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Útdráttur 

 

Tilgangurinn með þessari ritgerð er að komast að niðurstöðu um hvort það sé rétt að 

ríkið og yfirvöld skipti sér af athöfnum einstaklings sem varða aðeins hann sjálfan. Í 

þessu tilviki er sú athöfn neysla á kannabis. Frelsisregla Johns Stuarts Mills er notuð 

til þess að varpa ljósi á einstaklingsfrelsi. Sem manneskja, mátt þú gera hvað sem þú 

vilt við þinn líkama og sál, á meðan þú skaðar ekki aðra? 

Þá er spurning hvort lög um fíkniefni ættu að samræmast frelsisreglunni. Það er að 

segja, ætti að lögleyfa kannabis á Íslandi? Eða er nóg að gera neyslu og vörslu 

efnisins refsilausa? 

Aðferðirnar, sem notaðar voru í ritgerðinni, voru bæði megindlegar og eigindlegar. 

Gögnum af ýmsu tagi voru safnað um kannabis eins og rannsóknir fræðimanna, 

bæklingar, kannanir, skýrslur og greinar á internetinu. Einnig voru tekin viðtöl við þrjá 

neytendur kannabiss til þess að varpa ljósi á hvaða afleiðingar það hefur á líf manna 

ef þeir eru teknir með kannabisefni á sér eða á heimili sínu, og hvað lögreglu ber þá 

að gera á Íslandi.  
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Formáli  

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA-prófs í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. Ritgerðin er 

metin til 12 ECTS eininga. Ég tók 120 einingar í stjórnmálafræði og 60 einingar í 

fjölmiðlafræði. Leiðbeinandi minn var Hannes Hólmsteinn Gissurarson og ég sé ekki eftir því 

að hafa valið hann. Hann var alltaf tilbúinn að svara öllum spurningum mínum og að hjálpa 

mér með ritgerðina.  

Ástæðan til þess að ég ákvað að skrifa um frelsisreglu Johns Stuarts Mills er sú að mér hefur 

lengi fundist hún athyglisverð. Ég vildi kafa dýpra og skoða hana og skilja hana betur. Ég 

ákvað að tengja hana við vímuefnanotkun því að ég hef mikinn áhuga á málefnum 

fíkniefnaneytenda og þeirra réttindum.  

Ég hef verið sjálfboðaliði í Rauða krossinum frá árinu 2014, þar sem ég hef unnið í 

skaðaminnkunarverkefni sem ber nafnið Frú Ragnheiður. Þar er ég í miklum samskiptum við 

fíkniefnaneytendur og ofdrykkjufólk.   

Þegar ég var í stjórnmálaheimspeki á haustönn árið 2017 hjá Hannesi, fórum við yfir 

frelsisreglu Mills og þá byrjaði ég að hugsa um regluna út frá sjónarhóli viðskiptavina okkar í 

Frú Ragnheiði. Til þess að þrengja viðfangsefnið ákvað ég að einbeita mér eingöngu að 

kannabis og þeim sem neyta efnisins.  
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1. Inngangur 
 

Ritgerð þessi mun greina frelsisreglu Johns Stuarts Mills. Í ljósi frelsisreglunar mun 

umræðan um lögleiðingu á kannabis og bannstefna neyslu kannabis á Íslandi vera 

tekin til skoðunar, en kannabis gengur einnig undir öðrum nöfnum eins og ,,gras“ og 

,,marijúana“. Bannstefna þýðir að hægt sé að sæta refsingu fyrir að neyta fíkniefna 

eða vera með lítið magn á sér.  

Í fyrsta kafla verður inngangurinn. Í öðrum kafla verður farið yfir meginatriði 

frelsisreglu Mills og í kaflanum eftir það verður reglan skoðuð með tilliti til þess 

hversu raunhæf hún er og hvort hún er nógu skýr til þess að teljast nothæf. Í fjórða 

kafla verður útskýrt hvað kannabis í raun er, og kannabisnotkun. Einnig verður litið til 

þess hvernig  ræktun og framleiðslu þess á Íslandi er háttað. Í fimmta kafla er farið 

yfir fíkniefnalöggjöf á Íslandi og tilraunir sem hafa verið gerðar til þess að breyta 

löggjöfinni.  

Í sjötta kafla verða sagðar dæmisögur af kannabisneytendum á Íslandi og reynslu 

þeirra af lögreglunni. Sjöundi kaflinn fjallar um lagaumhverfi kannabis í Amsterdam, 

Portúgal og Bandaríkjunum og það borið saman við íslensku fíkniefnalöggjöfina.  

Í áttunda kafla verður rætt um tóbak og áfengi og þessi tvö efni borin saman við 

kannabis. Níundi kaflinn mun fjalla um rök með og á móti lögleiðingu kannabis.  

Í tíunda kaflanum spyrjum við okkur hvort lögleiða ætti kannabis á Íslandi.  

Í lokakaflanum er það sem fram kemur í ritgerðinni tekið saman og tekin verður 

afstaða til þess hvort rök níunda kaflans séu nógu sannfærandi til þess að gera 

neyslu og sölu kannabis löglegt í ljósi frelsisreglunnar.  

Á Íslandi er ólöglegt að neyta og selja kannabis. Einstaklingar sem lögreglan 

handtekur með ,,gras“, hvort sem efnið er til þeirra eigin neyslu eða til sölu, þurfa að 

sæta refsingu samkvæmt íslenskum lögum, og eru þessar refsingar misþungar og af 

ýmsu tagi. Á meðan hefur orðið þróun í nokkrum vestrænum löndum í 

kannabismálum þar sem búið er að gera efnið löglegt bæði til afþreyingar og 

læknisfræðilegrar notkunar. Niðurstöður lögleyfingar eru misjafnar og vel sést að það 

bæði kostir og gallar fylgja því að lögleyfa efnið.  

Þar sem frelsisregla Mills snýst fyrst og fremst um einstaklingsfrelsi er gott að spyrja 

eftirfarandi spurningar: „Samkvæmt frelsisreglu Johns Stuarts Mills, ætti þá að 

lögleyfa kannabis á Íslandi? Eða er nóg að afglæpavæða notkun efnisins?“  
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2. Frelsisregla Johns Stuarts Mills og nytjarök  

 

John Stuart Mill var breskur og var uppi á 19. öld. Hann var bæði heimspekingur og 

hagfræðingur. Mill gaf út rit sem heitir Frelsið árið 1859, og þar talar hann um hvað 

felst í frelsisreglunni.  

 

2.1 Frelsisreglan  

„Því aðeins er öllu mannkyni, einum manni eða fleirum, heimilt að skerða 

athafnafrelsi einstaklings, að um sjálfsvörn sé að ræða“ 

Þessa setningu skrifar John Stuart Mill í ritinu sínu Frelsið og lýsir þessi setning 

kjarna frelsisreglunnar. Mill ræðir þar hvenær það er leyfilegt fyrir samfélagið og 

ríkisvaldið að skipta sér af málefnum einstaklings og hvenær ekki. Með þessu á hann 

bæði við að skipta sér af athöfnum einstaklings með lögum, eins og refsingum, og 

einnig siðferðislega. Mill telur að óréttlætanlegt sé að neyða mann til að gera 

eitthvað, af þeim sökum að það borgi sig fyrir samfélagsheildina. Samkvæmt 

frelsisreglunni er eingöngu réttlætanlegt að láta fólk bera ábyrgð á gjörðum annarra, 

ef þessar athafnir hafa neikvæð áhrif á aðra samfélagsþegna . Hver og einn á að 

hafa vald yfir sjálfum sér, bæði líkama og sál. Mill tekur skýrt fram að frelsisreglan 

eigi aðeins við um fullorðna, sjálfráða einstaklinga, en ekki börn og unglinga.1  

Þegar Mill talar um athafnir sem geta skaðað aðra, og ekki bara einstaklinginn 

sjálfan, þá á hann við bein áhrif. Þennan greinarmun þarf að gera þar sem athafnir 

einstaklinga hafa oft áhrif á aðra, bæði með beinum og óbeinum hætti. Ef maður gerir 

öðrum mein, þá skal þeim manni vera refsað með lögum og fordæmum.2 

Frelsisreglan á rætur sínar að rekja til 19. aldar þegar þrjár stjórnmálahugmyndir 

ruddu sér til rúms. Sú fyrsta var um lýðræði, að ríkisvaldið yrði fært í hendur 

almennings. Með þessu er átt við að konungar og herstjórar hættu að vera einvaldar 

og stjórnmálaréttindi ríkra ætta voru afnumin. Önnur hugmyndin var um kosningarétt 

kvenna. Sú síðasta var um félagshyggju og í henni fólst að afnema þyrfti öll 

sérréttindi á sviði stjórnmála og atvinnu. John Stuart Mill skoðaði þessar þrjár 

hugmyndir. Hann var hliðhollur lýðræði. Hins vegar var hann hræddur um ,,harðstjórn 

                                                 
1
 Mill, John Stuart 2009:47- 48.  

2
 Mill, John Stuart 2009:50.  



 

9 

meirihlutans“ sem merkti það að almenningur myndi skipta sér of mikið af athöfnum 

manna með lögum og í valdi almenningsálits. Þannig að hann ákvað að setja fram 

hugmyndina um frelsi. Hann spurði sig spurninga eins og: Hversu mikið vald má 

einstaklingur hafa yfir sjálfum sér? Hvert er jafnvægið á milli ríkisvalds og 

einstaklings? Hver eru rök fyrir frelsi og rök fyrir takmörkunum þess? Má ríkisvaldið 

skipta sér af athöfnum manna til að bjarga þeim undan sjálfum sér?3 

Í Frelsinu talar Mill um að almenningur megi tempra ríkisvaldið en hann verði að 

gæta sín á að kúga ekki sjálfan sig, og er hann hér að vísa í harðstjórn meirihlutans. 

Hann segir tilganginn með Frelsinu vera að smíða einfalda reglu sem segir hvenær 

almenningur má og má ekki skipta sér af lífi einstaklings, hvort sem það er með 

lögum eða með siðferðislegum þvingunum. Eins og kom fram í byrjun kaflans, þá 

felst í frelsisreglunni að maður hefur fullkomið frelsi til að gera hvað sem hann vill við 

sjálfan sig, á meðan hann skaðar ekki aðra. Mill notar nytsemi til þess að rökstyðja 

frelsisregluna.  

 

2.2 Bein og óbein nytjastefna Mills  

Mill aðhylltist óbeina nytjastefnu. Óbeina nytjastefnan snýst um að hámarka hamingju 

samfélagsins/almennings. Mill segir að að líta eigi á nytsemi heildarinnar til lengri 

tíma litið.  

Í því samhengi skipta einstakar afhafnir ekki miklu máli. Þetta er nytsemi í víðustu 

merkingu. Þetta þýðir að þótt sumar athafnir hafi engin áhrif eða jafnvel dragi úr 

nytsemi, að þá geti þær samt sem áður verið réttmætar, því að þær gætu verið 

nauðsynlegar. Dæmi um þetta er að segja sannleikann, gera samninga og hlýða 

lögum. Á hinn bóginn skiptir hver einasta athöfn manna máli skv. beinu nytjastefnunni 

og hefur áhrif á heildarmyndina. Mill aðhylltist beina nytjastefnu áður, en eftir að hún 

fékk harða gagnrýni á sig, breytti hann hugsun sinni og einbeitti sér meira að hinni 

óbeinu.4 Mill hafði sagt að nysemi væri grundvöllur siðferðis. Hann sagði að nytsemi 

væri mælikvarði á gott og illt. Þetta var gagnrýnt því að það væri ekki hægt að nota 

nytsemi til þess að mæla hvaða athafnir, einar og sér, gætu orðið til góðs eða ills. 

                                                 
3
 Hannes H. Gissurarson 2016:167. 

4
 Hannes H. Gissurarson 2016:178.  
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Það þyrfti að bíða og líta til þess hver langtímaáhrif þessar athafnir hefðu til þess að 

það komi í ljós, ef það kemur í ljós, sem er ekki alltaf.5 

  

                                                 
5
 Hannes H. Gissurarson 2016:178-179. 
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3. Frelsisreglan og gagnrýni á hana 

 

Frelsisregla Mills hefur verið gagnrýnd fyrir að vera óskýr, óraunhæf og ónothæf. Mill 

segir að það megi koma í veg fyrir að einstaklingur geri eitthvað, í þeim tilgangi að 

hindra að hann geri öðrum mein. En nytjarökin eru ekki nógu sterk þegar það kemur 

að yfirráðum einstaklings yfir eigin líkama og sál.  

 

Mill segir:  

,,Maður ber aðeins ábyrð gagnvart samfélaginu á þeim athöfnum sínum, sem aðra 

varða. Hann hefur óskorað frelsi til allra gerða, sem varða hann sjálfan einan. Hver 

maður hefur fullt yfirvald yfir sjálfum sér, líkama sínum og sál.“  

En hvað merkir þetta? 

 

3.1 Gagnrýni  

Þegar reglan er gagnrýnd fyrir að vera óskýr er vísað í það þegar Mill talar um að það 

megi aðeins neyða einstakling til athafna eða refsa honum ef hann hefur gert öðrum 

mein. En spurningin er, hvað er átt við með orðinu mein? Það er hægt að tala um 

fjárhagslegt mein, að gera öðrum tjón og að beita aðra líkamlegu ofbeldi. Það getur 

líka merkt að öðrum hefur verið gert andlegt mein, það er að segja að láta öðrum líða 

illa andlega. Hægt er að nota óbeinu nytjastefnu Mill til þess að reyna að komast til 

botns í því hvað hann á við með orðinu ,,mein“. Hann segir að í stað þess að skoða 

einn mann sem gerir öðrum manni mein, megi líta á hver réttindi og skyldur manna 

eru samkvæmt lögum. Þannig að ef maður bakar öðrum tjón, en hefur ekki brotið lög 

á öðrum, þá merkir það ekki endilega að hann sé að gera einhverjum mein. Þetta er 

ekki besta svarið, en við komumst ekki nær því en þetta. Einnig hefur verið spurt hvar 

frelsisreglan stendur á siðferðisstiganum og hvort að hún sé raunhæf í því samhengi. 

Mill segir að hún þurfi ekki að fylgja öllum siðferðislögmálum til þess að teljast 

raunhæf. Frelsisreglan nýtist iðulega til að meta og endurmeta almenn 

siðferðisviðhorf í samfélögum. Þá er hægt að bæði hafna hugmyndum og samþykkja 
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þær sem eru viðteknar. Augljóst er að lög um fíkniefni á Íslandi voru ekki samin með 

frelsisregluna í huga, eins og fram kemur í næsta kafla.6  

 

3.2 Fíkniefnaneysla og einstaklingsfrelsi  

Í lögum nr. 65/1974 um fíkniefni á Íslandi kemur skýrt fram að öll varsla, meðferð og 

dreifing á sterkum ávana- og fíkniefnum er er ólögleg. Einnig starfar sérstök 

fíkniefnalögregla í landinu. Samkvæmt frelsisreglunni ættu efni sem vekja upp 

ofbeldisþörf hjá fólki, sennilega að vera ólögleg. Hinsvegar, ef við lítum á róandi efni 

eins og kannabis, er líklegt að ofbeldishvötin yrði ekki mikil á meðan manneskjan er 

undir áhrifum. Talað er um að vímunni, sem fólk fer í þegar það reykir kannabis, svipi 

til þess að vera nokkuð kenndur. Talið er að einstaklingur sem reyki kannabis verði 

ekki líkamlega háður efninu og engin fráhvarfseinkenni eigi sér stað ef sá 

einstaklingur hættir að nota efnið. Eina ástæðan til að banna neyslu og dreifingu 

fíkniefna sé að vernda menn fyrir sjálfum sér. En samkvæmt frelsisreglunni er maður 

frjáls að því að gera það sem manni sýnist við sinn eigin líkama og sál. Þar með eru 

rökin um að vernda menn fyrir sjálfum sér ekki næg ástæða til að banna skaðlítil 

fíkniefni, að sögn Mills.7 

 

3.3 Fíkniefnaneysla og hvernig hún bitnar á ríkinu  

Aftur á móti hlýtur Mill að hafna þeirri hugmynd að ríkið eigi að sjá um fólk sem hefur 

sjálft komið sér í vandræði og á vondan stað í lífinu vegna fíkniefnaneyslu. Að hans 

sögn eiga þessir menn að bera ábyrgð á sjálfum sér. Mistök og gerðir einstaklingsins 

eiga ekki að bitna á öðrum í samfélaginu sem hann býr í. Það að ríkið gæti þurft að 

sjá um fíkniefnaneytendur, er í raun skerðing á frelsi ríkisins. Þar með er komin 

ástæða til þess fyrir ríkið að setja lög og reglugerðir um fíkniefnaneyslu. En þá er 

spurning hversu langt ríkið má ganga í að setja þessar reglur gagnvart borgurum. Má 

ríkið neyða menn til að borða hollt, undir því yfirskyni að það dragi úr 

heilbrigðiskostnaði ríkisins? Eða má ríkisvaldið banna daglegt skyndibitaát því að það 

getur haft skaðleg áhrif á heilsu þess sem temur sér slíkt mataræði? Erfitt er að 

verðleggja þann kostnað sem fíkniefnaneysla veldur samfélaginu.  

                                                 
6
 Hannes H. Gissurarson 2016:183-184. 

7
 Hannes H. Gissurarson 2016:185-186. 
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Það má draga þá ályktun að afbrot og fíkniefni tengist sterkum böndum. Að menn 

sem neyti fíkniefna fremji fleiri afbrot, því að fíkniefnin láti þá þróa með sér 

ofbeldishneigð. Þessi staðhæfing er ekki sönn, því að ekkert orsakasamband hefur 

fundist þar á milli, aðeins hefur sú ályktun verið dregin. Á hinn bóginn blasir það við 

að fíkill mun gera næstum því hvað sem er til að útvega sér fé fyrir efninu sem hann 

er háður. Þar af leiðandi leiðist hann út í afbrot eins og þjófnaði. Fíkniefnaneysla 

getur gert það að verkum, að neytandinn verður óvinnufær. Fíkniefni eru dýr á 

svörtum markaði og þurfa neytendur að eiga peninga til þess að geta notað efnin. 

Segjum svo að ríkið myndi ákveða að lögleyfa fíkniefni og setja efnin í búðir. Líklegt 

er að verðið á þeim myndi lækka. Búðirnar sem myndu selja efnin, yrðu skattlagðar 

og starfsmönnum fíkniefnalögreglu myndi fækka og launakostnaðurinn þar með 

lækka.8 

Ef við beitum nytjarökum á þennan hugsunarhátt, þá er lögleyfing fíkniefna betri fyrir 

heildina. Það er betra fyrir alla í samfélaginu að fíkniefni séu seld í búðum, því að 

ríkið græðir á því, en ekki einhver eiturlyfjasali í húsasundi. Fíkniefnaneytendur brytu 

ekki lengur lög með því að kaupa efnin, heldur væru þeir eins og fólkið sem fer í 

vínbúðina að kaupa sér bjór og vín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Hannes H. Gissurarson 2016:190-191.  
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4. Kannabis á Íslandi   

 

Hvað er kannabis? Gras, marijúana, hass og hassolía fellur allt undir nafnið 

„kannabis“. Gras eru blóm og plöntur sem hafa verið þurrkuð. Hass er framleitt úr 

hampplöntu og lítur út eins og súkkulaðiplata og er oftast brún eða græn. Hassolía er 

fljótandi vökvi. Kannabis er oftast reykt, en einnig er hægt að blanda efninu við drykki 

og mat og þannig borða til dæmis smákökur sem innihalda efnið og komast í vímu 

þannig. Nýlega kom á markaðinn svokallað „gervi-kannabis“, sem þýðir það að efnið 

gefur svipaða vímu og kannabis gerir, en það er ekki kannabis. Þessi efni eru 

efnafræðilega tilbúin og síðan er þeim blandað saman við tóbak og jurtir. Gerviefnin 

eru talin hættulegri en kannabis-plantan.9  

 

4.1 Könnun árið 2012  

Á Íslandi var gerð könnun árið 2012 af embætti landlæknis, annars vegar  á 

skoðunum fólks á lögleyfingu á kannabis og hins vegar á neyslu kannabis og annarra 

fíkniefna. 

Alls svöruðu 996 manns spurningum sem lagðar voru fyrir, og voru svarendur á 

aldrinum 18 til 67 ára.  

 

4.2 Með eða á móti lögleyfingu  

Niðurstöður sýndu að 78% fólks sögðust vera á móti lögleyfingu á kannabis á Íslandi.  

Svipuð könnun hafði verið gerð árið 2003, en þá voru 87% andvígir lögleyfingu. Fleiri 

karlar en konur svöruðu játandi þegar spurt var hvort ætti að lögleyfa kannabis. Yngri 

aldurshópar sem búa á höfuðborgarsvæðinu og líður ekki vel andlega, kusu frekar 

lögleyfingu. Þeir sem höfðu áður prófað kannabis og misnotað lyfseðilsskyld lyf, voru 

einnig hlynntari lögleyfingu en hinir sem höfðu ekki prófað.  

5% sagðist myndu prófa kannabis ef það yrði gert löglegt. Karlar, ungt fólk og íbúar 

höfuðborgarsvæðisins voru hluti af þessum 5%. 91% sagði að þau myndu líklegast 

ekki prófa það. 

 

 

 

                                                 
9
 Rafn M. Jónsson og Sveinbjörn Kristjánsson 2017.   
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4.3 Neysla kannabis  

Árið 2003 höfðu 25% svarenda svarað játandi þegar spurt var hvort þau hefðu 

einhvern tímann prófað að reykja gras. Í þessari könnun, níu árum seinna, svöruðu 

36% játandi. Enn og aftur voru karlar, höfuðborgasvæðisbúar, fólk sem glímir við 

andleg vandamál, fólk sem hefur prófað lyfseðilsskyld lyf og yngra fólkið í þessum 

hópi líklegra til að svara játandi. 11 til 12% af þeim höfðu prófað efnið 1 sinni til 2 

sinnum á síðustu 12 mánuðum, á meðan 3 til 4% höfðu neytt þess 20 sinnum eða 

oftar á síðustu 12 mánuðum. 18% af þeim sem höfðu prófað kannabis, viðurkenndu 

að þau hefðu á einhverju tímabili verið daglegir neytendur. 57% af þessu fólki sagðist 

ekki hafa í hyggju að hætta að neyta efnisins, og voru þetta mest kvenkyns 

höfuðborgarbúar undir 25 ára aldri. 36% af þessum 18% voru þegar hættir þegar 

könnunin fór fram. 7-8% þeirra sem höfðu notað efnið síðustu 12 mánuði, sögðu að 

neyslan hafi valdið þeim einhvers konar vandræðum. 20% af þeim hafði verið sagt að 

best væri fyrir þau að hætta. Af þeim sem svöruðu því játandi að hafa prófað 

kannabis, viðurkenndu 13% að hafa einnig prófað önnur ólögleg eiturlyf, eins og 

amfetamín og kókaín. Talið er að þeir sem höfðu prófað kannabis áður en þeir náðu 

18 ára aldri, væru líklegri til að verða dag- eða reglulegir neytendur.10  

 

4.4 Skýrslur lögreglu 2015 og 2017  

Greingardeild ríkislögreglustjóra gaf út skýrslu árið 2015, um skipulagða 

glæpastarfsemi á Íslandi. Þar kemur fram að eftir bankahrunið 2008 hefur framleiðsla 

á kannabis innanlands farið ört vaxandi. Kannabismarkaðurinn hér á landi er orðinn 

sjálfbær og innflutningur á efninu hefur minnkað ört. Að sögn greiningardeildarinnar 

hefur neysla á kannabis orðið meiri með þessum breytingum. Bæði hefur magn þess 

efnis sem ræktað er í landinu aukist og einnig eru gæðin meiri en áður. Grunur er 

einnig um að útflutningur á kannabis frá Íslandi til útlanda gæti verið að aukast. 

Auðvelt er að nálgast tæki sem þarf til kannabisræktunar á Íslandi. Fjölbýli, einbýli, 

sumarbústaðir, iðnaðarhúsnæði, falin rými innan fyrirtækja og sveitir eru orðnir 

vinsælir staðir til að rækta efnið. Það eru aðeins fáeinir einstaklingar sem stjórna 

ræktuninni, en það er erfitt að rekja hana til þeirra vegna þess að þessir menn fá aðra 

til að gæta ræktunarstaðanna fyrir sig. Það eru einkum Íslendingar sem stunda 

ræktun á kannabis. Þeir eru oftast ungir og aldurinn virðist fara lækkandi og í flestum 

                                                 
10

 Embætti Landlæknis 2013.  
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tilvikum um karlmenn að ræða. Erlendum hópum sem vinna við ræktun á kannabis 

hefur fjölgað á landinu. Samstarf þeirra fer eftir því hvers konar sambönd þau eru 

með inn í þennan heim. Landsbyggðin er orðin vinsælli staður til ræktunar því að 

minna umfang, það er að segja færri íbúar og minni löggæsla, á sér stað í 

landsbyggðinni. Aðilinn sem sér um ræktun fyrir „yfirmanninn sinn“, hvort sem 

viðkomandi er Íslendingur eða af erlendu bergi brotinn, leigir íbúðina eða notar 

herbergið þar sem ræktunin fer fram. Þess er gætt að fjöldi plantna sé undir þungum 

refsingamörkum. Kannabis er ræktað í öllum lögregluumdæmum landsins.  

Neysla á kannabis á Íslandi, hvort sem það er dagneysla eða helgarneysla, fer 

samkvæmt skýrslu þessari fram um allt land, hvort sem er í sveit eða borg. Efnið er 

vinsælt meðal 18 til 25 ára aldurshópsins. Iðulega er það meira áberandi þegar 

einstaklingur fer að reykja daglega og býr í litlu samfélagi. Þá einangrast hann frá 

sínu samfélagi eða flytur burt.  

Innan lögreglunnar er talið, að umræðan um fíkniefni hafi orðið jákvæðari á 

undanförnum árum. Þetta felur í sér að almenningur er farinn að gera lítið úr 

skaðsemi fíkniefna. Lögreglan óttast því að ábendingum sem hún fær frá almennum 

borgunum um t.d. ræktun, muni fækka.11 

Samkvæmt skýrslu lögreglunnar um skipulagða glæpastarfsemi frá árinu 2017 hefur 

fíkniefnaneysla aldrei verið meiri en um þessar mundir. Almenn skoðun er hjá 

lögreglunni að lögleyfing fíkniefna sé óskynsamleg og leiði til gegndarlausrar 

notkunar.12  

Fjöldi fíkniefnamála koma upp á hverju ári hjá lögreglunni. Þau snúast að mestu um 

vörslu fíkniefna. Því snúast flest mál sem lögreglan fæst við, um minni háttar brot á 

fíkniefnalögum, eins og einstaklingsneyslu. Að sjálfsögðu koma þó einnig upp mál 

tengd sölu, dreifingu, smygli og framleiðslu. Innlend framleiðsla fíkniefna virðist hafa 

minnkað frá árinu 2013, en smygl fíkniefna til Íslands hefur aftur á móti aukist síðan. 

Sala og dreifing náði hámarki árið 2010, en síðan þá hefur hún farið ört minnkandi.13 

 

 

 

                                                 
11

 Greiningardeild ríkislögreglustjóra 2015. 
12

 Rafn M. Jónsson og Sveinbjörn Kristjánsson 2017. 
13

 Greiningardeild ríkislögreglustjóra 2017. 
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4.5 Neysla í ljósi frelsisreglunnar 

Frelsisregla Mills kveður á um að athafnir sem geri öðrum mein séu ekki 

réttlætanlegar og refsa megi fyrir þess konar athafnir. Þeir sem svöruðu játandi í 

spurningakönnun embættis landlæknis um hvort þeir hefðu neytt kannabis á síðustu 

12 mánuðum, neyttu líklegast efnanna og létu þar við sitja. Engin vitneskja liggur fyrir 

um hvort einstaklingarnir sem svöruðu jákvætt hefðu einnig verið að selja, smygla 

eða flytja efnin út. Því er gert ráð fyrir því að neytendurnir hafi ekki brotið 

fíkniefnalöggjöfina að öðru leyti. Ef menn gefa sér að það sé rétt, er líklegast að 

samkvæmt frelsisreglu Mills ætti ekki að refsa þessum einstaklingum samkvæmt 

lögum.  

Í lögregluskýrslunni 2015 kom fram að ræktun á kannabis innlendis er hafi þá verið 

orðin frekar vinsæl og stunduð í öllum umdæmum á landinu. Þegar einstaklingur 

ræktar kannabis, og þá sérstaklega ef ræktunin er stór, eru miklar líkur á því að 

viðkomandi hyggist selja efnið. Sala og dreifing varðar ekki lengur viðkomandi 

einstakling eingöngu, heldur aðra í samfélaginu hans, þ.e. kaupendur og neytendur 

efnisins. Ef við gerum ráð fyrir því að kannabis skaði aðra, þá ætti salan að vera 

refsiverð samkvæmt frelsisreglu Mills.  
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5. Fíkniefnalöggjöf á Íslandi og tilraunir til breyta henni  

 
 

Árið 1974 voru sett lög nr.65/1974 um ávana- og fíkniefni. Með lögum þessum varð 

kannabis ólöglegt á Íslandi. Markmiðið með banni á kannabis var að koma í veg fyrir 

fólk neytti efnisins þar sem það er talið hafa skaðleg áhrif á fólk, bæði líkamlega og 

andlega og einnig á samfélagsheildina.14 

 

5.1 Fíkniefnalögin  

Í lögum nr. 65 frá 21. maí 1974 um ávana-og fíkniefni, eru talin upp öll þau efni sem 

eru ólögleg á Íslandi (6.gr.). Meðal þessara bönnuðu lyfja er kannabis: ,,…cannabis 

(kannabis, Marihuana, Hass), Cannabis Harpix. …“  

Samkvæmt 2. gr. er varsla og meðferð efna sem eru nefnd í 6. gr. óheimil á Íslandi.   

Í 4. gr. laganna kemur fram að inn- og útflutningur, sala, kaup, afhending, skipti, 

móttaka, framleiðsla og varsla tækja sem notuð eru til að búa til efnin, sé ekki leyfð. 

Sá sem brýtur þessi lög, þarf að borga sekt eða fara í fangelsi í allt að 6 ár.  

3. mgr. 5. gr. veitir heimild til þess að refsa þeim sem brjóta fíkniefnalögin, hvort sem 

brotið er framið af ásetningi eða gáleysi.15 Í lögum þessum sætir kannabis sömu 

meðferð og harðari eiturlyf á borð við amfetamín og kókaín.  

 

5.2 Ástæður til banns á kannabis  

Kannabis er talið hafa skaðleg áhrif á neytendur þess eins og fyrr er getið. Líklegt er talið að 

kannabis valdi líkamlegum sjúkdómum, þótt það sé ósannað. Á hinn bóginn er búið að taka 

af tvímæli um að kannabisneysla til langs tíma hefur áhrif á andlega heilsu neytandans. Það 

getur gert það að verkum að neytandinn vanræki vinnu sína, sjálfan sig, og þá sem standa 

honum næst vegna deyfðar sem neyslan veldur. Önnur tilgátan er sú að vegna neyslunnar á 

efninu, verði neytendur „latir“ og hætta að nenna að sinna félagslífi, fjölskyldu, skóla og 

vinnu. Sú þriðja er að kannabisneytendur leiðist út í afbrot til þess að geta átt fyrir efnunum. 

Fjórða er að kannabis sé svokallað „gate-way drug“, þ.e. ávanaefni sem leiðir neytendur út í 

að prófa harðari vímuefni.16 

                                                 
14

 Halldór Gunnar Haraldsson 2001.  
15

 Lög nr.65/1974. 
16

 Halldór Gunnar Haraldsson 2001.  

http://5.gr/
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5.3 Tillögur um lögleyfingu  

Pawel Bartoszek, þingmaður Viðreisnar, lagði fram lagafrumvarp um að lögleiða 

kannabis á Íslandi árið 2017. Frumvarpið hefði tekið gildi 1. júlí 2018, hefði það verið 

samþykkt. 

Í frumvarpinu segir að mikilvægt sé að afnema bann við fíkniefnum (í þessu tilviki 

kannabisi) vegna þess að stríðið gegn fíkniefnum hafi ekki enn skilað neinum árangri. 

Markmiðið með lögunum er skaðaminnkun og að hætta að jaðarsetja einstaklinga 

sem neyta kannabis. Betra sé að ríkið stjórni markaðnum, en glæpamenn í 

undirheimum. Talað er um að þessir kannabisneytendur þurfi að þola refsingu vegna 

neyslu sinnar. Refsingar eins og að fara á sakaskrá, sektir sem þeir þurfa að borga 

og vandræði með að komast til útlanda. Pawel vildi breyta þessu. Lagafrumvarpið er 

um framleiðslu, sölu og meðferð kannabis. Í fyrstu grein frumvarpsins kemur 

markmiðið skýrt fram: ,,Markmið þessara laga eru skaðaminnkun, bætt lýðheilsa, 

fækkun neyslutengdra glæpa, afnám refsinga vegna neyslu ákveðinna tegunda 

vímuefna, bætt öryggi og réttarvernd notenda, vernd barna og ungmenna og 

tekjuöflun fyrir ríkissjóð.“ 

Í 2. gr. er hugtakið ,,kannabis“ skilgreint og er það allt efni sem inniheldur THC. Í 3. 

gr. og 4. gr. er kveðið á um aldurstakmark á ræktun (til einkanota og til framleiðslu). 

Miðað er við 20 ára aldur, alveg eins og áfengislögum. Í 5. gr. er kveðið á um að 

heimilt sé að reka kannabisverslanir á Íslandi. Sveitarfélög veiti leyfi til að reka slíkar 

verslanir og ráðherra megi setja reglur um afgreiðslutíma, staðsetningu og framboð 

annarrar vöru. Einnig segir það að ekki megi neyta efnisins í verslunum. Rætt er um 

það í 6. gr. að reka megi kannabisveitingastaði, en ekki megi selja áfengi á sama 

stað. Sömu lög eigi að gilda um þessa veitingastaði landinu, lög nr. 85/2007. Í frv. er 

gert ráð fyrir því að sveitarfélög megi setja viðurlög um afgreiðslutíma og 

staðsetningu veitingastaðanna. Í 7. gr segir að merkja þurfi vörurnar, svo að 

kaupandinn viti hvað hann er að kaupa en það má ekki hafa umbúðirnar þannig úr 

garði gerðar að þær geri vöruna söluvænlegri. Vörunni á að pakka í gráar umbúðir 

sem líta ekki spennandi út. Í 8. gr kemur fram að bannað sé að auglýsa kannabis og 

áhöld til neyslu þess. Í 9. gr. er fjallað um að seljendur skuli greiða 2000 kr. á hvert 

gramm til ríkissjóðs og að innheimta kannabisgjalda skuli vera alveg eins og í lögum 

um áfengisgjald og tóbaksgjald (nr. 96/1995). Í 10. gr er refsingum við brot á 3.– 9. 

gr. laganna lýst.  

http://3.gr/
http://3.gr/
http://10.gr/
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Í frumvarpinu segir 12. gr. að þegar lögin taki gildi, eigi að fella orðin ,,cannabis 

(kannabis, Marihuana, Hass) og kannabis harpix“ út úr 6. gr. laga um ávana- og 

fíkniefni, þar sem talin eru upp þau fíkniefni sem bönnuð eru á Íslandi.17 

Pawel er ekki eini þingmaðurinn sem hefur talað fyrir afnámi bannstefnunnar í 

fíkniefnamálum. 

Kristján Júlíusson, fv. heilbrigðisráðherra (núv. landbúnaðar-og 

sjávarútvegsráðherra), setti fram tillögu að lagabreytingum sem snúast um 

afglæpavæðingu fíkniefnaneyslu. Afglæpavæðing þýðir að þeim sem aðeins neyta 

fíkniefna er ekki er lengur refsað með því að láta þá greiða sektir eða fara á 

sakaskrá. 

Í ræðu sinni á 143. löggjafarþingi, 65.fundar, árið 2014 ræðir hann bannstefnu 

fíkniefna og hvort hún nái yfirlýstum tilgangi sínum. Kristján taldi að gáfulegt væri að 

skoða alla kosti, til þess að verja Ísland fyrir ógnum þess vímuefnasamfélags sem 

ríkir hér á landi. Að hans mati þurfti að skoða hvort fella ætti niður refsingar við 

fíkniefnanotkun, lögleiða fíkniefni eða gera löggjöf gagnvart þeim strangari en það er 

nú. Kristján taldi að mikilvægt væri að hætta að sekta og handtaka fíkla, með öðrum 

orðum að afglæpavæða notkun og benda fólki á meðferðarúrræði í stað þess að 

refsa því.18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
17

 Bartoszek, Pawel 2017.  
18

 Kristján Þór Júlíusson 2014.  
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6. Dæmisögur kannabisneytenda á Íslandi  

 
 

Í skýrslum lögreglunnar má sjá að lögreglan fæst við minniháttar fíkniefnabrot og þau 

séu talsvert algengari en þau stóru. Hér verður rætt um einstaklinga sem hafa lent í 

vandræðum vegna smávægilegra brota á lögum um ávana- og fíkniefni og sögur 

þeirra verða sagðar.  

Viðtöl voru tekin við þessa einstaklinga. Nöfnum þeirra hefur verið breytt til að vernda 

friðhelgi einkalífs þeirra, en aldurinn, staðan og sögurnar þeirra eru réttar. Þau eiga 

öll það sameiginlegt að vera eða hafa verið daglegir neytendur kannabis og ekki er 

vitað til þess að þau hafi gerst sek um sölu eða framleiðslu á efninu. Öll svöruðu 

neitandi, þegar spurt var hvort þau hefðu einhverntímann selt efnið til annarra. 

Tilgangurinn með þessum viðtölum er að gefa sýn á hvernig íslenska lögreglan hefur 

ákveðið eftir lögum að fara með mál þar sem einstaklingar eru teknir með 

neysluskammta af kannabis. Má segja að þessar þrjár sögur séu birtingarmyndir 

íslenskrar fíkniefnalöggjafar í nútímanum.  

 
Elín, 27 ára, starfsmaður í aðhlynningu hjá Reykjavíkurborg  

Elín var 23 ára og var á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum þegar hún var tekin með gras í 

bakpokanum sínum. Hún og vinkona hennar, Aðalheiður, ákváðu að smygla fjórum 

grömmum í Herjólf til að reykja það í Eyjum. Hún segir að leitarhundar hafi verið um 

borð á leiðinni til Vestmannaeyja og hún og Aðalheiður hafi náð að forðast þá þangað 

til þær stigu frá borði og komu á áfangastaðinn. Seinna um kvöldið, fóru þær í 

,,dalinn“ á tónleikana. Það var föstudagskvöld og dalurinn var fullur af fólki. 

Aðalheiður hafði sótt miðann sinn í Reykjavík á meðan Elín þurfti að sækja hann í 

miðasölunni í dalnum.  

Elín ákvað að taka með mér eina jónu í dalinn því að hana langaði að hlusta á 

tónlistina og reykja á meðan. Þegar Elín stóð í miðasölunni, sá hún leitarhund nálægt 

sér. ,,Áður en ég vissi, var ólin á hundinum flækt í kringum fæturna á mér og þá 

byrjaði ég að panikka því að ég vissi að ég kæmist ekki frá honum.“ 

Leitarhundurinn byrjaði að þefa af töskunni hennar og ákvað lögreglan að taka hana 

afsíðis.  
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Lögreglan spurði Elínu hvað hún væri með í bakpokanum og hún viðurkenndi að hún 

væri með gras á sér. Eftir þetta var Elín færð afsíðis og leitað var á henni, utan 

klæða. Lögreglan tók af henni skýrslu og tók jónuna af henni. Sex vikum seinna fékk 

hún bréf í póstinum, þar sem stóð að magnið sem hún hafði verið með á sér hefði 

verið 0,36 grömm og því þurfti hún að borga sekt upp á 36.000 krónur. Nokkrum 

vikum eftir atvikið fór Elín niður á lögreglustöðina í Skeifunni, borgaði sektina sína og 

skrifaði undir samning, þar sem hún játaði sekt sína. Með þessu var mál hennar 

afgreitt. Þetta mál fór aðeins á málaskrá Elínar og hún er ekki á sakaskrá. Elín var 

daglegur kannabisnotandi í 4 ár en reykir ekki lengur. Hún sagði að hún hefði hætt 

fyrir tveimur árum því að hún kynntist manni sem er á móti fíkniefnum og hún valdi að 

vera með honum frekar en að reykja kannabis.  

 

Ingvar, 22 ára, stjórnmálafræðinemi í HÍ  

Þann 14. mars árið 2015 var Ingvar á göngu niður Laugaveginn og var að reykja 

jónu. Allt í einu sá hann lögregluþjóna koma að sér. Einn þeirra greip í höndina á 

honum og tók jónuna af honum á meðan hinn lögregluþjóninn fór beint í vasa hans 

að leita að fleiri efnum, en þeir fundu ekkert þar sem Ingvar var bara með þessa eina 

jónu. Ingvar var ekki spurður hvort leita mætti á honum. Síðan fóru þeir með hann inn 

í lögreglubílinn og tóku skýrslu. Eftir það fór Ingvar heim. Niðurstaðan var sú að hann 

fékk utandómssátt, sem þýðir að hann þurfti ekki að mæta fyrir dóm. Í staðinn fékk 

hann sekt upp á 58 þúsund krónur. Í jónunni hans Ingvars voru talin hafa verið 1,6 

grömm af kannabis og stóð það í bréfinu sem hann fékk póstleiðis. Í því bréfi var 

honum einnig gerð grein fyrir sektarupphæðinni og hann fékk leiðbeiningar um hvað 

hann ætti að gera.  

Þegar Ingvar fór niður á lögreglustöð nokkrum vikum seinna, til þess að borga 

sektina, var hann látinn vita að hann yrði einnig settur á sakaskrá í 3 ár. Þar kom 

einnig fram að magnið í jónunni var 1,26 en ekki 1,6 grömm. Ingvar var á sakaskrá 

þangað til í mars 2018.  

,,Það hefur verið erfitt fyrir mig að fá vinnu með skólanum, sérstaklega á sumrin. Þú 

veist, ég má til dæmis ekki vinna á leikskóla, og margir vinnustaðir vilja fá hreint 

sakavottorð, þannig að ég er pretty much fucked þangað til ég fer af sakaskrá.“ 

Ingvar hefur reykt gras daglega í nokkur ár núna og gerir það enn.  
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María, 29 ára, BA í dönsku  

María og sambýlismaður hennar bjuggu í stúdentagörðunum á Eggertsgötunni. Þau 

áttu alls 10 grömm af kannabis heima hjá sér. Það var sunnudagskvöld, sumarið var 

handan við hornið og árið var 2015. Parið ákvað að reykja efnið þetta kvöld, en þá 

voru þau bæði daglegir kannabisneytendur. Allt í einu var drepið á dyr og þegar 

María opnaði dyr, stóð einn lögreglumaður og ein lögreglukona í gættinni. Lögreglan 

spurði hvort verið væri að reykja gras í íbúðinni. María neitaði en lögreglan sagði að 

þau fyndu lyktina og hvort þau mættu koma inn. María hikaði við að segja já, en 

lögreglan mælti með því að hún hleypti þeim inn.  

,,Lögreglukonan sagði … sko ef þú hleypir okkur ekki inn núna, þá komum við bara 

aftur með heimild og þá rústum við heimilinu þínu, og þú vilt það ekki. Þannig að ég 

náttúrulega bara hleypi þeim inn og hérna … framvísa efnunum.“  

Lögreglan leitaði ekki á heimilinu eftir að María lét þau fá pokann með efninu í. 

Lögreglan tók skýrslu og spurði parið hvort þau ættu þetta saman. Þau játuðu því. 

Þau voru sektuð um 76 þúsund krónur á mann. Nokkrum vikum seinna fengu þau 

bréf (eins og Elín og Ingvar) í pósti. Í því bréfi stóð sektarupphæðin og að parið yrði 

einnig á sakaskrá næstu 3–5 ár. Þegar María fór niður á lögreglustöð að borga 

sektina, spurði hún hvað þau meintu með „3–5 ár“ og var henni sagt að þetta yrði 

metið seinna.  

,,Ég veit ekki hvort að ég dett af sakaskrá á þessu ári eða eftir 1 eða 2 ár.“  

María var búin að fá vinnu í Noregi þetta sumar (2015) og var hún að búa sig undir 

ferðina. Eftir að hún fékk sektina var henni ekki leyft að fljúga til Noregs, þangað til 

hún var búin að skrifa undir samning hjá lögreglunni þar sem hún viðurkenndi að hafa 

gengist við þessu broti.  

María var spurð að því hvaða áhrif það hefur haft á líf hennar að vera á sakaskrá.  

,,Mér finnst bara óþægilegt, þú veist, mér finnst það bara óþægilegt af því að ég get 

ekki sótt um hvaða vinnu sem er. Ég er í vinnu og þau hafa ekki enn beðið um 

sakavottorð en hvað ef það allt í einu gerist? Ég veit að ég yrði stimpluð sem dópisti, 

sem ég er ekki. Fólk missir alltaf álit á manni ef það veit eitthvað svona.“  

María komst að því seinna, að nágranni sem bjó fyrir ofan hana hafði hringt á 

lögregluna þetta kvöld. Hann lét einnig Félagsstofnun stúdenta vita af því að parið 

væri að reykja gras í íbúðinni.  
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Þar sem íbúð Maríu var í umsjón Félagsstofnunar stúdenta, var ákveðið að reka 

hana af görðunum. Hún fékk að búa þar út leigusamninginn sinn en mátti ekki 

endurnýja hann.  

María var einnig spurð hvort þetta mál hefði gert það að verkum að hún hætti að 

reykja. Hún segir nei, og að þau hafi reykt sama kvöld og atvikið átti sér stað, eftir að 

lögreglan var farin. María og sambýlismaður hennar hættu saman stuttu eftir atvikið. 

Ekkert er vitað um hans líf í dag, en eftir að málinu lauk, fór María til Noregs að 

vinna. Á meðan Noregsdvölinni stóð reykti hún ekkert gras í 3 mánuði en fór strax að 

reykja aftur eftir heimkomu. Hún er hins vegar ekki búin að snerta kannabis nú í um 

það bil 2 ár.  

 

Hér er augljóst að samkvæmt frelsisreglunni skerðir stefnan í málefnum 

kannabisneytenda athafnafrelsi hvers og eins viðmælanda, þar sem þau voru öll 

aðeins með í vörslu smávegis magn, en lentu samt á sakaskrá og málaskrá vegna 

þess. Með því að setja einstaklinga eins og Maríu og Ingvar á sakaskrá dregur úr 

möguleikum þeirra til þess að sækja um þau störf sem þau velja sér. Þar með skerðir 

ríkisvaldið athafnafrelsi þeirra.  
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7. Kannabis á Vesturlöndum 

 
Í þessum kafla verða þrjú vestræn lönd tekin fyrir og skoðað hvernig lög og 

reglugerðir eru úr garði gerðar þar sem kannabis er löglegt eða umborið. Þetta er 

gert til þess að sjá hver áhrif lögleyfingar og leyfi á notkun hafa verið á viðkomandi 

lönd. Löndin sem tekin verða fyrir eru Bandaríkin, Holland og Portúgal.  

 
 

7.1 Bandaríkin - Colorado fylkið  

 

Fyrir Bandaríkin tökum við Colorado-ríki sem dæmi. Í Colorado-ríki hefur neysla og 

sala á kannabis í afþreyingarskyni verið lögleg síðan árið 2012 og kannabisbúðir hafa 

verið opnar frá 2013.   

Lögin um notkun, dreifingu og sölu á kannabis eru mjög yfirgripsmikil og tekin 

alvarlega í Colorado, en farið verður yfir mikilvægustu greinar laganna til að gefa 

okkur hugmynd um hvernig lögleyfingin virkar þar og hvernig löggjöfin er hugsuð.  

Í lögunum kemur fram að aðeins þeir sem eru 21 árs eða eldri, megi fara út í búð og 

kaupa efnið og kaupendur þurfa að framvísa skilríkjum áður en grasið er keypt. 

Kaupandinn má ekki framselja efnið til annarra. Ef slíkt er gert telst salan ekki lengur 

lögleg. Í lögunum er mælt svo fyrir að meðhöndla skuli notkun og sölu á kannabis 

eins og áfengi. Með þessu er átt við að það er refsivert að aka undir áhrifum 

kannabis samkvæmt þessum lögum.  

Það er ekki ólöglegt að hafa í vörslu sinni 28 grömm eða minna af kannabisefni á sér. 

Það er löglegt að eiga, rækta og dreifa sex plöntum eða minna. Ræktunin og 

geymslan má eiga sér stað í læstu rými en ekki í opnu rými rými þar sem plönturnar 

eru til sölu. Fjallað er síðan um „kannabisbúðir“, það er að segja búðir og staði sem 

selja efnið. Þar kemur fram að óheimilt er að selja þeim kannabis sem eru yngri en 

21 árs. Verslunin verður að hafa opinbert leyfi til sölu og reksturs, og er það ríkið sem 

veitir það leyfi. Verslunareigendur verða að fullnægja vissum skilyrðum. Staðurinn 

þarf að vera öruggur, virða þarf aldurstakmark kaupenda, merkja þarf vörurnar, gefa 

þarf út heilbrigðisvottorð, og takmarkanir eru á að auglýsa vöruna. Ef eigendur þess 

konar verslana fullnægja ekki þessum skilyrðum, má dæma í því máli skv. lögunum. 
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Gæta þarf einkalífs kaupenda og seljandinn má ekki biðja um fleiri upplýsingar um 

kaupandann en skilríki sem sannar að hann sé nógu gamall til að kaupa efnið.19  

Lagafrumvarp Pawels Bartoszeks er mjög svipað lögum um kannabis í Colorado. 

Pawel taldi að fara ætti eins með kannabis og áfengi og kaupendur ættu að hafa náð 

20 ára aldri. Þar sem aldurstakmarkið til að kaupa áfengi á Íslandi er 20 ára, og 21 

árs í Bandaríkjunum, er aldursbilið 1 ár. Pawel vildi einnig banna auglýsingar um 

efnið en í Colorado er takmörkun á auglýsingu efnanna. Í Colorado eru engin 

„kannabisveitingastaðir“, en Pawel vill að það sé löglegt á Íslandi. En þrátt fyrir allt er 

sama hugmyndafræði á bak við lögin í Colorado og frumvarp Pawels. 

 

7.2 Önnur fylki BNA þar sem kannabis er löglegt  

Kalifornía, Maine, Massachusetts og Nevada lögleiddu kannabis árið 2016. Í þessum 

ríkjum má rækta efnið, selja það í búðum og hafa það í vörslu sinni. Einnig er það 

löglegt í afþreyingarskyni í Kaliforníu, Oregon, Washington og Alaska. Í öllum fjórum 

ríkjum eru reglan sú að allir sem fá efnin í hendurnar þurfa að hafa náð 21 árs aldri, 

alveg eins og í Colorado.   

Arkansas, Flórída, Montana og Norður-Dakóta hafa leyft kannabis í lækningaskyni frá 

því árið 2016 og Vestur-Virginía frá því árið 2017. Samtals hafa 29 ríki Bandaríkjanna 

lögleyft kannabis á einhvern hátt. Erfitt er að segja hvaða áhrif lögleyfingin hefur haft 

á þessi 29 ríki. Ástæðan til þess er að flest þessi ríki eru tiltölulega nýbúin að lögleiða 

gras, og það mun koma í ljós eftir nokkur ár hverjar afleiðingar þess eru. Hins vegar 

var gerð rannsókn á hvaða afleiðingar lögleyfingin hefur haft í för með sér í Oregon, 

Washington, Colorado og Alaska og verður það skoðað síðar í ritgerðinni.  
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 City of Fort Collins 2017.  
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Hér má sjá hvar annars staðar kannabis er löglegt í Bandaríkjunum. Ríkin sem eru 

skærgræn leyfa kannabisnotkun í afþreyingarskyni. Pastelgrænu ríkin leyfa það í 

lækningaskyni og þau bláu í lækningaskyni í takmörkuðum mæli.20  

 

 

 

 

7.3 Holland  

Ólíkt því sem gerist í 29 ríkjum Bandaríkjanna, er ræktun og framleiðsla á kannabis 

ekki lögleg í Hollandi. Ef lögreglan finnur innan við 5 plöntur á heimili einhvers, þá 

tekur hún þær af eigandanum. Séu menn staðnir að verki, er hægt að reka þann sem 

á efnið úr íbúð sinni og leggja á sekt til þess fyrirtækis sem selur íbúðareigandanum 

rafmagn vegna hversu mikið rafmagn notað er til að rækta. 

Í Hollandi er ákveðið umburðarlyndi fyrir kannabisnotkun, framleiðslu, sölu og ræktun 

(toleration policy).  

Ríkjandi hugmyndafræði í landinu er sú að hægt sé að skipta fíkniefnum í sterk og 

mild.  

Talið er að mild eiturlyf valdi minni skaða. Svokölluð ,,kaffihús“ sem starfa í Hollandi, 

eru með leyfi til að selja marijúana og má fólk neyta þess inni á kaffihúsunum. Eins 

og kannabisverslanirnar í Colorado þurfa kannabiskaffihúsin að fullnægja ýmsum 

skilyrðum.  
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Þau skilyrði eru að kaffihúsið þarf að hafa leyfisbréf frá því sveitarfélagi þar sem 

kaffihúsið er staðsett. Kaffihúsin mega ekki selja bæði áfengi og kannabis (alveg eins 

og í lagafrumvarpi Pawels) og ekki má valda íbúum í sveitarfélaginu óþægindum. 

Það er ekki leyfilegt að selja hörð eiturlyf á kaffihúsum og ekki má selja unglingum 

kannabis, heldur þarf kaupandinn að hafa náð 18 ára aldri. Ekki er leyfilegt að selja 

meira en 5 grömm í senn til einstaklings og ekki má auglýsa efnin (eins og Pawel 

lagði til). Vegna ýmissa erfiðleika sem kaffihúsin hafa valdið hefur ríkisvaldið gert þær 

kröfur til þeirra að kaffihúsin verði minnkuð og að starfsemin verði minna áberandi.  

Þann 1. janúar árið 2013 var sett ný regla sem kveður á um að aðeins ríkisborgarar 

Hollands megi kaupa og reykja efnið á kaffihúsunum. Sá sem á staðinn, ber ábyrgð á 

því að kanna hvort kaupandinn sé hollenskur ríkisborgari eða ekki.21 

Skilyrðin fyrir rekstri á kaffihúsum virðast vera svipuð og þau skilyrði sem sett eru fyrir 

verslunarrekstri með kannabis í Colorado. Það sem er frábrugðið Colorado er að leyfi 

sem verslunareigendur fá þar er um 100% löglega starfsemi en í Hollandi er leyfið 

ekki beint veitt, heldur er starfsemin umborin. Bæði í Hollandi og Colorado þarf leyfi 

frá hinu opinbera til þess að fá að reka staðina, nema í Hollandi er sveitarfélagið sem 

gefur leyfið. Í Colorado eru takmarkanir á auglýsingum, en í Hollandi eru þær alveg 

bannaðar og aldurstakmörk á báðum stöðum.  

 

7.4 Portúgal 

Í Portúgal hefur eiturlyfjanotkun verið afglæpavædd en það gerðist árið 2001. Áður 

hafði verið mikill fíkniefnafaraldur í landinu og margir dóu úr of stórum skammti 

fíkniefna. Með refsileysinu hefur ofskömmtunum fækkað, HIV hefur orðið sjaldgæfari 

og glæpum tengdum fíkniefnum hefur fækkað, en HIV er veiran veldur alnæmi, sé 

veiran ekki meðhöndluð með lyfjum. Alnæmi er sjúkdómur sem ræðst á ónæmiskerfi 

þeirra sem smitast af því. 22  

Portúgal var á þessum tíma fyrsta landið sem gerði notkun eiturlyfja löglega. Þegar 

einhver er tekinn með efni á sér, fær hann viðvörun í stað þess að vera handtekinn. 

Viðkomandi borgar mögulega lága sekt fyrir vörslu eða fær bréf þar sem honum er 

boðið upp á að fara í meðferð. Í portúgalska lagaumhverfinu er fíkniefnum ekki skipt í 

mild og hörð, eins og gert er í Hollandi. Fremur er litið til sambands fíkilsins við 
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 Government of Netherlands 2018. 
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 HIV.IS 2018.  
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fíkniefnin og þess að neysla hans á fíkniefnum gæti orðið til þess að hann missi 

tengsl við fjölskyldu sína og vini og valdið sjálfum sér andlegum skaða.  

Í Portúgal hafa menn sætt sig við það að ekki er hægt að útrýma öllum eiturlyfjum og 

neyslu.23 

Lögin í Colorado og 28 öðrum ríkjum Bandaríkjanna hafa gert sölu, neyslu, ræktun 

og framleiðslu á kannabis löglega. Í Hollandi er litið framhjá því. Í Portúgal hefur bann 

við fíkniefnaneyslu verið afnumið. 

Athafnir fíkniefnaneytenda hafa áhrif á ríkið samkvæmt frelsisreglu Mills. Þegar 

fíkniefnaneytendur eru sendir í meðferð missir ríkið vinnuafl, vegna þess að 

neytandinn er óvinnufær á meðan á meðferðinni stendur og einnig þarf ríkið að bera 

kostnaðinn af meðferðinni sjálfri. Í þessu sambandi rekst stefna Portúgals á við 

frelsisreglu Mills.  

Óskráða reglan í Hollandi, sem er að leyfa rekstur kaffihúsanna, gæti mögulega 

staðist frelsisregluna, því að kannabis er þá markaðssett og undir eftirliti. Samkvæmt 

óbeinu nytjastefnu Mills græðir ríkið fé á því að setja kannabis á markað, og 

samkvæmt því ætti það að gagnast heildinni. Mill segir að sumar athafnir sem eru 

ekki taldar góðar, gætu samt sem áður komið sér vel fyrir fyrir samfélagsheildina. 

Sama á við um Colorado. Þótt að kannabisverslanirnar og kannabiskaffihúsin skaði 

mögulega kaupendur sína með því að selja þeim efnin, gera þau það samt með leyfi 

hins opinbera.  
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8. Áfengi og tóbak borið saman við kannabis  

 
 

Embætti landlæknis staðfestir að áfengi sé skaðlegt fyrir líkama fólks og að efnið geti 

valdið sjúkdómum eins og krabbameini.24 Eins og kom fram áðan, eru engar  

haldbærar sannanir um að kannabis valdi líkamlegum skaða, heldur aðeins grunur 

um að svo sé.  

Fíkniefni eru ólögleg á Íslandi, að áfengi og tóbaki undanskildu.  

Auglýsingar á áfengi eru bannaðar samkvæmt lögum á Íslandi. En ríkið sér um sölu 

áfengis og tóbaks. Má þá segja að ríkið sé fíkniefnasali?  

Ríkið græðir á því að fólk kaupi tóbak og áfengi, en það er ekki minna skaðlegt en 

eiturlyf eins og kannabis. Þá má einnig spyrja sig, af hverju eru lyf eins og tramadol 

og parkódín forte leyfð gegn lyfseðli? Það er mikil hætta á því að notendur þeirra 

verði háðir þeim.25  

 

8.1 Áfengisbannið  

Á árunum 1912 til 1922 var ólöglegt á Íslandi að flytja áfengi af öllu tagi inn í landið. 

Sala á víni hefur verið leyfð frá því árið 1935 og bjórbanninu var aflétt árið 1989.  

Tilgangurinn með áfengisbanninu var að fækka glæpum vegna ofdrykkju. 

Tilganginum var náð og afbrotum fækkaði fyrstu ár sem áfengi var bannað í landinu. 

Eftir það byrjaði fólk að brugga áfengi innanlands og seinna hætti fólk að taka mark á 

lögum um áfengisbann og með því hættu þessi lög að hafa þau áhrif á almenning 

sem lagt var upp með.  

Samkvæmt nytjastefnunni, virtist áfengisbannið í fljótu bragði vera til bóta fyrir 

samfélagið, þótt það hafi ef til vill breyst með auknu bruggi. Eftir að bjór varð aftur 

löglegur þann 1. mars 1989, byrjuðu Íslendingar að drekka meira en þeir höfðu áður 

gert. Hins vegar batnaði áfengismenningin, þannig að neytendur áfengis urðu 

ábyrgari en áður á meðan drykkjunni stóð. Bjór var mjög líklega drukkinn í 

talsverðum mæli, áður en banninu var aflétt, en það eru engar tölur til um þá 

neyslu.26 
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25

 Hannes H. Gissurarson 2016:191.  
26

 Hannes H. Gissurarson 2016:173-174.  



 

31 

Samkvæmt íslenskum áfengislögum er bannað að auglýsa áfenga drykki. Með þessu 

er átt við að ekki má birta auglýsingar í blöðum og tímaritum eða ljósvakamiðlum. En 

hægt er að kaupa áfengi í vínbúðum, á veitingastöðum og í vínstúkum.27  

 

8.2 Rannsókn um skaðsemi löglegra og ólöglegra fíkniefna  

Samkvæmt nýrri breskri rannsókn eru áfengi og tóbak hættulegri en kannabis og e-

pillur. David Nutt, breskur prófessor við Bristol-háskólann, segir að það séu til þrjú 

viðmið við mælingu á hversu hættulegt fíkniefni sé.  

Hið fyrsta er hvaða áhrif efnið hefur á líkamann. Annað er hversu ávanabindandi 

efnið er og þriðja viðmiðið er hvaða áhrif notkun efnanna hefur á samfélagið. Nutt og 

félagar settu tóbak og áfengi á lista yfir tíu hættulegustu efnin í heiminum. Í rannsókn 

þeirra var rætt við tvo hópa. Fyrri hópurinn voru geðlæknar og sá seinni voru 

sérfræðingar um lyf og vísindi, sem störfuðu hjá lögreglunni. Hópar þessir voru beðnir 

um að gefa efnum stig upp á hversu hættuleg þeir töldu þau vera. Heróín og kókaín 

fengu fyrstu tvö sætin. Áfengi var í fimmta sæti. Tóbak var í níunda sæti en kannabis 

var í ellefta sæti.28  

Rannsóknin styður það að áfengi og tóbak er ekki endilega skárra en kannabis. Samt 

sem áður er kannabis enn ólöglegt, en áfengi og tóbak er hægt að fá á almennum 

markaði og kaupa má þau efni með löglegum hætti.  

 

8.3 Kannabis og áfengi  

Embætti landlæknis bar saman marijúana og áfengi. Samkvæmt þeim samanburði 

gera bæði efnin það að verkum að neytandinn kemst í vímu og dómgreindin minnkar. 

Bæði efnin hafa í för með sér að viðkomandi getur orðið fyrir skaða, ef hann misnotar 

efnin til lengri tíma.  

Áfengi getur valdið líkamlegum skaða, en kannabis getur skert þroska, og þá 

sérstaklega heilaþroska þeirra sem byrja að neyta kannabis á unga aldri.29 Þannig að 

samkvæmt embætti landlæknis eru bæði efnin skaðleg, en á ólíkan hátt.  

Það má spyrja sig hver munurinn er á hópum fíkla, eins og alkóhólistum, neytendum 

harðra fíkniefna, tóbaksfíklum og þeim sem háðir eru lyfjum á borð við rítalín og 
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ólöglegum efnum á borð við gras.  Ef við ætlum að leyfa eina tegund eiturlyfja, þá er 

spurning hvers vegna ætti að banna efni eins og kannabis þar sem bæði efnin 

skaðleg fólki.  

 

8.4 Kannabis og tóbak  

Nýjar rannsóknir hafa sýnt fram á að kannabisnotkun getur leitt til hjarta- og 

æðasjúkdóma. Þeir sem reykja kannabis eru þrefalt líklegri til þess að deyja úr háum 

blóðþrýstingi en þeir sem nota tóbak. Þetta kemur fram í rannsókn The School of 

Public Health í ríkisháskóla Georgíufylkis í Atlanta.  

Hár blóðþrýstingur gerir það að verkum að hjartað í fólki slær hraðar og eykur 

líkurnar á því að viðkomandi fái hjartaáfall og skemmdir í hjartavöðva. Einstaklingur 

með háan blóðþrýsting ætti því ekki að neyta kannabis, þar sem efnið hækkar 

blóðþrýsting. Þá getur það gerst að blóðþrýstingurinn hækki upp úr öllu valdi og getur 

þetta leitt til dauða. Eigindleg rannsókn var gerð þar sem þátttakendur voru spurðir 

um hvort að þeir reyktu gras og/eða sígarettur. Þeir sem sögðust vera 

kannabisneytendur voru taldir 3,42 sinnum líklegri til þess að deyja úr háum 

blóðþrýstingi.  

Konan sem gerði þessa rannsókn heitir Barbara A. Yankey og lýsti hún því yfir að 

kannabisreykingar væru verri fyrir hjartað en sígarettur. Hins vegar nefndi hún það að 

kannabisneytendurnir í rannsókninni hennar væru of fáir til þess að hægt væri að 

segja að niðurstöðurnar væru óyggjandi. Hún taldi að frekari rannsóknir væru 

nauðsynlegar þar sem fleiri kannabisneytendur tækju þátt. Yankey sagði að 

lögleiðing kannabis í Bandaríkjunum væri byggð á því að efnið hefði góð áhrif á 

andlega heilsu en menn hefðu ekki veitt þeirri heilsufarsáhættu sem fylgir neyslu 

efnisins þá athygli sem þyrfti.30 

Samkvæmt lýðheilsustofnun Bandaríkjanna, (The Centers for Disease Control and 

Prevention eða CDC), deyja um 6 milljónir manna í heiminum á ári úr sjúkdómum af 

völdum tóbaksreykinga. Í Bandaríkjunum deyja um 480 þúsund manns árlega úr 

reykingum.  

Rannsókn var gerð á vegum Krabbameinsstofnunar Bandaríkjanna (National Cancer 

Institute eða NCI), undir forystu Maki Inoue-Choi. Sá er læknir sem starfar við 

rannsóknir á krabbameini og erfðafræði. Samkvæmt rannsókn hans eru 
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reykingamenn  sem reykja „lítið“ líka í aukinni hættu á því að fá reykingatengda 

sjúkdóma.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að þeir sem reykja 1 til 10 sígarettur á 

dag, eru 87% líklegri til að deyja á undan þeim sem reykja ekki. Einnig kom í ljós að 

þeir sem reykja innan við 1 sígarettu á dag, en reykja samt sem áður, eru 9 sinnum 

líklegri til að deyja úr lungnasjúkdómum en þeir sem reykja ekkert og reykingamenn 

eru 6 sinnum líklegri til að fá öndunarfærasjúkdóma en aðrir. Allt í allt gáfu 

niðurstöður rannsóknarinnar til kynna að ekki skipti máli hvort að fólk reykti „lítið“ eða 

„mikið“, það væri samt líklegra til að þess að veikjast og mögulega deyja en þeir sem 

halda sér algjörlega frá tóbaksnotkun.  
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9. Helstu rök fyrir og gegn því að banna kannabis  

 

9.1 Kannabis er skaðlegt  

Embætti landlæknis staðhæfir að það sé hægt að verða háður kannabis. En margir 

telja að það sé ekki hægt. Fíknin í kannabis gerir ekki boð á undan sér og hún getur 

myndast án þess að neytandinn taki eftir því að hann sé orðinn háður efninu. 

Líkamleg fráhvarfseinkenni eru talin væg, en þau andlegu geta orðið sterkari. Stöðug 

þreyta og erfiðleikar við að sinna daglegum verkum koma til sögunnar þegar 

kannabis neytandinn er hefur notað efnið í talsverðan tíma.31  

Talið er að kannabis ráðist á dópamínkerfið í líkamanum, en dópamínið er 

taugaboðefni sem gefur heilanum skilaboð um vellíðan. Önnur svæði heilans sem 

kannabis hefur áhrif á er greining, ákvarðanataka og sjálfstjórn á hegðun. Kannabis 

skerðir starfsemi heilans og er birtingarmyndir þess einbeitingarörðugleikar, lélegt 

minni og minnkuð námsgeta. Neytandinn getur einnig fundið til ofsóknarbrjálæðis og 

kvíða.32 Barbara A. Yankey segir að samkvæmt hennar rannsóknum eru kannabisreykingar 

engu skárri tóbaksreykingum.  

 

9.2 Kannabis hefur lækningamátt  

Aftur á móti hefur kannabis verið notað í læknisfræðilegum tilgangi. Efnið hefur verið 

notað á Vesturlöndum til lækninga, því að neysla þess getur hjálpað við ógleði, 

líkamlegan sársauka, lystarleysi og vöðvakrampa. Taka verður samt fram að 

kannabis er ekki samkvæmt skilgreiningu „lækningalyf“, þó að það hafi verið notað í 

ýmsum ríkjum Bandaríkjanna og örfáum öðrum löndum í þeim tilgangi.  

Ef við lítum á sáttmála Sameinuðu þjóðanna (SÞ) um ávana- og fíkniefni, kemur fram 

að notkun þessara efna er óheimil í aðildarríkjum SÞ. Þrátt fyrir að hafa skrifað undir 

þennan samning, hafa til dæmis Bandaríkin, Holland og Portúgal breytt sínum 

landslögum og þannig leyft neyslu, sölu, framleiðslu, ræktun og vörslu kannabis, en 

þá undir ströngu eftirliti og skammtað það.33  
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9.3 Friedman og fíkniefni  

Milton Friedman var hagfræðingur og talsmaður fyrir lögleyfingu fíkniefna í ljósi 

frelsisreglu Johns Stuarts Mills. Að hans mati kostar það Bandaríkin meira að banna 

fíkniefni en að lögleyfa þau. Þá er hægt að skattleggja sölu og kaup. Hann taldi að 

það myndi spara Bandaríkjunum 7,7 milljarða dollara að lögleyfa fíknefni og setja þau 

á almennan markað. Með skattlagningunni einni myndi ríkið græða um 6,2 milljarða 

bandaríkjadali. Friedman sagði að það væru engin frambærileg rök fyrir að banna 

kannabis. Hann taldi fáránlegt að handtaka fólk sem hefði náð 21 árs aldri, fyrir 

vörslu á kannabis.34  

 

9.4 Með og á móti  

Þeir sem eru hlynntir lögleyfingu kannabis, trúa því að með henni dragi úr 

glæpastarfsemi, ríkið spari sér fjármuni með skattlagningu á vörunni og sparnaði hjá 

lögreglunni. Einnig telja menn að þessi breyting yrði til góðs í heilbrigðiskerfinu og að 

hún geri það að verkum að fólk gæti sín betur í umferðinni. Efnahagssjónarmiðið er í 

anda Miltons Friedmans.  

Þeir sem eru á móti lögleiðingu, segja að þetta sé ekki rétt. Ef kannabis verði lögleitt, 

þá dragi úr umferðaröryggi þar sem fleiri aki undir áhrifum, lögleyfingin hafi slæm 

áhrif á heilbrigðiskerfið og glæpum fækki ekki í kjölfar lögleyfingar. Margir telja að 

með því að lögleyfa kannabis sé verið að opna dyr til þess að neyta annarra 

fíkniefna. Lögleyfingin muni gera það að verkum að fleiri unglingar falli úr skóla. Þessi 

rök með og á móti eru einungis skoðanir en hafa ekki verið prófuð með vísindalegum 

rannsóknum.  

Á Íslandi hefur umræðan um kannabis almennt verið neikvæð og þá sérstaklega í 

heilbrigðiskerfinu. Eins og áður var nefnt, telur landlæknisembættið að kannabis hafi 

skaðleg áhrif á sálarlíf fólks. Framkvæmdastjóri Geðhjálpar gaf út þá yfirlýsingu að 

ungmenni breytist í öryrkja eftir að hafa neytt kannabis í 2 til 3 ár.35 

  

                                                 
34

 Hardy, Quentin 2005. 
35

 Katrín Sigurðardóttir 2017. 
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10. Ætti að lögleiða kannabis á Íslandi?   

 

Í fyrsta lagi er spurning hvort lögleyfa ætti kannabis í lækningaskyni.  

 

10.1 Sativex  

Árið 2013 kom nýtt lyf á markaðinn á Íslandi. Lyfið heitir Sativex og er eins konar 

munnúði. Sativex er búið til úr hampi og kannabislaufum og inniheldur 

Tetrahýdrókannabínól (THC) Kannabídíól (CBD). Þessi tvö efni eru virka efnið í grasi. 

Lyfið er fyrir þá sem eru með MS og er notað til að draga úr einkennum sjúkdómsins 

og auka vöðastyrk sjúklingsins. MS er bólgusjúkdómur í miðtaugakerfinu sem veldur 

vöðvaspennu sem er um þessar mundir ólæknandi. Sativex er notað á MS sjúklinga 

sem hafa prófað aðrar lyfjameðferðir án árangurs. Aðeins er hægt að fá ávísun á lyfið 

ef sérfræðingur á sviði taugasjúkdóma hefur gefið það.36  

Ekki má taka Sativex ef einstaklingurinn er þungaður, nema með ráði læknis og þarf 

viðkomandi að hafa náð 18 ára aldri til þess að mega að fá lyfið uppáskrifað. Ekki má 

aka bifreið þegar nýbyrjað er að taka lyfið, vegna aukaverkana sem eru syfja, þreyta, 

skert geta til flókinna verkefna og slævðrar dómgreindar. Akstur undir áhrifum Sativex 

er ólöglegur í nokkrum löndum. Bannað er að drekka áfengi með Sativex þar sem 

blanda af þessu tvennu getur ýkt áhrif beggja efna. Einnig inniheldur lyfið 40 mg af 

alkóhóli.37 

Sativex lyfið er kannabis, en neytandinn fer ekki í vímu með töku lyfsins. Lyfið hefur 

fengið góðar viðtökur í nágrannalöndum, eins og í Danmörku og virkar lyfið vel á 

vöðvakippi.38 

Þar sem þetta lyf er þegar í notkun hérlendis fyrir MS sjúklinga má spyrja hver 

tilgangurinn sé með því að lögleyfa kannabis í lækningaskyni á Íslandi. 

Í öðru lagi er spurning hvort lögleyfa ætti kannabis til þess að fólk geti notað efnið til 

afþreyingar. 
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10.2 Lögleyfing í afþreyingarskyni í Bandaríkjunum  

Fylkin Colorado, Alaska, Oregon og Washington hafa verið rannsökuð. En í þessum 

ríkjum er gras löglegt til afþreyingar. Þar eru ekki enn til gögn að ráði sem sýna 

hvaða áhrif lögleyfingin hefur haft í för með sér. Þó er aðeins hægt að álykta út frá 

nokkrum gögnum í þessum ríkjum. Rannsókn var gerð á umferðarslysum, menntun 

ungmenna, efnahag og almennu heilbrigði til þess að meta afleiðingar þess að gras 

var lögleyft í þessum fjórum ríkjum. Samkvæmt rannsókninni hafa engar stórar 

breytingar átt sér stað með lögleyfingu kannabis. Þetta merkir að hvorki 

andstæðingar né stuðningsmenn hafa haft rétt fyrir sér samkvæmt þessum gögnum. Í 

rannsókninni var leitast eftir að kanna hvort og þá hvaða breytingar áttu sér stað í 

ríkjunum fjórum eftir lögleyfingu kannabis í lækningaskyni og afþreyingarskyni.  

Í Colorado var lækniskannabis lögleyft 2001. Eftir það jókst neysla á kannabis. Eftir 

lögleyfingu árið 2012 hafa tölurnar lítið breyst. Hvorki lögleyfing í lækningaskyni né 

afþreyingarskyni hefur valdið verulegum breytingum á neyslu fólks, að því er virðist. 

Niðurstöðurnar eru mjög svipaðar í Washingtonríki. Erfitt er að segja hvaða 

afleiðingar lögleyfing hefur haft í för með sér, því að gras var lögleitt þar árið 2015. 

Sama á við um Alaska. Tilgáta margra var að lögleyfing myndi hafa það í för með sér 

að verðið á efninu myndi lækka mikið. Niðurstöður sýndu það að í Colorado og 

Washington, hefur verðið haldist svipað eftir lögleyfingu. Í Oregon hækkaði verðið. 

Hvergi hefur verðið á efninu lækkað mikið eftir að það var lögleyft.  

Tilgáta var uppi um að kannabis minnki líkur á sjálfsvígum og að efnið geti læknað 

eða hjálpað til með geðraskanir á borð við geðhvarfasýki. Aðrir telja að 

kannabisneysla auki líkur á þunglyndi, kvíða og geðklofa. Sjálfsvígstíðni hefur farið 

hækkandi síðustu 15 ár í ríkjunum fjórum. Með þessu er ekki hægt að fullyrða að 

orsakasamband sé á milli kannabisneyslu og sjálfsvíga. Einnig er talað um í 

rannsókninni, að kannabisneysla til afþreyingar og vegna læknisfræðilegra ástæðna 

sé ekki endilega sambærileg þegar það kemur að heilsu neytenda.  

Margir hneigjast til þess að tengja fíkniefnanotkun við glæpi vegna þess að þeir sem 

neyta þeirra, teljast ofbeldishneigðari en aðrir, og stunda frávikshegðun.  

Í rannsókninni kemur einnig fram að lögreglan hafi haft áhyggjur af því að með 

lögleyfingu kannabis í þessum fjórum ríkjum yrði smyglurum gert auðveldara fyrir. 

Þeir sem aðhyllast lögleyfingu, hafna þessu. Þeir telja að glæpastarfsemi muni 
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minnka, vegna þess að kannabis sé löglegt og þar með skattlagt. Þá sé hvatinn til 

ólöglegrar starfsemi fjarlægður. Talsmenn lögleyfingar segja líka, eins og margir 

aðrir, að lögleyfing muni spara ríkinu pening þar sem afbrotum muni fækka og þar 

með skapist rúm fyrir lögregluna til að einbeita sér að stórfelldri brotastarfsemi. Í 

Colorado hefur glæpatíðnin í kringum fíkniefni ekki aukist eftir lögleyfingu. Í Seattle 

fjölgaði þjófnuðum 2013 og 2014, og kenna andstæðingarnir lögleyfingunni um það. 

Það er þó hæpið þar sem þjófnuðum fækkaði aftur um mitt ár 2014 og er því ekki 

hægt að segja að lögleyfing kannabis hafi haft merkjanleg áhrif á tíðni eignastulda. 

Þar sem Oregon á landamæri við Washington, má velta fyrir sér hvort fylkið hafi orðið 

fyrir áhrifum af lögleyfingu kannabis í Washington, áður en gras var gert löglegt. Hins 

vegar finnst ekkert orsakasamband á milli glæpastarfsemi og lögleyfingar kannabis í 

Portland eða í öðrum borgum Oregon.  

Andstæðingar hafa haldið því fram að við lögleyfingu aukist líkurnar á því að fólk 

keyri undir áhrifum kannabis. Stuðningsmenn lögleyfingar telja að umferðaröryggi 

muni aukast, því að fólk verði þá líklegra til að reykja gras en að drekka áfengi og 

keyra undir áhrifum þess. Í Colorado hafði læknisfræðileg lögleyfing kannabis engin 

áhrif á umferðarslys. Umferðarslysum hefur fjölgað síðan 2012, eftir að gras var gert 

leyfilegt, en ekki er hægt að álykta að fjölgunin tengist lögleyfingunni beint. Sama á 

við um Washington og Oregon. Í Alaska hefur umferðarslysum fækkað aðeins eftir 

lögleyfingu.  

Andstæðingar lögleyfingar hafa áhyggjur af því að þrátt fyrir 21 árs aldurstakmark til 

að kaupa gras, verði líklegara að ungt fólk byrji að reykja. Samkvæmt rannsókninni 

bendir ekkert til þess að lögleyfing kannabis hafi haft einhver áhrif á ungt fólk í skóla. 

Skoðað var hversu margir voru reknir úr skóla vegna eiturlyfjanotkunar en engin áhrif 

sáust af lögleyfingunni eftir að hún hafði gengið í gegn. Einnig var námsframmistaða 

nemenda skoðuð og þar virðist lögleyfing kannabis ekki haft nein áhrif. Þetta á við 

um öll ríkin fjögur.  

Lögleyfing kannabis í þessum fjórum ríkjum hefur leitt til þess að fleiri flytja til þeirra til 

þess að geta reykt gras löglega og einnig eru fleiri ferðamenn farnir að heimsækja 

Denver í Colorado í kjölfar lögleyfingar. Skýringin gæti legið í því að í Colorado eru 

búðir opnar almenningi. Einnig má benda á það að mörg þúsund manns hafa fengið 

atvinnu við þennan nýja geira. Verg landsframleiðsla ríkjanna hefur ekki breyst mikið. 

Í Colorado árið 2015 hagnaðist ríkið 135 milljónir bandaríkjadali á verslun með 

kannabis, tveimur árum eftir lögleyfingu. Washington hagnaðist um 70 milljónir 
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dollara fyrsta árið og Oregon var nýbyrjað að skattleggja viðskipti með kannabis 

þegar rannsókn þessi var gerð, þannig að engar tölur liggja fyrir um það.39 

Segja má samantekið, að hvorki tilgátur andstæðinga né stuðningsmanna 

lögleyfingar um þau áhrif, sem mætti vænta af lögleyfingunni, hafi staðist. 

Kannabismarkaðurinn breytti litlu sem engu um efnahag ríkjanna. Tíðni 

umferðarslysa er svipuð og áður. Lögleyfingin hefur ekki heldur gert það að verkum 

að ungmenni verði latari og hegði sér verr í skóla.  

  

                                                 
39

 Dills, Angela, Goffard, Sietse and Miron, Jeffrey 2016.   
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11. Niðurstöður 

 

Lög nr. 65/1974 um ávana- og fíkniefni virðist ekki vera í samræmi við frelsisreglu 

Mills. Mill myndi segja að með þessum lögum væru höfð of mikil ríkisafskipti af lífi 

fólks.  

Í lögunum kemur fram að inn-og útflutningur, sala, kaup, afhending, skipti, móttaka, 

framleiðsla og varsla er bönnuð. Það er næstum því óhætt að segja að kaup, varsla 

og mótttaka efnanna ættu ekki að teljast refsiverð háttsemi, ef þau eru til einkanota. 

En aðeins ef þau eru til einkanota. 

Mills segir þó í frelsisreglu sinni að leyfilegt sé að bjarga mönnum undan sjálfum sér. 

Þegar svo stendur á mætti heimila lögreglunni að taka efnið af neytandanum, í þeim 

tilgangi að koma í veg fyrir að hann skaði sig með neyslu þess.  

Ef menn gefa sér að kannabis hafi í raun skaðleg áhrif á líkamlega og andlega heilsu 

manna, þá er sala, innflutningur, útflutningur, afhending og skipti, brot á frelsisreglu 

Mills og þar af leiðandi réttlætanlegt að refsa fyrir slíkt.  

Afnám þeirrar bannstefnu sem ríkt hefur í fíkniefnalöggjöf á Íslandi, eins og Pawel 

Bartoszek og Kristján Þór Júlíusson leggja til, virðist vera í samræmi við 

frelsisregluna. Milton Friedman kom einnig með þá tillögu að lögleyfa kannabis, með 

einstaklingsfrelsisrökum. Hins vegar standast rök Friedman ekki frelsisreglunna, ef 

kannabis er eins skaðlegt og að sögn Embætti landlæknis og Barbara A. Yankey.  

Það sem Kristján gerði var í raun að tengja frelsisregluna við umræðuna um fíkniefni. 

Hann telur að yfirvöld eiga ekki að refsa þeim sem eru í neyslu. Það fellur að 

frelsisreglunni, því að neysla þeirra varðar aðeins þá sjálfa, líkamlega. Hins vegar er 

erfitt að halda því fram að neyslan varði ekki til dæmis ættmenni þeirra. Það getur 

verið að viðkomandi sé alltaf að biðja foreldra sína um pening eða að viðkomandi 

leiðist út í frekari afbrot til að fjármagna sína neyslu. Verið getur að neysla 

viðkomandi valdi vandamönnum hans þunglyndi og kvíða. En Mill sagði að aðeins 

þær athafnir sem hefðu bein áhrif á aðra ættu að vera refsiverðar, en ekki þær sem 

hafa óbein áhrif. Þá er spurning hvort að sársaukinn og óþægindin sem 

aðstandendur þurfa að þola teljist bein eða óbein áhrif. Líklegast teljast þessi áhrif 

óbein því að aðeins sá sem er í neyslu skaðar eigin líkama og líf hans brotnar niður í 

kjölfar þess. Hann gæti þurft að fara á götuna eða stunda vændi til að fjármagna 

neysluna á eigin spýtur. En að afnema bannstefnu í fíkniefnamálum er áreiðanlega í 

samræmi við frelsisregluna. 
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Ekki er hægt að fullyrða að kannabis sé skárra fyrir heilsu fólks, líkamlega og 

andlega, en áfengi og tóbak. Rannsóknir vantar til að hægt sé að sýna fram á það 

með óyggjandi hætti, hvaða áhrif kannabisneysla hefur á heilsu fólks. Þá er spurning 

hvort kannabis sé í sama eða svipuðum flokki og tóbak og áfengi.  

Gallarnir við kannabisneyslu eru að neyslan er skaðleg heilsu fólks. Dópamínkerfið er 

hvatakerfið okkar. Þar af leiðandi minnkar frumkvæði og kraftur fólks við 

kannabisneyslu. Þeir sem nota gras, verða oft latir í námi og í lífinu, þunglyndir og 

einangraðir. Ekki er hægt að fullyrða að þeir verði öryrkjar, en án efa hefur 

kannabisnotkun og sérstaklega langtímaneysla skaðleg áhrif á neytendann. Einnig 

má benda á rannsókn Yankey þar sem bent er á hækkaðan blóðþrýsting 

kannabisneytenda. Þeir sem eru þegar með háan blóðþrýsting, geta bókstaflega 

stefnt lífi sínu í hættu með því að nota kannabis. Ekki er hægt að segja að beint 

orsakasamband sé á milli notkunar kannabis og dauða, en ofangreind rannsókn 

styður það að kannabis sé ekki 100% öruggt eiturlyf, eins og margir vilja halda.  

Þótt samanburðarrannsóknin, sem tekur Oregon, Washington, Colorado og Alaska til 

skoðunar, gefi til kynna að lögleyfing kannabis hafi ekki haft nein áhrif á ungmenni, er 

samt ekki hægt að fullyrða að það gerist ekki að lokum. Eins og fram hefur komið í 

ritgerðinni, þá er erfitt að meta afleiðingarnar af lögleyfingu kannabis í 

Bandaríkjunum, því að það er svo stutt síðan gras varð löglegt. Það er ekki ennþá 

hægt að meta langtímaáhrif lögleyfingar, og áhrif hennar á almenning. 

Afglæpavæðing eiturlyfja í Portúgal hefur haft jákvæð áhrif. Í Amsterdam ákvað 

ríkisstjórnin að þola notkun kannabis og leyfa rekstur kannabiskaffihúsa og varð með 

því Amsterdam einhverskonar höfuðborg kannabis, troðið af ferðamönnum með það 

markmið að fá að reykja kannabis á kaffihúsunum. Með tilkomu lyfsins Sativex, þá 

minnkar enn hvatinn til þess að lögleyfa kannabis í lækningaskyni hér á Íslandi. 

Sativex er, eins og fram hefur komið, lyf framleitt úr kannabis, en án vímuáhrifanna 

sem fást þegar fólk reykir t.d jónu.  

Ef á hinn bóginn er litið til nytsemi í víðustu merkingu, eins og John Stuart Mill gerði 

og við lítum á lagafrumvarp Pawels frá efnahagslegu sjónarhorni, þá hljómar 

frumvarpið hans ekki jafn heimskulega og virðist við fyrstu sýn. Að setja kannabis á 

almennan markað er betra en að halda efninu í undirheimunum. Með þessu er ekki 

átt við að Ísland ætti að fagna lögleyfingu kannabis, heldur einungis sætta sig við 

það. 
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Mikið er framleitt af kannabis hérlendis. Hægt væri að skattleggja ræktendur og 

stjórna markaðssetningu á vörunni. Þetta gæti hjálpað efnahaginum á Íslandi. 

Kannabisviðskipti kæmu þá upp á yfirborðið og þau gætu þá orðið til þess að 

hagvöxtur í landinu ykist, rétt eins og túrisminn gerði á sínum tíma. Miðað við hversu 

margir sögðust hafa prófað kannabis í könnun á vegum embættis landlæknis, er ljóst 

að það er eftirspurn eftir vörunni. Í skýrslum lögreglu segir að ræktun sé stunduð í 

hverju einasta umdæmi á landinu. Það væri ekki verið að rækta svona mikið, ef það 

væri ekki eftirspurn eftir vörunni. Með því að styðja lagafrumvarp Pawels, er ekki 

verið að segja að það sé skynsamlegt að reykja kannabis, eða að það muni 

gjörsamlega umbreyta efnahaginum á Íslandi. Með því er verið að viðurkenna að það 

er eftirspurn eftir þessari vöru.  

Enginn hefur getað sannað að kannabis sé banvænt efni (öfugt við tóbak og áfengi, 

ef það er notað í óhófi). Þar með er engin ástæða til þess að halda vörunni á svörtum 

markaði svo að glæpamenn geti grætt á henni. Að setja kannabis á almennum 

markað er betra fyrir samfélagsheildina. Ríkið getur þá hagnast á viðskiptum með 

vöruna og þá dregur einnig úr umsvifum í undirheimunum. Með því að afnema 

bannstefnu á vörslu og neyslu á kannabis, getur lögreglan einbeitt sér að öðrum 

málum eins og stórum fíkniefnasölum, í stað þess að eyða tíma og athygli í 

smávægileg brot eins og þau sem Elín, Ingvar og María frömdu. Kannabis er í raun 

sambærileg vara og áfengi og tóbak. Ef áfengi og tóbak er leyft, þá ætti kannabis að 

vera leyft. Augljós munur er á sterkum eiturlyfjum eins og amfetamíni, kókaíni og 

öllum þessum sterku fíkniefnum sem geta leitt til dauða bara með því að taka það inn 

í eitt skipti. Kannabis er augljóslega ekki í sama flokki, rétt eins og áfengi og tóbak. 

Samkvæmt nytjarökum ætti að lögleyfa kannabis með tilliti til efnahagslega þáttarins. 

Á hinn bóginn er ljóst að embætti landlæknis og formaður Geðhjálpar telja að 

kannabis hafi áhrif á heilastarfsemi og námsgetu fólks og geri það að öryrkjum. Í því 

ljósi er lögleyfing og refsileysi vegna kannabisneyslu mjög slæmt fyrir heildina. Ef við 

sláum því föstu að neytendur kannabiss verði latir og/eða hætti í námi, þá ætti bæði 

framleiðsla og neysla þess að vera bönnuð, samkvæmt nytjarökum. Það borgar sig 

ekki fyrir heildina að þurfa að greiða fólki örorkubætur, sem hægt hefði verið að 

komast hjá með því að sniðganga efnið. En samkvæmt frelsisreglunni er ekki 

sanngjarnt að fólk eins og Ingvar og María þurfi að fara á sakaskrá fyrir að eiga 

neysluskammt af efninu. Ingvar er stjórnmálafræðinemi sem vill eiga bjarta framtíð og 

María fékk BA gráðuna sína á meðan hún neytti kannabis daglega. Báðir þessir 
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einstaklingar hafa getað sinnt námi og verið í vinnu á meðan þau neyttu kannabis. En 

núna getur Ingvar ekki sótt um hvaða starf sem er, án þess að óttast að hann verði 

beðinn um hreint sakavottorð. María lifir í ótta að vinnustaður hennar muni biðja hana 

um hreint sakavottorð og hún muni þá missa vinnuna. Hún er einnig hrædd um að 

sækja um mastersnám til þess að fá kennararéttindi sín, vegna þess að sumar deildir 

biðja um að framvísað sé hreinu sakavottorði með umsókninni. Hvorki Elín, María né 

Ingvar, seldu eða framleiddu kannabis. Að þeirra sögn neyttu og neyta þau efnisins 

aðeins fyrir sig. Samkvæmt frelsisreglunni eru þessir þrír einstaklingar ekki að skaða 

neinn með sinni neyslu. Þar af leiðandi ætti refsing þeirra að teljast mun harkalegri en 

hegðun þeirra gaf tilefni til. Að refsa háskólanema sem fær sér jónu á meðan hann 

labbar Laugaveginn er ekki rétt, með tilliti til frelsisreglunnar. Að setja Maríu á 

sakaskrá í tæp fimm ár, á heldur ekki rétt á sér, samkvæmt frelsisreglunni.  

Samkvæmt frelsisreglu Johns Stuarts Mills eru rökin fyrir því, að lögleyfa ætti 

kannabis á Íslandi, veik. En ef frelsisreglan yrði látin ráða úrslitum um stefnu 

stjórnvalda, er líklegast að bannstefnan við kannabis yrði afnumin. 
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