
Maríhúana og hass – haldlagt magn 
 

Á mynd 1 má sjá staðfestar tölur um magn hass 

og maríhúana í grömmum og fjölda 

kannabisplantna sem haldlögð voru af lögreglu 

og tollgæslu árin 2005-2011. Magn hass sem 

haldlagt var náði hámarki árið 2008 þegar yfir 233 

kg. voru haldlögð*. Mest var haldlagt af 

maríhúana árið 2009, eða tæplega 55 kg.** 
 

Árin 2005-2008 var haldlagt meira magn af hassi 

en maríhúana og fjöldi kannabisplantna náði 

mest rétt yfir 1.000 plöntur. Árið 2009 snérist 

þróunin við, en haldlagt var meira af maríhúana 

en hassi. Þá var haldlagt mun meira af 

kannabisplöntum frá og með árinu 2009, mest 

árið 2009 eða tæplega 12.000 plöntur.     
 
*Mikið magn haldlagt í húsbíl sem var stöðvaður á Seyðisfirði 

**Þar af um 35 kg. í Papeyjarmálinu, þar sem skúta var notuð til 

innflutnings 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þróun það sem af er árinu 2012 
 

Mynd 2 sýnir fjölda hegningarlagabrota greint eftir 

mánuðum árin 2010, 2011 og fyrstu átta mánuði 

ársins 2012. Skráð hegningarlagabrot voru 970 í 

ágúst síðastliðinn sem jafngildir 31 slíku broti á 

dag. Í sama mánuði í fyrra var tilkynnt um 34 

hegningarlagabrot að meðaltali á dag og í ágúst 

2010 um 44 á dag.  

 

Í töflu 1 má sjá fjölda í nokkrum brotaflokkum það 

sem af er ári í samanburði við sama tímabil síðustu 

tvö ár. Fíkniefnabrot eru fleiri það sem af er ári í 

samanburði við síðustu tvö ár. Þjófnaðir og innbrot 

eru hins vegar færri það sem af er árinu þegar 

borið er saman við sama tímabil síðustu tvö ár. 

Hraðaksturbrot voru um 25.000 fyrstu átta mánuði 

þessa árs, og eru 16% fleiri en yfir sama tímabil í 

fyrra. Brotin voru hins vegar tæplega 30.000 fyrstu 

átta mánuði ársins 2010. Eignaspjöll voru aðeins 

fleiri  en yfir sama tímabil í fyrra (5%), en tæplega 

1.500 hafa verið tilkynnt það sem af er ári. Brotin 

voru um fjórðungi færri en fyrstu átta mánuði ársins 

2010. Þá voru brot vegna ölvunaraksturs 906, sem 

jafngildir 113 slíkum brotum á mánuði.  

 

 

 

Mynd 1.  Magn hass (g), maríhúana (g) og kannabisplantna (stk.) sem 

haldlögð voru af lögreglu og tollgæslu árin 2005-2011. 

Mynd 2.  Fjöldi hegningarlagabrota 2010, 2011 og það sem af er ári 2012 

greint eftir mánuðum. 
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  Jan.-ágúst’10 Jan.-ágúst ‘11 Jan.-ágúst‘12 

Hraðakstursbrot  29.610 21.371 24.729 

Þjófnaðarbrot  3.410 3.160 2.630 

Eignaspjöll  2.013 1.419 1.494 

Innbrot  1.959 1.175 992 

Ölvun við akstur  886 841 906 

Fíkniefnabrot  1.020 1.234 1.379 

Líkamsárás (217.-218. gr.)  759 676 711 

Tafla 1. Fjöldi í helstu brotaflokkum fyrstu átta mánuði ársins 2010, 2011 

og 2012.  
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Maríhúana (g) 4.832 4.323 3.515 6.624 54.968 27.033 29.834
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