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Umsögn um frumvarp til laga um rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur, 202. mál. 

Það væri virkilega hægt að fagna frumvarpi um veipur ef það styddist við staðreynd vísindi og 
hefði umhyggju fyrir lýðheilsu að leiðarljósi. Frumvarpið gerir það ekki heldur stefnir að 
lagasetningu sem byggist á hræðslu við hið ókomna. Lögin þurfa að fela í sér fræðslu til 
almennings og heilbrigðisaðila varðandi afstæða áhættu skaðleysis og skaðsemis hinna ólíku vara.  
Þau þurfa að hafa að meginmarkmiði sínu að draga úr tóbaksreykingum og þar með fækka 
reykingatengdum sjúkdómum og ótímabærum dauðsföllum. Þau þurfa að ganga út frá 
skaðaminnkun sem lausn og þannig vera hvatning til reykingafólks að fara yfir í skaðlausari 
aðferðir.1 


Þau eiga að forðast alla nálgun sem getur leitt til ófyrirséðra skaðlegra áhrifa, væru hvetjandi og 
heilsufremjandi fremur en skilaboð hafta, hamlana og refsinga. 


Það er ótækt að leggja að jöfnu eða setja meiri hömlur gagnvart veipum en reyktóbaki, gefa með 
því jafnvel í skyn að meðhöndla þurfi veipur með reglum varúðar og hafta eins og um sömu 
skaðlegu afleyðingarnar væri að ræða. 

Tryggja þarf gæði vökva og tækja með tilhlýðilegum gæðakröfum til neytendaverndar, ásamt 
skýrum skilaboðum að þeim sé ætlað að koma í stað reykinga. 


Ef raunverulega þarf sérlög, sem ekki er einsýnt, þurfa þau að vera á grundvelli réttra upplýsinga 
út frá afstæðri áhættu hinna ólíku vara og fela í sér hvatningu til fólks í stað hafta, til að velja sér 
skaðminni og heilsusamari leið til að hætta reykingum.2 Frumvarp sem þannig er byggt upp munu 
Veipum Lifum vissulega fagna, en þessa þætti og hugsun skortir sárlega í það frumvarp sem hér 
er til umsagnar.
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Efnisyfirlit: 

I. Almennt  
1 - Hvert er viðfangsefnið? Skaðsemi reykinga eða veipa?


	 	 2 - Ófyrirséðar afleyðingar laganna.

	 	 3 - Afstæð áhætta og rétt skilaboð í lögum.

	 	 4 - Nýtt á markaðnum! - fólki hugnast að veipa í stað þess að reykja.

	 	 5 - Veipur “leyfðar og löglegar” en hlekkjaðar við staur sömu laga! - Hvers vegna?

	 	 6 - Frumvarp á skjön við staðreyndir vísinda - úrelt tilskipun.

	 	 7 - Frumvarpið skaðlegt lýðheilsu.

	 	 8 - Brot hugsanlega á stjórnarskránni og á skjön við alþjóðlega sáttmála.

	 	 9 - Lög um veipur - hvernig þá?


II. Breytingar á Íslandi - tíðni reykinga vs veipa 
• Hrun sígarettusölunnar

• Hvaða áhrifaþættir - snus - veipur

• Tíðnitölur - reykinga - veipa


III. Grunnhugsun frumvarpsins byggir á ótta, ekki vísindum 
 Engin skaðsemi af veipum, fyrir notendur né vegna óbeinna áhrifa

 Veipur leiða EKKI börn út í reykingar

 Mýtan um nikótínið: Engir sjúkdómar, ávana- eða fíknáhrif

 Óbein veipun engum skaðleg - ástæðulaus ótti


IV. Markmið laga um veipur - heilsufremjandi 
Skipt upp í þrjá aðalflokka út frá afstæði skaðleika-skaðleysis: 

A. Reyktóbak - (sígarettur o.fl.) - deyðir >50% notenda

B. Reyklaust tóbak (nef-munntóbak, snus) - ~98% skaðminna

C. Hætta-Reykja vörur


1) Veipur - allir flokkar þeirra >95-99% skaðminni

2) Hitað tóbak (HnB, Heat-not-Burn) >90% skaðminna

3) Nikótínlyf, töflur, plástrar, tyggjó o.s.frv. (Lyfjalög) - ekki skaðlaus

4) Önnur afbrigði sem eru í þróun og koma fljótlega á markað.	 	 


V. Nokkur lykilatriði 
VI. Lokaorð 
VII. Tilvísanir 

Orðskýringar: Veipa er það orð sem hugnast all flestum notendum að kalla fyrirbærið, þó etv væri jafnvel betur lýsandi orðið 
Eimsproti, með tengingu við eimun og töfra-sprota. 

En, orð eins og rafsígaretta ber að forðast notkun á, því það er mjög gildishlaðið orð og tengd fordómum og skaðlegum áhrifum 
sígarettunnar. Gjarnan notað af þeim sem vilja tala veipur niður með einum eða öðrum hætti og lýsir þá frekar afstöðu viðkomandi en 
fyrirbærinu sjálfu. 

Vægara afbrigði og nothæft er rafrettur sem eins kona gælunafn raf-sígarettunnar og etv ætti að forðast notkun þess einnig. Mikill 
munur er á veipum og sígarettum og best er sú orðnotkun sem gefur það skýrt til kynna.

Munum því notast við orðið VEIPA í þessari umsögn þó EIMSPROTI gæti birst þar einnig. 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I. Almennt (1-9) 

1 - Hvert er viðfangsefnið? Skaðsemi reykinga eða veipa? 
Með lögum er sala á sígarettum leyfð (stærsti hluti reyktóbaks) sem vel er þekkt öllum að veldur 
notendum við “eðlilega notkun” miklum skaða, sjúkdómum og styttingu lífdaga. Þessi staðfesta 
skaðsemi kemur fram hjá yfir helmingi notenda (WHO >50%). Þessi “þögli faraldur” 3 í þjóðfélagi 
okkar veldur árlega dauða nokkrum hundruðum einstaklinga, eða dauða um 20-30 einstaklinga í 
hverjum mánuði ársins. Reykingar valda fleiri dauðsföllum í vestrænum ríkjum en samanlagt látast 
af völdum AIDS, alkóhóls, bílslysa, fíkniefna, morða og sjálfsvíga. 

“Þögli faraldurinn” er réttnefni vegna þess að þessi fjöldi er lítt í fréttum og kemur flestum á óvart 
þegar þessar tölur eru dregnar fram í dagsljósið. Þögnina má einnig að hluta rekja til þess að 
margir telja þetta afleiðingu sjálfskaparvítis þó að leiðin sé vörðuð opinberum leyfum sem fela 
sjálfkrafa í sér hvatningu.

Fordæming atferlisins og reyndar neytendum einnig hefur þannig verið stimplað sem réttlætanleg. 


2 - Ófyrirséðar afleyðingar laganna 
Ekki er ætlunin með þessu frumvarpi að valda andstæðum áhrifum hinna góðu fyrirheita. En felur 
það í sér ofyrirséðar afleiðingar? Getur í stað góðrar hugsunar dregið beinlínis úr og jafnvel 
hindrað fólk að skipta yfir í skaðminni og nánast skaðlausari valmöguleika? Ef svo er veldur það 
óhjákvæmilega skaða á lýðheilsu í stað þess sem var ætlast til í grunnhugsun sinni. 


3 - Afstæð áhætta og rétt skilaboð með lögum 
Það er algerlega nauðsynlegt að fram komi með skýrum hætti afstæð áhætta, skaða og skaðleysis 
þessara ólíku vara. Þetta þarf að vera sýnilegt í lögunum og í framkvæmd þeirra. Það er ekki hægt 
að setja þesa vöruflokka í lög eins og um sama skaðleika af þeim sé að ræða. Annars vegar vöru 
sem veldur sjúkdómum og styttingu lífdaga og hins vegar þeirrar sem dregur úr slíku í sama mæli 
og er jafnvel skaðlaus.


4 - Nýtt á markaðnum! - fólki hugnast að veipa í stað reykja 
Rangt er að halda því fram að veipan sé nýtt fyrirbæri og með því gefið í skyn að lítið sé vitað um 
þær ennþá. Ekki nema þá að tilgangur slíkra ummæla sé að tala niður mikilvægi veipa til að hætta 
reykingum. Veipur hafa verið á markaðnum yfir áratug á heimsvísu og margar þúsundir rannsókna 
verið framkvæmdar á þeim. Þetta er því ekki beint óþekkt þó sumir telji svo vera og sé í hugum 
sumra. Notendur nema mörgum tugum miljóna einstaklinga í heiminum. Rannsóknir sem gerðar 
hafa verið á íbúum 28 ríkja Evrópusambandsins 2014 4 og 2017 5 sýna að >15 miljónir íbúa ESB 
landanna veipa og >7,5 miljón þeirra hafa alfarið hætt að reykja með veipum. Auk þess eru >9 
miljónir manns í tvöfaldri notkun og hafa minnkað sínar reykingar. 


Einnig hafa miljónir barna og fullorðinna hætt að reykja með veipum í Bandaríkjum Norður-Ameríku 
(BNA) eins og glöggt má sjá í risastórum mannfjöldarannsóknum eins og Monitoring The Future 
(MTF) og rannsóknum US CDC (NYTS).


Rannsóknir hafa verið gerðar á þessum áhugaverðu breytingum sem hafa átt sér stað meðal 
vestrænna ríkja eftir innreið veipunnar, Filippidis et al.6 og svo þær miljónir í ESB sem segja að 
veipan hafi hjálpað þeim að hætta að reykja, Farsalinos et al.40


5 - Veipur “leyfðar og löglegar” en hlekkjaðar niður við staur sömu laga! - Hvers vegna? 
Með yfirbreiðslu laga sem eiga að gera veipur “löglegar og leyfa þær" er verið að þrykkja alla 
umgjörð þeirra af krafti til jarðar með sömu fordæmingu og skaða eins og um dauðleika 
reykingavandans sé að ræða. 

Gengið er þó öllu lengra í takmörkunum og stýringu en góðu hófi sæmir, jafnvel enn lengra en er 
að finna í sjálfri tilskipun Evrópusambandsins sem frumvarpið er byggt á. Hvers vegna? 38 


6 - Frumvarp á skjön við staðreyndir vísinda - úrelt tilskipun 
Frumvarpið er mjög á skjön við allar staðreyndir vísinda og reyndar þeirri umhyggju fyrir heilsu og 
lífi fólks sem í markmiði og hugsjón slíkra laga ættu að felast.

Spyrt er kyrfilega saman meginatriðum gildandi tóbakslaga og augljós tvöfeldni þeirra skilaboða 
því öllum ljóst. Í frumvarpinu er málið tekið út úr tóbakslögum en meðhöndlað með sama hætti og 
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þeirri vöru sem deyðir >50% af notendum sínum. Þar með er verið að leggja veipur að jöfnu í 
lögum við vöru sem fólk er að reyna forða sér frá!

Heilbrigðisráðherra velur að byggja á ráðum úreltra skoðana og ala þannig á hræðslu við hið 
óþekkta, atriði sem voru eitthvað inni í umræðunni 2010-2014.7,8 Sagt að hér sé heilsa fólks látin 
gæta vafans, sem í raun veldur gagnstæðum áhrifum út frá þekkingu okkar í dag. Mögulegum 
ávinningi lýðheilsu er með því kastað fyrir róða. 

Látum heldur skaðleysi gæta vafans, ekki ímyndaða skaðsemi sem engin er út frá staðreyndum 
vísinda, né heldur skv áhættumati framtíðar þar um, ef hún finnst yfirhöfuð.


Sjálfsákvörðunarréttur sjálfstæðs ríkis, þó í EFTA sé, er virkilega orðinn aumur ef yfirstjórn ESB 
geti valtað yfir sjálfstæði þjóðarinnar og þannig skipað Alþingi fyrir um lög sín. Getur það staðist 
að svigrúm þingsins sé svo takmarkað að því leyfist eingöngu að snyrta tilskipunina örlítið til? 

Ef svo er komið gætum við átt erfitt með að hafna ólögum sem þessum. Jafnvel sem brjóta í bága 
við stjórnarskrá landsins, alþjóðleg yfirlýst mannréttindi, tjáningarfrelsið, auk þess að hunsa 
alþjóðlega viðskiptasamninga og rétt einstaklinga til að leita sér heilbrigðari leiða!


7 - Skaðlegt lýðheilsu 
Annað en að hafna slíkum lögum ætti vart að vera kostur, því svo augljóslega verða þau skaðleg 
lýðheilsunni. Þá er einnig fráleitt að reyna halda því fram að sjálfsákvörðunarréttur þjóðarinnar og 
sjálfstæði Alþingis hefði ekki vald til að taka ákvörðun um að hafna slíkum tilskipunum. Ekki síst í 
ljósi þess að þessi gamla og úrelta tilskipun er í hróplegri andstöðu við fram komin vísindi. Styrkur 
vísindaþekkingar okkar á þessu sviði hefur stöðugt styrkst hin síðari ár.

Við teljum ólíklegt að það þurfi að hafa áhyggjur af refsiákvæðum ESB ef frumvarpi þessu verður 
hafnað. Hvort heldur slíkt væri tekið upp hjá EFTA dómstólnum eða ECJ (European Court of 
Justice). Sá dómstóll yrði að athlægi um heim allan sem ekki færi eftir yfirgnæfandi staðreyndum 
vísinda í stað veikra skoðana og hugmyndafræði, sem úrelt eru orðin fyrir löngu síðan. 

Því væri harla ólíklegt að vænta þyrfti einhverra refsiákvæða af hálfu ESB, jafnvel þó frumvarpið 
yrði fellt í atkvæðagreiðslu Alþingis. 

Þó er næsta víst að sumir gætu verið uggandi um slíkt, etv helst þeir sem vilja frumvarpinu 
framgöngu eins og það er eða þá með lágmarks breytingum. 


Öllu mýkri og jafnvel ákjósanlegri leið, eins og málum er komið, er einfaldlega að kasta þessu 
lagafrumvarpi undir teppið aftur og bíða eftir því að það hlaðist upp enn frekari vitnisburður úr 
vísindaheiminum, sem þó er orðinn ærin fyrir. Engin ákvæði ESB eða tilskipana eru til um hvað 
það megi dúsa lengi undir teppinu góða, eða hve oft má kasta frumvarpinu þangað. Jafnvel gæti 
væri affarasælt að bíða þess að ESB sendi frá sér nýrri tilskipun sem vonandi byggi betur á 
vísindum í stað skaðlegrar og úreltrar hugmyndafræði.


8 - Brot hugsanlega á stjórnarskránni og á skjön við alþjóðlega sáttmála 
Rannsóknum á veipum hefur fleygt verulega fram síðan 2014 og standa tilmæli WHO FCTC 7 og 
tilskipun ESB 8 frá þeim tíma engan vegin undir sér vísindalega séð. Það svo alvarlega að ef eftir 
væri farið hlytust af alvarlegar afleyðingar fyrir lýðheilsu þeirra landa sem upp taka. Eins og t.d. hjá 
frændum vorum dönum þar sem reykingar yngra fólks eru að aukast áfram þrátt fyrir innleiðingu 
tilskipunar ESB fyrir 2 árum.37 

Slíkt frumvarp sem þetta bryti í bága við stjórnarskrána, tjáningarfrelsið og sjálfsákvörðunarrétt og 
yrði auk þess í blóra við sáttmála WHO.


Svo segir nefnilega í sáttmála WHO (Ottawa Charter): 


“Health promotion is the process of enabling people  
	to increase control over, and to improve, their health”


Verður því að vara alvarlega við frumvarpi þessu sem er skv ráðleggingum WHO og tilskipun ESB. 

Við vekjum athygli nefndarmanna á mestu mótmælum gegn samþykkt WHO sem nokkurn tíman 
hefur borist þeim, um 92.000 athugasemdir fagfólks, rannsóknaraðila etc. En þau voru hunsuð.

Telja andstæðingar veipa sig vera að gæta hagsmuna neytenda og þannig lýðheilsunnar? Eða 
liggja aðrar hvatir að baki afstöðu sömu aðila? Hverju er annars verið að forgangsraða?
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Carl V Phillips er með áhugaverða hugleyðingu á þetta í grein sinni nýlega: 9


“Harm reduction is increasingly recognized as a simple corollary of the 
most basic human rights, but tobacco controllers seek to pervert the 
very notion of human rights in their fight against it.“ 

9 - Lög um veipur - hvernig þá? 
Lög um veipur sem hámarka bætta lýðheilsu og lágmörkun skaðans er mögulegt að ná fram með 
eftirtöldum hætti:


✓ Styðjast við sannreynd vísindi í stað þess að láta hræðslu og ímyndaða hluti ráða för.


✓ Fræðsla á afstæðum skaða og skaðleysi mismunandi vörutegunda, til heilbrigðisaðila og 
almennings. 


✓ Láta hvatningu til notkunar skaðminni aðferða ráða för, í stað boða, banna og refsinga. Slíkt 
mundi bara kalla á kostnaðarsamt eftirlitskerfi og refsingar að nauðsynjalausu og það gegn 
fólki sem eingöngu er að forða sér frá skaða og dauða af völdum reykinga. Þannig yrði þetta 
fólkið jafnvel gert að lögbrjótum.


Þær gríðarlegu breytingar sem hafa orðið á neysluvenjum okkar á allra síðustu árum, reykinga vs 
veipunar, sýna okkur gleggra en nokkuð annað hvaða árangur hefur þegar náðst á aðeins örfáum 
árum. Hér á landi sem erlendis hefur þetta áunnist eingöngu útfrá upplýstri ákvörðun tuga 
þúsunda einstaklinga, það jafnvel gegn ráðleggingum og hræðsluáróðri sem ýmsir heilbrigðisaðilar 
í þjóðfélaginu hafa haldið á lofti.


Slíkt ábyrgðarleysi í málflutningi aðila er mikið og alvarlegt. Málflutningur þessi hefur gjarnan 
byggst á kunnáttuleysi eða vanþekkingu og vali á miður haldgóðum rannsóknum. Jafnvel hreinum 
hræðsluboðskap sem auðvitað hefur ekkert með vísindi og sannreynda þekkingu að gera. Stefna 
þeirra hefur verið að handvelja rannsóknir og beita forsjárhyggju á grunni hræðslu og ótta. Einnig 
er látið að því liggja að gagnvart vissum málsstað sé vafinn leyfður þó þvert á þekkingu okkar sé 
það gert; í þeim eina tilgangi að styðja við úrelt hugmyndakerfi þeirra sjálfra og í raun sem ætti að 
tilheyra fortíðinni til. Forsjárhyggja með varhug er fullkomlega eðlilegt að viðhafa, en alls ekki 
þegar fyrirbæri óttans ná yfirhöndinni í röksemdum fólks, þá byggjum við upp ástæðulausar 
hindranir sem skaða. 


Hér þarf að veita fólki réttar og heiðarlegar upplýsingar, óþarfi að reyna að hafa vit fyrir fullorðnu 
fólki, ásamt tilhlýðilegri virðingu fyrir sjálfsákvörðunarrétti og sjálfsögðum mannréttindum fólks til 
að taka ákvörðun um sitt eigið heilbrigði. Þá leið á að fara í stað þess að reyna að þvinga fram 
einhvern bastarð laga í formi boða, banna og refsinga.


Við getum bara rétt ímyndað okkur hvaða árangur gæti náðst fram ef löggjafinn og 
heilbrigðisyfirvöld mundu mæta reykingavandanum með réttri fræðslu og hvetjandi hætti í stað 
þess að reyna að leggja grjót lagabókstafa í götu þess; með tvíbentum skilaboðum í lögum sem 
segist vera að leyfa og lögleyða, en á sama tíma hlekkjar notkun veipa með höftum og hindrunum. 


Slík lög jafngilda einfaldlega de facto banni á veipum. “Leyfa” en fordæma í verki.

En, hvers vegna erum við í þessari stöðu? Getur virst flókið mál, en þó ekki þegar þess er gætt að 
oftast er um ólíka hagsmuni á bakvið að ræða; umræðan því gjarnan rangfærð með ýmsum hætti 
og því virkað varasamt og flókið, en er í einfaldleika sínum ekki svo.38
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II. Breytingar á Íslandi á tíðni reykinga vs veipa 

Hér er viðeigandi að minna fyrst á markmið sem WHO setti fram fyrir nokkru síðan, en það var að 
draga úr tíðni reykinga um 30% fyrir árið 2025.10


• Skoðum fyrst hrun sígarettusölunnar hér á landi á síðustu árum skv tölum ÁTVR.11 (POS-
bann,12 er sýnileikabann á tóbaksvörur sem var innleitt hér á landi árið 2001 ásamt 3 öðrum 
breytingum tóbakslaganna). Breytti þetta þó engu um tíðni reykinga (jókst ef eitthvað).


• Hvaða áhrifaþættir gætu helst legið að baki þessu hruni sölutalna ÁTVR? Samfara því gætti 
áhrifa mikils uppgangs í sölu “snus” (nef-munntóbaks), sem aðallega er þó notað af ungum 
karlmönnum og svo síðan áhrifa af innreið veipunnar á áframhaldandi söluhrap sígarettanna.





• Ef skoðaðar eru svo tíðnitölur reykinga síðustu 3 árin út frá tölum Landlæknisembættisins 13 (birt 
feb 2018) kemur þar fram að árið 2014 reyktu reglulega 35.000 manns hér á landi. Árið 2017 
hafði þeim fækkað niður í 22.000 manns => 9%. Tíðni reykinga hér á landi hafði þannig fallið 
um heil 40% á aðeins 3 árum! Aðeins 12.000 manns reykja eingöngu, önnur 10.000 eru í 
tvöfaldri notkun reykinga og veipa.
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Markmið WHO, um að fækka reykingum um 30% fyrir árið 2025, hefur þannig verið slegið á met 
tíma og gott betur, það á aðeins síðustu 3 árum!


Vert að geta að af þessum 22.000 einstaklingum þá eru 45% þeirra sem veipa einnig (dual notkun), 
sem oftast er séð sem millistig þess að hætta reykingum alfarið. Rannsóknir sýna nefnilega að 
líkurnar á því að þeir einstaklingar hætti alfarið að reykja aukast um 60%.


20.000 manns veipa hér á landi, 10.000 veipa reglulega og hættir að reykja. Svo eru aðrir 10.000 í 
tvöfaldri notkun og væntanlega minnkað reykingar sínar frá því sem var áður.


Þeir einstaklingar sem veipa, en hafa aldrei reykt, fjölgaði úr 0,3->0,4%, sem er áfram langt undir 
1% heildarfjöldans. Þetta er óverulegur fjöldi og í samræmi við erlendar niðurstöður. Að sama 
skapi mikilvægt varðandi börnin þar sem sambærilegur hópur þeirra er einnig langt innan við 1% 
þeirra sem veipa reglulega og hafa aldrei notað tóbak/reykt áður.


Áthyglisvert er einnig að börn <18 ára aldri og sem reykja reglulega er komið niður í 2% skv 
Rannsóknir og Greining.14 Hrapað úr 21% árið 1997 niður í aðeins 2% 2017. Hefur reykingatíðni 
barna haldið áfram að lækka og það þrátt fyrir allt tal úrtölufólks um að veipur fjölgi þeim börnum 
sem reykja og veipur leiði börnin út í reykingar (Gateway áhrif) sem augsýnilega er eintóm 
fjarstæða, fækkar en eykur ekki.


Raunveruleikinn hefur ekki orðið sá sem sumir óttuðust og spáðu, þvert á móti, reykingum barna 
fækkar áfram og miklu hraðar á heimsvísu en nokkurn tíman áður hefur átt sér stað. 

Reglulegar reykingar ungmenna hér á landi eru orðnar það lægsta sem mælist meðal vestrænna 
þjóða! Á sama hátt erum að verða vitni að sambærilegum breytingum meðal Norðmanna sem 
einnig nýta sér snus (sænskt) og veipur eins og hér á landi og Svíþjóð.


Þetta er einnig í samræmi við allar rannsóknarniðurstöður sem við sjáum erlendis og komið verður 
nánar að hér á eftir. Börn <18 ára sem veipa reglulega eru 5,2%.14 
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III. Grunnhugsun frumvarpsins byggir á ótta, ekki vísindum. 

Eins og lagafrumvarp ráðherra er byggt upp í dag, út frá úreltri tilskipun ESB, þá 

byggir frumvarpið fyrst og fremst á óttanum við hið mögulega sem hugsanlega gæti komið í ljós í 
fjarlægri framtíð, en bara kannski, en kannski ekki. Stuðning vísinda vantar hér algerlega. Ættu því 
í ljósi staðreyndra vísinda öllu heldur að fjalla um tækifærin sem við stöndum frammi fyrir og sem 
illilega væri farið á mis við ef frumvarp þetta yrði að lögum. Skaðleysið á að njóta vafans, ekki 
hugsanlegar áhættur sem engin vísindi benda heldur til að gætu orðið að veruleika.


Ótti fólks hefur fyrst og fremst snúist um eftirfarandi áhyggjuefni:


skaðsemi veipa eða ekki  
hvort veipur leiði börnin út í reykingar  
hvort nikótínið í þeim sé varasamt ávana- og fíknilefni og  
hræðslan við skaða af óbeinum áhrifum gufu veipa (bystanders).  

Förum aðeins yfir þessi atriði hér að neðan: 

✤  Engin skaðsemi af veipum, fyrir notendur né vegna óbeinna áhrifa þeirra


Eins og staðan er í dag er almennt viðurkennt að veipa er margfalt skaðminni reykingum. Þetta á 
hvort heldur við þegar sagt er að það séu >99% minni líkur á myndun krabbameina af þeim15, eða 
hvort heildarmat skaðleika veipa sé >95% minna en af reykingum og áhættumatið verður að öllum 
líkindum ennþá minna þegar upp verður staðið. Um þetta er samstaða meðal flestra vísinda- og 
heilbrigiðisaðila Bretlands og víðar, þ.á.m. Public Health England, Royal College of Physicians, 
Krabbameinsfélags Bretlands (UKCTAS) og fleiri heilbrigðisstofnana.2 Einnig UVIC 16 í Kanada og 
US NASEM 17 18 19 og Krabbameinsfélags Bandaríkjanna (American Cancer Society).20 21


William E Stephens:15 Comparing the cancer potencies of emissions from vapourised nicotine 
products including e-cigarettes with those of tobacco smoke

“The aerosols form a spectrum of cancer potencies spanning five orders of 
magnitude from uncontaminated air to tobacco smoke. E-cigarette 
emissions span most of this range with the preponderance of products 
having potencies <1% of tobacco smoke and falling within two orders of 
magnitude of a medicinal nicotine inhaler”

RCP varðandi langtímaáhrifin í áhættumati sínu: 1
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✤ Veipur leiða ekki börn út í reykingar 

Rannsóknir á >80.000 börnum beggja vegna Atlantshafsins, Breska Krabbameinsfélagsins 22 
(UKCTAS) (vídeóviðtal 23 við Lindu Bauld, aðalhöfund rannsóknarinnar) með rannsókn á 60.000 
börnum í UK og CDC Villanti með rannsókn á 22.000 börnum í US.24 Kemur þar glöggt fram að 
krakkar sem aldrei hafa reykt áður leiðast ekki út í reglulega notkun á veipum (<0,1-0,5%) og hvað 
þá heldur að veipur leiði börnin út í reykingar skv þessum risastóru rannsóknum. Þau börn sem 
eru að veipa hafa því verið að reykja áður (99,9%) og engin börn leiðast út í reykingar frá 
veipunum. Það sama birtist í nýlegri rannsókn Farsalinos et al 39 og sýnir að þau börn sem aldrei 
hafa reykt tóbak áður eru eingöngu 0,3% 39 og að þau eru ekki að sýna neina fíkn af veipunotkun.


Enn fremur benda þessar tölur (<1%) sterklega til kynna að um enga ávana- eða fíkn áhrif sé að 
ræða af nikótíni í veipum. Engin merki fíknar er að finna hjá börnunum af veipum! 

Mætti öllu frekar kalla þetta eins konar “innbyggða barnalæsingu” þar sem óverulegur fjöldi 
barna eru á bakvið reglulega notkun þeirra sem aldrei áður notað tóbak og þeim fjölgar ekki neitt 
heldur og engin mælast sem leiðast út í reykingar frá reglulegri veipun => greinilega engin ávana- 
eða fíkn áhrif af veipum. Ekkert Gateway til reykinga.


✤  Mýtan um nikótínið og meinta skaðsemi og/eða fíkn þess. 

Áður en frekar er haldið varðandi nikótínið skal taka fram að tilvist nikótíns er víðar en flestir þekkja 
til. Það er nefnilega að finna í mörgum tegundum matvæla, grænmetis sem við teljum hollt og 
neytum sem hluta holls mataræðis 25 og höldum að börnum okkar sem mikilvægs hluta 
balanseraðrar og daglegrar næringar. Rannsóknir hafa einnig sýnt að nikótín mælist í öllu fólki og 
þá er verið að tala um ekki tóbaksnotendur (CDC).


Rannsóknir á “hreinu” nikótíni hafa verið stundaðar í marga tugi ára og sem hófust upp úr 1967, 
þegar byrjað var að þróa nikótíntyggjóið (Nicorette) og hafin framleiðsla þess í Svíþjóð fyrst allra 
þjóða. 

Áratuga rannsóknir og leit að hugsanlegri skaðsemi og fíkn nikótíns hafa ekki borið neinn árangur 
hvað varðar sjúkdóma eða fíkn hjá einstaklingum sem aldrei notað tóbak eða reykt áður. 


Um væga fíkn eða öllu heldur saðningsáhrif (satiating) 26 er að ræða þegar um fyrrum reykingafólk 
á í hlut þar sem nikótínið nær að halda aftur af fráhvarfseinkennum sígarettunnar hjá ansi mörgum 
sem hafa reykt áður. Þetta er EKKI fíkn, heldur vinnur nikótínið gegn fráhvarfseinkennum 
sígarettunnar/tóbaksins. 


Aldrei hefur því verið sýnt fram á fíkniáhrif af notkun nikótíns fyrir þá sem aldrei notað tóbak áður, 
hvorki í rannsóknum á mönnum né með dýratilraunum. Undanskilið þar er einn sérræktaður stofn 
einstakrar músategundar sem tekst að gera háða nikótíni. 


US Food & Drug Administration (US FDA):
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Prof Robert Molimard: The myth of nicotine addiction: 26  

“Nicotine is not an inert molecule and has a satiating, but not a rewarding 
effect. Does not create any dependence, but capable of maintaining or 
suppressing it.”


Nikótín er að finna í sígarettum ásamt um 9600 öðrum efnum af ýmsum tegundum og jafnvel 
nokkrum hundruðum efna sem bætt er við tóbakið á framleiðslustigum þess. Þegar áhrif sígaretta 
eru metin er verið að mæla/rannsaka samlegðaráhrif þeirra allra, ásamt nikótíninu. Verkunarmáti 
nikótínsins eins sér verður ekki í gegnum hefðbundnar heilabrautir (reward system dópamínbrauta) 
heilans, sem svokölluð fíkniefni hafa áhrif á og valda fíkn. 


Annað er þó um að ræða varðandi heildaráhrif allra efnanna í sígarettunum, þær valda sterku 
atferli ávana- og fíknar. Það er ekki sambærilegt né í raun hægt að yfirfæra þessi heildaráhrif allra 
efna sígarettunnar yfir á nikótínið eitt og sér eins og er m.a. í ýmsum nikótínlyfjum plástra, spraya, 
tyggigúmmís og veipa. 


Nokkrar tilvísanir er vert að vísa á hér, eins og að benda á fíkni-skilgreininguna sem fyrst var sett 
fram í skýrslu US SG eða landlæknis USA 1988.27 Voru forsendur þær mjög á veikum grunni 
byggðar og hafa eðlilega sætt harðri gagnrýni upp frá því.28 

Fjöldi rannsókna eru fyrirliggjandi sem sýna að engin ávana- eða fíkn er að finna hjá verkun 
nikótíns einu sér, án tengsla við þúsundir annarra efnasambanda eins og í t.d. tóbakinu. 26,29,30


Lanteri et al í The Journal of Neuroscience: 30  

“Although nicotine is generally considered to be the main compound responsible for 
addictive properties of tobacco, experimental data indicate that nicotine does not exhibit 
all the characteristics of other substances of abuse.” 

“In humans, nicotine replacement therapies are the most widely used form of 
pharmacological intervention, but have proven to be remarkably unsuccessful. Interestingly, 
most tobacco smokers relapse after a few week withdrawal (i.e., when inhibition of 
monoamine oxidases activity by tobacco and tobacco smoke is likely to have 
disappeared).” 

✤  Óbein veipun engum skaðleg - ástæðulaus ótti 

Aldrei hefur verið sýnt fram á skaðsemi fyrir nærstadda eða óbein skaðleg áhrif af veipugufunni. 
Veipugufan er ekki skaðleg þeim sem veipar og hvað þá gufunni sem hann andar frá sér. 


Útöndunarloft einstaklinga sem veipa samanstendur 96% af vatnsgufu, 3,7% af glycerini (sem 
brotnar í líkamanum sem sykrur), propylene glycol 0,03% og svo ómælanlegt eða snefilmagn 
nikótíns sem nær engum skaðlegum gildum (mynd). 
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Myndræn framsetning sett hér inn til skýringar mælinga úr einni rannsókn og svo… 




…niðurstaða Krabbameinsfélags Bretlands (UK Centre for Tobacco and Alcohol Studies, 
UKCTAS): 22




Burstyn: 31 Peering through the mist: systematic review of what the chemistry of contaminants in 
electronic cigarettes tells us about health risks.

“Exposures of bystanders are likely to be orders of magnitude less, 
and thus pose no apparent concern.”
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Royal College of Physicians: Nicotine Without Smoke: 1


“Users of e-cigarettes exhale the vapour, which may therefore be inhaled by others, 
leading to passive exposure to nicotine. There is, so far, no direct evidence that 
such passive exposure is likely to cause significant harm, although one study has 
reported levels of polycyclic aromatic hydrocarbons that were outside defined safe-
exposure limits. It is clear that passive exposure will vary according to fluid, device 
and the manner in which it is used. Nicotine from exhaled vapour can be deposited 
on surfaces, but at such low levels that there is no plausible mechanism by which 
such deposits could enter the body at doses that would cause physical harm.”

Public Health England:32 A new Public Health England (PHE) e-cigarette evidence review, 
undertaken by leading independent tobacco experts, provides an update on PHE’s 2015 review:

“ - Found no cause for alarm - 
“..has to take into account the fact that side-stream smoke (ie the smoke from the 
lighted end of the cigarette, which is produced regardless of whether the smoker is 
puffing or not) accounts for some 85% of passive smoking and there is no side-
stream EC vapour..”

Farsalinos K: “New study”: 33 

“proves there is no second-hand vaping: e-cigarette aerosol contains less 
volatile compounds than normal exhaled breath” 34

Goniewicz: Secondhand Exposure to Vapors From Electronic Cigarettes: 35


“measured nicotine, aerosol particles, carbon monoxide, and VOC’s emitted by 
various e-cigarettes. They also found some passive exposure to nicotine — 10 
times lower than from cigarette smoke — but nothing else to raise concern. “Using 
an e-cigarette in indoor environments may involuntarily expose nonusers to nicotine 
but not to toxic tobacco-specific combustion products,” they concluded.”

Fagerström, Karl: Dependence on tobacco and nicotine: 44

“There is very little to no evidence for the abuse of nicotine when not delivered 
in a tobacco vehicle.”

“Dependence is a very complex phenomenon with behavioural, sensory, 
psychosocial, cultural and pharmacological aspects. The influence of some of these 
aspects becomes very clear when we look at the use of nicotine products compared 
with the use of tobacco. Pure nicotine, for example in nicotine patches, even in 
doses comparable to those of cigarettes, seems to have very little dependence 
potential and it is unheard of as an initiating product…. does not contain other 
substances that likely contribute to the reinforcing effects of tobacco use and 
particularly smoking”.
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Niðurstaða umfjöllunar liðar III: 

Hver er tilgangur laganna ef farið er eftir staðreyndum vísinda þar sem veipur eru: 


Engin skaðsemi er af veipum - beint eða óbeint 
Leiðir ekki börnin út í reykingar  
Engin ávana- eða fíkn er af notkun nikótínsins og  
Óbein veipun er óskaðleg nærstöddum 

Er einhver ástæða til að byggja lög um veipur með þeirri nálgun sem eru sett fram í frumvarpinu? 
Er einhver sem sér eina einustu ástæðu til að setja lög með þvílíkum höftum? Við öll hljótum að 
vilja hið sama í megin atriðum, fækkun sjúkdóma og dauðsfalla af reykingum. En hvað er það þá 
sem liggur að baki sem helst birtist sem ofstæki og hræðsla við það sem ekki er til staðar og allar 
líkur á að ekki verði nokkurn tíman heldur. 


Hvernig getur nokkrum dottið í hug, út frá staðreyndum vísinda, að reyna að spyrða saman 
reykingar og veipur? Annars vegar vöru sem veldur “þöglum faraldri” og dauða hundruða hér á 
landi og miljónum erlendis á ári hverju og svo veipu sem veldur engu tjóni, sjúkdómum eða skaða. 
Tæknitóli sem miljónatugum hugnast að nota til að hætta reykingum og gefur fólki færi á að forða 
sér frá hinum “þögla faraldri” sjúdóma og dauða.


Einhvern haldbæran rökstuðning hlýtur slík nálgun að þurfa til að setja slík lög! En, við erum bara 
ekki að sjá neitt sem gæti réttlætt slíkan gerning. Ekkert. 

Engin vísindi eða neina skynsemi út frá heilsufarssjónarmiðum og bættri lýðheilsu. Því miður 
stendur bara eftir í frumvarpinu ástæður hræðslu og ótti við það sem hefur verið blásið upp af 
ýmsum aðilum, en sem enginn fótur er fyrir vísindalega séð eða nein haldgóð rök gætu réttlætt. 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IV. Markmið laga um veipur - heilsufremjandi 

Markmið laganna þurfa að vera skýr og framkvæmd þeirra og eftirlit sem einfaldast. Vera raunhæf 
lausn reykingavandans með fólki - ekki gegn fólki með óeðlilegum takmörkunum og þvingunum 
og slíkt án samræmis við staðreyndir rannsókna og vísinda þeirra.

Ekki er nægilegt að ætla að setja lög með góðum hug einum saman og leyfa vöruna með lögum, 
sem svo auðveldlega getur haft þveröfug áhrif til skaða vegna ófyrirséðra afleyðinga.

 

Stefnan þarf að hafa innbyggða skýra hvata og í samræmi við afstæðan skaða, ekki bara boð, 
bönn, eftirlit og refsingar sem þessi lög boða okkur.


Skipta þarf vandamálinu upp í þrjá aðalflokka eftir afstæði skaðleika-skaðleysis. Ekkert 
endilega eftir tegund þeirra eins og tóbak eða ekki tóbak. Heldur það sem skaðar og deyðir vs 
það sem gerir það ekki. Heilsusjónarmið verða að vera í forgangi en ekki tegundirnar eða jafnvel 
framleiðendur þeirra. 


Það þarf að gefa skýr skilaboð til fólks, ekki tvíræð né rangfærslur. Þau þurfa einnig að koma skýrt 
fram í hvötum fræðslunnar og lögum okkar hvað varðar mismunandi skattlagninu út frá skaða og 
skaðleysi hinna ólíku vara. 

Slíkt á einnig að gilda varðandi sýnileika, auglýsingar og hvernig farið er með réttar upplýsingar og 
stuðst þar við staðreyndir vísinda, en ekki hugarburði einhverja og rangfærslur. Annað gefur af sér 
röng, tvíræð eða brengluð skilaboð sem fólk treystir ekki, fer ekki eftir og eru jafnvel skaðleg. 
Núverandi frumvarp virðir ekki þessa kröfu um réttar upplýsingar skv staðreyndum vísinda og 
gefur því röng skilaboð um heilsufremjandi aðgerðir, sem hætt við að snúist upp í andhverfu sína 
með skaðlegum afleiðingum.


_____________________________________________________________________________________

Áhersluatriði flokkunar út frá áhrifum á heilsufar fólks (relative risk): 

_____________________________________________________________________________________

  


(A) Reyktóbak (aðallega sígarettur, píputóbak, vindlar) - Deyða >50% notenda 
(B) Reyklaust tóbak (nef- munntóbak, snus) ~98% skaðminna 43 
(C) Hætta-Reykja vörur (HR) - skaðaminnkandi (harm reduction)


1) Veipur - allir flokkar þeirra >95-99% skaðminni

2) Hitað tóbak (HnB, Heat-not-Burn) >90% skaðminna

3) Nikótínlyf, töflur, plástrar, tyggjó o.s.frv. (Lyfjalög) - ekki skaðlaus

4) Önnur afbrigði sem eru í þróun og koma fljótlega á markað.	 	 


_____________________________________________________________________________________


Núverandi tillögur í frumvarpi ráðherra væru einfaldlega brot löggjafans gagnvart fólki, ekki bara 
siðferðilega heldur einnig brot á tjáningarfrelsinu, tilraun til hindrunar fólki í að leita sér skaðminni 
lausna í stað skaðlegrar vöru sem þó er fullkomlega lögleg á markaðnum (stjórnarskrárbrot?).

 

Það þarf ekki að taka fram hér að koma þarf í veg fyrir auglýsingar til barna, enda allir sammála 
slíku. Þó megum við ekki loka augunum fyrir þeirri staðreynd að 90% reykingafólks (erlendar 
rannsóknir) hafa byrjað að reykja fyrir 18 ára aldur. Þann aldur sem lögum skv eiga ekki að geta 
keypt sígarettur, en nálgast þær samt.


Er rétt að setja sömu reglur aldursmarka varðandi kaup sígarettna og veipa? Sennilega ekki. Eiga 
sömu aldursmörkin að gilda um nikótínlyfin og veipurnar? Sambærileg lög um veipur ættu að gilda 
varðandi auglýsingar og sýnileika og gilda um nikótínlyfin. Bæði eru notuð til að hætta því sem er 
skaðlegt og deyðir.
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V. Nokkur lykilatriði 

✓  Markmið og áhrifaþættir notaðir til að draga úr tóbaksreykingum og eiga að ganga út 
frá því að fækka reykingatengdum sjúkdómum og ótímabærum dauðsföllum þeim 
tengdum. Ekki beinast að nikótíni per se heldur einvörðungu beinast að því að draga 
úr reykingum sem skaða heilsu fólks.


✓ Skaðaminnkandi nálgun er hluti lausnarinnar ekki vandamálsins. 

✓ Skaðaminnkandi nálgun þarf að byggja á staðreyndum vísinda sem eru í hlutfalli við 
skaðleika og áhættumat og leggja áherslu á gríðarlegan ávinning heilsufarslega þegar 
reykingamaður skiptir yfir í veipu eða aðrar aðferðir til að hætta reykingum. 

✓ Forðast skal alla nálgun sem getur leitt til ófyrirséðra skaðlegra áhrifa af fyrirbyggjandi 
aðgerðum og því leitt til áframhaldandi reykinga í stað annarra aðferða til að hætta að 
reykja.


✓ Skaðaminnkandi aðferðir eru í samræmi við góðan anda lýðheilsusjónarmiða og 
framkvæmd þeirra og væri siðferðilega rangt og skaðlegt að hindra eða takmarka 
möguleika fólks til að skipta úr reykingum yfir í margfalt skaðlausari aðferðir.


✓ Bann á auglýsingar, jafnvel um hve margfalt skaðminna það er að hætta reykingum 
með skaðlausari aðferðum, er ekki bara siðferðilega rangt heldur er það líka skaðlegt 
og viðheldur reykingum frekar en að flýta fyrir að fólk hætti.


✓ Óviðeigandi er að setja lög um að verja aðila á vinnustöðum eða annars staðar fyrir 
óbeinni veipugufu þar sem sýnt hefur verið fram á með rannsóknum að hætta af 
gufunni er ekki til staðar. Gerólíkt því sem á við óbeinar reykingar og skal ekki blanda 
slíku saman.


✓ Að lokum gagnart skattheimtu aðferða til að hætta reykingum. Haga þarf skattlagningu 
varanna í samræmi við afstæðan skaðleika og skaðleysi þeirra. Nýta þarf frekar 
möguleikana eða hvatana sem felast í hagkvæmni þess fyrir fólk að hætta reykingum 
og skipta yfir í skaðminni vöru.
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VI. Lokaorð 

Það hefur verið farið inná öll atriðin sem skipta máli er frumvarpið varðar og sýnt fram á með tilvísun í 
vísindin að allar hömlur og takmarkanir sem fram koma í lagafrumvarpinu byggjast á ástæðulausum ótta 
varðandi skaðleika bæði nútíðar sem framtíðar. 

Með frumvarpinu fylgja engin stoð í vísindum né áhættumat varðandi ófyrirséðar afleiðingar af 
frumvarpinu. 


Ekki er gott að sjá hvað mönnum gengur til hvað varðar hinar ýmsu takmarkanir frumvarpins, t.d. 
tankastærðir, stærð íláta, lekamöguleika, skaðleika nikótíns, rangar varúðarmerkingar á tæki, snúrur, tól og 
vökva og þá hvort heldur vökvinn er með nikótíni eða ekki. Einnig eru lagðar til algerlega þarflausar tafir á 
markaðssetningu þeirra, t.d. um CE merktar vörur sem þegar eru fyrir á innri markaði ESB. Það er agerlega 
ónauðsynlegt og kostnaðarsamt eftirlit sem þarf að byggja upp til að mæta þessum kröfum sem birtast mun 
í hærra verði til neytenda. 


Sum atriðin eru þó mun alvarlegri og augljóslega skaðleg eins og t.d. bann á auglýsingar og bann á 
sýnileika varanna. Bannað verður jafnvel að segja rétt frá rannsóknum og hvetja fólk þannig með réttum 
upplýsingum til að hætta reykingum og skipta yfir í margfalt skaðminni vöru!

Slíkt bann er ekki bara siðlaust og skaðlegt, heldur brýtur á tjáningarfrelsinu. Reyndar er álitamál hvort 
stjórnarskráin sé ekki einnig brotin í leiðinni með því að hindra að fólk leiti sér skaðminni leiðar frá 
reykingunum. Löggjafinn væri með því að stuðla að því að leyna fólki rétti sínum til réttra upplýsinga og 
hliðra með því sannleikanum hvað varðar afstæðan skaða þessara ólíku vörutegunda. Með því er löggjafinn 
þannig beint og óbeint að koma í veg fyrir að fólk verði rétt upplýst og hindrar fólk í að draga úr reykingum 
og hætta þeim. Hvers eða hvaða hagur er af slíkum lögum?


Svo er takmörkun á hámarksstyrk vökvanna (20 mg/ml) glapræði í raun. Sumir þurfa einfaldlega að notast 
við hærri nikótínstyrk (20-30%) í vökvum sínum.41,42 Einnig er mikilvægt að þegar lögbundið er að nota lægri 
styrk þá sýna rannsóknir að fólk andar bæði dýpra niður í lungun og oftar. Þetta til að vinna upp á móti of 
lágum styrk nikótíns. Neytandinn er bara að reyna viðhalda styrk nikótínsins í blóði sínu sem viðkomandi 
þarf á til að hætta, en sá styrkur er mjög mismunandi milli einstaklinga og 20 mg/ml er alls ekki fullnægjandi 
fyrir stóran hóp neytenda. 


Engar réttlætanlega ástæður vísindalega séð liggja að baki ákvörðunar á takmarkaða styrk vökvanna. Auk 
þess er ástæðulaust að vera hrædd við styrk nikótíns sem er notaður í þessa vökva, jafnvel þó miklu hærri 
væri en gert er ráð fyrir í þessu frumvarpi. 


Ástæða þess að halda viðmiðunargildi styrks nikótínsins svona lágu er að finna í rangt skilgreindu magni 
nikótíns sem WHO gengur út frá að valdi eitrunaráhrifum (LD50).36 Þegar hefur verið sýnt fram á að hann 
er í raun 20 sinnum hærri heldur en WHO gefur upp í sínum gögnum (LD50  = 60 mg, einnig US FDA). Sú 
viðmiðun er margsýnt að er ekki rétt viðmiðun hjá WHO heldur byggist á löngu úreltum heimildum, 
upphaflega frá því um 1856. Varlega áætlað er rétt gildi eitrunarskammts nikótíns (LD50) um 600-1000 mg 
(0,6-1,0 g), ekki 60 mg. Þannig er gefin ástæða til óþarfa ótta og hræðslu við þá skammta sem eru notaðir í 
vökvum veipa og sem liggja langt frá hættu- eða eitrunargildum þeirra.


Áhugavert er einnig að í frumvarpinu er gerð krafa um innihaldslýsingu vökvanna, sem í sjálfu sér eru 
auðveldlega uppfylltar. Aldrei hefur þó verið gerð slík krafa varðandi innihaldslýsingu sígarettanna sjálfra! 

Skýtur þar skökku við varðandi uppsettar kröfur til veipa en látið hjá liggja að beita sömu kröfulýsingu 
gagnvart skaðvaldinum sem allt þetta snýst raunverulega um. Þetta er eitt margra atriða frumvarpsins þar 
sem meiri kröfur og hömlur eru gerðar til veipanna en sígarettanna sjálfra.


Virðingarfyllst,


fh stjórnar Veipum Lifum


     Guðmundur Karl Snæbjörnsson     —     Kristinn Hrafnsson 
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