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Sammanfattning  
Klimatförändringarna är en av vår tids största miljöproblem. Kött är det livsmedel som ger 

störst klimatpåverkan då ca 70 procent av de grödor som odlas används som djurfoder och 

idisslande djur släpper ut metan. Nästan en femtedel av de globala utsläppen av växthusgaser 

kommer från animalieproduktion. Betesdjur är dock avgörande för att nå de nationella miljö-

målen ”Ett rikt odlingslandskap” och ”Ett rikt växt- och djurliv”. Industrihampa är en gröda 

som kan användas som proteinfodertillskott och för att minska metangasbildningen under mat-

spjälkningsprocessen hos idisslare. Hampan har också stora möjligheter att bidra positivt till att 

nå ett flertal av de andra nationella miljömålen då den kan ersätta fossila råvaror inom energi, 

bygg- och tillverkningsindustrin samt minska behovet av mineralgödsel i jordbruket. 

 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka hinder och drivkrafter som finns för en 

utökad och kommersiell hampaproduktion i Sverige. Genom att även undersöka om odling och 

användning av industrihampa ur ett kretsloppsperspektiv kan vara en del av lösningen i att 

bromsa klimatförändringarna, avser arbetet att förmedla kunskap om hur industrihampa kan 

minska klimatpåverkan från köttdjursuppfödning i Sverige och bidra till uppfyllandet  

av flera nationella miljömål.  

 

En litteraturstudie har gjorts för att få en djupare kunskap om problematiken kring klimat- 

förändringar kopplat till lantbruk och köttdjursuppfödning samt för att bättre förstå hur  

industrihampa skulle kunna motverka detta. Intervjuer har utförts med hampaodlare, andra  

lantbrukare, intresseorganisationer och myndigheter för att samla in data om orsakerna till att  

odlingen av hampa i Sverige är så begränsad. 

Resultaten visar att hinder för en utökad och kommersiell odling är låg kunskap om hampan 

och dess egenskaper, dyrt utsäde, brist på lämpliga maskiner och en lagstiftning som ger  

utrymme för bred tolkning som narkotika och läkemedelskopplade tolkningar. Drivkrafter för 

ökad hampaodling är bland annat att grödan är mycket intressant och har stor potential att  

användas som råvara inom ett brett användningsområde. Den har god konkurrens mot ogräs 

och den är bra för miljön då den kan sanera mark som är förorenad av tungmetaller samt kan 

ersätta fossila material i tillverkningsindustrin och bomull i textilindustrin. 

 

Studien drar genom litteraturstudien slutsatsen att odling och användning av hampa i teorin har 

goda förutsättningar att bidra till att nå elva av sexton nationella miljömål.  

Drivkrafter för en ökad odling är en nyfikenhet på grödan, hampans potential att ut ett miljö-

perspektiv ersätta sämre råvaror och material samt konkurrensförmågan mot ogräs och minskat 

behov av växtskyddsmedel. 

Dock framkommer det ett flertal aspekter i intervjustudien som visar att i praktiken finns hinder 

som påverkar och hämmar en utökad och kommersiell odling av hampa, och därmed även  

möjligheten att bidra till att nå miljömålen. Lagstiftningen behöver förtydligas både för odlare 

samt myndigheter för att undvika osäkerhet och tolkningsproblem kring industrihampa kontra 

droghampa. Kunskapen om odling och användning av hampan behöver öka samt spridas. Större 

efterfrågan på hampa som råvara behövs. Här ligger ett stort ansvar på Sveriges regering och 

tillverkningsindustrin att lyfta fram grödan som ett alternativ. 
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Nyckelord: industrihampa; miljömål; köttdjursuppfödning; odling; kretsloppsperspektiv. 

Abstract  
Climate change is the biggest environmental issue of our time. Agriculture is a large emitter of 

greenhouse gases and meat production in specific, contributes with almost 20 percent of the 

total greenhouse gas emissions globally. To reach the Swedish environmental goals we need 

grazing animals. Hemp can be used as a feed supplement, and it has a capacity to decrease the 

amount methane that is formed during digestion. Hemp, with its qualities, can contribute in a 

positive way to several of the other environmental goals. It can replace fossil resources and 

material in energy-, building construction-, and manufacturing sectors, and also decrease the 

need for mineral fertilizers in agriculture. 

The purpose with this report is to investigate which obstacles and motivations there are for 

bigger and commercial production of hemp in Sweden. By also investigating whether  

cultivation and use of industrial hemp, from a cyclical perspective can be part of the solution to 

slowing down climate change, the work aims to convey knowledge about how industrial hemp 

can reduce the climate impact of meat breeding in Sweden and also contribute to the reaching 

of several of the national environmental goals. 

The used methods are a literature study to get a deeper knowledge of climate change issue, 

linked to agriculture and meat breeding, and how hemp might be a part of the solution to  

counteract the problems. An interview study was performed with hemp farmers, other farmers,  

farmers organizations and authorities.  

 

The obstacles are lack of knowledge of hemp, its properties, expensive seed, lack of suitable 

machines and a legislation with broad interpretation. Motivations are that hemp is an interesting 

crop with great potential and many uses, good for combating weeds and good for the 

environment. 

 

Hemp can contribute to reach the environmental goals, but better legislation, increased 

knowledge and a greater demand is needed. 
 

Keywords: industrial hemp; environmental goals; livestock; cultivation; cycle perspective. 
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Förord  
Detta examensarbete utgör den avslutande och sista delen av kandidatprogrammet  

Miljövetenskapligt program på Högskolan i Halmstad.  

Arbetet har valts ut då vi anser att industrihampan är intressant ur ett svenskt odlingsperspektiv 

då den skulle kunna spela en betydande roll i hur Sverige kan nå ett flertal av miljökvalitets-

målen genom en kretsloppsbaserad användning inom jordbruket. 

Syftet med arbetet är att undersöka vilka hinder och drivkrafter som finns för en utökad och 

kommersiell hampaproduktion i Sverige. För att kunna få fram underlag för syftet har en hel 

del intervjuer gjorts med olika målgrupper. Vi vill speciellt tacka alla våra intervjupersoner som 

hjälpt oss genom att ställa upp och på så sätt gjort att vi fått fram det material som krävts för att 

kunna uppnå ett resultat. Ett stort tack till: 

• Länsstyrelsen 

• Jordbruksverket 

• Lantbrukarnas Riksförbund 

• Hushållningssällskapet 

• Odlare av hampa  

• Andra växtodlare med eller utan mjölk-/köttdjursproduktion 

 

Vi vill även tacka:  

• Niklas Karlsson vår handledare som hjälpt och inspirerat oss under arbetets gång. 

• Marie Mattsson vår examinator för stöd under arbetets gång.  

• Anna Hansson för hjälp med intervjufrågor samt bearbetning och analys av insamlat 

datamaterial.  

• David Appelgren för dina fina bilder på hampa. 

 

 

 

 

 

Helena Böcker och Paulina Lind 

Halmstad den 4 juni 2019 
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Begreppsdefinitioner 
Avbrottsgröda (även kallad mellangröda) gröda som odlas mellan två huvudgrödor 

Conservation agriculture fokus på en väl fungerande växtföljd med minsta möjliga jordbear-

betning och med gröna fält så stor del av året som möjligt 

Extremväder ihållande torka eller regn, värmeböljor, kraftiga stormar, häftigt ösregn och 

köldknäppar 

Fytoremediering sanering av förorenad luft, jord eller vatten med hjälp av växter 

Ha (hektar) 1 ha = 100*100m = 10 000 m2 

Helsäd spannmål som inte är helt mogen och som skördas helt, det vill säga både strå och ax 

In vitrostudie levande cell, mikroorganism eller biomolekyl som studeras utanför sin nor-

mala livsmiljö i laboratorier 

In vivostudie biologisk process i levande cell, mikroorganism eller biomolekyl när de befin-

ner sig på sin naturliga plats i hela organismer till exempel ett levande djur 

Koldioxidsänka något som på naturlig väg sänker koldioxidhalten i luften 

Mellangröda gröda som odlas mellan två huvudgrödor 
 

Positiv feedback förstärkt effekt 

Renbestånd odlas för sig själv och inte i samodling med andra grödor 

Semistrukturerad intervju en intervju som börjar med förutbestämda frågor och som ger 

möjlighet att ställa spontana följdfrågor   

Ts torrsubstans, den mängd torrt material som återstår efter fullständig torkning 

Utsäde växtdelar av en gröda som utgör grunden för odling. Frön eller rotknölar som lagras 

för att utgöra nästa års sådd  

Växtkurva tiden det tar från det man sår till man skördar 
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1 Inledning 

1.1  Bakgrund 
Klimatförändringarna är vår tids största miljöproblem och riskerar att slå ut människo- 

civilisationen samt många av djuren och växterna som vi är så beroende av.  

Som en följd av ökat välstånd i många delar av världen ökar många människor sin levnads-

standard och släpper ut mer växthusgaser som ett resultat av ökad konsumtion av bland annat 

tekniska prylar och livsmedel. Ett exempel på detta är att köttkonsumtionen i världen  

nästan har fördubblats under de senaste 50 åren (Karlsson R.-M. , 2018). Kött är det livsmedel 

som ger störst klimatpåverkan, nästan en femtedel av de globala utsläppen av växthusgaser 

kommer från animalieproduktion.  

För klimatets skull behöver vi därför äta mindre kött (Jordbruksverket, 2013), men den  

biologiska mångfalden och de öppna landskapen behöver betesdjuren och frågan är om det går 

att kombinera dessa perspektiv. Här ställs två problem mot varandra. Vi vill ha betesdjuren 

för ökad biologisk mångfald men de släpper ut metan som är en växthusgas med stor påverkan 

på den globala uppvärmningen. Metanet bildas i nedbrytningsprocessen av cellulosa i djurens 

magar (Baird & Cann, 2012).   

Ett vanligt sätt att minska metanbildningen är att tillföra oljefröväxter i djurfodret till exempel 

rapsfrö, linfrö, solrosfrö eller sojabönor men det finns även mer okonventionella alternativ 

som industrihampa (Cannabis sativa L), vallmofrö (Papaver somniferum),  

safflor (Carthamus tinctorius) samt åljeådra (Camelina sativa) (Wang et al., 2017). Det som 

gör oljefröna effektiva för att minska metanbildning är att det hämmar de bakterier som bildar 

metan samt att man byter ut fermenterbara kolhydrater mot icke fermenterbara fleromättade 

fettsyror (Guyader et al., 2014).   

 

Produktion och uppfödning av betesdjur är direkt kopplade till följande nationella miljömål: 

”Ett rikt odlingslandskap”- Ett variationsrikt och öppet odlingslandskap med betesmarker,  

hållbart bevarade lantraser samt bevarande av natur- och kulturmiljövärden,   

”Ett rikt växt- och djurliv” -Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation, ekosystem- 

tjänster samt det biologiska kulturarvet.  

”Begränsad klimatpåverkan” - Den globala medeltemperaturökningen ska begränsas till långt 

under 2 grader Celsius över förindustriell nivå och ansträngningar görs för att hålla ökningen 

under 1,5 grader Celsius över förindustriell nivå (Naturvårdsverket, 2018). Idisslare producerar 

metan under matspjälkningsprocessen (Baird & Cann, 2012).  Industrihampas potential att 

minska klimatpåverkan från köttdjursuppfödning har under den senaste tiden uppmärksammats 

(Jacobsson, 2017). Genom att använda hampan som foder, strömedel och substrat till biogas-

anläggningar kan klimatpåverkan reduceras (Prade, 2011; Svennerstedt & Svensson, 2004; 

Wang, et al., 2017). Studier nedan har dessutom visat att industrihampan kan kopplas till  

miljömål som:  

”Bara naturlig försurning”, ”Frisk luft”, ”Giftfri miljö”, ”God bebyggd miljö”, ”Grundvatten 

av god kvalitet”- naturligt alternativ till fossil energi, plast och byggmaterial som ger minskat 

behov av kemikalier, kräver heller inte bekämpningsmedel vid odling samt kan användas för 

att rena förorenad mark genom fytoremediering (Deeley, 2002),  

”Säker strålmiljö”- kan ersätta kärnkraft som energikälla genom bioenergi (Prade, 2011),  

”Ingen övergödning”, ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Hav i balans samt levande kust och 

skärgård”- energigröda till biogas ger minskat näringsläckage (Johansson & Martell, 2015).  

Sammantaget kan industrihampan bidra till att nå det övergripande ”Generationsmålet” som 

innebär att vi till nästa generation kan lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är 

lösta.  
  

I en rapport från Jordbruksverket, Markensten et al., (2018) sammanställs pågående åtgärder, 
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initiativ och styrmedel som bidrar till att minska jordbrukets klimatpåverkan. Detta ska vara ett 

underlag för det klimatpolitiska ramverket som beslutades av riksdagen i juni 2017.  

Markensten et al., 2018) beskriver växtodling, foder, animalieproduktion, mark och kväve,  

lagring av stallgödsel samt förnybar energi men inte någonstans nämns industrihampa.  
 

Industrihampan är intressant ur ett svenskt odlingsperspektiv då den skulle kunna spela en  

betydande roll i hur Sverige kan nå ett flertal av miljökvalitetsmålen genom en kretslopps- 

baserad användning inom jordbruket (Guyader et al., 2014; Prade, 2011; Svennerstedt & 

Svensson, 2004). 
 

1.2 Syfte  
Syftet med arbetet är att undersöka vilka hinder och drivkrafter som finns för en utökad och 

kommersiell hampaproduktion i Sverige. Genom att även undersöka om odling och användning 

av industrihampa ur ett kretsloppsperspektiv kan vara en del av lösningen i att bromsa  

klimatförändringarna, avser arbetet att förmedla kunskap om hur industrihampa kan minska 

klimatpåverkan från köttdjursuppfödning i Sverige och bidra till uppfyllandet av flera nationella 

miljömål.  

2 Metod 
Nedan beskrivs vilken metod som använts samt på vilket sätt datainsamlingen och  

databearbetningen gjorts. 

2.1 Studiedesign 
Metoden som använts är induktiv forskningsansats med kvalitativ datainsamlingsmetod. Denna 

metodansats är relevant vid forskning som utgår ifrån ett empiriskt material istället för en teori. 

Induktiv forskningsansats är att föredra när det är svårt att skapa en hypotes eller frågeställning 

och när behovet av en mer grundläggande datainsamling är stort. Den är även tillämplig när 

möjligheter att utgå från en teori eller modell är begränsade (Bryman & Bell, 2013).  

Ett strategiskt urval av intervjupersoner har gjorts, baserat på deras yrken, kompetens samt  

erfarenhet som författarna anser är relevant för forskningsstudien. Studien är kvalitativ och 

lämpar sig väl som undersökningsmetod där man genom att ställa korta och enkla frågor kan få 

innehållsrika och komplexa svar (Trost, 2005). Intervjupersonerna kommer  

fortsättningsvis att benämnas som informanter.  Intervjuerna som gjorts över telefon har varit  

semistrukturerade. Författarna har utgått från förutbestämda frågor där de kunnat ställa  

spontana följdfrågor. De intervjuer som skett via email har bestått av samma frågor som  

telefonintervjuerna men har inte utvecklats vidare med följdfrågor och är därför mer av  

karaktären enkätformulär. Insamling av data har skett både genom primärdata och  

sekundärdata. Primärdata har insamlats genom intervjuer och sekundärdata genom  

litteraturstudie. 

2.2 Datainsamling och databearbetning 

För att få en bred kunskap i ämnet genomfördes en litteraturstudie. Därefter har även litteratur-

sökningar i databaserna DiVA, Web of Science och OneSearch genomförts. För att få den  

senaste forskningen valdes vetenskapliga artiklar ut från år 2000 som är i full text. Språket 

avgränsades till svenska och engelska. Ett första urval från sökningarna gjordes baserat på  

rubrikerna. Sedan lästes abstracten till de artiklar som ansågs mest relevanta för uppfyllandet 

av examensarbetets syfte (se Tabell 2.1). Därefter sparades de relevanta artiklarna ner och  
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därifrån har även källor tagna ur artiklarna använts. Sökning på högskolan i Halmstads lokala  

bibliotekskatalog har gjorts och därifrån har flertalet böcker samt elektroniska tidskrifter  

använts. 

 

Tabell 2.1. Databassökningar  

Sök-

ning 

Databas Sökord Antal träf-

far 

Antal artiklar 

från sökning  

1 Google Scholar industrial hemp livestock 

methane emission 

356 1 

1 DiVA “cannabis sativa L” 7 1 

2 Web of Sience  “industrial hemp”, “canna-

bis sativa L”, history 

4 1 

3 OneSearch “cannabis sativa L”, “cli-

mate change”, “ruminants” 

42 1 

4 OneSearch “cannabis sativa L”, “pro-

tein”, “ruminants” 

87 1 

5 OneSearch “industrial hemp” “cattle” 65 3 

6 Google Industrihampa, egenskaper 11 000 1 

 

2.3 Intervjuer 

2.3.1 Urval och genomförande 
För att få en övergripande bild av vilka hinder och drivkrafter som finns för en utökad och 

kommersiell odling av industrihampa har följande urval av målgrupper gjorts; 

Myndigheter: Jordbruksverket och Länsstyrelsen 

Intresseorganisationer: Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Hushållningssällskapet,  

(växtodlingsrådgivare) 

Lantbrukare: odlare av hampa samt andra växtodlare med eller utan mjölk-/köttdjurs- 

produktion. 

Antalet informanter har vuxit under arbetets gång genom en så kallad Snowballing effect eller 

Snowball Sampling, vilket innebär att kontakt med en person har lett till ytterligare personer 

som med relevans för studiens syfte har intervjuats (Devkota, 2019). Hampaodlarna har valts 

ut genom kontakt med de odlare som författarna känt till sedan tidigare. De har i sin tur  

rekommenderat vidare till andra odlare. Urvalet av lantbrukare som inte odlar hampa är baserat 

på att de har köttdjursproduktion eller mjölkproduktion i kombination med annan växtodling. 

Även en lantbrukare med endast växtodling har valts ut genom att hen odlar med ett  

conservation agriculture koncept. Detta typ av koncept har fokus på en väl fungerande växtföljd 

med minsta möjliga jordbearbetning och med gröna fält så stor del av året som möjligt. Det är  

nytänkande och därför intressant för studien. Några av de lantbrukare som inte odlat hampa har 

varit kända för författarna sedan tidigare och flera har tipsats om när författarna berättat för 

omgivningen om syftet med examensarbetet. Avgränsning har gjorts till lantbrukare i Skåne 

och Halland då det har varit lantbrukare som vi blivit tipsade om eller kommit i kontakt med 

tidigare och ansett kunna vara representativa för studien. Myndighetspersonerna på Jordbruks-

verket och Länsstyrelsen har kontaktats via telefon. Intervjuerna har genomförts via telefon 

alternativt e-mail (se Tabell 2.2). Dessa har bokats in genom en första kontakt via e-mail eller 
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telefon där syftet med intervjun förklarats och frågan om de vill medverka har framförts.  

Samtliga telefonintervjuer har genomförts av båda författarna under fyra tillfällen inom en  

treveckorsperiod. Intervjuerna varade 13–53 minuter och spelades in med hjälp av en diktafon 

samt inspelningsfunktion på författarnas datorer. Författarna använde sig av en intervjuguide 

med förutbestämda frågor (se bilaga 1), där den ena författaren höll i själva intervjun och den 

andra förde anteckningar under tiden. Frågorna var anpassade utifrån respektive målgrupp.  

Inledningsvis började intervjuerna med en kort presentation av syftet med intervjun där  

författarna upplyste om att intervjun spelades in för insamling av material. Informanterna  

informerades även om att deras namn inte kommer att synas i rapporten. Exempel på frågor 

som ställts är ”Hur ser er kunskap ut kring hampan?”, ”Vad anser du är för- respektive nackdel 

med användning/odling av hampa?” och ”Hur ser du på lagstiftning kring odling och  

användning av hampa?”.  

 

Tabell 2.2 Beskrivning av informanter och intervjuform 

Informanter Typ av intervju Antal 
Hampaodlare  Telefon 5 

varav inkl. djuruppfödning  1 

Lantbrukare (icke hampaod-

lare) 
Telefon 3 

varav inkl. djuruppfödning  2 
Lantbrukare (icke hampaod-

lare) inkl. djuruppfödning 
E-mail 1 

Intresseorganisationer Telefon 3 
Myndigheter Telefon 1 
Myndigheter E-mail 1 
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2.3.2 Bearbetning och analys av insamlat datamaterial 
För att påbörja analysen av det insamlade datamaterialet gjordes en tabell där samtliga  

målgrupper fick varsin rad med kolumnerna “Hinder” och “Drivkrafter” (se Tabell 2.3).  

Varje intervju lyssnades noga igenom och all information som framkommit knutet till syftet 

antecknades under tillhörande kolumn.  

Tabell 2.3. Exempel på bearbetning av insamlat datamaterial 

Intervjuobjekt (Informant) Hinder Drivkrafter 

IH 1  

37 år.   

KRAV-gård med köttdjur 

och växtodling 200ha, och 

avelskycklingsstall kommer-

siellt.  

Nordvästra Skåne  

  

Intervjulängd: 36:18 min  

 

-Liten kunskap.  

-”jag vet inte vad jag ska 

kunna tillföra just med 

hampa för min kunskap är 

väldig dålig”  

-Osäker på vidare förädling.  

-Regeringens ständiga änd-

ringar kring beslut som 

skapar osäkerhet.  

-”regeringen är ett stort hot 

för lantbruket, alltså de änd-

rar sig hela tiden. De kan få 

för sig att förbjuda det helt 

och hållet. […] långsiktig-

heten är noll”    

- Vet inga som odlar 

hampa.   

- Lagstiftningen är helt fel 

och sprider allt för lite fakta 

kring hampan.    

   

- Kan inte öka intresset för 

andra så länge man inte har 

någon kunskap om den för 

eget bruk.  

 

-”Först och främst där är jät-

testor potential.”  

- Tror och anser att od-

ling/användning av hampan 

kommer och bör öka pga. 

Dess potential till så många 

användningsområden.    

-driver inte lantbruket som 

en lantbrukare utan som en 

affärsrörelse, vågar prova 

nya grödor och metoder på 

ett friare sätt.  

-den yngre generationen 

lantbrukare är merföretagare 

än den äldre.  

-odla det som konsumenten 

vill ha, inte det man tycker 

att konsumenten ska ha.  

 -”som mellangröda lät det 

väldigt intressant, så långt 

har inte jag tänkt”  

-kan passa inom KRAV-od-

ling  

 

 

Informanterna delades in efter dess målgrupp och fick därefter en förkortning. Antal personer 

efter respektive målgrupp fick varsin siffra, exempelvis H1 och M2:  

H 1-5 = Hampaodlare 

IH 1-4 = Icke Hampaodlare  

IO 1-3 = Intresseorganisationer 

M 1-2 = Myndigheter

När tabellerna var klara och ifyllda gjordes en ytterligare bearbetning av de material som  

knutits till syftet. Där ville författarna få fram nyckelord och nyckelbegrepp som återkommit i 

de olika intervjuerna, för att sedan kunna påbörja sammanställningen av resultatdelen. Stycken 

med en mer allmän information om vad som framkommit under intervjuerna skrevs ner under 

lämpliga underrubriker i resultatdelen. Citat hämtade från de olika informanterna kopplades 

samman med tillhörande stycke för att få fram kompletta meningar och uttryck.  
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3 Teoretisk bakgrund 
Här beskrivs vad klimatförändringar är och hur de påverkar oss människor, vilken roll  

jordbruket har och hur hampa kan spela en roll i att minska vår klimatpåverkan.  

3.1 Klimatförändringar 
Atmosfären runt Jorden består naturligt av växthusgaser och det är förutsättningen för att det 

kan finnas liv här. Utan dem hade temperaturen varit 18°C kallare än det är idag. Naturliga 

långsiktiga variationer av klimatet med omväxlande istider och varmare perioder drivs av  

Jordens omloppsbana runt Solen, jordaxelns lutning samt hur Jorden snurrar runt sin egen axel. 

Dessa variationer sker med olika tidsintervall från 26 000 till 100 000 år. Det här är klimat-

cykler som inte påverkas av människor eller annat liv på Jorden (Cunningham & Cunningham, 

2015). Medeltemperaturen har ökat med ca 1°C jämfört med före den industriella revolutionen 

och beräknas ha ökat till 1,5°C mellan år 2030–2052, beroende på vad vi gör för att minska 

växthusgasutsläppen (IPCC, 2018). Det som skiljer sig i mönstret de senaste cirka 170 åren är 

att vi människor nu rubbar balansen av växthusgaser i atmosfären. Dels genom storskalig för-

bränning av fossilt kol samt metanbildning hos idisslande djur som nötboskap och får. Effekten 

blir då att mängden växthusgaser i atmosfären ökar och värmer upp vår planet (Cunningham & 

Cunningham, 2015). 

De vanligaste växthusgaserna är koldioxid (CO2), vattenånga (H2O), metan (CH4) och lustgas 

(N2O). Koldioxiden är långlivad i atmosfären och finns kvar i flera hundra år. Lustgasens  

uppehållstid är 120 år. Metangasens tid i atmosfären är betydligt kortare, ca 10 år. Dock  

omvandlas den till koldioxid och vatten vilket resulterar i att den inte försvinner utan finns kvar 

i hundratals år (Baird & Cann, 2012). 

För att kunna jämföra de olika växthusgaserna räknas deras utsläpp om till en global  

uppvärmningspotential (GWP). Koldioxid har 1, metangas 34 och lustgas 298. Man  

multiplicerar utsläppet med uppvärmningspotentialen och får då fram ett värde omräknat i  

koldioxidekvivalenter (CO2-ekv). Ett ton metangas och ett ton lustgas motsvarar 34 ton,  

respektive 298 ton omräknat till CO2-ekv (se tabell 3.2). GWP 20 år innebär att värdet beräknas 

med en uppehållstid i atmosfären på 20 år och GWP 100 år är således uppehållstid i atmosfären 

i 100 år (IPCC, 2013). 

Tabell 3.2. Växthusgasers uppvärmningspotential (GWP) omräknat i koldioxidekvivalenter (IPCC, 2013). 

Växthusgas GWP 20 år GWP 100 år 

Koldioxid (CO2) 1 1 

Metan (CH4) 86 34 

Lustgas (N2O) 268 298 

 

3.1.1 Klimatförändringar globalt 
En ökad halt av växthusgaser i atmosfären leder till konsekvenser. De stora polarisarna smälter 

i kombination med att haven blir varmare och därför expanderar. Det i sin tur leder till  

havsnivåhöjning som kommer att skapa stora områden med översvämningar. Dessa ytor blir då 

obeboeliga. Havet som är den enda permanenta koldioxidsänkan, lagrar också stora mängder 

koldioxid i form av kolsyra (H2CO3) vilket gör havsvattnet surare. Detta i kombination med att 

haven samtidigt blir varmare göra att korallreven bleks och dör. När haven inte kan lagra mer 

koldioxid kommer uppvärmningen av Jorden att accelerera eftersom mer växthusgaser hamnar 

i atmosfären. När temperaturen i atmosfären stiger ombildas mer vatten från flytande form till 
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vattenånga och ökar mängden växthusgaser i atmosfären, det leder till ytterligare temperatur-

ökning som i sin tur ger mer vattenånga. Detta kallas positiv feedback och med positivt menas 

att effekten förstärks. En konsekvens av detta blir mer frekventa extremväder i form av torka, 

hetta, stormar, snöfall eller regn. De områden som redan idag har mycket nederbörd riskerar att 

få ännu mer, vilket leder till översvämningar och områden som redan har mindre mängd neder-

börd riskerar att få ännu mindre och ökenområden breder ut sig (Baird & Cann, 2012). 

3.1.2 Klimatförändringar i Sverige  
I Sverige har vi under de senaste decennierna drabbats av flera kraftiga stormar såsom Gudrun 

(2005), Per (2007), Sommarovädret (2008), Adventsstormen och Dagmar (2011), Simone, 

Hilde, Sven och Ivar (2013), Egon, Ole, Freja, Gorm och Helga (2015), Urd (2016) samt Alfrida 

och Jan (2019). Dessa har orsakat stora skador på infrastrukturen med långvariga elavbrott, 

oframkomliga vägar, översvämningar i kust- och vattendragsnära områden men även massiv 

förstörelse av skog och bostäder (SMHI, 2019). Efter flera år med mindre nederbörd än normalt 

blev det vattenbrist i stora delar av Sverige sommaren 2018. Samtidigt var det en lång värme-

bölja som sträckte sig från maj-augusti med ingen eller marginell nederbörd. Ytvattentäkter 

sjönk och i många kommuner utfärdades bevattningsförbud för dem med kommunalt vatten, 

och många enskilda brunnar sinade. Lantbrukarna vittnade om halverade skördar, halvårslånga 

slaktköer och desperata rop efter foder att köpa till sina djur. Hårdast drabbat blev södra Sverige 

(Berglund, 2018). Fortfarande i februari 2019 är grundvattennivåerna både i de stora och små 

grundvattenmagasinen i stora delar av Sverige under eller mycket under det normala. Det är 

oroande eftersom det är under vintersäsongen dessa normalt sett fylls på (SGU, 2019).  

Sommaren 2018 gjorde även ett stort avtryck med alla skogsbränder som härjade. Enligt 

Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap, (2018) lokaliserades över 500 bränder mot  

normalt 100 bränder. Totalt brann 25 000 hektar, framför allt i Gävleborgs Län, Dalarnas Län 

och Jämtlands Län. Nationell samordning och ett intensivt samarbete mellan myndigheter, 

räddningspersonal och frivilliga under flera veckors tid, tillsammans med internationell hjälp 

med brandflyg, brandbilar, helikoptrar och markpersonal krävdes för att släcka bränderna 

(Krisinformation, 2018). 

3.2 De nationella miljökvalitetsmålen 
Förenta Nationernas (FN) generalförsamling tog 2015 ett beslut om Agenda 2030 som är de 

globala hållbarhetsmålen. Det är 17 mål och 169 delmål och alla medlemsländerna har  

förbundit sig att tillsammans arbeta för en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar värld år 

2030. Sveriges riksdag fastställde år 1991, mål för miljöpolitiken och de har flera gånger  

utvecklats och förtydligats sedan dess till sin nuvarande form (Naturvårdsverket, 2018).  

Miljökvalitetsmålen består av ett övergripande Generationsmål och 16 miljömål. Till tre av 

målen hör också ett 20-tal etappmål som identifierar och vägleder önskad omställning som 

samhället behöver göra för att nå Generationsmålet (Naturvårdsverket, 2019).  

De svenska miljömålen är en nationell dimension av de ekologiska globala hållbarhetsmålen 

(Naturvårdsverket, 2019) och definieras av Riksdagen nedan. De miljömål som kan kopplas till 

köttdjursuppfödning och till odling och användning av industrihampa är: 

Generationsmålet ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna 

över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och  

hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” 

Begränsad klimatpåverkan ”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s  
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ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans  

påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan 

takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål 

för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för 

att det globala målet kan uppnås.” 

Frisk luft ”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte 

skadas.” 

Bara naturlig försurning ”De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska  

underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller 

öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem,  

arkeologiska föremål och hällristningar.” 

Giftfri miljö ”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället 

ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande 

ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. 

Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.” 

Säker strålmiljö ”Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga 

effekter av strålning.” 

Ingen övergödning ”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ 

inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till 

allsidig användning av mark och vatten.” 

Levande sjöar och vattendrag ” Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras 

variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald,  

kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, 

samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.” 

Hav i balans samt levande kust och skärgård ”Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt 

hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård 

ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. 

Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en  

hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra 

störningar." 

Ett rikt odlingslandskap ”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk  

produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden 

och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.” 

God bebyggd miljö ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 

livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas 

till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett  

miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra  

resurser främjas.” 

Ett rikt växt- och djurliv ”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart 

sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt  

deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga 
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bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och 

kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.”          

(Sveriges miljömål, 2018). 

3.3 Jordbruket  
I Sverige 2017, stod jordbruket för 7,2 miljoner ton CO2-ekv, motsvarande 13,6 procent av de 

totala växthusgasutsläppen på 52,7 miljoner ton. Utsläppen som härrör från  

animalieproduktionen som ägg, mjölk och kött orsakar hälften av jordbrukets totala del och är 

ca 3,6 miljoner ton. Den andra halvan härrör från växtodlingen (Naturvårdsverket, 2018). Dessa 

siffror blir egentligen missvisande då ca 70 procent av växtodlingen används som djurfoder 

(Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), 2016) och borde räknas in i de animalieproduktions- 

orsakade utsläppen. Soja är ett vanligt proteinfodertillskott och det är ur miljöaspekt ett  

tveksamt val. Därför bör andra proteinkällor som till exempel andra baljväxter eller alger med 

lägre miljöpåverkan föredras (Markensten et al., 2018). Totalt sett är 3 miljoner ton CO2-ekv 

(42 procent) orsakat av metangas som bildats under djurens  

matsmältningsprocess i nedbrytningsprocessen av cellulosa i djurens magar (Baird & Cann, 

2012). Av det står får- och lammproduktionen för 0,12 miljoner ton CO2-ekv, hästar för 0,16 

miljoner ton CO2-ekv samt svinproduktionen knappt 0,1 miljoner ton CO2-ekv. Resten är  

köttdjurens och mjölkkornas bidrag på ca 2,4 miljoner ton CO2-ekv (se figur 3.4).  En liten del, 

ca 0,6 miljoner ton CO2-ekv lustgas och metan kommer från gödsellagringen 

(Naturvårdsverket, 2018).  

 

 
Figur 3.4 Diagram som visar metangasbildning fördelat per djurslag (Naturvårdsverket, 2018).  

 

 

Utsläppen från jordbruksmarken är knappt 3,6 miljoner ton och sker främst i form av lustgas, 

(96 procent), men också lite koldioxid. Den delen av utsläppen som kommer från fossila  

bränslen till markanvändning (3,77 miljoner ton), uppvärmning av byggnader (0,2 miljoner ton) 

och arbetsmaskiner (0,6 miljoner ton) ingår inte i dessa siffror utan redovisas inom utsläpps- 

sektorerna markanvändning, uppvärmning samt arbetsmaskiner. Om man räknar in dessa delar 

skulle totalsiffran istället vara 11,77 miljoner ton och motsvara 22,3 procent av Sveriges totala 

2,4; 86%

0,12; 4%

0,16; 6%
0,1; 4%

Metangasbildning fördelat per djurslag i miljoner ton CO2-ekv 

och % i Sverige 2017

Mjölkkor och köttdjur Får och lamm Hästar Svin
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utsläpp. Inte heller är produktion av mineralgödsel och foder som importerats från andra länder 

medräknat eftersom dessa utsläpp räknas in i det producerande landets utsläpp 

(Naturvårdsverket, 2018).  

 

Jordbruket och djuruppfödningen är som ovan visar stor utsläppare av växthusgaser men  

samtidigt nödvändigt både för vår livsmedelsförsörjning men också för att nå flera av de  

nationella miljömålen. Jordbruksverket har därför på uppdrag av regeringen tagit fram en  

rapport med en handlingsplan som beskriver hur jordbruket i Sverige kan bidra till att minska 

klimatpåverkan (Markensten et al., 2018). 

 

Betesdjuren behövs för att nå miljömålen men samtidigt har köttkonsumtionen per capita ökat 

under de senaste decennierna och Sverige är inte självförsörjande på kött. Därför importeras 

kött från länder som har större miljö- och klimatpåverkan från sin produktion än Sverige. År 

2017 visar på en liten minskning av köttkonsumtionen i Sverige men den behöver minska 

mycket mer (Jordbruksverket, 2013). Trenden globalt visar på en fördubblad köttkonsumtion 

sedan 1960 och det beror på ökat välstånd med fler människor som äter mer kött (Karlsson R.-

M. , 2018). Regeringen har bland annat därför tagit fram en livsmedelsstrategi för att öka  

självförsörjandet av livsmedel (Regeringskansliet, 2016). För att hitta en balans i att förse  

människorna med livsmedel och samtidigt arbeta för att nå miljömålen behöver alltså stora  

förändringar göras. Exempel på det är bränsleanvändningen inom jordbruket som idag till 

största del är fossil. Stora miljö- och klimatvinster kan göras om man byter ut det mot förnybara 

alternativ. Köttkonsumtionen bör vara från betesdjur som inte utfodras med kraftfoder som  

utgör onödig klimatpåverkan (Markensten et al., 2018). Ett vanligt sätt är tillföra oljefröväxter 

i djurfodret. Oljefrön minskar effektivt metagasbildning genom att de hämmar de bakterier som 

bildar metan samt byter ut fermenterbara kolhydrater mot icke fermenterbara fleromättade  

fettsyror. (Guyader et al., 2014). Vanliga exempel på detta är rapsfrö, linfrö, solrosfrö eller  

sojabönor (Wang et al., 2017), men det finns även mer okonventionella alternativ  

som exempelvis algen Cystoseira trinodis (Dubois, et al., 2013) industrihampa (Cannabis sa-

tiva L), vallmofrö (Papaver somniferum), safflor (Carthamus tinctorius) samt åljeådra (Came-

lina sativa) (Wang et al., 2017).         

 

3.4 Industrihampan 
Nedan beskrivs hampan ur ett historiskt perspektiv, dess regelverk samt odling och egenskaper. 

En beräkning av potential för hampan i ett kretslopp med fokus på köttdjursuppfödning  

presenteras också. 

3.4.1 Historia 
Industrihampa (Cannabis sativa L.) är en örtväxt som har sitt ursprung i centrala Asien och den 

har odlats i minst 3000 år (Svennerstedt & Svensson, 2004), men arkeologiska fynd från Kina 

visar på att den odlats betydligt tidigare då man har hittat frön som är 10 000 år gamla (Clarke 

& Merlin, 2013). I Sverige har den odlats sedan medeltiden (Svennerstedt & Svensson, 2004). 

I USA förbjöds industrihampan år 1937 eftersom det i lagstiftningen inte gick att särskilja den 

från droghampan (Smith-Heisters, 2008). 1974 förbjöds odlingen av hampa i Sverige på grund 

av dess narkotiska egenskaper (Karlsson A.-M. , 2013). Rädslan för att ta bort förbudet av 

hampaodling var stor då regeringar inte ville förknippa upphävande av förbudet med att växten 

marijuana skulle bli mer acceptabel (Small, 2015). Det var endast ett fåtal länder som  

återupptog odling av grödan, till exempel Australien (Tasmanien) år 1990, England 1993,  

Tyskland 1995 samt Kanada år 1998 (Small, 2015). I Sverige avskaffades förbudet år 2003.  

I USA har förbudet avskaffats efter hand i vissa delstater och i december 2018 skrev president 

Donald Trump på US Farm Bill som innebär att staten tillåter odling nationellt. Därmed är  
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det tillåtet för delstaterna att upprätta plan för kontrollerad odling (National Conference of State 

Legislatures (NCSL), 2019).  

 

3.4.2 Lagstiftning för odling av industrihampa 
Kina har alltid varit den överlägset största producenten av industrihampa. Det finns ett flertal 

andra länder som odlar andra kommersiella grödor som konkurrerar ut industrihampan eftersom 

den under lång tid varit förbjuden. Odling och användning av hampan är komplicerad eftersom 

säkerhetsbestämmelserna i de flesta västländerna är begränsande och utgör en stor kostnads-

fråga. Exempel på krav kring säkerheten är att grödan måste vara godkänd för användning och 

anläggningarna godkända för lagring. Det måste finnas noggrann dokumentation och  

provtagning för att säkerställa att grödan inte innehåller för stor mängd av det psykoaktiva  

ämnet tetrahydrocannabinol (THC). Industrihampan får innehålla max 0,2 viktprocent, jämfört 

med droghampa som kan innehålla 8–20 viktprocent (Svennerstedt & Svensson, 2004) samt att 

människor som tillhandahåller hampan inte ska finnas med i något straffregister. Den  

lagstiftning och de krav som ställs på odlaren gör att hampan mer anses som besvärlig och 

mindre populär (Small, 2015).  

Det behövs en ansökan om gårdsstöd för att odla hampa i Sverige. För att få stödet krävs att 

hampasorten som ska odlas inte bryter mot narkotikalagstiftningen. Hampasorter som är  

godkända av EU är de sorter som har en THC-halt under 0,2 viktprocent (Jordbruksverket, 

2019). Det finns ett flertal olika sorter av industrihampa som är godkända för odling och  

användning inom EU. Bland annat finns tre franska sorter vid namn Fedora 17, Felina 37 och 

Futura 75. Ytterligare en fransk sort, Santhica 27 finns och har en THC-halt som nästan är 0 

(Svennerstedt & Svensson, 2004). Information om vilka skiften som det ska odlas på samt  

vilken sorts hampa och uppgifter om hur många kilo per hektar på respektive skifte, ska  

tillsammans med originaletiketter från utsädesförpackningarna samt kvitton eller fakturor 

skickas in till Länsstyrelsen. Utsädet ska vara certifierat och hampan ska sås i renbestånd.  

Skörden får ske efter fröbildning eller som tidigast 10 dagar efter blomningen är över 

(Jordbruksverket, 2019). 

3.4.3 Odling, egenskaper och användningsområden 
Hampa (Cannabis Sativa L) är en ettårig fiberväxt som tillhör familjen Cannabaceae. (Elofson, 

1947). Växten kan bli cirka 1,5–4 meter hög i det nordliga klimatet och upp till 10 meter hög i 

det sydligare klimatet. Den kräver inte någon specifik jord att odlas i, utan kan odlas i  

mulljordar, ler- eller sandjordar och har en växtkurva på cirka 80–100 dagar. Odlingssäsongen 

för industrihampa är normalt mellan april och oktober i den södra delen av Sverige. Det tar 

alltså inte lång tid för grödan att växa och det gör att den kan odlas mer än en gång per år, 

beroende på ändamål (Svennerstedt & Svensson, 2004). Industrihampan trivs dock bäst i  

mullrik jord som har en förmåga att erhålla fuktigheten. Industrihampan består av hon-  

respektive hanplantor. Hanblommorna har en mer rödgrå färg medan honblommorna är mer 

gröna. Hanplantorna mognar snabbt och är vid blomningstiden längre än honplantorna. När 

hanplantorna mognat förs frömjölet över till honplantorna med vinden, vilket gör att  

honplantornas befruktas och växer sedan snabbt. Honplantorna blir längre än hanplantorna som 

då börjat vissna. Honplantorna blir betydligt längre och kraftigare än hanplantorna. Skillnaden 

i mognad för hon- och hanplantor är olika beroende på väderleken, men vanligtvis skiljer det 

cirka 2–3 veckor (Elofson, 1947).  

Stjälken är grov, sträv och grenig med femfingrade blad samt gröna blommor som ger oljerika 

fröer (Krafft, 1919). Fröet från hampan har ett nötliknande utseende och innehåller 20 procent 

stärkelse, 15 procent äggvita samt 30 procent fett. Under första delen i växtperioden är stjälken 
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mjuk och saftig men vid mognad blir den mer stram och fiberrik (Elofson, 1947). Finola är en 

sort som bildar stora mängder pollen och attraherar därför honungsbin (Callaway, 2004). 

Växten har mycket bra motståndskraft vad gäller frost och kan därför sås tidigt på våren.  

Stammen innehåller kalciumkarbonat som utgör ett kemiskt försvar som gör att plantorna  

skyddas mot växtätande skadedjur (Clarke & Merlin, 2013). Industrihampan klarar sig bra  

genom endast organisk gödsel och som ovan nämnts krävs inga medel för ogräsbekämpning då 

den kan ta hand om ogrästillväxten genom att den bildar ett tätt bladverk som kväver ogräset 

(Svennerstedt & Svensson, 2004). Hampan är generellt sett inte drabbad av några sjukdomar 

eller skadedjur men kända växtsjukdomar som kan drabba hampan är bomullsmögel 

(Jordbruksverket, 2013), phoma samt gråmögel. När fröna mognat är de en attraktiv föda för 

fåglar, framför allt finkar och för att undvika skadeangrepp kan det vara lämpligt att vidta någon 

åtgärd för att skrämma bort dem (Ivarsson, 2005). Även insekter som exempelvis europeisk 

majsborre kan angripa växten (Fike, 2016). Det finns studier som visar att hampan kan ha  

positiv effekt mot nematoder och kan ersätta nematodicider (Mukhtar, Kayani, & Hussain, 

2013). 

Kadmium är en tungmetall som inte bryts ner i miljön och är mycket giftig. Den sprids på 

åkermarker genom gödsling med mineralgödsel, stallgödsel eller slam och tas upp av grödor 

som vi sedan äter. Kadmium lagras i njurarna och höga halter kan skada dem 

(Livsmedelsverket, 2019). Hampan kan användas som fytoremediering för att sanera mark från 

tungmetaller och är därför lämplig att sanera kadmium med. Störst koncentration av kadmium 

finns i rötterna på växten och därför bör hela växten avlägsnas för att inte kadmiumet ska  

återföras till jorden (Johansson & Martell, 2015). 

Som förfrukt i växtföljden ger den uppskattningsvis 10–20% högre avkastning på nästföljande 

gröda. Det är möjligt att odla den på samma plats flera år i rad men för att undvika eventuella 

växtsjukdomar är det mer lämpligt att rotera den i växtföljden. Då kommer också de positiva 

effekterna av dess egenskaper som förfrukt mer till sin rätt (Ivarsson, 2005). 

När det gäller skörden av industrihampa har det under 1900-talet utvecklats olika system kring 

skörd och torkning av växten. De har bland annat inriktat sig på skörd och torkning av kort- 

respektive långfibrigt material. Vid skörd av långfibrigt material har industrihampans stjälk 

skurits av vid marknivå och låtits ligga i strängar för rötning och torkning. Därefter har växten 

samlats in med hjälp av ett traktorredskap. Vid skörd av kortfibrigt material har man använt sig 

av slåtterbalkar som huggit av stjälken i olika höjdnivåer efter önskad längd.  

Växtdelarna har sedan samlats ihop i rund- eller fyrkantsbalar (Svennerstedt & Svensson, 

2004).  

Som ovan nämnts har industrihampan en snabb tillväxt. Detta resulterar i att den kan ge en god 

avkastning till alla dess användningsområden (Svennerstedt & Svensson, 2004). Den har  

historiskt sett används för tillverkning av sladdar och papper men även till vävning av textilier 

och var då mer geografiskt utbredd än linne, bomull och andra växtfibrer. Då man kan ta vara 

på växtens alla delar kan industrihampan användas till bland annat inredning i flygplan, tåg och 

bilar. Fröet från grödan kan användas inom livsmedels-, hälsokost- och kosmetikaindustrin. 

Oljan kan användas till produktion av smörjmedel och bläck till papperstryck (Svennerstedt & 

Svensson, 2004). I dag används stjälken till fibrer, inom byggindustrin används hampan som 

skivmaterial, isoleringsmaterial för både värme- och ljudisolering, blommorna till hälsokost 

och oljan i växten till bland annat livsmedel, kosmetika, fodertillskott till djur samt biobränsle 
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(se figur 3.1). (Clarke & Merlin, 2013). I Sverige används hampa mestadels till  

energiproduktion (Karlsson A.-M. , 2013).  

 

 

Figur 3.1. Industrihampans olika användningsområden (författarnas egen illustration)  
 

 

3.4.4 Statistik över odling av industrihampa i Sverige ur ett europeiskt per-
spektiv 

Enligt en rapport av Jordbruksverket ökade odlingsarealen av hampa i Sverige mellan år 2004 

och år 2007 från 150 hektar till 800 hektar, men därefter har arealen kraftigt minskat och utgör 

en areal på cirka 79 hektar år 2017 (se figur 3.2) (Karlsson A.-M. , 2013; Karlsson A.-M. , 

2017). Enligt Karlsson1 ökade odlingen till 92 ha år 2018. 
 

 

Figur 3.2. Diagram som visar antal hektar hampa som odlats i Sverige sedan förbudet försvann 2003 (Karlsson 

A.-M. , 2017). 

                                                      
1 Martin Karlsson, Landsbygdsenheten, Länsstyrelsen Halland. Telefonkontakt 19 februari 2019. 
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Jämfört med de andra länderna inom Europeiska Unionen som odlade hampa år 2017, odlade 

Sverige en ytterst liten areal. Enligt Vogt2 ligger Frankrike i topp med över 17 000 ha och  

Estland med drygt 9800 ha. Endast Irland med 77 ha och Grekland med 30 ha odlade mindre 

areal än Sverige. Våra grannländer Danmark odlade 492 ha och enligt Partala3 i Finland 852 ha 

(se figur 3.3). I Frankrike har det aldrig funnits något förbud mot att odla industrihampa 

(Svennerstedt & Svensson, 2004; Young, 2005) och det kan förklara varför odlingen är så stor 

där i jämförelse med exempelvis Grekland. Det finns också ett nätverk av föreningar,  

fackföreningar och kooperativ som jobbar för att öka odling och avsättning för hampan (Garnier 

et al., 2007). I Grekland har det funnits ett motstånd hos den grekiska regeringen mot att tillåta 

odling av industrihampa (Tremopoulos, 2011) och det blev inte tillåtet förrän år 2013. Odling 

började år 2016 har därför endast skett i tre år (Olympianshemp, 2019).  

 

 

Figur 3.3. Diagram som visar antal hektar hampa som odlats i europeiska länder år 2017 (European Industrial 

Hemp Association, 2019; Vogt2, 2019; Partala3, 2019). 

 

 

                                                      
2 Dominik Vogt, European Industrial Hemp Association (EIHA). Kontakt via e-mail 3 april 2019. 
3 Anneli Partala, Naturresursinstitutet (Luke). Kontakt via e-mail 4 april 2019. 
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3.4.5 Industrihampans potential för odling och användning ur ett kretslopps-
perspektiv inom köttdjursuppfödning 

Nedan beskrivs hur hampan kan användas ur ett kretsloppsperspektiv och hur den skulle kunna 

spela en roll i en biobaserad ekonomi med förnybara energikällor och minskad miljö- och  

klimatpåverkan. 

3.4.5.1 Fodertillskott och strömedel 

Som tidigare beskrivits finns det olika fodertillskott att ge köttdjuren, dels som proteinfoder, 

dels för att reducera metangasbildningen under matspjälkningsprocessen. I Sverige är det  

vanligt med soja och rapsfrökaka (Markensten et al., 2018), men sojan importeras främst från 

Brasilien och medför stor miljö- och klimatpåverkan på grund av förändrad markanvändning 

från regnskog till sojaodlingar. Det pågår forskning om andra alternativ som kan odlas i Sverige 

som till exempel lupin och ärtor (Statens Lantbruksuniversitet (SLU), 2018). Det finns även 

forskning som visar på att industrihampa är ett bra alternativ energimässigt såväl som vid  

reducering av metangasbildning. Reduktionen av metangas sker genom att de bakterier som 

bildar gasen hämmas av hampans fleromättade fettsyror (Guyader et al., 2014; Hessle et al., 

2008; Wang et al., 2017).  

In vitrostudier på oljefrön visar att halten råprotein och fettsyror i skalade hampfrön är 253 g/kg 

ts respektive 344 g/kg ts (Wang et al., 2017) och hampfrökaka 344 g protein/kg ts samt 124 g 

fett/kg ts (Karlsson et al., 2010). Svensk sojaböna och importerat sojamjöl har 400 respektive 

510–528 g/kg ts råprotein och 158 respektive 24–31 g/kg ts fettsyror (se tabell 3.1). Studierna 

visar att sojan kan ersättas av hampa som proteinfodertillskott. (Johansson & Ullvén, 2015).  

 

Tabell 3.1. Jämförelse mellan hampa och soja avseende näringsinnehåll av råprotein och fettsyror (Johansson & 

Ullvén, 2015; Karlsson et al., 2010; Wang et.al., 2017). 

 

Fodermedel Råprotein g/kg ts Fettsyror g/kg ts 

Skalade hampfrön 253 344 

Hampfrökaka 344 124 

Svensk sojaböna 400 158 

Importerat sojamjöl 510–528 24–31 

 

I en svensk in vivostudie, har industrihampa jämförts med en pelletsblandning av 70 procent 

korn, 10 procent havre, 9 procent sockerbetsmassa, 2 procent melass samt vitaminer och  

mineraler, som fodertillskott hos mjölkkor. Den visade att en daglig dos på 143 g industri-

hampa/kg ts foder ökade mjölkproduktionen från 25,2 till 28,7 kg/dag (Karlsson et al., 2010).  

I en studie på proteintillskott hos växande köttdjur jämfördes kallpressade hampfrökakor med 

en blandning av 50 procent sojamjöl och 50 procent korn. Hampfrökakor gjorde att närings-

upptaget ökade och djuren växte bättre och även ett högre fiberinnehåll främjade  

matspjälkningen och tarmfunktionen (Hessle et al., 2008). 

Vedämnena i stjälken, så kallade skävor kan användas som strömedel. Det har god  

uppsugningsförmåga, binder ammoniak och dammar lite (Svennerstedt & Svensson, 2004). 

3.4.5.2 Energigröda 

2016 stod andelen energi från förnybara energikällor för 54 procent av den totala energi- 

användningen i Sverige jämfört med exempelvis, Finland 39 procent, EU 17 procent, Tyskland 
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15 procent och Nederländerna 6 procent. Exempel på detta är bioenergi, vindkraft, vattenkraft 

och solenergi (Holmström, 2018). Bioenergi än den sektorn inom förnybar energi som växer  

snabbast i Sverige (Prade, 2011) och under 2017 stod bioenergin för 90 TWh energi av totalt 

573 TWh. Det är endast El med 126 TWh som var vanligare som energibärare (Holmström, 

2019).  

Bioenergin kommer till största del ifrån skogsbruket men för att öka intresset för lantbrukare 

att odla energigrödor tar Jordbruksverket årligen fram en kalkyl som ger en inblick i  

produktionskostnader och ekonomisk lönsamhet för olika grödor. Kalkylen delar upp grödorna 

till fastbränsle och biogas i fyra skördenivåer; hög, mellanhög-hög, låg – mellanhög samt låg.  

Arbetskostnad, maskinkostnader inklusive avskrivning, räntor samt företagsgemensamma  

kostnader som telefon och bokföring är medräknat i kalkylerna. Däremot ingår inte  

markkostnad, gårdsstöd och andra miljöstöd då dessa inte påverkar lönsamhetsförhållandena. 

Kostnaderna baseras på 2017 års prisnivåer. 

I kalkylerna för fastbränsle jämfördes halm, hampa, rörflen, salix 22 år samt salix 3 år. Det var 

endast salix 3 år som visade ett positivt nettoresultat vid hög, mellanhög-hög skörd och  

låg-mellanhög skörd. Vid låg skörd visade det på negativt nettoresultat för alla grödorna. 

När det kommer till biogas jämfördes hampa, majs, rågvete i form av helsäd, rörflen, socker-

betor, sockerbetsblast samt 3-årig klöver-gräsvall. Det som är genomgående i resultatet för alla 

skördenivåer är att det är lönsamt om odlingsstrategin är att använda grödorna färska men inte 

om de ska mellanlagras och ensileras. Vid mellanhög- till hög skörd är inte längre sockerbetorna 

lönsamma. För låg- mellanhög skörd visar kalkylen positivt resultat för hampa, majs, rågvete 

som helsäd, sockerbetsblast och klöver-gräsvall. Vid låg skörd är det endast rågvete i form av 

helsäd, sockerbetsblast och klöver-gräsvall som är ekonomiskt lönsamt (Rosenqvist, 2018). 

För hampans del är odling för användning till biogas lönsam vid skörd på minst 8 ton ts/hektar 

och om den används färsk till biogas (Rosenqvist, 2018).             

 

4 Resultat 
Genom datainsamlingen framkom ett antal aspekter kring hinder och drivkrafter som återkom 

i intervjuerna. Det är den ekonomiska aspekten men också frågor kring hampans egenskaper 

och regelverk kring odling och förädling. Det finns tydliga skiljelinjer i de olika målgrupperna 

som framkommer nedan. Informanterna benämns som Hampaodlare (H), icke hampaodlare 

(IH), Intresseorganisation (IO) samt Myndighet (M). Informanternas citat markeras i kursiv 

stil. 

4.1 Hinder för en utökad kommersiell hampaproduktion i Sverige.  

4.1.1 Ur ett ekonomiskt perspektiv 
Det perspektiv som är viktigast är att få ekonomin att gå ihop för odlingen. Ett lantbruks största 

prioritet är att odla de grödor som ger en avsättning som går att överleva på. 

Finns det ingen avsättning för hampan och något syfte med den så tycker jag 

att den kan försvinna, men finns det potential i den så får den gärna öka. (IH2) 

Som det ser ut idag behövs ekonomisk ersättning för att få lönsamhet. (M2) 
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Flertalet informanter bland både de som odlar hampa och de som inte odlar hampa samt  

myndigheter anser att priset på hampans utsäde är ett hinder då den är dyrare än andra grödor. 

Enligt lagstiftningen är det inte tillåtet att använda sig av eget utsäde för vidare odling året efter, 

utan måste varje år ha ett certifierat utsäde vilket gör den ekonomiska delen mer besvärlig.  

När det handlar om de maskiner som krävs vid skörd av hampan framkom det att det inte finns 

några återförsäljare i Sverige med specialiserade maskiner för just hampa. Det finns maskiner i 

andra länder men då odlingen av hampa i Sverige är liten känner inte odlarna att de har  

ekonomisk möjlighet att själva investera från andra länder. Det upplevs som ett stort bekymmer 

då de får hitta på egna lösningar. Eftersom fibrerna är så hårda blir det krångligt i vissa maskiner 

då de lätt fastnar och knyter ihop sig, framför allt vid tröskning.  

Mycket utav de tekniker de använder nere i Europa kan vi inte använda här för 

att vi har för kort säsong, och då behöver vi alltså ta fram egna tekniker och 

det finns inget intresse från någonstans. (H5) 

Vi behöver ha en beredningsmaskin som är mobil i hela landet som kan färdas 

till odlingen, det är det vi håller på med, det är de pengar vi ska få fatt på till 

att bygga en sån maskin, eller köpa. (H1) 

Hampan med sina mångsida egenskaper kan ersätta andra material och råvaror men det upplevs 

från hampaodlarnas perspektiv att det finns ett motstånd från vissa delar av tillverknings- 

industrin, då framför allt stora industriföretag som använder fossila råvaror men också skogs-

industrin. 

Det är den enda nackdelen man ser, myndigheter och andra större företag som 

jobbar mycket med kemiskt framställda produkter som plast, syntetmaterial och 

sånt. De hade kunnat lösa sin produktion på ett helt naturligt sätt, men de vill 

inte för de är inkörda på sitt sätt. Då tänker jag byggindustrin […] som fram-

ställer gullfiber, mineralull och plaster osv. […] Pappersindustrin har vi också” 

[…] hade de ställt om till hampa hade de fått lägre energikostnader för det kos-

tar inte så mycket att framställa hampa som isolering. (H1) 

4.1.2 Ur ett kunskapsperspektiv  
Generellt sett är kunskapen om industrihampa dålig och det är de som redan odlar grödan som 

sitter inne med den största kunskapen. De lantbrukare som inte odlar hampa är mer eller mindre 

obekanta med grödan och känner heller inte till någon odlare. Kunskap kring hampan är även 

väldigt låg hos de intresseorganisationer och myndigheter som deltagit i studien. 

Osäkerheten kring grödan kan bland annat vara beredning, vidareförädling, skörd samt  

lagstiftning. 

Det finns en nyfikenhet runt hampan som växt, jag tror framförallt att nyfiken-

heten finns hos växtodlare som odlingsgröda, inte som djurhållare […] men min 

bild är också tydligt att för den stora massan människor så är det väldigt ano-

nymt. Det är en anonym gröda. (IO3) 

Jag vet inte vad jag ska kunna tillföra just med hampa för min kunskap är väldig 

dålig. (IH1) 
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En aspekt som framkommit under intervjuerna är okunskapen kring om hampan har några 

kända växtsjukdomar. Det skapar en osäkerhet och gör att lantbrukare som har ett intresse för 

odling av hampa drar sig för att våga blanda in den i växtföljden.  

Att tillgång på information på myndigheter och intresseorganisationers hemsidor eller andra 

sociala medier är begränsade ses också som ett hinder för att öka kunskapen. 

Finns väldigt lite information om hampan på hemsidan eller andra sociala  

medier eftersom vi har oerhört liten odling. (IO2) 

Med reservation för att det säkert kan finnas något under någon växtodlings-

flik någonstans så tror jag inte att vi har så mycket information lättfunnet utan 

informationen som finns sitter nog hos enskilda personer, förtroendevalda  

eller tjänstemän som har dykt ner i frågan”. ”Det finns nog inte så mycket  

information och framförallt inte på sociala medier. (IO3) 

4.1.3 Ur ett lagstiftningsperspektiv 
Lagstiftningen kring hampan upplevs som krånglig och överdriven av en stor majoritet av  

informanterna. De som odlar hampa idag anser att de inte får den hjälp och stöd de vill ha ifrån 

myndigheter samt intresseorganisationer.  

Som ny odlare måste man vända sig till de gamla odlarna, det är den enda upp-

backningen man har. (H1) 

Så fort du nämner hampa så är det en bromskloss. Alla andra länder i världen 

ser sitt jordbruk som en tillgång, här är det en belastning.  (H5) 

Det framkommer även att det finns en begreppsförvirring kring industrihampa och att den  

förknippas med droghampa även inom myndigheterna. Kunskapen kring lagstiftningen är också 

ett bekymmer då det från myndighetshåll framkommit att de inte är insatta i lagstiftningen och 

hänvisar till narkotikalagstiftningen. Det upplevs som att legaliseringen av industrihampa i  

Sverige är påtvingad av EU och att det skapar frustration hos lantbrukare, polis och  

Läkemedelsverket då det skapar en osäkerhet om vad som gäller. Just nu drivs fall i domstol 

där Läkemedelsverket vill läkemedelsklassa produkter framställda av industrihampa. 

 Inte insatta i lagstiftningen. Vi arbetar inte specifikt med hampa. (M2) 

Mycket diskussioner kring tolkningen av lagstiftningen […] det är ett hinder för 

folk och man hör att det blir väldigt mycket diskussion om att man kan hamna i 

problem om man odlar hampa och det är otydligt vad som gäller kring det även 

fast man ska odla det för fiber för att göra rep eller kläder av det. […] blir ju 

avskräckande. (M1) 

4.1.4 Ur ett efterfrågansperspektiv  
Bland de odlare som inte odlar hampa samt myndigheter och intresseorganisationer upplevs 

attityden kring efterfrågan på hampa som mer negativ än positiv. Icke-hampaodlarna uppgav 

att det inte finns något intresse för grödan utan anser att det fungerar med de grödor de redan 

odlar. De anser att hampan inte är någon konkurrenskraftig gröda. Varken icke-hampaodlarna, 

myndigheterna eller intresseorganisationerna anser att efterfrågan är stor då det inte finns någon 

direkt avsättning för grödan. Marknaden upplevs som liten och osäker. Hampaodlarnas bild av 
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efterfrågan är en annan. De ser en ökande efterfrågan och att Sverige ligger långt efter ur ett 

europeiskt perspektiv. 

Ingen storskalig industriell hantering av den så avsättning är svårt. (IO1) 

Det finns inget större intresse för grödan bland icke-odlarna, myndigheterna samt intresse- 

organisationerna. Det framkom att grödan är väldigt anonym då det inte pratas så mycket om 

den.  

Regeringen är ett stort hot för lantbruket, alltså de ändrar sig hela tiden. De kan 

få för sig att förbjuda det helt och hållet. […] långsiktigheten är noll (IH1)  

För att kunna öka intresset måste det finnas ett intresse bland lantbrukarna för 

att organisationen ska kunna stödja en ökad produktion. (IO1) 

En av intervjufrågorna som samtliga informanter fick svara på var om de ansåg att odling och 

användning av hampa bör öka och vad de i så fall kunde göra för att öka intresset. Majoriteten 

av svaren visade att de inte gör någonting för att öka intresset då både kunskap och efterfrågan 

är liten. Här framkom dock en tydlig skiljelinje då hampaodlarna är mer aktiva och försöker att 

sprida sin kunskap och öka intresset bland annat genom sociala medier, nätverkande och  

föreläsningar medan övriga informanter är passiva och även helt eller delvis ointresserade. 

Kan inte öka intresset för andra så länge man inte har någon kunskap om den 

för eget bruk. (IH1) 

Jag ser inte att det är min roll att jobba för ökningen av odlingen men tycker 

det kan öka för man hittar användningsområden. (IH4) 

 

4.2 Drivkrafter för en utökad kommersiell hampaproduktion i Sverige.   

4.2.1 Ur ett perspektiv kring hampans egenskaper 
Informanterna som odlar hampa idag är överens om att det finns en hel del fördelar kring odling 

och användning av hampan. De uppgav att grödan sköter sig själv under odlingssäsongen och 

att det inte behövs någon arbetsinsats förrän vid skörd. Inga kemikalier behöver tillsättas utan 

hampan bekämpar ogräs helt själv. Det framkom även att hampan går att odla på vilken mark 

som helst men att den ger olika skörd per hektar på olika jordmån.  

Finns ingen gröda som är så mångsidig som hampan. (H2)  

Det är kul att odla hampan då den växer snabbt och är fin att titta på. (H4)  

Intressant gröda. (M1) 

Då hampan har ett brett användningsområde framkom det bland de informanter som odlar 

hampa att just deras användningsområden var att bland annat tillverka: 

Hampfröolja, hampasmör, CBD-olja, CBD-salva, hamparotssalva, hampaknäckebröd, hampa-

sugrör, fiber som byggnadsmaterial (främst isolering) samt strömaterial till sina egna djur. 

Ordet nyfikenhet dyker upp bland de flesta informanterna. De som redan odlar hampa idag 

uppgav att anledningen till att de började odla hampa var just för att det fanns en nyfikenhet 

kring grödan. Hampaodlarna har odlat grödan i 2,5 år-16 år. En informant uppgav att de i år ska 
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börja odla hampa för första gången och även där är anledningen att det finns en nyfikenhet för 

hampan som odlingsgröda.  

 

Hade inte vi som odlat från början sedan 2003 varit så envisa så hade det inte 

kommit så långt som det har idag […] vi har själva fått jobba och vi har själva 

fått testa, vi har själva gjort misstagen […] vi har trott på denna grej från första 

början för vi har sett kapaciteten. (H1) 

4.2.2 Ur ett nytänkande perspektiv  
Det ekonomiska perspektivet lyftes fram och flera informanter ser den ekonomiska potentialen 

i hampan både på kortare och längre sikt. Däremot upplevs en stor försiktighet bland de som 

idag inte odlar hampa och man vill gärna se andra gå före och prova innan man själv vågar sig 

på att odla. Det är även en generationsfråga. Yngre lantbrukare som tar över gården från  

föräldrar eller någon med en annan yrkesbakgrund som köper eller arrenderar en gård har ett 

annat affärstänk. De är mer benägna att våga prova nya grödor. Här ser man växtodlings- 

rådgivning och foderrådgivning som en viktig nyckel. Inom KRAV-odling kan hampan vara 

lämplig då den som ovan nämnts inte kräver bekämpningsmedel. När målsättningen är att inte 

använda mer resurser i form av arbetstimmar och bränsle än vid konventionell odling, samtidigt 

som skördarna heller inte ska vara mindre har ett intresse för att använda hampan som  

mellangröda väckts. Där har även egenskapen att den minskar ogräset lyfts fram som ett  

argument. 

Ser man hela slutresultatet så tjänar man mer på hampa än något annat. (H1) 

Fördelen är att vi kan få en gröda till, så vi kan få konkurrens till spannmålen 

och förhoppningsvis en bättre lönsamhet. (IH3) 

Växtföljden är mycket viktig så att det inte kommer in några växtsjukdomar i odlingarna. Därför 

väljs mellangrödor med stor noggrannhet. Hampan som nu är godkänd att odla som  

mellangröda är ett helt nytt alternativ och det har också väckt en nyfikenhet hos lantbrukare 

som inte odlar hampa sedan tidigare. Hampan som mellangröda där biomassan myllas ner är 

attraktivt då det ökar mullhalten i jorden som i sin tur binder mer kol och gör jorden bördigare. 

Som mellangröda lät det väldigt intressant, så långt har inte jag tänkt (IH1)  

Jag tror att det är en miljövänlig produkt som har många goda aspekter. (H3) 

4.2.3 Ur ett framtidsperspektiv  
Som ovan nämnts ställdes frågan om informanterna tror och anser att odling och användning 

av hampan kommer att öka eller minska i framtiden. Samtliga informanter utom myndigheterna 

anser och tror att hampan kommer att öka i framtiden. Dels på grund av hampans potential men 

också på grund av hampans breda användningsområden. Även framtida scenarion med hårdare 

lagstiftning kring bekämpningsmedel kan öka hampans konkurrenskraft gentemot andra grödor 

vars skadedjur och växtsjukdomar kan bli svårare att hantera. 

En spännande men gammal kulturgröda som blivit bortglömd i Sverige (H2).  

Den kommer att öka lavinartat. (H3) 

Kan man påvisa att den är bra för miljön och man kan hitta ett bra skördesätt 

och en bra avsättning för den så finns det ju en framtid i den. (IH2)  



27 

 

Förmodligen kan den förlänga vår säsong på hösten. (IH3)  

Tror att hampodlingen kommer ligga ungefär på den nivån som är nu, den  

kommer vara väldigt begränsad […] hampan konkurrerar med andra grödor 

som är lättare att odla. (M2) 

Vi har ingen åsikt om den behöver öka eller minska […] det är ju marknaden 

som styr det. (M1) 

Eftersom grödan fallit i glömska och tekniker för odling, skörd och förädling av hampan är 

föråldrade i Sverige finns det en del att jobba vidare på med forskning och teknikutveckling. 

För att stödja en hampaproduktion kan arbete med information kring  

bioenergi göras. Stödja FoU inom energigrödor. Arbeta för att göra odling av 

energigrödor mer lönsam. (M2) 

De informanter som inte idag odlar hampa är i grunden positiva till odling på grund av  

hampans egenskaper i växtföljden men känner att steget är långt när man själv måste ha ansvar 

även för att hitta kunder till skörden. Ett sätt att öka produktionen som lyfts är att man odlar på 

kontrakt. Det kan fungera som Findus ärtodling. Då ansvarar odlarna för odlingen men skörd 

och vidareförädling är det ett företag som ombesörjer. Det underlättar för odlaren som inte  

behöver ha maskinerna eller en slutkund till skörden själv. För att kunna öka produktionen av 

hampa ställdes även frågan vad informanterna själva ansågs kunna göra för att en ökning ska 

kunna ske. Dels försöker hampaodlarna att nätverka med andra odlare i Sverige för att få igång 

projekt men försöker även att öka medvetenheten kring grödan bland allmänheten genom  

kunskapsförmedling bland intresseorganisationer samt rådgivning från myndigheter. En stor 

foderaktör exempelvis Lantmännen och Svenska Foder skulle ur ett djurfoderperspektiv kunna 

ha stor påverkan på produktionen genom att gå ut med att de vill köpa upp hampan som foder 

och sälja till lantbrukare som inte odlar hampa själva. Med rådgivning som innefattar hampa 

kan efterfrågan och produktionen öka ordentligt inom djurfoder. 

Skulle ett antal välmeriterade (foderrådgivare) välja att åka runt och prata 

hampa så kan jag nästan lova att det med detsamma skulle få igång en helt  

annan hampodling. Givet att man också kan baka ihop så att säga befintlig  

skördeteknik och annat. (IO3) 

 

För framtiden så har informanterna en förhoppning om att industrin kan få upp intresset för 

hampan. Hampaodlarna tror även att efterfrågan kommer att öka då de anser att hampan börjar 

efterfrågas till olika ändamål. Det har framkommit att nästkommande gröda som odlas på ett 

område där hampa tidigare odlats på, växer betydligt bättre.  

Får man bara fram hampan på rätt sätt så har den mycket att ge. (H5) 

Tror att den kommer att öka om man löser situationen kring förädling. (IO1) 

Produktionen kan nog öka om man får en större efterfrågan på hampfibern i 

olika material till exempel textilier. Kan bli en marknad för hampan på  

textilsidan eftersom bomull idag odlas under väldigt mycket tveksamma miljö-

förhållanden. (IO2) 
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Tabell 4.1. Sammanfattning av de viktigaste hindren och drivkrafterna. 

Hinder  Drivkrafter 

Liten kunskap/lite information Intressant gröda 

Dyrt utsäde Stor potential 

Inga anpassade maskiner Brett användningsområde 

Lagstiftning som ger en bred tolkning Konkurrerar mot ogräs 

Liten avsättning  Bra för miljön 

5 Diskussion 

5.1 Hinder och drivkrafter för en ökad och kommersiell odling i Sverige 
Hampan är en gammal kulturgröda som odlats i Sverige långt tillbaka genom historien.  

Förbudet under senare år har dock gjort att kunskaperna om hur den odlas och dess  

användningsområden fallit i glömska (Fike, 2016). Detta faktum är orsak till att det finns ett 

flertal hinder för att öka odlingen och användningen av hampa. Okunskap är det främsta hindret 

och det skapar tvivel kring hampans ekonomiska potential vid odling och förädling.  

Drivkrafterna är tydligt kopplade till kunskap och förmågan att se potentialen i hampan. De 

som vet hur de ska odla och förädla grödan ser också en stark ekonomisk potential i den.  

Under intervjuerna framkom återkommande nyckelord i de olika målgrupperna. Det fanns en 

röd tråd med de aspekter som kommit upp kring vilka hinder och drivkrafter som finns kring 

hampan. Informanternas inställning till odling och användning av hampa hör samman med hur 

mycket kunskap de har om grödan.  Den målgrupp som är mest positiv till hampan är de som 

redan odlar den idag. Det är också de som besitter kunskaperna om hur man ska ta tillvara på 

hampans potential. I övriga målgrupper är okunskapen stor även om det finns ett intresse för 

grödan hos de flesta av dem. Alla informanterna utom en av myndigheterna anser att 

författarnas syfte med rapporten är intressant och ligger i tiden. Det har också skapat en större 

nyfikenhet för hampan hos dem och de ser fram emot att få ta del av slutresultatet när rapporten 

är färdig. 

Ur ett nationellt perspektiv är efterfrågan inte stor och inga större industrier frågar efter den 

som råvara men internationellt finns goda exempel på där hampan används. Exempelvis så  

använder biltillverkaren Mercedes hampa i plastdetaljer i inredningen på bilar (Svennerstedt & 

Svensson, 2004) och klädmärket Tierra har börjat byta ut bomull mot hampa i vissa plagg 

(Tierra, 2017).  

Myndigheterna, intresseorganisationerna och lantbrukarna som inte odlar hampa ser ett antal 

hinder som inte odlarna känner igen, till exempel svårtolkad lagstiftning, svårt att hitta lämpliga 

maskiner samt dålig lönsamhet. Hampaodlarna däremot känner sig motarbetade av  

myndigheterna och upplever att dessa inte vill att det ska odlas någon hampa i Sverige. De som 

odlar hampa anser att så fort hampan nämns bland myndigheter så möts de av ovilja att få 

korrekt och stödjande information. Hampaodlarna får upplevelsen av att myndigheterna inte 

vill ha med hampa att göra överhuvudtaget.  

Lagstiftningen är i sig inte otydlig men ger stort utrymme för tolkning. Det är tydligt att rädslan 

att riskera bryta mot regelverket är en hämmande faktor. Just nu pågår domstolsförhandlingar 

där Läkemedelsverket vill klassa en förädlingsprodukt av industrihampa som läkemedel 

(Läkemedelsverket, 2018). Debatten kring detta är stor och har pågått under en längre tid. Det 
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upplevs som att myndigheterna därför är ytterst försiktiga i sina uttalanden och helst inte  

nämner hampan. Länsstyrelsen har tillsynsansvaret på hampodlingarna och fler odlingar ger 

mer arbete med tillsynen. Det har förekommit olagliga smygodlingar av droghampa i fält med 

industrihampa och detta problem kan öka i takt med fler och större odlingar. Det förekommer 

också stölder av industrihampa i tron om att det är droghampa. 

Intresseorganisationerna som intervjuats är i grunden positiva till hampan men ser ingen eller 

mycket liten efterfrågan på den. Därför har de ingen strategi för att lyfta fram den som odlings-

gröda. I en av intervjuerna med dessa lyftes en aspekt som inte författarna tänkt på.  

Foderleverantörer och foderrådgivare exempelvis Lantmännen och Svenska Foder kan spela en 

stor roll i att öka efterfrågan på hampa. Om de framhäver att hampan är intressant som djurfoder 

så känner intresseorganisationerna mer trygghet i att råda lantbrukare till att odla den. En del 

av syftet med denna rapport är fokus på hampan som just djurfoder och ingen av informanterna 

hade kännedom om att det är ett faktiskt alternativ.  

De lantbrukare som inte odlar hampa men som ändå har ett intresse för den vågar inte prova att 

odla den med risk för att inte få någon ekonomisk avsättning. Som (Paulrud & Laitila, 2010) 

beskriver är benägenheten att prova nya arbetssätt låg när de ekonomiska riskerna är påtagliga. 

Lantbruket är hårt ekonomiskt pressat och det finns små marginaler för felsatsningar 

(Cederholm Björklund, 2018). I Sverige har vi en negativ trend där antalet lantbruk minskar 

(Jordbruksverket, 2017). Många av lantbrukarna är äldre och återväxten med yngre lantbrukare 

är liten. De lantbrukare som är yngre när de tar över eller startar ett lantbruk har ofta erfarenhet 

från någon annan bransch och ser sin lantbruksverksamhet mer som ett vanligt företag och  

vågar därför prova olika idéer som kan generera inkomst. En äldre lantbrukare som drivit sitt 

lantbruk i många år är mer benägen att fortsätta med de grödor och de arbetssätt som är  

inarbetade i verksamheten. (Cederholm Björklund, 2018). Som tidigare nämnts är uppfattningar 

grundade i okunskap om hampan ur ett odlingsperspektiv och hur den kan ge positiva effekter 

på den enskilde odlarens inkomst en starkt hämmande faktor. Det handlar till exempel om var 

den kan eller inte kan odlas och med vilka maskiner den kan eller inte kan skördas. Kunskap 

om grödan och hur den odlas och skördas ger således drivkraft att våga experimentera för att 

hitta ett odlingssätt som fungerar även med befintliga maskiner (Paulrud & Laitila, 2010). De 

lantbrukare som idag odlar hampa gör det för att de brinner för grödan och verkligen ser  

vinsterna med att odla den. De ser både de ekonomiska fördelarna men också miljövinster i 

form av minskat behov av konstgödsel och pesticider. Småskalig odling skapar dock en  

försiktighet i investeringar i form av maskiner och därför används vanliga lantbruksmaskiner 

som inte är anpassade för hampa. Det finns heller inga återförsäljare i Sverige som tillhanda-

håller sådana. Därför har svenska odlare börjat titta på hur det löses i andra länder. Frankrike är 

ett exempel på hur det går att odla i liten skala genom att flera bönder går samman i ett  

kooperativ (La Chanvrière, 2019). På så vis behöver inte var och en själv stå för hela  

investeringen och lantbrukarna odlar på kontrakt så de vet att de garanterat får avkastning. 

I Sverige finns planer på att odla på kontrakt vilket innebär att odlaren sår hampan och sedan 

kommer ett företag och skördar den och tar hand om råvaran till förädling. Detta koncept har 

funnits i många år inom ärtodling. 

Hampan har begränsade problem med växtsjukdomar och skadedjur. Därför lämpar den sig väl 

i växtföljden och som mellangröda. I Sverige är dock odlingsarealerna små (Karlsson A.-M. , 

2017). Hur eventuella problem skulle kunna utvecklas vid en mer intensifierad odling och ett 



30 

 

förändrat klimat är osäkert. Dock odlas hampa i både kallare och varmare klimat i världen och 

i stora odlingsarealer utan större problem med skadeangrepp. Därför kan det ändå antas att  

negativ påverkan från en mer storskalig produktion av hampa i Sverige inte är sannolik. För att 

minimera riskerna är det att föredra rotation i växtföljden (Callaway, 2004). 

 

5.2 Ur ett kretsloppsperspektiv inom köttdjursuppfödning kopplat till de 
nationella miljömålen 

Som tidigare beskrivits är betesdjuren nödvändiga för att flera av de nationella miljömålen ska 

kunna nås, samtidigt som lantbruk och djuruppfödning också är belastande för målen genom 

odling av foder och metangasutsläpp. 

Genom att odla och använda hampa som fodertillskott, strömedel och substrat till biogas (se 

figur 5.1) kan den i teorin minska djuruppfödningens påverkan och bidra till följande mål: 

”Ett rikt odlingslandskap” Ett jordbruk innehållande stor variation av grödor och djur ger flera 

positiva effekter. Sverige blir mera självförsörjande avseende livsmedel i enlighet med  

regeringens framtagna livsmedelsstrategi (Näringsdepartementet, 2017). Ett varierat landskap 

är också positivt för rekreation och välbefinnande och är därför viktigt för natur- och kultur-

miljö.  

“Ett rikt växt- och djurliv” Betesdjuren bidrar i hög grad till biologisk mångfald. Många djur- 

och växtarter trivs bäst i öppna landskap och pollinerande insekter som vi människor är  

beroende av gynnas.  

”Giftfri miljö” Inga bekämpningsmedel krävs vid odling eftersom grödan effektivt konkurrerar 

ut ogräs. Hampans egenskap att kunna binda tungmetaller kan också hjälpa till att sanera  

förorenad mark. Ur ett foderodlingsperspektiv är det därför inte lämpligt att odla hampa på 

jordar med höga halter av tungmetaller.  

”Ingen övergödning” Genom att använda rötrester från biogasanläggning kan näringen  

återföras till odlingsmarken och ingen mineralgödsel är nödvändig. Rötresterna är också mer 

biotillgängliga än stallgödsel. 

Biogasen som bildas har många positiva effekter och bidrar till ett flertal mål: “Frisk luft”, 

”Säker strålmiljö”, ”Levande sjöar och vattendrag”, “Bara naturlig försurning” samt ”Hav i 

balans samt levande kust och skärgård” gynnas då biogas kan ersätta fossila energikällor och 

kärnkraft (Prade, 2011). Mjölkproducerande lantbruk är energikrävande och kan bli  

självförsörjande av energi med biogasanläggning som tar tillvara på skörderester och gödsel. 

“Begränsad klimatpåverkan” Hampa spelar en stor roll då den som fodertillskott till djuren kan 

minska metanutsläppen och därmed utsläpp av växthusgaser i atmosfären men även som en 

potentiell ersättning av fossila energikällor. 
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Figur 5.1. Bild som visar hampa ur ett kretsloppsperspektiv inom köttdjursproduktion (författarnas egen illust-

ration). 

Hampa är en mångsidig råvara vid byggnationer och kan både användas som isolering och 

byggmaterial. Många olika material och produkter som idag tillverkas av fossil plast kan istället 

var baserade på hampa som råvara. Målet “God bebyggd miljö” är därför aktuellt även om det 

inte riktigt faller inom perspektivet ”köttdjursuppfödning”.  

Sammantaget kan odling och användning av hampa därför också bidra till att nå “Generations-

målet”. 

Som förslag på vidare forskning rekommenderar författarna att mera noggrant kalkylera på en 

ekonomisk potential för hampan ur ett kretsloppsperspektiv med denna rapport som grund, även 

en djupare utredning med fokus på foderleverantörer och foderrådgivares förhållningssätt till 

hampa som djurfoder rekommenderas att genomföras. Växtsjukdomar är idag inget stort  

problem i hampodlingar men vid större framtida odlingsarealer kan detta förändras och studier 

på hur det kan påverka bör göras. 
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6 Slutsatser 
Odling och användning av hampa har i teorin goda förutsättningar att bidra till att nå elva av 

sexton nationella miljömål samt generationsmålet. Hampan är bra för miljön, särskilt ur ett 

kretsloppsperspektiv med tanke på dess breda användningsområden och återvinningskapacitet. 

Odlingsmässigt är hampan bra då grödan på egen hand bekämpar ogräs. Hampan kan ersätta 

andra mindre miljö- och klimatvänliga material och råvaror och kan göra en stor positiv  

förändring på längre sikt för både människor, miljön och klimatet.  

Drivkrafterna för att öka odlingen av hampan är framförallt odlare som verkligen brinner för 

grödan. De sprider sin kunskap vidare för att öka intresset och hittar fler användningsområden 

för att öka lönsamheten. Det finns en stor nyfikenhet även bland ickeodlare och de tror att  

grödan har en stor potential även som mellangröda då den hämmar ogrästillväxt och är bra för 

miljön. 

Dock finns det hinder som rent praktiskt påverkar och hämmar en utökad och kommersiell 

odling av hampa. Åtgärder för dessa som bör göras rangordnas nedan  

1. Kunskapen om odling och användning av hampan behöver öka samt spridas.  

2. Lagstiftningen behöver förtydligas både för odlare samt myndigheter.  

3. Ökad efterfrågan på hampa som råvara.  

Den viktigaste åtgärden för att nå en ökad odling och användning av hampa är ökad kunskap 

om den i alla led från odling, förädling till konsumtion. Grödan är ur ett svenskt perspektiv 

förvånansvärt anonym. De som besitter kunskapen behöver bistå och sprida informationen så 

att fler kan ta del av den. Myndigheterna (Jordbruksverket och Länsstyrelsen) är i behov av 

kompetensutveckling inom området och det kan till exempel ske genom kunskapsutbyte med 

andra länder inom EU. 

För att undvika osäkerhet och tolkningsproblem av industrihampa kontra droghampa behöver 

lagstiftningen ses över. Reglerna för odling är tydliga men lagstiftningen gällande förädling och 

konsumtion behöver förtydligas. I nuläget finns många frågetecken och tolkningar görs till  

exempel av Läkemedelsverket för att försöka få industrihampan att följa narkotikalagen eller  

läkemedelslagen.  

Om fler förstår de miljö- och klimatvinster som finns med hampa som en bra ersättare för  

exempelvis fossil olja, bomulls- och sojaodlingar kan efterfrågan öka. Här ligger ett stort ansvar 

på Sveriges regering, tillverkningsindustrin och foderrådgivare att lyfta fram grödan som ett 

alternativ. Det finns flera goda exempel där man i andra länder lyckats, exempelvis Frankrike 

där Sverige kan ta lärdom och inte behöver uppfinna hjulet en gång till. 
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8 Bilaga 
Bilaga 1. Intervjufrågor  

Intervjufrågor lantbrukare som odlar hampa  
Hur länge har du använt dig av/odlat hampa?  

Vad fick dig att använda/odla just hampan?  

Hur går odling, skörd samt lagring till?  

Vilken utrustning/redskap använder du dig av vid odling, skörd samt lagring?  

Hur ser kostnaden ut kring odling och användning av hampa?    

Vad använder du hampan till?   

Har du några djur som du använder hampa till, i så fall vilket djurslag och hur många?  

Innan du använde dig av eller odlade hampa, vilka/vilka grödor använde du dig av då?  

Vad tycker du om hampan jämfört med andra grödor?   

Skulle du rekommendera andra att odla/använda sig av hampa, om ja, varför? Om nej, varför 

inte?   

Vet du andra som använder/odla sig av hampa?   

Vad anser du är för- respektive nackdel med användning/odling av hampa?  

Hur ser ni på lagstiftningen kring odling och användning av hampa? Är den rättvis eller går 

den att göra annorlunda?   

Attityd från myndigheter? intresseorganisationer?  

Tror du att användning/odling av hampa kommer att öka eller minska i framtiden, varför?  

Anser ni att odling och användning av hampa bör öka? Om ja, varför? Om nej, varför 

inte? Om ja, vad gör ni för att öka intresset?  

  

Intervjufrågor lantbrukare som inte odlar hampa  
Hur ser er kunskap ut kring hampan?   

Hur kommer det sig att ni inte odlar hampa?  

Vet du andra som använder sig av hampa?   

Vad anser du är för- respektive nackdel med användning/odling av hampa?  

Tror du att användning/odling av hampa kommer att öka eller minska i framtiden, varför?  

Hur ser ni på lagstiftningen kring odling och användning av hampa? Är den rättvis eller går 

den att göra annorlunda?   

Anser ni att odling och användning av hampa bör öka? Om ja, varför? Om nej, varför 

inte? Om ja, vad gör ni för att öka intresset?  

  

Intervjufrågor myndigheter   
Hur ser er kunskap ut kring hampan?   

Vilken information kring hampan finns tillgänglig på er hemsida eller andra sociala medier?   

Vad anser ni är för- respektive nackdel med användning/odling av hampa?  

Tror ni att användning/odling av hampa kommer att öka eller minska i framtiden, varför?  

Hur ser ni på lagstiftningen kring odling och användning av hampa? Är den rättvis eller går 

den att göra annorlunda?   

Anser ni att odling och användning av hampa bör öka? Om ja, varför? Om nej, varför 

inte? Om ja, vad gör ni för att öka intresset?  

Vilka tror du är de främsta anledningarna till den begränsade odlingen och användningen av 

hampa inom svenskt jordbruk?  

Vad kan ni som myndighet göra för att stödja en ökad hampaproduktion?  

  

Intervjufrågor intresseorganisationer  
Hur ser er kunskap ut kring hampan?   
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Vilken information kring hampan finns tillgänglig på er hemsida eller andra sociala medier?   

Vad anser ni är för- respektive nackdel med användning/odling av hampa?  

Tror ni att användning/odling av hampa kommer att öka eller minska i framtiden, varför?  

Hur ser ni på lagstiftningen kring odling och användning av hampa? Är den rättvis eller går 

den att göra annorlunda?   

Anser ni att odling och användning av hampa bör öka? Om ja, varför? Om nej, varför inte? 

Om ja, vad gör ni för att öka intresset?  

Vilka tror du är de främsta anledningarna till den begränsade odlingen och användningen av 

hampa inom svenskt jordbruk?  

Vad kan ni som intresseorganisation göra för att stödja en ökad hampaproduktion?  
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