumálastofnun í Reykjavík. (2001). Veiting atvinnuleyfa. Sótt 1.ágúst 2011 af 

http://www.vinnumalastofnun.is/files/{DD2DABE8-FAF0-4ED7-AC65-

D370C77CDE85}_Veiting_atvinnuleyfa_2001.pdf  

„Vilja fortakalaust bann við nektardansi“. (2010). Mbl.is, 17.mars. [Frétt.] Sótt 5.ágúst 

2011 af 

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2010/03/17/vilja_fortakslaust_bann_vid_nektardans

i/  

WHO. (2006). Framework for alcohol policy in the WHO European Region.Geneve: 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin.  

WHO. (2011). Málþing ADHD samtakanna 2011. Sótt 18.janúar 2012 á 

http://www.velferdarraduneyti.is/radherra/raedur-og-greinar-GH-

velferdarradherra/nr/33027  

World Customs Organization (WCO). (2007). Customs and Drugs report 2006. 

http://www.wcoomd.org/press/default.aspx?lid=1&id=120 

Þjóðhagsstofnun. (1994). Þjóðhagsreikningar 1945-1992 (bls.11-29). Reykjavík: 

Þjóðhagsstofnun. 

Þjóðhagsstofnun. (2000). Þjóðhagsreikningar. Sótt 1.apríl 2012 af 

http://www2.stjr.is/frr/thst/rit/threikn/index.htm  

Þórarinn Tyrfingsson. (2012). Samtal höfundar við Þórarinn Tyrfingsson yfirlækni á 

sjúkrahúsinu Vogi þann 16.febrúar. 

Þingskjal 826. (2004-2005). Frumvarp til laga um breytingu á lögum um gjald af áfengi 

og tóbaki, nr.96/1995, með síðari breytingum (bls.2). Sótt 10.mars 2012 af 

http://www.althingi.is/altext/131/s/0826.html 

Þingskjal 26. (2006-2007). Frumvarp til laga um breytingu ýmissa lagaákvæða sem 

varða sölu áfengis og tóbaks (bls.5). Sótt 10.mars 2012 af 

http://www.althingi.is/altext/133/s/pdf/0026.pdf  

Þingskjal 493. (2008-2009). Fjármálaráðherra við fyrirspurn Kristins H.Gunnarssonar 

um verð á áfengi. Sótt 10.mars 2012 af  http://www.althingi.is/altext/136/s/0493.html 

http://www.tollur.is/displayer.asp?cat_id=1645&module_id=220&element_id=6354
http://tollur.is/displayer.asp?cat_id=1645&module_id=220&element_id=10443
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR.html
http://www.vinnumalastofnun.is/files/%7bDD2DABE8-FAF0-4ED7-AC65-D370C77CDE85%7d_Veiting_atvinnuleyfa_2001.pdf
http://www.vinnumalastofnun.is/files/%7bDD2DABE8-FAF0-4ED7-AC65-D370C77CDE85%7d_Veiting_atvinnuleyfa_2001.pdf
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2010/03/17/vilja_fortakslaust_bann_vid_nektardansi/
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2010/03/17/vilja_fortakslaust_bann_vid_nektardansi/
http://www.velferdarraduneyti.is/radherra/raedur-og-greinar-GH-velferdarradherra/nr/33027
http://www.velferdarraduneyti.is/radherra/raedur-og-greinar-GH-velferdarradherra/nr/33027
http://www.wcoomd.org/press/default.aspx?lid=1&id=120
http://www2.stjr.is/frr/thst/rit/threikn/index.htm
http://www.althingi.is/altext/131/s/0826.html
http://www.althingi.is/altext/133/s/pdf/0026.pdf
http://www.althingi.is/altext/136/s/0493.html


 

104 

Viðauki 1 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Vændi 

(1.-4. mgr. 206.gr. laga nr.19/40) 0 0 3 8 1 1 2 6 11 10 37

Mynd 1.1  Afbrotatölfræði Ríkislögreglustjóra - fjöldi brota

Heimild:  Ríkislögreglustjórinn. Afbrotatölfræði 2000-2010  

 

Ár 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Verð per þjónusta 55.000 55.000 60.000 60.000 60.000 60.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000

Verð fylgjandi NEY 53.336 56.963 59.583 60.000 61.260 61.811 64.778 66.398 74.498 86.492 92.979

NEY 89 95 99 100 102 103 108 111 124 144 155

Tafla 1.4  Meðalverð á óskipulagðri vændisþjónustu nektardansstaða (ISK)

Heimild: Bryndís B. Ásgeirsdóttir, Hólmfríður L. Ellertsdóttir, Inga D. Sigfúsdóttir, 2001.  Hagstofa Íslands, Vísitala neysluverðs án húsnæðis . Ár 2003 = 100.  

 

Ár 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Verð per þjónusta (ISK) 55.000 55.000 60.000 60.000 60.000 60.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000

Fjöldi vændiskvenna 60 30 30 20 20 20 20 15 15 15 15

Fjöldi kúnna á ári 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Framleiðsluvirði (ISK í millj.) 495 248 270 180 180 180 195 146 146 146 146

Tafla 1.5  Framleiðsla vændis í tengslum við nektardansstaði 

Heimild: Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Hólmfríður Lydía Ellertsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir (2001). Vændi á Íslandi og félagslegt umhverfi þess, bls.51. Drífa Snædal 

(2003) Kynlífsmarkaður í mótum, bls.29-30. & eigið mat (italic).
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Ár 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Útgjöld heimila til :

Amfetamíns 553 572 562 551 554 599 600 660 661 795 689

Sprautufíklar 60% 332 343 337 330 333 359 360 396 396 477 414

Læknalyfs 455 518 587 650 703 689 814 784 1.096 901 992

Sprautufíklar 100% 455 518 587 650 703 689 814 784 1.096 901 992

Útgjöld sprautufíkla samtals: 787 861 924 981 1.036 1.048 1.174 1.180 1.492 1.378 1.406

Framleiðsluvirði (ISK í millj.) 393 431 462 490 518 524 587 590 746 689 703

Tafla 1.11  Götuvændi  (ISK í milljónum)

Heimild: Tafla 2.11.  Framleiðsluvirði götuvændi = 1/2 * útgjöld sprautufíkla   
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Ár 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fjöldi iðkenda vændis

Nektardansstaðir 60 30 30 20 20 20 20 15 15 15 15

Nuddstofur 5 5 9 9 9 9 20 20 28 25 28

Vændishús 8 8 8 8 10 10 10 15 20 21 21

Götuvændi / Sprautufíklar 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Önnur vændisstarfssemi 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Heildarfjöldi: 443 413 417 407 409 409 420 420 433 431 434

Meðalverð á þjónustu

Nektardansstaðir 55.000 55.000 60.000 60.000 60.000 60.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000

Nuddstofur 20.000 20.000 20.000 20.000 25.000 25.000 25.000 30.000 25.000 20.000 20.000

Vændishús 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Götuvændi / Sprautufíklar * 3.078 3.372 3.617 3.838 4.055 4.104 4.596 4.617 5.841 5.395 5.501

Önnur vændisstarfssemi 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 25.000 25.000 25.000 20.000 20.000

Vægi tegundar vændis

Nektardansstaðir 14% 7% 7% 5% 5% 5% 5% 4% 3% 3% 3%

Nuddstofur 1% 1% 2% 2% 2% 2% 5% 5% 6% 6% 6%

Vændishús 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 4% 5% 5% 5%

Götuvændi / Sprautufíklar 79% 85% 84% 86% 86% 86% 83% 83% 81% 81% 81%

Önnur vændisstarfssemi 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Vegið meðalverð á þjónustu: 11.462 8.547 9.223 8.166 8.543 8.585 10.021 9.859 11.130 10.193 10.347

Tafla 1.13  Vegið meðalverð á þjónustu (ISK)

* Meðalverð götuvændis tekur mið af framleiðslu götuvændis á ári og að 350 einstaklingar stundi götuvændi ár hvert a.m.k. einusinni á dag.  
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Ár 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fjöldi karla 16 til 60 ára 86.031 87.656 88.741 89.193 89.857 91.357 94.728 99.474 102.834 102.903 100.160

Fjöldi sem kaupir vændi 7,3% 6.280 6.399 6.478 6.511 6.560 6.669 6.915 7.262 7.507 7.512 7.312

Meðalfjöldi kaupa á ári 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Vegið meðalverð á þjónustu * 11.462 8.547 9.223 8.166 8.543 8.585 10.021 9.859 11.130 10.193 10.347

Útgjöld heimila (ISK í millj.): 720 547 597 532 560 573 693 716 836 766 757

Tafla 1.14  Einkaneysla  

Heimild: Sigríður Haraldsdóttir og Jóna Ingibjörg Jónsdóttir (1998). Hagstofa Íslands, mannfjöldi eftir kyni og aldri  1841-2011. Eigið mat (italic). * Vegið meðalverð á þjónustu tekur 

mið af fjölda iðkenda hverrar tegundar vændis.
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Ár 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nektardansstaðir 495 248 270 180 180 180 195 146 146 146 146

Nuddstofur 78 78 140 140 176 176 390 468 546 390 437

Vændishús 156 156 156 156 195 195 234 351 468 491 491

Götuvændi / Sprautufíklar 393 431 462 490 518 524 587 590 746 689 703

Önnur vændisstarfssemi * 104 104 104 104 104 104 130 130 130 104 104

Samtals: 1.226 1.016 1.132 1.071 1.172 1.179 1.536 1.685 2.036 1.821 1.881

Innflutningur Hlutfall 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nektardansstaðir 100% 495 248 270 180 180 180 195 146 146 146 146

Nuddstofur 70% 55 55 98 98 123 123 273 328 382 273 306

Vændishús 100% 156 156 156 156 195 195 234 351 468 491 491

Götuvændi / Sprautufíklar 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Önnur vændisstarfssemi 50% 52 52 52 52 52 52 65 65 65 52 52

Samtals: 758 510 576 486 550 550 767 890 1.061 963 995

Innlend framleiðsla 

Nektardansstaðir 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nuddstofur 30% 23 23 42 42 53 53 117 140 164 117 131

Vændishús (umboðslaun) - - - - - - - 234 234 234 234 234

Götuvændi / Sprautufíklar 100% 393 431 462 490 518 524 587 590 746 689 703

Önnur vændisstarfssemi 50% 52 52 52 52 52 52 65 65 65 52 52

Samtals: 469 506 556 584 623 629 1.003 1.029 1.209 1.092 1.120

Tafla 1.15  Framleiðsluvirði (ISK í milljónum)

* Önnur vændisstarfssemi er eigið mat (20 iðkendur, 260 skipti á ári, verð 20-25.þúsund ISK  

 



 

109 

 

Ár 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Meðaltal

VLF 683.747 771.893 816.450 841.490 930.141 1.025.740 1.168.602 1.308.530 1.481.986 1.495.360 1.534.227

Eftirspurnarhlið

Útgjöld heimila (tafla 1.14) 720 547 597 532 560 573 693 716 836 766 757

Hlutfall af VLF 0,11% 0,07% 0,07% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,05% 0,06% 0,05% 0,05% 0,06%

Framboðshlið

Innlend framleiðsla (tafla 1.15) 469 506 556 584 623 629 1.003 1.029 1.209 1.092 1.120

Hlutfall af VLF 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,06% 0,09% 0,08% 0,08% 0,07% 0,07% 0,07%

Tafla 1.16  Hlutfallslegt framlag til VLF

Heimild: Hagstofa Íslands, Verg landsframleiðsla 1980-2011. Tafla 1.14-1.15.
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Viðauki 2 

Ár Sjóflutningar Norræna

Póstur og 

hraðsending Farþegaflug Annað

2003 7 5 72 59 4

2004 5 5 76 57 2

2005 4 7 54 41 4

2006 2 7 45 49 0

2007 2 - 52 41 0

2008 3 - 47 57 0

2009 6 - 113 36 0

2010 7 - 122 32 0

Heimild: Ríkisendurskoðun (2007) bls.27. Tollstjóri, ársskýrslur.

Mynd 2.1.  Málafjöldi eftir smyglleiðum

 

 

Ár Innflutningur Framleiðsla

2000 103 8

2001 117 14

2002 121 26

2003 149 31

2004 165 31

2005 95 26

2006 92 28

2007 104 31

2008 104 49

2009 101 167

2010 95 235

Mynd 2.2 Afbrotatölfræði fíkniefna

Heimild: Ríkislögreglustjóri. Afbrotatölfræði 2004 til 

2010
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Ár 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Meðaltal

Hass (g) 26.630 46.858 57.564 54.968 36.945 20.772 31.603 8.711 233.440 25.918 14.716 50.739

Fræ (g) 18 25 198 64 63 124 7 0 0 0 0 45

Fræ (stk.) 940 330 408 857 428 16 0 0 30 0 0 274

Kannabis plöntur (stk.) 73 903 1.207 1.794 1.195 892 1.209 1.141 893 11.713 9.339 2.760

Kannabis plöntur (g) 0 0 0 0 0 3.205 41 6.066 3.430 10.837 1.447 2.275

Marihuana (g) 5.094 1.215 1.439 3.362 2.373 4.832 4.323 3.515 6.624 54.968 27.033 10.434

Tóbaksblandað hass (g) 118 135 159 320 303 406 447 444 358 163 379 294

Kannabislauf (g) 0 0 3.607 9.875 1.756 11.139 28.257 4.810 4.382 31.497 30.165 11.408

Kannabisstönglar (g) 0 2 86 3.678 1.681 3.171 7.567 322 910 417 3.953 1.981

Amfetamín (g) 10.267 1.019 7.161 2.945 15.783 8.932 46.828 32.458 10.741 80.069 11.137 20.667

Amfetamín (stk.) 18 2 109 310 75 986 181 35 8 0 2 157

Amfetamín (ml) 0 0 0 0 0 3 7 47 402 0 25.515 2.361

Metamfetamín (g) 0 0 0 0 0 3.978 1 11 0 2 11 364

Metamfetamín (stk.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.995 0 545

Kókaín (g) 945 599 1.870 1.192 6.160 1.139 12.840 6.469 7.721 5.391 5.684 4.546

Kókaín (ml) 0 0 0 0 0 0 1 1.845 0 0 0 168

E-töflur (g) 79 293 6 21 22 136 84 14.083 117 5 155 1.364

E-töflur (stk.) 22.057 93.716 815 3.190 7.532 1.519 2.201 26.076 3.885 10.221 15.084 16.936

Heróín (g) 0 0 0 3 0 0 6 12 0 0 0 2

LSD (stk.) 15 40 0 1 2.032 4.346 129 1.701 407 6 504 835

LSD (ml) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Heimild: Ríkislögreglustjórinn. Afbrotatölfræði 2004 og 2008

Tafla 2.1  Magn fíkniefna sem lögregla og tollgæsla lagði hald á
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Meðaltal

Kannabis* (g) 31.842 48.209 62.855 72.203 43.058 40.320 72.197 17.801 245.714 112.964 76.246 74.855

amfetamín (g) 10.285 1.021 7.270 3.255 15.858 13.896 47.011 32.504 10.749 86.065 11.149 21.733

kókaín (g) 945 599 1.870 1.192 6.160 1.139 12.840 6.469 7.721 5.391 5.684 4.546

e-tafla (stk) 22.136 94.009 821 3.211 7.554 1.655 2.284 40.159 4.002 10.226 15.239 18.300

LSD (stk) 15 40 0 1 2.032 4.346 129 1.701 407 6 504 835

Tafla 2.2  Magn fíkniefna sem lögregla og tollgæsla lagði hald á

Heimild: Ríkislögreglustjórinn. Afbrotatölfræði 2004 og 2008

*Hass og Marihuana, innflutt og innlend framleiðsla  
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Ár Land

Hass    

(kg)

Amf.   

(kg)

Kókaín 

(kg)

E-tafla 

(þús.stk)

LSD 

(þús.stk) Hass    (kg) Amf.   (kg) Kókaín (kg)

E-tafla 

(þús.stk)

LSD 

(þús.stk)

2000 Danmörk 2.608,0 6.210,0 43.462,0 4.303,5 4.622,5 225.670 537.351 3.760.767 372.382 399.985

Finnland 4.049,0 11.241,0 68.321,0 5.450,0 9.404,1 350.360 972.684 5.911.816 471.589 813.737

Noregur 4.856,0 12.000,0 51.417,0 10.283,0 420.190 1.038.360 4.449.113 889.788

Svíþjóð 3.575,0 8.790,0 38.295,0 8.489,0 309.345 760.599 3.313.666 734.553

Meðaltal: 3.772,0 9.560,3 50.373,8 7.131,4 7.013,3 326.391 827.248 4.358.841 617.078 606.861

2001 Danmörk 2.608,0 6.885,0 47.838,7 4.185,9 4.622,5 270.032 712.873 4.953.219 433.408 478.614

Finnland 4.049,0 5.801,2 59.492,0 5.450,0 9.404,1 419.233 600.656 6.159.802 564.293 973.701

Noregur 4.500,0 11.210,8 51.569,1 6.969,5 465.930 1.160.766 5.339.465 721.622

Svíþjóð 3.575,0 7.434,2 34.692,7 8.489,0 370.156 769.737 3.592.082 878.951

Meðaltal: 3.683,0 7.832,8 48.398,1 6.273,6 7.013,3 381.338 811.008 5.011.142 649.569 726.157

2002 Danmörk 2.608,0 7.560,0 37.823,0 3.150,0 4.622,5 216.777 628.387 3.143.848 261.828 384.222

Finnland 4.049,0 5.650,0 51.804,0 28.260,0 9.174,3 336.553 469.628 4.305.948 2.348.971 762.568

Noregur 4.500,0 11.770,0 54.159,0 37.680,0 374.040 978.322 4.501.696 3.131.962

Svíþjóð 3.575,0 7.660,0 35.763,0 4.090,0 297.154 636.699 2.972.621 339.961

Meðaltal: 3.683,0 8.160,0 44.887,3 18.295,0 6.898,4 306.131 678.259 3.731.028 1.520.680 573.395

2003 Danmörk 3.190,0 9.110,0 53.160,0 3.420,0 4.622,5 234.688 670.223 3.910.981 251.609 340.077

Finnland 3.730,0 6.780,0 62.264,0 15.070,0 9.174,3 274.416 498.805 4.580.762 1.108.700 674.953

Noregur 3.670,0 10.450,0 56.600,0 37.680,0 270.002 768.807 4.164.062 2.772.118

Svíþjóð 4.930,0 6.160,0 43.130,0 4.930,0 362.700 453.191 3.173.074 362.700

Meðaltal: 3.880,0 8.125,0 53.788,5 15.275,0 6.898,4 285.452 597.756 3.957.220 1.123.782 507.515

2004 Danmörk 4.102,4 6.563,8 45.900,0 4.102,4 4.622,5 260.502 416.801 2.914.650 260.502 293.529

Finnland 3.730,0 7.452,5 68.310,0 5.589,4 9.174,3 236.855 473.234 4.337.685 354.927 582.568

Noregur 3.726,2 11.178,7 65.210,0 11.799,8 236.614 709.847 4.140.835 749.287

Svíþjóð 4.930,0 7.912,1 39.560,0 3.164,0 313.055 502.418 2.512.060 200.914

Meðaltal: 4.122,2 8.276,8 54.745,0 6.163,9 6.898,4 261.757 525.575 3.476.308 391.408 438.048

2005 Danmörk 3.270,9 10.064,3 50.321,0 4.393,7 4.622,5 204.235 628.415 3.142.043 274.343 288.629

Finnland 3.459,6 8.806,3 68.315,0 5.589,4 9.174,3 216.017 549.865 4.265.589 349.002 572.843

Noregur 3.774,2 11.322,4 65.209,0 11.951,3 235.661 706.971 4.071.650 746.239

Svíþjóð 4.316,6 10.071,9 40.068,0 4.028,8 269.529 628.889 2.501.846 251.558

Meðaltal: 3.705,3 10.066,2 55.978,3 6.490,8 6.898,4 231.360 628.535 3.495.282 405.286 430.736

Tafla 2.4   Heildsöluverð Norðurlandanna (ISK)Tafla 2.4   Heildsöluverð Norðurlandanna ($)
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2006 Danmörk 3.400,0 11.350,0 40.520,0 4.050,0 4.622,5 234.396 782.469 2.793.449 279.207 318.675

Finnland 3.459,6 8.806,3 56.611,0 5.589,4 9.174,3 238.505 607.106 3.902.762 385.333 632.476

Noregur 3.575,0 10.040,0 56.460,0 12.545,0 246.461 692.158 3.892.352 864.852

Svíþjóð 4.316,6 10.071,9 39.270,0 4.028,8 297.586 694.357 2.707.274 277.745

Meðaltal: 3.687,8 10.067,1 48.215,3 6.553,3 6.898,4 254.237 694.022 3.323.959 451.785 475.576

2007 Danmörk 3.309,1 9.192,9 40.445,0 2.757,6 4.622,5 206.157 572.718 2.519.724 171.798 287.982

Finnland 3.768,2 7.876,7 61.650,0 5.589,4 9.174,3 234.759 490.718 3.840.795 348.220 571.559

Noregur 3.905,2 10.958,9 61.661,0 13.702,4 243.294 682.739 3.841.480 853.660

Svíþjóð 4.447,1 8.523,6 51.883,0 4.028,8 277.054 531.020 3.232.311 250.994

Meðaltal: 3.857,4 9.138,0 53.909,8 6.519,6 6.898,4 240.316 569.299 3.358.577 406.168 429.770

2008 Danmörk 3.309,1 9.192,9 40.445,0 2.757,6 4.622,5 388.091 1.078.143 4.743.390 323.411 542.127

Finnland 3.768,2 7.876,7 61.650,0 5.589,4 9.174,3 441.934 923.779 7.230.312 655.525 1.075.962

Noregur 3.905,2 10.958,9 61.661,0 13.702,4 458.002 1.285.260 7.231.602 1.607.017

Svíþjóð 4.447,1 8.523,6 51.883,0 4.028,8 521.556 999.648 6.084.838 472.498

Meðaltal: 3.857,4 9.138,0 53.909,8 6.519,6 6.898,4 452.396 1.071.708 6.322.535 764.613 809.044

2009 Danmörk 3.309,1 9.192,9 40.445,0 2.757,6 4.622,5 411.851 1.144.148 5.033.785 343.211 575.316

Finnland 3.768,2 7.876,7 61.650,0 5.589,4 9.174,3 468.990 980.334 7.672.959 695.657 1.141.833

Noregur 3.905,2 10.958,9 61.661,0 13.702,4 486.041 1.363.945 7.674.328 1.705.401

Svíþjóð 4.447,1 8.523,6 51.883,0 4.028,8 553.486 1.060.847 6.457.358 501.424

Meðaltal: 3.857,4 9.138,0 53.909,8 6.519,6 6.898,4 480.092 1.137.319 6.709.607 811.423 858.575

2010 Danmörk 3.309,1 9.192,9 40.445,0 2.757,6 4.622,5 385.345 1.070.513 4.709.820 321.123 538.290

Finnland 3.768,2 7.876,7 61.650,0 5.589,4 9.174,3 438.807 917.242 7.179.143 650.886 1.068.347

Noregur 3.905,2 10.958,9 61.661,0 13.702,4 454.761 1.276.164 7.180.423 1.595.644

Svíþjóð 4.447,1 8.523,6 51.883,0 4.028,8 517.865 992.573 6.041.775 469.154

Meðaltal: 3.857,4 9.138,0 53.909,8 6.519,6 6.898,4 449.194 1.064.123 6.277.790 759.202 803.319

Heimild: United Nations Office on Drugs and Crime. World Drug Report 2000-2009. Seðlabanki Íslands, sölugengi dollars miðjan Desember árin 2000-2010. Eigið 

mat (italic )  
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Ár 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Meðaltal

Kannabis 582 574 591 641 613 620 684 629 620 558 588 609

Amfetamín 359 284 288 357 370 397 459 453 407 440 488 391

kókaín 119 121 121 130 147 148 189 197 227 199 166 161

e-tafla 74 105 119 123 113 105 92 88 89 63 38 92

Örvandi alls: 552 510 529 610 630 650 740 738 722 702 692 643

440

235

675

** Sprautufíklar læknalyf = 20% sjúklinga á Vogi.   *** Sprautufíklar amfetamín = 60% * amfetamínfíklar

Tafla 2.5  Fjöldi ólöglegra vímuefnafíkla á Sjúkrahúsinu Vogi 

Heimild:  SÁÁ 2007-2010 Ársrit. Þórarinn Tyrfingsson, 2012. *Örvandi alls: amfetamín, kókaín, e-töflur

Sprautufíklar (læknalyf) **

Sprautufíklar (amfetamín) ***

Virkir sprautufíklar

 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Kannabis * 995 1.101 1.179 1.048 1.132 1.101 1.163 1.636 1.589 2.026 1.831

Amfetamín 553 572 562 551 554 599 600 660 661 795 689

kókaín 141 148 147 147 148 155 154 177 165 193 197

e-tafla 36 34 30 25 21 24 30 27 28 36 38

LSD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Læknalyf ** 455 518 587 650 703 689 814 784 1.096 901 992

Útgjöld heimila 2.181 2.374 2.507 2.422 2.559 2.570 2.763 3.285 3.540 3.953 3.749

*Kannabisefni = hass og marijuana.   **Smásöluverð læknalyfs = (contalgin tafla kr/stk + ritalin tafla kr/stk) * 1/2.  

Tafla 2.11 Mat á eftirspurnarhlið (ISK í milljónum)
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Kannabis 807 881 1.003 884 981 968 1.017 1.498 1.328 1.750 1.573

Amfetamín 514 533 530 522 529 569 567 633 609 741 639

Kókaín 122 125 131 129 132 140 139 162 136 163 169

e-tafla 28 26 10 10 16 19 24 22 19 26 28

LSD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Læknalyf 382 444 495 564 618 617 725 694 956 748 843

Samtals 1.853 2.010 2.169 2.110 2.278 2.313 2.472 3.009 3.050 3.428 3.253

VLF Milljon ISK 683.747 771.893 816.450 841.490 930.141 1.025.740 1.168.602 1.308.530 1.481.986 1.497.672 1.537.106

% VLF 0,271% 0,260% 0,266% 0,251% 0,245% 0,226% 0,212% 0,230% 0,206% 0,229% 0,212%

Tafla 2.13  Vinnsluvirði (ISK í milljónum) og hlutfallslegt framlag fíkniefna.

Vinnsluvirði = smásöluverð * neysla - heildsöluverð * hreint magn selt  

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Kannabis 188 220 176 164 151 133 146 138 260 276 259

Amfetamín 39 39 32 29 25 30 33 27 51 54 51

Kókaín 20 23 17 18 16 16 15 15 29 30 28

e-tafla (þús.stk) 8 8 19 14 5 5 6 5 10 10 10

LSD (þús.stk) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Læknalyf (þús.stk) 72 74 92 86 85 72 90 90 140 154 149

Samtals 327 364 337 312 282 256 290 276 491 525 496

Innflutt efni = einkaneysla - vinnsluvirði

Tafla 2.14  Innflutt hrein efni  (ISK í milljónum)
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Mín Max Miðgildi

Kannabis 6% 8% 11% 13% 7% 7% 13% 3% 43% 20% 13% 3% 43% 11%

Amfetamín 22% 2% 15% 7% 33% 29% 98% 68% 23% 180% 23% 2% 180% 23%

Kókaín 21% 13% 41% 26% 137% 25% 285% 144% 171% 120% 126% 13% 285% 81%

e-tafla* 175% 743% 6% 25% 60% 13% 18% 317% 32% 81% 120% 6% 317% 46%

LSD 3% 7% 0% 0% 350% 748% 22% 293% 70% 1% 87% 0% 350% 15%

Heimild: Tafla 2.2 og Tafla 2.12

Tafla 2.15  Áætlað hlutfall haldlagninga  út frá forsendum um eftirspurn á fíkniefnum
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Tafla 2.16  Vinnsluvirði ISK í milljónum (Tilvik 1)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Kannabis* 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Amfetamín 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Kókaín 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

e-tafla 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

LSD 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Kannabis* 212 321 419 481 287 269 481 119 1638 753 508

Amfetamín 69 7 48 22 106 93 313 217 72 574 74

Kókaín 6 4 12 8 41 8 86 43 51 36 38

e-tafla ** 148 180 5 21 50 11 15 268 27 68 102

LSD 0 0 0 0 14 29 1 11 3 0 3

Kannabis* 212 321 419 481 287 269 481 119 1638 753 508

Amfetamín 206 20 145 65 317 278 940 650 215 1721 223

Kókaín 19 12 37 24 123 23 257 129 154 108 114

e-tafla ** 148 180 5 21 50 11 15 268 27 68 102

LSD 0 0 0 0 14 29 1 11 3 0 3

Kannabis* 326 381 306 285 262 231 254 240 452 480 449

Amfetamín 827 811 678 598 526 629 694 569 1.072 1.137 1.064

Kókaín 4.359 5.011 3.731 3.957 3.476 3.495 3.324 3.359 6.323 6.710 6.278

e-tafla 617 650 1.521 1.124 391 405 452 406 765 811 759

LSD 607 726 573 508 438 431 476 430 809 859 803

Kannabis* 1.728 1.912 2.048 1.821 1.966 1.913 2.020 2.239 2.760 3.519 3.181

Amfetamín 3.863 3.995 3.926 3.844 3.870 4.181 4.190 4.609 4.613 5.552 4.813

Kókaín 10.438 10.933 10.907 10.850 10.913 11.495 11.390 13.095 12.188 14.273 14.596

e-tafla 2.868 2.667 2.345 1.947 1.672 1.890 2.354 2.122 2.247 2.833 2.971

LSD 1.646 1.768 1.813 1.994 1.835 1.955 2.186 1.911 2.327 2.458 2.607

Kannabis* 367 614 858 876 564 514 972 266 4.520 2.650 1.616

Amfetamín 794 82 571 250 1.227 1.162 3.939 2.996 992 9.555 1.073

Kókaín 197 131 408 259 1.344 262 2.925 1.694 1.882 1.539 1.659

e-tafla 423 480 13 42 84 21 36 568 60 193 302

LSD 0,2 0,5 0,0 0,0 24,9 56,6 1,9 21,7 6,3 0,1 8,8

Samtals: 1.782 1.307 1.850 1.427 3.245 2.015 7.874 5.545 7.459 13.937 4.659

Vinnsluvirði = smásöluverð * óhreint magn - heildsöluverð * hreint magn

Heildsöluverð (þúsund ISK/kg):

Smásöluverð (ISK):

Vinnsluvirði (ISK/milljónum):

*Hass og Marihuana, innflutt og innlend framleiðsla

**Leiðrétt hefur verið fyrir 67 þúsund e-töflum æltað USA markað

Framboð = haldlagt magn * 1 / haldlagningar hlutfall

Haldlagning (%):

Framboð hreint magn (kg):

Framboð á götunni, óhreint magn (kg):
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Tafla 2.17  Vinnsluvirði ISK í milljónum (Tilvik 2)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Kannabis* 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%

Amfetamín 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23%

Kókaín 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81%

e-tafla 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46%

LSD 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Kannabis* 292 442 576 661 394 369 661 163 2251 1035 698

Amfetamín 44 4 31 14 68 60 201 139 46 369 48

Kókaín 1 1 2 1 8 1 16 8 10 7 7

e-tafla ** 48 59 2 7 17 4 5 88 9 22 33

LSD 0 0 0 0 14 30 1 12 3 0 3

Kannabis* 292 442 576 661 394 369 661 163 2251 1035 698

Amfetamín 132 13 93 42 204 179 604 418 138 1106 143

Kókaín 4 2 7 4 23 4 48 24 29 20 21

e-tafla ** 48 59 2 7 17 4 5 88 9 22 33

LSD 0 0 0 0 14 30 1 12 3 0 3

Kannabis* 326 381 306 285 262 231 254 240 452 480 449

Amfetamín 827 811 678 598 526 629 694 569 1.072 1.137 1.064

Kókaín 4.359 5.011 3.731 3.957 3.476 3.495 3.324 3.359 6.323 6.710 6.278

e-tafla 617 650 1.521 1.124 391 405 452 406 765 811 759

LSD 607 726 573 508 438 431 476 430 809 859 803

Kannabis* 1.728 1.912 2.048 1.821 1.966 1.913 2.020 2.239 2.760 3.519 3.181

Amfetamín 3.863 3.995 3.926 3.844 3.870 4.181 4.190 4.609 4.613 5.552 4.813

Kókaín 10.438 10.933 10.907 10.850 10.913 11.495 11.390 13.095 12.188 14.273 14.596

e-tafla 2.868 2.667 2.345 1.947 1.672 1.890 2.354 2.122 2.247 2.833 2.971

LSD 1.646 1.768 1.813 1.994 1.835 1.955 2.186 1.911 2.327 2.458 2.607

Kannabis* 504 844 1.179 1.204 775 706 1.336 365 6.211 3.641 2.221

Amfetamín 510 52 367 161 788 746 2.530 1.924 637 6.137 689

Kókaín 37 24 76 48 250 49 545 316 350 287 309

e-tafla 139 158 4 14 28 7 12 186 20 63 99

LSD 0,2 0,5 0,0 0,0 25,6 58,4 1,9 22,3 6,5 0,1 9,0

Samtals: 1.190 1.079 1.626 1.427 1.867 1.567 4.425 2.814 7.224 10.129 3.328

Framboð á götunni, óhreint magn (kg):

Vinnsluvirði (ISK/milljónum):

* Hass og Marihuana, innflutt og innlend framleiðsla

** Leiðrétt hefur verið fyrir 67 þúsund e-töflum æltað USA markað

Framboð = haldlagt magn * 1 / haldlagningar hlutfall

Haldlagning (%):

Framboð hreint magn (kg):

Heildsöluverð (þúsund ISK/kg):

Smásöluverð (ISK):

Vinnsluvirði = smásöluverð * óhreint magn - heildsöluverð * hreint magn  
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Meðaltal

VLF 683.747 771.893 816.450 841.490 930.141 1.025.740 1.168.602 1.308.530 1.481.986 1.497.672 1.537.106

Eftirspurnarhlið

Vinnsluvirði 1.853 2.010 2.169 2.110 2.278 2.313 2.472 3.009 3.050 3.428 3.253

Hlutfall af VLF 0,27% 0,26% 0,27% 0,25% 0,24% 0,23% 0,21% 0,23% 0,21% 0,23% 0,21% 0,24%

Heimild: Hagstofa Íslands, Verg landsframleiðsla 1980-2011.

Tafla 2.18  Framlag fíkniefna til vergrar landsframleiðslu VLF (ISK í milljónum)

 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Eftirspurnarhlið (tafla 2.13) 1.853 2.010 2.169 2.110 2.278 2.313 2.472 3.009 3.050 3.428 3.253

Framboðshlið fast 15% 

haldlagningar hlutfall (tafla 2.16) 1.782 1.307 1.850 1.427 3.245 2.015 7.874 5.545 7.459 13.937 4.659

Framboðshlið breytilegt 

haldlagningar hlutfall (tafla 2.17) 1.190 1.079 1.626 1.427 1.867 1.567 4.425 2.814 7.224 10.129 3.328

Tafla 2.19  Vinnsluvirði fíkniefna (ISK í milljónum)
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Viðauki 3 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

27 13 23 20 13 12 13 10 9 12 27

29 28 28 33 14 17 13 11 7 11 25

Ólöglegur tilbúningur áfengis 

(6.gr. laga nr.75/98)

Ólögleg sala áfengis           

(10.gr laga nr.75/98)

Heimild:  Ríkislögreglustjórinn. Afbrotatölfræði 2000-2010

Mynd 3.1  Afbrotatölfræði Ríkislögreglustjóra - fjöldi brota

 

 

Ár Bjór Létt Sterkt Ár Tóbak Vindlar Annað (g)

2003 1.035 742 1.714 2003 294.885 258 240.330

2004 2.104 755 1.105 2004 246.823 160 132.470

2005 2.278 870 1.493 2005 190.615 953 112.216

2006 5.232 860 2.349 2006 596.111 1.104 158.664

2007 1.529 788 1.825 2007 515.022 2.257 179.758

2008 2.035 571 1.445 2008 277.899 644 130.642

2009 1.583 552 979 2009 152.015 460 89.659

2010 988 389 1.205 2010 148.043 420 83.634

2011 841 282 1.237 2011 149.149 726 59.981

Meðaltal: 1.958 645 1.484 Meðaltal: 285.618 776 131.928

Mynd 3.3 Haldlagning á tóbaki í stykkjataliMynd 3.2  Haldlagning á áfengi í lítrum

Heimild: Tollstjóri, 2012. Heimild: Tollstjóri, 2012.  
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Ár 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Meðaltal

Bjór 15% 1.957 2.053 2.185 2.249 2.398 2.557 2.724 2.917 2.937 2.912 2.767 2.514

Létt 15% 378 424 474 515 553 535 562 600 601 583 558 526

Sterkt 25% 245 240 227 201 193 202 216 237 317 265 239 235

Tóbak (þús.stk) 15% 51.542 51.542 50.678 47.564 46.719 46.384 47.175 48.152 48.363 45.324 40.139 47.599

Bjór 50% 979 1.026 1.092 1.125 1.199 1.278 1.362 1.458 1.469 1.456 1.384 1.257

Létt 50% 189 212 237 258 276 267 281 300 301 291 279 263

Sterkt 40% 98 96 91 80 77 81 86 95 127 106 96 94

Tóbak (þús.stk) 100% 51.542 51.542 50.678 47.564 46.719 46.384 47.175 48.152 48.363 45.324 40.139 47.599

Bjór 50% 979 1.026 1.092 1.125 1.199 1.278 1.362 1.458 1.469 1.456 1.384 1.257

Létt 50% 189 212 237 258 276 267 281 300 301 291 279 263

Sterkt 60% 147 144 136 121 116 121 130 142 190 159 143 141

Tafla 3.12  Óskráð neysla smygl og heimabrugg í þúsund lítrum

Heimabrugg % af óskráðri neyslu (þús.ltr)

Smygl % af óskráðri neyslu (þús.ltr/stk)

Óskráð neysla % af skráðri neyslu (þús.ltr/stk)

 

 

Ár 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bjór 204 215 235 243 259 276 300 332 363 453 481

Létt 115 138 172 187 201 194 208 238 258 349 362

Sterkt 171 169 162 165 159 172 187 214 295 309 334

Tóbak 468 517 562 602 605 649 682 723 757 892 903

Útgjöld heimila: 959 1.039 1.131 1.198 1.224 1.292 1.377 1.507 1.673 2.003 2.081

Tafla 3.13  Einkaneysla smygl (ISK í milljónum)

Útgjöld heimila = óskráð neysla smygl  * götuverð  
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Ár 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bjór 129 144 161 167 181 195 218 239 270 311 318

Létt 83 100 117 128 140 137 151 165 186 209 215

Sterkt 127 133 132 117 115 121 136 153 230 223 216

Tóbak 312 333 343 324 325 325 347 363 409 445 423

Samtals: 651 711 752 736 762 779 852 920 1.095 1.188 1.172

Tafla 3.14  Innflutningur smygli (ISK í milljónum)

Innflutningur = óskráð neysla smygl * innflutningsverð  

 

Ár 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bjór 75 71 74 76 78 81 82 93 93 142 163

Létt 32 38 55 59 60 57 57 73 72 140 147

Sterkt 44 36 30 48 44 51 51 60 65 86 118

Tóbak 156 184 219 278 280 324 335 360 348 447 480

Samtals: 308 328 379 462 462 513 526 586 578 815 909

Tafla 3.15  Vinnsluvirði smygl (ISK í milljónum)

Vinnsluvirði smygl = útgjöld heimila  - innflutningur  
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Ár 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Óskráð neysla af sterku heimabruggi

Heimabrugg (þús.l) 147 144 136 121 116 121 130 142 190 159 143

Götuverð á sterku heimabruggi

Heimabrugg (ISK/l) 1.168 1.171 1.189 1.371 1.371 1.424 1.448 1.501 1.552 1.944 2.500

Einkaneysla (ISK í milljónum)

Útgjöld heimila 171 169 162 165 159 172 187 214 295 309 358

Framleiðsluverð á sterku heimabruggi

Heimabrugg (ISK/l) 292 293 297 343 343 356 362 375 388 486 565

Framleiðsluvirði (ISK í milljónum)

Heimabrugg sterkt 43 42 41 41 40 43 47 53 74 77 81

Vinnsluvirði (ISK í millj.) 129 127 122 124 119 129 141 160 221 232 277

Tafla 3.16  Vinnsluvirði heimabrugg 

Vinnsluvirði = óskráð neysla heimabrugg * götuverð - óskráð neysla heimabrugg * framleiðsluverð

Einkaneysla = óskráð neysla heimabruggs * götuverð (tafla 3.11)

Framleiðsluvirði = óskráð neysla heimabrugg * framleiðsluverð (tafla 3.11)
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Ár 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bjór 0,06% 0,11% 0,11% 0,24% 0,07% 0,09% 0,07% 0,04%

Létt 0,18% 0,17% 0,20% 0,19% 0,16% 0,12% 0,12% 0,09%

Sterkt 2,66% 1,79% 2,31% 3,40% 2,41% 1,42% 1,15% 1,58%

Tóbak 0,93% 0,79% 0,62% 1,90% 1,60% 0,86% 0,50% 0,55%

Miðgildi 0,55% 0,48% 0,41% 1,07% 0,88% 0,49% 0,31% 0,32%

Hlutfall haldlagninga tollyfirvalda = haldlagt magn / áætluð óskráð neysla

Tafla 3.17  Áætlað hlutfall haldlagningar á smygli út frá forsendum um óskráða neyslu
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Tafla 3.18  Áætlað framboð og vinnsluvirði smygls 

Ár 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Framboð m.v. haldlagning 1%

Bjór (þús.l) 104 210 228 523 153 204 158 99

Létt (þús.l) 74 76 87 86 79 57 55 39

Sterkt (þús.l) 171 111 149 235 183 145 98 121

Tóbak (þús.stk.) 29.489 24.682 19.062 59.611 51.502 27.790 15.202 14.804

Innflutningsverð 

Bjór (l) 132 141 147 148 151 153 160 164

Létt (l) 442 472 494 497 508 512 537 550

Sterkt (l) 1.297 1.386 1.449 1.459 1.490 1.504 1.576 1.615

Tóbak (stk.) 6 6 7 7 7 7 7 8

Götuverð

Bjór (l) 208 210 215 216 216 216 221 228

Létt (l) 612 650 727 727 727 727 740 793

Sterkt (l) 1.752 1.757 1.784 2.057 2.057 2.136 2.171 2.252

Tóbak (stk.) 9 10 11 13 13 14 14 15

Vinnsluvirði (ISK í milljónum)

Bjór 7,89 14,47 15,45 35,47 9,89 12,89 9,58 6,32

Létt 12,58 13,42 20,25 19,72 17,24 12,23 11,21 9,45

Sterkt 77,88 41,05 49,95 140,39 103,48 91,35 58,32 76,72

Tóbak 89,51 88,06 82,35 348,99 308,96 193,98 107,93 110,62

Samtals: 188 157 168 545 440 310 187 203

Framboð = haldlagt magn tollyfirvalda * 1/1%

Vinnsluvirði = (götuverð - innfl.verð) * framboð  
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Ár 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ólöglegur tilbúningur áfengis 

Fjöldi brota 27 13 23 20 13 12 13 10 9 12 27

Fjöldi heimabruggara * 540 260 460 400 260 240 260 200 180 240 540

Framleiðsla per bruggari

Sterkt áfengi (l) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Framboð m.v. 5% líkur á haldlagningu

Sterkt áfengi (þús.l) 216 104 184 160 104 96 104 80 72 96 216

Framleiðsluverð

Sterkt áfengi (l) 292 293 297 343 343 356 362 375 388 486 565

Götuverð

Sterkt áfengi (l) 1.168 1.171 1.189 1.371 1.371 1.424 1.448 1.501 1.552 1.944 2.500

Vinnsluvirði (ISK í milljónum)

Sterkt áfengi 189 91 164 165 107 103 113 90 84 140 418

Samtals: 189 91 164 165 107 103 113 90 84 140 418

Tafla 3.19  Áætlað framboð og vinnsluvirði á sterku heimabruggi 

Heimild: Ríkislögreglustjórinn. Afbrotatölfræði 2000-2010. Eigið mat (italic )

*Fjöldi heimabruggara = fjöldi brota / líkur á haldlagningu (5%).    Framboð = fjöldi heimabruggara * framleiðslumagn.  
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Tafla 3.20  Vinnsluvirði og framlag til landsframleiðslu VLF (ISK í milljónum)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Eftirspurnarhlið

Smygl (tafla 3.15) 308 328 379 462 462 513 526 586 578 815 909

Heimabrugg (tafla 3.16) 129 127 122 124 119 129 141 160 221 232 277

Samtals: 436 455 500 586 581 642 666 747 800 1.047 1.186

Framboðshlið

Smygl (tafla 3.18) - - - 188 157 168 545 440 310 187 203

Heimabrugg (tafla 3.19) 189 91 164 165 107 103 113 90 84 140 418

Samtals: 352 264 271 657 530 394 327 621

Landsframleiðsla VLF 683.747 771.893 816.450 841.490 930.141 1.025.740 1.168.602 1.308.530 1.481.986 1.497.672 1.537.106

Eftirspurnarhlið

Smygl sem hlutfall af VLF 0,04% 0,04% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,04% 0,04% 0,04% 0,05% 0,06%

Heimabrugg sem hlutfall af VLF 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02%

Samtals: 0,06% 0,06% 0,06% 0,07% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,05% 0,07% 0,08%

Framboðshlið

Smygl sem hlutfall af VLF - - - 0,02% 0,02% 0,02% 0,05% 0,03% 0,02% 0,01% 0,01%

Heimabrugg sem hlutfall af VLF 0,03% 0,01% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,03%

Samtals: 0,04% 0,03% 0,03% 0,06% 0,04% 0,03% 0,02% 0,04%  
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Viðauki 4 

Ár 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Framboðshlið

Vændi (tafla 1.15) 469 506 556 584 623 629 1.003 1.029 1.209 1.092 1.120

Fíkniefni (tafla 2.17) 1.190 1.079 1.626 1.427 1.867 1.567 4.425 2.814 7.224 10.129 3.328

Smygl (talfa 3.18) - - - 188 157 168 545 440 310 187 203

Heimabrugg (tafla 3.19) 189 91 164 165 107 103 113 90 84 140 418

Samtals: 1.848 1.676 2.346 2.364 2.754 2.466 6.085 4.372 8.827 11.548 5.069

VLF: 683.747 771.893 816.450 841.490 930.141 1.025.740 1.168.602 1.308.530 1.481.986 1.495.360 1.534.227

Hlutfall af VLF 0,27% 0,22% 0,29% 0,28% 0,30% 0,24% 0,52% 0,33% 0,60% 0,77% 0,33%

Eftirspurnarhlið

Vændi (tafla 1.14) 720 547 597 532 560 573 693 716 836 766 757

Fíkniefni (tafla 2.18) 1.853 2.010 2.169 2.110 2.278 2.313 2.472 3.009 3.050 3.428 3.253

Smygl (talfa 3.15) 308 328 379 462 462 513 526 586 578 815 909

Heimabrugg (tafla 3.16) 129 127 122 124 119 129 141 160 221 232 277

Samtals: 3.009 3.011 3.267 3.228 3.419 3.528 3.832 4.472 4.685 5.240 5.195

VLF 683.747 771.893 816.450 841.490 930.141 1.025.740 1.168.602 1.308.530 1.481.986 1.495.360 1.534.227

Hlutfall af VLF 0,44% 0,39% 0,40% 0,38% 0,37% 0,34% 0,33% 0,34% 0,32% 0,35% 0,34%

Tafla 4.1  Framlag til vergrar landsframleiðslu (VLF)     (ISK í milljónum)
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Ár 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Vændi

Ísland % af VLF 0,07% 0,07% 0,07% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,05% 0,06% 0,05% 0,05%

Danmörk % af VLF 0,09% 0,09% 0,09% 0,08% 0,08% - - - - - -

Svíþjóð % af VLF 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% - - - -

Tékkland % VLF 0,28% 0,27% 0,23% 0,20% 0,23% - - - - - -

Fíkniefni

Ísland % af VLF 0,27% 0,26% 0,27% 0,25% 0,24% 0,23% 0,21% 0,23% 0,21% 0,23% 0,21%

Danmörk % af VLF 0,10% 0,09% 0,11% 0,09% 0,06% - - - - - -

Svíþjóð % af VLF 0,11% 0,10% 0,09% 0,10% 0,09% 0,08% 0,07% - - - -

Tékkland % VLF 0,30% 0,29% 0,26% 0,25% 0,23% - - - - - -

Smygl 

Ísland % af VLF 0,04% 0,04% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,04% 0,04% 0,04% 0,05% 0,06%

Danmörk % af VLF 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% - - - - - -

Svíþjóð % af VLF 0,03% 0,03% 0,03% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% - - - -

Tékkland % VLF 0,14% 0,13% 0,12% 0,10% 0,10% - - - - - -

Tafla 4.3  Alþjóðlegur samanburður á hlutfallslegu framlagi til vergrar landsframleiðslu (VLF)   

Heimild: Statistic Denmark, [án árs]. Statistic Sweeden, 2008. Statistic Czech Republic, 2002.
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Viðauki 5 

Aðföng eða millistigsafurðir (e. Intermediate consumption) 

Með aðföngum (millistigsafurðum) er átt við kaup einstakra fyrirtækja eða 

atvinnugreina á rekstrarvörum eða þjónustu frá öðrum fyrirtækjum eða innflutningi. 

Aðföngin ná til venjulegs rekstrarkostnaðar fyrirtækja annars en þess kostnaðar sem telst 

til vinnsluvirðis. 

 

Einkaneysla (e. Household final consumption expenditure) 

Einkaneysla nær til raunverulegra eða reiknaðra útgjalda heimilanna vegna kaupa eða 

nota á varanlegum eða óvaranlegum vörum og þjónustu. Íbúðakaup heimilanna eru einu 

kaup þeirra sem litið er á sem fjárfestingu en af því leiðir að heimilunum eru reiknuð 

árleg afnot eða leiguígildi af íbúðunum, jafnvel þótt eigandinn búi í eigin íbúð. Þessi 

reiknuðu afnot eru meðtalin í einkaneyslunni. 

 

Fjárfesting (e. Gross capital formation) 

Fjárfesting er fjármunamyndun að viðbættum birgðabreytingum. 

 

Fjármunamyndun (e. Gross fixed capital formation) 

Fjármunamyndun nær til útgjalda atvinnugreina og hins opinbera til kaupa eða 

framleiðslu á fjármunum sem ætlaðir eru til nota við framleiðsluna. Smíði 

íbúðarhúsnæðis telst einnig til fjármunamyndunar. 

 

Framleiðsluvirði (e. Output) 

Framleiðsluvirði er tekjuhlið framleiðslureiknings. Það sýnir verðmæti þeirrar vöru 

eða þjónustu sem framleidd er í rekstrareiningu fyrirtækis eða í atvinnugrein. Að mestu 

er um að ræða sama hugtak og rekstrartekjur eða tekjur alls í bókhaldi fyrirtækja.Þó er sá 

stóri munur á að framleiðsluvirði verslunar er jafnt vörusölu að frádregnum vörukaupum. 

 

Samneysla (e. Government final consumption expenditure) 
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Samneysla nær til þeirrar þjónustu sem hið opinbera lætur þjóðfélagsþegnunum í té. 

Þessi þjónusta er að megin hluta samansett af launagreiðslum til opinberra starfsmanna 

auk vöru og þjónustu sem nauðsynleg er til starfseminnar. 

 

Verg landsframleiðsla, VLF (e. Gross domestic product, GDP) 

Verga landsframleiðslu er unnt að skilgreina með þrennum hætti eftir því hvaða 

uppgjörsaðferð er fylgt. Út frá framleiðsluaðferð má skilgreina landsframleiðslu sem 

mismun framleiðsluvirðis og aðfanga. Út frá tekjuskiptingaraðferð má skilgreina 

landsframleiðsluna sem samtölu launa, rekstrarafgangs, afskrifta og óbeinna skatta að 

frádregnum framleiðslustyrkjum. Að síðustu er unnt að líta á landsframleiðsluna sem 

samtölu þeirra verðmæta sem ráðstafað er til endanlegra nota, það er til neyslu, 

fjárfestingar eða útflutnings en að frádregnum innflutningi á vöru og þjónustu. 

 

Vinnsluvirði (e. Value added) 

Vinnsluvirði er hin eiginlega framleiðsla í skilningi þjóðhagsreikninga. Það má 

skilgreina með tvennum hætti. Annars vegar sem mismun framleiðsluvirðis og aðfanga 

en hins vegar sem samtölu launa, afskrifta, rekstrarafgangs og óbeinna skatta en að 

frádregnum framleiðslustyrkjum. 

 

Heimild: Þjóðhagsstofnun, 1994. 


