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Oregon var en av de sex USA-delstater som George Soros och tre andra miljardärer satsade på 

för att legalisera cannabis.1 Lobbyarbetet började för 20 år sedan och lyckades väl. Första 

steget var medicinsk marijuana som godkändes efter en folkomröstning 1998 och i en ny 

omröstning i november 2014 legaliserades drogen helt för vuxna över 21 år. 

I januari 2017 publicerade delstatspolisen en rapport2 om cannabissituationen efter 

legaliseringarna. Där konstateras att den cannabis som odlas i Oregon smugglas ut över hela 

USA. Läckaget härrör till stor del från de sex counties (län) som har de största odlingarna av 

medicinsk cannabis. 

Andelen trafikdöda på grund av enbart cannabis har länge legat på runt två procent och är 

lägre än USA-genomsnitten. Det har inte ändrats under det första året efter legaliseringen. 

Däremot har antalet brännskadade blivit många fler i olyckor då man att extraherar cannabis 

för att framställa thc-koncentrat. Under det fösta året efter legaliseringen och kostade dessa 30 

svårt brännskadade 7,6 miljoner dollar i behandling. 

Redan innan 1998 odlades mycket cannabis i Oregon och under 2015, då produktion även 

för nöjesbruk satte igång beslagtog polisen hela 47 ton illegalt odlat cannabis. Det är nästan i 

topp för hela USA trots att delstaten bara har 4 miljoner invånare. Bara 30 procent av 

cannabismarknaden utgörs av legala transaktioner.   

Oregon ligger sedan tidigare en bit över USA-genomsnittet för cannabiskonsumtion. Det 

har inte märks någon ökning av andelen som någon gång provat i alla åldersgrupper mellan 

2014 och 2015. Andelen som rökt senaste månaden har dock ökat markant bland vuxna över 

21 år, från 29 till 36 procent. Det stämmer överens med en annan undersökning 2016 då en 

dryg fjärdedel av de tillfrågade uppgav att de ökat sin konsumtion under det senaste året. 

Ökat har också antalet akutbesök på sjukhus relaterade till cannabis, från 5497 under tio 

sista månaderna 2015 till 8532 under de nio första månaderna 2016. 

Cannabis påverkan på miljön tas också upp i rapporten. Det är framför allt den stora 

användningen av växtgifter och vattenåtgången i odlingarna som utgör ett hot mot både djur 

och människor. Det är profitintresset som driver på produktionen och det gäller lika mycket 

legala som illegala odlingar. 
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