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Sammanfattning 
Hampa är ett intressant, nygammalt material för klädtillverkning som användes mycket i 
kläder innan den förbjöds att odla på många håll på jorden under 1930-talet.  
Växten blir nu återigen intressant i och med att man har börjat fokusera mer på miljöfrågor. 
Hampa kräver nämligen inte några bekämpningsmedel vid odlingen, och normalt sett krävs 
inte heller någon konstbevattning. Den är därför miljövänligare än bomull, som är en mycket 
kemikalieintensiv och vattenkrävande gröda. 
Eftersom hampan är en bastfiberplanta (där fibrerna sitter i basten, dvs. i ”barken” på 
stammen) så måste fibrerna behandlas (bl.a. separeras från stammen) innan de kan spinnas till 
garn (något som inte behöver göras med bomullsfibrer).  
Detta examensarbete har som syfte att undersöka hampans miljöpåverkan, med fokus på 
fiberberedningen, för att se om den kan bli ett konkurrenskraftigt miljövänligt material för 
kläd- och annan textiltillverkning i framtiden. 
De processer som hampfibrerna normalt sett genomgår idag vid produktion i Kina är 
vattenrötning och behandling med natriumhydroxid. Med dessa metoder får man bort pektin 
och lignin från fibrerna och man kan få fram en s.k. ”cottoniserad” fiber, som liknar 
bomullsfibrer, har en fin kvalité och går att spinnas i bomullsspinnerier.  
Vattenrötningen ger upphov till ett vatten som innehåller syreförbrukande ämnen (organiskt 
material). Detta material får inte släppas ut direkt till vatten, då det kan leda till syrefria sjöar 
och vattendrag i och med att mikroorganismer i vattnet bryter ned materialet, varvid de 
förbrukar syre, och vattnet blir syrefritt.  
I Kina använder man rötvattnet till bevattning av fält, eller så låter man vattnet rinna ned i 
jorden (det senare gäller småböndernas egna rötningsbassänger). Då vattnet släpps ut på fält 
hinner det mesta organiska materialet brytas ned innan vattnet når sjöar och vattendrag. 
Småbönderna arbetar på samma sätt som de har gjort i 4000 år.  
Det finns även industriella vattenrötningsanläggningar i Kina. Där låter man först det 
organiska materialet sedimentera och sedan syresätter man vattnet innan det används till 
bevattning av fält.  
Behandlingen av fibrerna med natriumhydroxid, vilken sker efter rötningen, ger även den 
upphov till syreförbrukande ämnen, som behöver renas i en biologisk reningsprocess. 
I Kina pågår det just nu försök där man reducerar förbrukningen av vatten och 
natriumhydroxid med upp till 80 %.  
Det har så sent som under förra året utvecklats en ny teknik i Kanada som är baserad på 
enzymer. Denna teknik sägs vara helt miljövänlig, och även producera garn av mycket hög 
kvalitet. Enligt företaget så beräknas garnet inte kosta mer än garn från ekologisk bomull. 
 
Sammanfattningsvis är miljöproblemen med hampans fiberberedning mycket små, om de 
hanteras på rätt sätt. 
Tyg av hampa är fortfarande förhållandevis dyrt att producera, men dess miljöfördelar och 
förhållandevis enkla odling tillsammans med dess höga fiberavkastning per hektar gör den till 
ett spännande komplement till bomull i en framtida miljömässigt hållbar klädproduktion. För 
att hamptyget ska kunna bli billigare så krävs det i nuläget investeringar i ny teknik.  
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Abstract 
Hemp has been used for textiles for a long time in history until it became illegal to grow in 
many countries in the 1930s.  
It is interesting from an environmental point of view because it doesn’t need any pesticides 
and in most locations it doesn’t need any irrigation either, compared to cotton, which 
normally requires big amounts of both pesticides and water for irrigation.  
Hemp is a bast fiber, which means that the fibers are located on the bast of the stem (on the 
outer layer of the stem). Therefore they cannot be spun directly, they have to be removed 
from the stem first. This is done by retting and treatment with the base NaOH.  
This report aims to investigate the environmental problems associated with hemp fiber 
processing, in order to see if hemp can be an environmentally friendly material for production 
of clothes (and other textiles) in the future.  
The retting water contains organic matter (BOD = biological oxygen demand) and should not 
be led out directly into rivers or lakes because the retting products that are still left in the 
water will be degraded by microorganisms, who use oxygen and make the water free from 
oxygen if there is too much degradable material.  
In China, where much of today’s hemp for textile production is grown and produced, the 
retting water is used to irrigate fields. This way, the material can be broken down in the soil, 
before it reaches rivers and lakes.  
After the retting, the fibers are treated with a base (NaOH). The residue water from this 
process doesn’t seem to pose any environmental impact either, if treated properly. It needs 
biological cleaning treatment (microorganisms who degrade the material under controlled 
circumstances). This treatment produces a “cottonized” fiber that can be spun in cotton 
spinning machinery and has a good quality. 
The hemp industry needs investments in order for the prices to go down, but it is an 
interesting environmentally friendly material for clothes because of its environmental 
advantages and easy way to grow to grow together with its high crop yields. 
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Förord 
Jag fick idén om att skriva examensarbete om hampa redan för ett år sedan, då vi i kursen 
miljö- och energisystemanalys skulle göra en förenklad livscykelanalys. Helen Jansson, min 
lärare, tipsade då mig och Rebecca, som jag skrev tillsammans med, om att skriva om jeans i 
hampa. Jag vill tacka Helen för att hon gav mig idén om hampa som ett miljövänligt 
klädmaterial. När vi skrev det arbetet lärde vi oss mycket om den konventionella 
bomullsodlingens negativa miljöpåverkan, främst från odlingen, och hur lätt det är att odla 
hampa i jämförelse med bomull.  
Efter att jag kontaktat några klädföretag så visade Hennes & Mauritz intresse för mitt arbete. 
Jag vill tacka min kontaktperson på H&M, Henrik Lampa och hans kollegor för att de visade 
intresse, och för tips om källor och vägledning jag har fått. Det har varit väldigt roligt att 
skriva åt dem.  
 
Tack till min handledare Barbro Maijgren, som har gett mig positiv kritik och hjälpt mig 
vidare när jag har fastnat i skrivandet. 
Tack även till Robert Hertel på det tyska företaget Hempage (som säljer kläder i hampa), som 
har varit en mycket stor hjälp i mitt arbete, han kan mycket om processerna och har varit 
väldigt duktig på att svara på e-post.  
Jag har också fått viktig information av Gunilla Östbom på Uppsala Universitet, och viktiga 
uppslag och idéer av Sven-Johan Svensson, lantbrukare i Halland. 
Tack till alla andra som jag har haft mejl- och telefonkontakt med, och hjälpt mig att hitta 
information. 
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1. Inledning 
Hampa är sannolikt den första växten som människan odlade för textilproduktion6. Då den är 
snabbväxande och inte speciellt krävande vad gäller klimat, jordmån och näringsämnen, så 
har hampa odlats över hela jorden tills den förbjöds av de flesta länderna i västvärlden på 
1930-talet6. 
Sedan dess har bomull och syntetfibrer ersatt bastfibrer, främst eftersom de har varit billigare 
att producera, och p.g.a. deras närmast universella produktmöjligheter6. Hampa har för övrigt 
också många produktmöjligheter; man kan t.ex. även producera papper och plast av 
hampfibern, och hampfröoljan går att använda till bl.a. livsmedel18 (Se bilaga 1).  
Hampa är en bastfiberplanta, vilket innebär att fibrerna sitter i basten på stammen, dvs. i 
”barken”. 
De första jeansen var faktiskt gjorda av hampa. De tillverkades 1873 av Levi Strauss, Levi’s 
grundare, till Kaliforniens guldvaskare. Hamptyg var då det enda tyget som klarade ett 
kvalitetstest som bestod i att två hästar som drog åt var sitt håll skulle riva sönder en byxa1.  
 
Tiotals miljarder dollar har investerats i spinningsteknik och annan processteknik för bomull, 
medan mindre än 10 miljoner dollar har satsats på forskning och utveckling av tekniker för att 
förädla hampa sedan 1940-talet18.  

2. Syfte 
Syftet med arbetet är dels att kartlägga hampans miljöpåverkan i odlingsfasen, och jämföra 
odlingen med bomullsodling.  
I och med att hampan är en bastfiber och måste genomgå extra behandling innan den spinns 
(något som inte behöver göras med bomullsfibrer), så jag vill granska denna fiberberedning ur 
miljösynpunkt.  
En annan frågeställning är: Kan hampfibern konkurrera kvalitetsmässigt med bomull?  

3. Metod 
Jag har dels samlat information genom att läsa vetenskapliga artiklar, som vi får tillgång till 
genom högskolebiblioteket. Jag har bl.a. sökt på databaserna Science Direct, ISI (Web of 
science) och tagit artiklar från bl.a. ”Industrial Crops and Products” ”Eco Textile News”, och 
”Textile Horizons”.  
Även Internet har varit en bra informationskälla, där har jag hittat t.ex. tidningsartiklar och 
olika företag som säljer kläder i hampa. Jag har haft kontakt via e-post och telefon med dessa 
företag och andra som arbetar med hampa (t.ex. odlare). Detta har gett viktig information om 
hur marknaden ser ut i dagsläget. 
 
I och med fiberberedningens miljöpåverkan har jag frågat olika lärare och tagit information 
från kemiläroböcker.  
Böcker om hampa har varit en stor och viktig informationskälla.  
Jag har även sökt information om bomull (främst på Internet), och sedan jämfört med hampa 
med avseende på främst miljö och avkastning.  
En rapport har jag lagt lite mer vikt på. Den handlar om hampans miljöpåverkan jämfört med 
lin. Jag valde att ägna ett helt kapitel åt rapporten i och med att de redovisar exakt vilka 
metoder man använde sig av vid t.ex. rötning och torkning av fibrer, vilket har en betydelse då 
man gör jämförelser. Det var den enda rapporten i sitt slag jag kunde hitta (miljöpåverkan av 
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hampa och lin i ett livscykelperspektiv). Författarna påpekade även att ingen liknande 
undersökning verkar ha gjorts tidigare. 

4. Växten hampa - bakgrund 
Hampa (Cannabis sativa) är en ettårig ört som tillhör nässelväxterna, och den är närbesläktad 
med humlen19. Växten kommer ursprungligen från centrala Asien och har odlats i 3000-5000 
år17,19. Den kan i det svenska klimatet bli 1,5 till 4 meter hög, och i sydligare klimat kan den 
bli ända upp till 10 meter hög19.  
Industrihampa är en förädlad gröda med en mycket låg halt av det narkotiska ämnet 
tetrahydrocannabinol (THC). Den hampsort som används till droger har en THC-halt på 8-20 
viktprocent medan den EU-godkända industrihampan har en THC-halt på under 0,2 
viktprocent19. 
Normalt är hampan skildkönad (dvs. det finns han- och honplantor). Hanplantorna vissnar och 
dör strax efter blomningen, medan honplantorna utvecklas vidare en till två månader tills fröet 
är moget19. De sorter som förädlarna tagit fram på senare tid är samkönade till 95-98 %, med 
han- och honblommor på samma planta. Alla plantor mognar därigenom samtidigt, vilket är 
viktigt för att fiberkvalitén ska bli jämn19. 
Sedan 1920-talet har man förädlat fiberhampan från ett fiberinnehåll på ca 12-15 % till ett 
fiberinnehåll på 25-33 % 4. Man har även förädlat hampan till olika sorter, som har olika 
ändamål, som papper, rep, textilier och oljefröproduktion4. 

5. Odling av hampa 
Hampa har länge odlats över i stort sett hela jorden18. 
I Sverige har den odlats sedan medeltiden. Efter nästan 40 års förbud är det i Sverige tillåtet 
att odla industrihampa sedan 200319. 
Hampan passar väl in i en modern växtföljd, och det är möjligt att återgå till 
livsmedelsproduktion när man vill19. 
Man odlar industrihampan tätt (med radavstånd 8-18 cm) för att dels förhindra att ogräs växer, 
och dels för att få en högre kvalitet på grödan. När man odlar hampan tätt blir nämligen 
stammen mer välutvecklad i jämförelse med bladen och blommorna, och får därmed en högre 
fiberandel i proportion till vedämnena4. 
Tiden från sådd till skörd tar ca 3-4 månader17.  
Hampan förhindrar vinderosion pga. dess längd och stora blad, och motverkar erosion orsakad 
av översvämningar genom sina långa rötter17. 
Odling av hampa för textiländamål sker idag främst i Östeuropa och Kina17.  
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Bild 1. Hampan ungefär mitt emellan sådd och skörd15. 
 

5.1 Vatten, klimat 
Hampa går att odla i väldigt olika klimat18. 
Den trivs som bäst i områden med en årsnederbörd av ca 760 mm18, och kan kräva 
konstbevattning bara i speciellt torra klimat18. Den är som känsligast och i behov av mest 
vatten de första 30- 40 dagarna, då plantan kan växa upp till 30 cm per vecka18. Senare på 
säsongen är det inte lika allvarligt med torka. Då har rötterna hunnit bli så långa att de kan ta 
fukt nedifrån jorden18. Enligt lantbrukare Thomas Jacobsson i Tomelilla klarar hampan 
relativt mycket torka; den går in i en sorts ”dvala”, och även de långa rötterna hjälper den att 
klara torka15.  
Hampan tycker inte om lerjordar, där vattnet inte kan rinna av18 men den går enligt SLU ändå 
att odla på lerjordar (och sandjordar)19.  
Den amerikanska mellanvästern är ett område där hampa historiskt sett har vuxit bra, och det 
området får i genomsnitt ca 76-100 mm regn i månaden under växtsäsongen18.  
Den klarar även lätt frost18. T.ex. ersatte hampan förr i tiden linet i övre Norrland p.g.a. dess 
bättre tålighet mot höstfrost19. Hampan kräver enligt olika studier endast mellan 1/7 och 1/30 
så mycket vatten som bomull i odlingsfasen, nämligen ca 1000 liter vatten per kg fiber17. Det 
motsvarar ca 175 mm regn, fördelat på de 3-4 månader då den odlas. 
Jfr konventionell bomull: Bomullen kräver ca 7 000-29 000 liter vatten per kg fiber17. Enligt 
andra studier kräver den mellan 10 000 och 17 000 liter vatten per kg fiber33. 
Bomullen växer i torra, tropiska och subtropiska områden2. Ca hälften av världens bomullsfält 
konstbevattnas, och eftersom konstbevattnad bomull generellt sett ger större skördar, står 
konstbevattnad bomull för ca 73 % av den globala bomullsproduktionen33. 
I och med den intensiva bevattningen av vissa bomullsodlingar sjunker grundvattennivån, och 
våtmarker och sjöar torrläggs2. Försaltning av jorden är ett annat problem som följer i 
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konstbevattningens spår. Allt vatten innehåller en viss mängd salter, och när vattnet avdunstar 
stannar saltet kvar33. 
Ett exempel på att avledning av vatten för bevattning av fält kan vara förödande, är Aralsjön. 
Den var en gång jordens fjärde största sjö. Flera stora floder försåg sjön med vatten, innan 
flödet mellan 1960- och 1990-talet reducerades till ca 10 %, och sjön har förlorat upp mot 60-
70 % av sin ursprungliga areal. Vattnet har bl.a. gått till gigantiska bomullsodlingar i det torra 
slättlandskapet2.  
 

5.2 Bekämpningsmedel 
Hampa kräver för det allra mesta inte några insekts- eller ogräsbekämpningsmedel. Om man 
sår vid rätt tidpunkt behöver man inte använda några ogräsmedel, då den växer sig så hög och 
tät att den skuggar och kväver alla ogräs4. Plantans starka lukt håller även (med få undantag) 
skadeinsekter borta1.  
Jfr konventionell bomull: Detta kan jämföras med bomull, som är en av de mest 
kemikalieintensiva grödorna som finns. Bomullsodlingen upptar mellan 2,5-3 % av jordens 
åkerareal, men använder hela 11-14 % av jordens jordbrukskemikalier2,3. Enligt WHO:s 
rekommendationer är de flesta bekämpningsmedel som används för bomullsodling skadliga2. 
Bomull är så känsligt för skadeangrepp eftersom den dels har en lång växtsäsong där 
blomning och fröbildning tar tid, dels för att den inte odlas på platser där den är anpassad till 
att växa, och dels för att man har avlat fram plantor med så hög fiberavkastning och kvalitet 
som möjligt, vilket har bidragit till att den har blivit känsligare för angrepp2.  

5.2.1 Ogräs 
Trots hampans goda förmåga att ”kväva” ogräs måste man preparera jorden på rätt sätt innan 
man sår. Jord med mycket ogräs ska plöjas och harvas noga innan sådd18. Om hampan får en 
bra start, kommer den även att minska ogrästrycket för följande grödor. För att kontrollera 
ihärdiga ogräs, bör man först odla hampa under två år på samma mark. Efter det kommer en 
normal växtföljd att hålla ogräset i schack18.  
Jfr konventionell bomull: Inom den konventionella bomullsodlingen har man delvis börjat 
genmanipulera utsädet för att få det mer tåligt mot ogräsgifter2. 

5.2.2 Skadeinsekter/sjukdomar/svamp 
Hampa är inte fritt från skadeinsekter och sjukdomar, men den är tolerant mot dem18. Man har 
identifierat närmare 300 skadeinsekter på hampa, men mycket få orsakar ekonomiska 
förluster. Det har inte bevisats att kemisk bekämpning av hampa mot insekter och sjukdomar 
är ekonomiskt försvarbart18.  
Hampa är en dålig värd för nematoden Meloidogyne chitwoodi, vilken är ett stort problem vid 
potatisodling. Om man odlar hampa på infekterad mark, hämmar man alltså utvecklingen av 
detta skadedjur, så om man växelodlar hampa och potatis kan man reducera angreppen på 
potatisen18. 
Problem med sjukdomar på hampa kan uppkomma om fröer från en annan omgivning inte har 
förädlats lokalt. Då kan fröet vara känsligt för sjukdomar som finns på den platsen18. Om man 
sår hampan vid fel tidpunkt (för sent) eller i mycket dålig jord, kan plantan också vara mer 
mottaglig för sjukdomar18.  
Jämfört med många grödor är dock hampa en av de växter som är mest toleranta mot 
skadeangrepp. I Kina odlar man t.ex. hampa invid grönsaksodlingar, för att hålla borta vissa 
insekter18. 
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Enligt Thomas Jacobsson som odlar hampa är situationen liknande när det gäller 
svampangrepp. Enstaka plantor kan drabbas, men det handlar om promille av skörden som 
helhet. Om man använder obetat utsäde så är angreppen lite fler, men fortfarande små15. 
Jfr konventionell bomull: Den konventionella bomullsodlingen, som jämförelse, använder 
sig av hela 25 % av jordens alla insekticider2. Många av insekticiderna är direkt giftiga2. 
Människor utsätts för kemikalierna bl.a. när de besprutar odlingarna, och när de handplockar 
bomullen (70 % av all bomull handplockas), och studier har uppskattat att bekämpningsmedel 
som används i bomullsodlingen dödar 22 000 och förgiftar 3 miljoner människor årligen2. 
Många insekter har utvecklat en resistens mot bekämpningsmedel man använde förr, vilket 
innebär att bönderna hela tiden måste sätta in fler bekämpningsmedel, och vid fler tillfällen 
för att få samma effekt2. 
 

5.3 Gödning  
För att växa sig stor kräver hampan gödning, men försök har visat att fiberkvalitén försämras 
om man tillför för mycket kväve (fibrerna blir inte lika starka)4. Hampan återför ca hälften av 
kvävet den tar upp när man återför bladen till marken18. Om rötningen sker på fältet så sköljs 
nästan alla lösliga näringsämnen ned i marken4.  
Thomas Jacobsson i Tomelilla (Skåne) göder sin hampa endast en gång per år, nämligen på 
våren i samband med sådden, med stallgödsel. Sedan sköter den sig själv15.  
Ett annat exempel på att växten inte är så krävande är odlingen av hampa under andra 
världskriget, då det fanns ont om kväve från konstgödsel. Hampan växte ändå bra utan 
konstgödning där jorden var rik på organiskt material, t.ex. från spridning av stallgödsel eller 
om den odlades efter baljväxter. Eftersom hampa inte kan fixera atmosfäriskt kväve, så är det 
bra om den odlas efter baljväxter såsom alfalfa eller klöver18. 
SLU genomförde år 1999 till 2001 ett treårigt odlingsförsök i Alnarp. Den enda insatsen 
utöver sådd var då 80 kg N/ha år 1999 och 120 kg N/ha år 2000 och 200119. Då var 
avkastningen mellan 8 och 14 ton ts/ha, och fiberavkastningen mellan 2 och 3,5 ton ts/ha19. 
I centraleuropeisk hampa som redovisas i rapporten av MG Hayo et al, användes endast 68 kg 
N/ha för odling av hampa12. 
Jfr bomull: Som jämförelse kräver bomull enligt Mississippi State University under normala 
förhållanden 134-156 kg N/ha (120-140 pounds/acre)25. Då får man två ”bales” per acre25, 
dvs. 4,9 balar per hektar (1 hektar = 2,471 acres). Ogräset tar upp mycket av näringen som 
tillförs bomullsodlingar2. 
 

5.4 Skörd 
Hampan skördas då den har nått en höjd av ca 3 meter17. 
Eftersom hampans fibrer är så pass starka kräver den anpassade skörderedskap. Ett holländskt 
företag (HempFlax) har utvecklat olika typer av nya skörderedskap, varav t.ex. ”Kemper 
Harvester”, som har kapaciteten att skörda 4,5 till 6,5 tunnland per timme18. I Tyskland har 
det utvecklats en skördemaskin som kan ta hand om både fröskörden och stjälkarna19. 
När man skördar kan man bestämma mängden kortfibrig hampa19. Vill man ha mer kortfibrig 
hampa så skär man helt enkelt fibrerna i mindre bitar19. 
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5.5 Avkastning 
I sydsvenska odlingsförsök har biomassaavkastningen varierat mellan 8 och 14 ton 
torrsubstans (ts) per hektar. Fiberavkastningen har varierat mellan 2 och 3,5 ton ts per 
hektar19.  
I en italiensk rapport från 2008 varierade fiberavkastningen mellan 1,31 ton/ha och 2,16 
ton/ha. Medelvärdet var 1,75 ton/ha27. 
En annan rapport där man odlade i Europa, redovisar en avkastning på 583 kg/ha långfiber, 
1 490 kg/ha kortfiber (2073 kg/ha fiber sammanlagt)12. 
En artikel i Eco Textile News redovisar en avkastning på 1320 kg/ha spinnbara fibrer (efter att 
de har behandlats med ”steam explosion”)17. 
Enligt Thomas Jacobsson som odlar hampa, så ökar avkastningen om man odlar hampa flera 
år i rad, eftersom jorden förbättras15. 
I sydligare klimat (Kalifornien och Kentucky) kunde man (när odling var tillåten där) skörda 
hampa två gånger per år1. 
Jfr konventionell bomull:  
Enligt WWF:s bomullsrapport ger konventionellt odlad bomull ca 854 kg/ha2. 
(Hampan kan ge upp till 250 % mer fibrer än bomull enligt en artikel i Eco Textile News)17. 
Enligt Mississippi State University Extension Service var ett bra skördeår 2004, då man fick 
”1034 pounds of lint per acre”, dvs. ca 1157 kg/ha28. 
Enligt en rapport där man odlade i Kalifornien var avkastningen 1460 kg/ha (6,7 balar/ha) för 
konventionell bomull29. 
Jfr ekologisk bomull: Ovan nämnda rapport från Kalifornien redovisar 959 kg/ha (4,4 
balar/ha) för ekologisk bomull29. 
Organic Trade Organization skriver att den genomsnittliga avkastningen av amerikansk 
ekologisk bomullsodling under 2001 var 0,87 bales per acre, dvs. 468 kg/ha31. 
 

5.6 Var är det tillåtet att odla hampa? /Var odlas den? 
I Sverige förbjöds odling av hampa runt 1965, eftersom man ville utesluta möjligheten att 
odla den indiska droghampan19. Sedan blev industrihampa lagligt att odla igen 2003, men 
endast efter ansökan om arealersättning. Man får bara odla sådana arter som finns på EU:s 
godkännandelista och de ska ha en högsta THC-halt på 0,2 viktprocent19. Odlaren ska även ha 
kontrakt med en godkänd fiberberedare19. 
Frankrike har aldrig haft något förbud mot odling av industrihampa. I Tyskland är det tillåtet 
sedan 1996, och i Finland och Danmark är det sedan 1997/1998 tillåtet att odla 
industrihampa19. 
Inom EU producerades under 1999 ca 25 000 till 30 000 ton kortfibrig hampa19. De största 
producentländerna inom EU är Frankrike, Tyskland, Spanien och Nederländerna. De 
viktigaste användningsområdena för denna hampa är specialmassa (finpapperstillverkning, 
t.ex. sedelpapper) (87 %), inredningsdelar för biltillverkning (6 %), och 
byggmaterialprodukter (4 %)19. 
Den mesta hampan för textilproduktion odlas i Östeuropa och Kina17. 
I USA är det tillåtet att odla industrihampa ”på pappret”. Man måste ha ett speciellt tillstånd, 
”Drug enforcement Administration” (DEA). Men det är nästan omöjligt att få ett sådant 
tillstånd26. I Kanada däremot odlas det hampa. Där har det varit legalt sedan 1998. Även här 
krävs ett tillstånd för att få odla27. 
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5.7 Översikt, odling 
 
Tabell 1. 
 
 Vatten Bekämpningsmedel Gödning  Avkastning 
Hampa 1000 liter/kg 

fiber 
Nej 80-120 kg 

N/ha 
1310-3500 kg 
fibrer/ha 

Konventionell 
Bomull 

7 000-29 000 
liter/kg fiber 

Ja 134-156 kg 
N/ha 

854-1460 
kg/ha 

Ekologisk 
bomull 

i.u. Nej i.u. 468-959 kg/ha 

 
Tabell 1: Miljöpåverkan och avkastning av odlingen av hampa jämfört med bomull. (För 
källor, se avsnitt 5, Odling av hampa). Alla värden är ungefärliga. (Anledningen till att det 
står i.u. vid vattenanvändningen för ekologisk bomull, är att bevattningen vid konventionell 
produktion ofta inte är så effektiv, dvs. allt vatten som används når inte fram till plantorna)33. 
 
 

6. Rötning och fiberberedning av hampfibern – fiberkvalitet och 
miljöpåverkan 

6.1 Hampfibern 
Hampa är en bastfiberplanta, liksom lin, jute, nässla och ramie17. Det innebär att fibrerna 
växer på utsidan av stjälken, dvs. på ”skalet” eller ”barken” (se bild 2).  
Fibrernas längd varierar mellan ca 10 och 40 cm34. 
Fibrerna hålls ihop av pektin. Det finns pektin i mittlamellen och i den första cellväggen. 
Pektinet i mittlamellen är täckt med lignin, vilket gör det ännu svårare att lösa upp knytena 
och få ut fibrerna. Ligninet gör cellväggen hård. I cellväggen finns även hemicellulosa. 
Fibrerna kan beskrivas som ett nätverk av mycket fina cellulosasträngar inbäddade i en mix 
av hemicellulosa och lignin. Uppgiften med att preparera hampfibrer för textiltillverkning är 
att ta bort dessa bisubstanser utan att skada fibercellulosan6.  
En hampstjälk innehåller 20-40 % (w/w) fibrer (på ytan av stammen), och 60-80 % trä (inuti 
stammen)10. 
Det krävs ca 20 liter vatten per kg fiber för hela fiberberedningsprocessen17. 
 
 
Tabell 2. 
 
 Rå hampbast9  Råa fibrer10 Rötade fibrer10 

Cellulosa 67,0 -78,3 % 55- 72 % 74 % 
Hemicellulosa 5,5-16,1 % 8- 19 % 12 % 
Pektin 0,8-2,5 % 4- 8 % 2 % 
Lignin 2,9-3,3 % 2- 5 % 5 % 
Vaxer och fetter i. u. <1% 2 % 
Mineraler i. u.  4 % i. u.  
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Tabell 2: Sammansättningen i hampmaterialet i olika skeden i förädlingsprocessen. 
(Hampbasten är ”barken” på hampstjälken, där fibrerna sitter). 
(Skillnader i data för den kemiska sammansättningen kan bero på olika hampsorter och olika 
testmetoder, eftersom olika siffror är hämtade från olika källor)9. 

6.2 Rötning  

6.2.1 Bakgrund 
När man ska använda hampfibern till textiltillverkning måste fibrerna separeras från stjälken. 
Rötning är en mikrobiologisk process där mikroorganismer bryter de kemiska bindningarna 
som håller ihop fiberknippena4 (bl.a. pektin)18. Då man delvis röter stjälken, så separeras 
fibrerna från den träiga stammen. Denna process används till alla bastfibrer som används till 
textilier av hög kvalitet, inklusive hampa4. (Utan rötning tenderar hampfibrer att brytas när 
stammarna böjs eller bryts)4. Eftersom det är en mikrobiologisk process, kräver rötningen 
både fukt och en tillräckligt hög temperatur för att mikroorganismerna som ska bryta ned 
materialet, ska trivas4. 
Oavsett rötningsteknik så måste processen övervakas noga, så att rötningsprocesserna går 
tillräckligt långt, men inte för långt18. När man böjer den rötade stjälken fort, så ska den 
vedliknande kärnan lätt gå att separera från de långa fibrerna18.  
De två traditionella sätten att röta är rötning i fält och vattenrötning. Fältrötning ger dock inte 
fibrer av tillräckligt hög kvalitet för att kunna användas till klädproduktion5. 
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Bild 2. Hampstjälk med fibrerna frilagda22. 
 

6.2.2 Vattenrötning 
Vattenrötning är troligtvis den mest använda fiberberedning av hampa för textiländamål idag. 
Vattenrötning producerar en fiber av högre kvalitet (jämnare) än rötning i fält, men är mer 
arbets- och kapitalkrävande. Vattenrötning kräver stora mängder vatten som måste renas efter 
att processen är slutförd4. Rötningsprocessen tenderar att bli anaerob, och ger därmed upphov 
till dålig lukt18. Vattenrötning kan ske i varmt eller kallt vatten (ju varmare vattnet är desto 
fortare går rötningen)20, i stillastående eller rinnande vatten, utomhus eller i bassänger20. Det 
är naturligt förekommande bakterier som bryter ned pektinet20. Vattenrötning är lättare att 
styra än rötning i fält20.  
Miljöpåverkan: Det primära problemet med vattenrötning är att den ger upphov till 
syreförbrukande ämnen (BOD = Biological Oxygen Demand)20. Detta är ett problem eftersom 
det kan bidra till att vattnet i vattendraget eller sjön där det släpps ut, kan bli syrefritt då 
bakterier bryter ned det organiska materialet, och i och med det, förbrukar syre. 
Den största delen av hampproduktionen i Kina sköts av småbönder, som fortfarande odlar och 
röter sin hampa på samma sätt som de gjort under 4000 år5. Bönderna använder sig av 
naturligt anlagda dammar, där vattnet med tiden rinner ned i marken, eller så används 
rötvattnet till bevattning av fält5. Enligt Stefan Weisner, professor i biologi med inriktning 
miljövetenskap, så bör bevattning av fält med rötvatten vara en hållbar metod, om man 
beaktar jordmån, koncentration av organiskt material och närhet till närmaste vattendrag32. 
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I norra Kina finns industriella vattenrötningsanläggningar. Här låter man så mycket organiskt 
material som möjligt sedimentera, varefter man syresätter vattnet och transporterar det 
antingen via bevattningskanaler eller med lastbilar ut till fält, där det används till bevattning5. 
I de fallen där vattnet inte används till bevattning av fält, finns alltid en anläggning för 
filtrering och syreanrikning i anslutning till rötningen5. 
Enligt Lars-Gunnar Franzén (professor i kemi) så bildas det svaga syror (t.ex. ättiksyra) vid 
nedbrytning av organiskt material30. 
Robert Hertel på det tyska företaget Hempage (som säljer hampakläder) känner inte till att det 
skulle vara något problem med metangasbildning. Han tror att detta skulle vara känt idag om 
det skulle röra sig om stora mängder. I Östeuropa har rötning genomförts i slutna hallar, och 
enligt honom har detta fungerat bra5. 

6.2.3 Enzymrötning  
Vid enzymrötning av fibrer bryter enzymer ned pektinet och hemicellulosan8. Det är svårt att 
få bort ligninet vid enzymrötning9. 
Det har utvecklats en metod där man löser upp pektin m.h.a. enzymet pektinlyas, som bara 
bryter ned pektinet. Detta är en skonsammare process, och det bryts inte ned lika mycket 
organiskt material som när man behandlar med en syra eller bas, vilket leder till minskade 
BOD-halter21.  
I Kanada har ”Naturally Advanced Technologies Inc.” precis utvecklat en ny enzymbaserad 
teknik, ”Crailar® Organic Fiber Technology”24. Denna teknik sägs skapa mjukare, vitare tyg 
än tidigare, och samtidigt vara miljövänlig13. Crailar använder ett enkelt, effektivt, 100 % 
miljövänligt enzymbad24. 
 
Miljöpåverkan: Eftersom enzymer är proteiner, så bör de vara lätt nedbrytbara, enligt Lars-
Gunnar Franzén, professor i kemi. Man bör dock se till att de bryts ned innan de släpps ut, så 
att de inte påverkar växter och djur, speciellt om det rör sig om stora mängder enzymer30. 

6.2.4 Rötning i fält4 

Rötning i fält har använts mycket för hampa eftersom det är billigt, har blivit mekaniserat, och 
inte involverar vatten i några större mängder.  
Efter skörden läggs stjälkarna i fält och röts m. h.a. väderfaktorer. Varmt, fuktigt väder är den 
bästa förutsättningen för att rötning i fält ska vara optimal. Det är svårt att kontrollera alla 
faktorer som påverkar rötning i fält, och kvalitén på fibrerna kan variera mycket beroende på 
omgivning och klimatfaktorer. T.ex. kan stjälkarna bli ”överrötade” om de utsätts för för 
mycket fukt, då mikroorganismerna angriper cellulosan, vilket ger en försämrad fiberstyrka. 
Även fältrötning i torra områden kan vara problematiskt. Ändå måste vädret vara torrt nog för 
att stjälkarna ska kunna torka tillräckligt mycket för att kunna lagras4. 
Stjälkarna ska vändas ofta för att säkra en kvalitetsmässigt jämn rötning, speciellt om det inte 
finns tillräckligt med fukt. Rötning i fält kan ta så kort tid som 1-2 veckor om vädret är varmt 
och fuktigt, men för det mesta krävs det 4-5 veckor. 
Miljöpåverkan: Det är i stort sett omöjligt att hitta källor som nämner rötning i fält som ett 
miljöproblem. Metoden ser inte ut att innebära någon miljöbelastning alls, eftersom det är en 
naturlig process, som sker under en längre tid, och liknar den degradering som hela tiden sker 
av organiskt material i naturen.  
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6.3 Mekanisk separation av fibrerna från stammen 
De producenter i Kina som det tyska företaget Hempage samarbetar med, drar efter rötningen 
för hand loss fiberknippena från stjälken, varefter fibrerna sorteras efter olika kvalité, och 
säljs till spinnerier11. 
Det finns även mekaniska metoder för att separera fibrerna från vedämnena. Dessa metoder 
bygger på att den vedliknande kärnan i stammen bryts sönder. Torkade stjälkar passeras 
mellan räfflade valsar för att bryta och krossa den vedliknande kärnan till små bitar, vilka 
delvis separeras från de långa fibrerna i processen. De resterande vedbitarna separeras sedan 
från fibrerna i en annan process, där gummiband håller tag i fibrerna medan de passerar 
mekaniska processer som slår bort de resterande vedbitarna som sitter kvar på fibrerna. 
Fibrerna kommer sedan ut ur maskinen, redo att kammas4. 
Ett annat sätt att separera fibrerna är m.h.a. s.k. ”steam explosion”. I denna process 
impregneras fibrerna med alkali- eller tensidlösningar och utsätts sedan för ett högt ångtryck 
under en viss tid (1-30 minuter). Därefter sprängs fibrerna isär när man lättar på trycket. 
Fibrerna tvättas, sköljs, torkas och kammas sedan, innan de spinns4. 
En metod som har utvecklats i Tyskland är separation med hjälp av ultraljud. I denna teknik 
använder man sig av orötade eller delvis rötade stammar, som bryts mekaniskt mellan rullar, 
tvättas för att få bort damm och lösliga partiklar från stammen, för att sedan utsättas för 
ultraljudsbehandling under vatten4. Ultraljudet omvandlas till mekanisk energi i stjälken och 
orsakar ett högt tryck och en hög temperatur som splittrar stjälken och frilägger fibrerna20. 
Denna metod ger främst elementarfibrer, och en mindre mängd fiberbuntar20. 
När man kammar de långa fibrerna får man även korta fibrer (ca 60 % av den totala 
fibermassan)5. De långa och de korta fibrerna separeras och Hempage använder de långa 
fibrerna delvis tillsammans med ull, och de kortare fibrerna används ofta i blandningar med 
bomull11.  

6.4 Basisk fiberberedning 
Fiberkvalitén beror enligt Robert Hertel på Hempage på en rad olika faktorer såsom sort, 
odlingsmetod, tid för skörd och rötning5. Även odlingsförutsättningar har betydelse för 
fiberkvalitén10. 
Alkalisk behandling syftar till att ta bort bisubstanser (pektin, lignin, hemicellulosa, 
polysackarider m.m.), och få ut en så ren cellulosafiber som möjligt. Man har noterat en tydlig 
minskning av halten bisubstanser när man ökar koncentrationen av natriumhydroxid, ökar 
temperaturen, och ökar tiden för behandling6. Behandling med natrimhydroxid löser delvis 
upp bindningarna med pektin och lignin5. Denna behandling kan göras i rumstemperatur eller 
genom kokning6.  
Med hjälp av natriumhydroxidlösningar kan man få hampfibrerna att bli finare, få en lägre 
ligninhalt, ökad flexibilitet, och i vissa fall förbättra tänjbarheten6. Denna behandling gör man 
på redan vattenrötade fibrer6.  
Det är mycket lättare att få bort pektin än att få bort lignin med kemiska metoder, då det gäller 
att inte skada cellulosan9. Detta innebär att det i stort sett alltid finns kvar ligninrester i 
fibrerna9. (Det finns starka kol-kol-bindningar och även andra starka bindningar som gör 
ligninet svårt att angripa kemiskt9). 
Blekning med väteperoxid efter den alkaliska kokningen tar bort ännu mer ligninrester från 
hampfibrerna9. 
 
I rå hampa är ligninhalten lägst i mitten av stammen. Man får procentuellt bort mest lignin 
från toppdelen av stammen; ca 41 % från toppen, 11 % från mitten, och 23 % från bottendelen 
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av stammen9. Det är alltså lättare att få bort ligninet från toppen, och svårast att få bort det 
från den undre delen9. Det finns mest ligninrester i den undre delen av stammen9.  
 
För att få bort ligninrester har det visat sig vara effektivt att kombinera natriumhydroxid med 
natriumsulfit. Vid koncentrationer av 4,6 % NaOH och 0,6 % Na2SO3 kunde man få ned 
ligninhalten till 0,179. Ligninhalten minskar med ökade koncentrationer av de båda 
kemikalierna9. Vidare visade H. M. Wang et al att tillförsel av natriumsulfit (Na2SO3) kan 
minska koktiden för borttagande av lignin (man kan således även få bort mer lignin genom att 
öka koktiden).  
Eftersom natriumsulfit innehåller svavel så är det inte någon eftersträvansvärd kemikalie ur 
miljösynpunkt. I rapporten hade de dock mycket låga koncentrationer av ämnet (0,2 – 0,6 %). 
De använde sig även av natriumkarbonat (Na2CO3), (mellan 0,8 och 2,3 %)9. 
(Pektinet kunde fås bort helt och hållet m.h.a. den alkaliska kokningen, även vid de lägsta 
natriumhydroxidkoncentrationerna (1,9 %))9.  
Dessa behandlingar kan dock vara negativa för andra fiberegenskaper, såsom fiberlängd och 
mekaniska egenskaper9. Därför bör man optimera processen med hänsyn till den fiberkvalitet 
man eftersträvar.  
De producenter som Hempage samarbetar med använder sig inte av några andra kemikalier än 
natriumhydroxid vid produktion av cottoniserade fibrer5. 
 
Miljöpåverkan: Robert Hertel på Hempage skriver att det vid behandling med 
natriumhydroxid bildas ”ämnen som liknar konstgödning”, och att det inte är några 
problematiska ämnen som uppstår5. Hempage har en modern biologisk reningsanläggning i 
anslutning till sin produktion, då vattnet behöver renas biologiskt från BOD5. 
Enligt Lars-Gunnar Franzén, professor i kemi, så resulterar hydrolys av pektin och lignin i 
relativt små organiska molekyler som är vattenlösliga30. 
Det har varit svårt att hitta information om hur basisk lösningen är då den är förbrukad, och 
därmed om/hur mycket den behöver neutraliseras, samt eventuell saltbildning vid 
neutraliseringen. Detta bör undersökas närmare. 
 
Hempages kinesiska partner driver sedan i somras en försöksanläggning som minskar 
vattenförbrukningen och förbrukningen av natriumhydroxid med 80 % i jämförelse med den 
gamla anläggningen5.  

7. Miljöpåverkan av olika rötningsmetoder jämfört med 
behandling av lin enligt M. G. Hayo et al (2008)12 

I rapporten “The environmental impacts of the production of hemp and flax textile yarn”12, av 
M. G. Hayo et al., jämförs miljöpåverkan av två olika rötningsmetoder av hampa med 
babyhampa och rötning av lin i ett livscykelperspektiv. Nedan följer en kort beskrivning av de 
olika metoderna som jämfördes. Ingen av de olika metoderna involverade konstbevattning.  
Samtliga metoder hade som syfte att producera textiler. 
(Jag har tagit bort babyhampan ur jämförelsen eftersom den inte verkar relevant för mitt 
arbete. För att få babyhampa använder man nämligen bekämpningsmedel för att stoppa 
tillväxten i ett visst skede). 
Denna rapport är förhållandevis unik, då det inte går att hitta några andra studier där man 
undersöker hampas och andra bastfibrers miljöpåverkan ur ett LCA-perspektiv12. (Så skriver 
M. G. Hayo et al i sin rapport, och jag har själv inte heller hittat några andra liknande 
rapporter).  
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7.1 Beskrivning av metoderna 

7.1.1 Vattenrötning av hampa 
(produktion av långfiber) Här har man hämtat data från Ungern, både vad gäller odlingsfasen 
(Iványi, 2004) och rötningsfasen (Homonyik, 2004). Metoden bygger på traditionell 
varmvattenrötning. Grödan skördas och binds till knippen, som torkar i fält. De torkade 
knippena röts i betongpooler som har en vattentemperatur av 28˚C. Vattnet har värmts m.h.a. 
varma källor. Sedan torkas materialet och grovsepareras m.h.a. en maskin till långfibrer och 
kortfibrer.  

7.1.2 Biorötning av hampa 
Här bygger data från odlingsfasen på samma källa som för vattenrötningen (Iványi, 2004). 
Själva biorötningen bygger på en experimentell process utvecklad av Gruppo Fibranova i 
Italien (Tofani, 2004). Grödan skördas, klipps till 1 m långa sektioner som torkas i fält. Sedan 
grovdelas materialet så att långfibrerna kan rötas i tankar med 35- gradigt vatten innehållande 
speciella bakterier som gynnar rötningsprocessen. Vattnet värms m.h.a. träpellets. Efter 
rötningen sköljs fibrerna och torkas med energi från naturgas.  

7.1.3 Dyrötning av lin 
Linet skördas, torkas i fält, varefter kortfibrer och långfibrer grovsepareras. Här bygger data 
från odlingsfasen på information från Frankrike, Belgien och Nederländerna. 
 
Tabell 312 

 

 Hampa Lin 

Frö   55 115 

N  68 40 

P2O5  30 30 

K2O  114 60 

CaO 333 333 

Bekämpningsmedel (aktiv ingrediens) 0 2.6 

Diesel 55 57 

 
Tabell 3: Input som användes (i kg/ha) för produktion av centraleuropeisk hampa och lin. 
(Tabellen är modifierad från originalrapporten12) 
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Tabell 4 12  
 

Typ av miljöpåverkan Vattenrötning av 
hampa (i Ungern)  

Biorötning av 
hampa (i 
Italien) 

Dy-
rötning 
av lin  

Övergödning (kg PO4-eq.) 3,04 3,02 2,61 

Klimatförändringar (kg CO2-
eq.) 1350 1810 1360 

Försurning (kg SO2-eq.) 7,38 9,01 8,16 

Användning av fossila 
bränslen (MJ) 25 500 35 800 26 100 

Landanvändning  (m2 år) 1160 1260 1150 

Bekämpningsmedel (akt. 
subst.) (kg) 0 0 0,296 

Vattenanvändning (m3) 19,9 22,1 7,23 

 
Tabell 4: Miljöpåverkan av garnproduktion uttryckt per 100 kg garn för följande metoder: 
Vattenrötning av hampa  
Biorötning av hampa  
Dyrötning  av Lin  
 
OBS! Tabellen avser hela livscykeln! (Tabellen är modifierad från originalrapporten12). 

7.2 Miljöeffekter 

7.2.1 Övergödning 
Övergödning per 100 kg garn var lägst för linet. 75- 93 % av övergödningen skedde vid 
odlingsfasen för både hampan och linet. Vid vattenrötning av hampa bidrog rötningen med 13 
% till övergödningen. Biorötning av hampa bidrog minimalt till övergödning. 
Garnproduktionen bidrog bara till övergödning genom utsläpp för elproduktion.  

7.2.2 Försurning 
Miljöpåverkan genom försurning var lägst för vattenrötning av hampa och högst för 
biorötning av hampa, p.g.a. biorötningens energiintensiva process (se tabell 3). Försurningen 
kom främst från garnproduktionen med alla tre metoder. Detta hänger främst ihop med en hög 
energiförbrukning. Man använde sig av fossila bränslen, som innehåller svavel, som blir till 
svaveldioxid, vilken är försurande.  
Fiberprocessingen bidrog endast till 8,5- 9,7 % av försurningen med alla metoder utom 
biorötning av hampa. Här bidrog torkningen till att försurningspåverkan blev 24 %.  
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7.2.3 Klimatpåverkan 
Klimatpåverkan var lägst för vattenrötning av hampa och linrötning. Biorötning hade det 
högsta värdet (se tabell 2). För vattenrötning och linrötning kom 15- 24 % av klimatpåverkan 
från odlingsfasen (men endast 4-8 % av användningen av fossila bränslen kom från 
odlingsfasen, det framgår inte vad mer som kan ha orsakat klimatpåverkan i odlingsfasen). 6- 
7 % av klimatpåverkan kom från fiberprocessingen och 69- 78 % från garnproduktionsfasen.  
För biorötning av hampa stod fiberprocessingen för 28 % av klimatpåverkan, p.g.a. torkning 
av fibrerna, som i detta fall skedde m.h.a. naturgas.  

7.2.4 Markanvändning, bekämpningsmedel och vattenanvändning 
Vattenrötning av hampa och linrötning hade den minsta markanvändningen per 100 kg garn, 
tätt följt av biorötad hampa.  
Användningen av bekämpningsmedel var noll för all hampa.  
Vattenanvändningen var lägst för lin och mer än dubbelt så stor för hampa (se tabell 3). ”Rove 
bleaching” stod för all vattenanvändning hos linet. Hos hampan stod rove bleaching för 
samma volym (ca 7,5 m3) medan resten användes till rötning. Vid biorötning av hampa gick 
36 % av vattnet åt till rötningen och 64 % till sköljningen efteråt.  
 
Själva garnproduktionen skiljer sig inte mellan de tre metoderna. Den består av ”hackling to 
produce sliver” (sliver = ett försteg till garn i spinneriet), produktion av ”rove” (utredda 
fibrer), blekning, ”wet ring spinning” och upprullning. 

7.3 Slutsatser av rapporten 

7.3.1 Slutsats enligt M. G. Hayo et al 
De kom fram till att hampa och lin har ganska lika miljöpåverkan i de flesta områdena, 
förutom att användning av bekämpningsmedel var högre för lin, (inget alls för hampa), och att 
vattenanvändningen var högre för hampa under fiberprocessfasen.  
De kom till slutsatsen att de viktigaste problemen att ta itu med då det gäller att minska 
hampans miljöpåverkan är att minska energianvändningen under fiberberedningen och 
garnproduktionen, och att minska övergödningen under odlingen. Ändå tydliggör de att 
hampa inte är någon exceptionell gröda vad gäller övergödning, utan att den faktiskt har 
identifierats som en gröda med låg påverkan på övergödning i jämförelse med andra ettåriga 
grödor.  

7.3.2 Min slutsats av rapporten 
Man ska beakta att man i denna rapport har jämfört olika metoder i olika länder, och att 
skillnaderna mellan de olika metoderna och deras miljöpåverkan också kan bero på olika 
metoder i de enskilda fallen, och inte nödvändigtvis på skillnader i de olika 
rötningsmetoderna.  
De tog inte upp behandling med natriumhydroxidlösning i den här rapporten. 
I M. G. Hayo et al:s rapport använde man sig av varmvatten vid vattenrötningen, men 
Hempages leverantörer rötar till stora delar sin hampa utomhus, i kallvatten.  
En intressant fakta som de kom fram till är att energiåtgången i spinningen i detta fall var tre 
gånger högre än för vanlig bomullsspinning. Man ska dock komma ihåg att de använde sig av 
våtspinning (den cottoniserade hampan spinns i vanliga bomullsspinnerier). 
Denna rapport är värdefull då den fokuserar mycket på energiförbrukning, något som det har 
varit svårt att hitta information om annars. 
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8. Risken att det kommer att odlas marijuana i fält med 
industrihampa 
Det har ofta framhållits att man skulle riskera en ökad odling av marijuana om man ökar 
produktionen av industrihampa. Dessa farhågor har dock inte besannats av den internationella 
erfarenheten hittills18. Ingen av de 29 nationerna som producerar industrihampa har sett några 
ökade problem med marijuana relaterade till odling av industrihampa18. 
Det är även lätt att se skillnaden mellan en industrihampa-planta och en marijuanaplanta. 
Industrihampan sås mycket tätt, vilket gör att den växer sig hög och får långa fibrer och 
mindre välutvecklade blad (se bild 1). Det är inte direkt lätt att ta sig genom ett fält med 
industrihampa. Marijuana odlas med större avstånd mellan plantorna, för att få en så yvig 
planta som möjligt, med stora blad18. 
Industrihampa som odlas för fiberändamål, skördas innan den blommar, 5-6 veckor innan 
marijuanaplantor skördas18. Majsfält, med sina långa, öppna rader, skulle lämpa sig bättre för 
att gömma marijuanaplantor i18. Industrihampa som odlas för fröproduktion producerar pollen 
som undertrycker THC-produktionen av marijuanaplantor i en omkrets av ca 16 km (10 
miles)18. 
 

9. Ekonomi 

9.1 De dyraste leden i tillverkningsprocessen 

Idag odlas hampa för textiländamål främst i Östeuropa och Kina17. Textilierna som 
produceras skiljer sig mellan de båda regionerna. I Östeuropa röts hampan antingen i vatten 
eller i fält, varefter den spinns i speciella maskiner för spinning av hampa17. I Kina produceras 
en s.k. ”cottoniserad” fiber, som liknar bomull. Den ”cottoniserade fibern är kortare, och 
därmed svagare och finare, och kan spinnas i bomullsspinnerier17. Idag produceras den största 
delen av världens hamptextilier i Kina17. 
Enligt Robert Hertel på det tyska företaget Hempage som säljer kläder i hampa, är den dyraste 
fasen i processen idag den från skörden och tills man ska spinna. Efter att man spunnit garnet 
finns det idag bara små merkostnader5. 
”Kärnproblemet” är uppdelningen och förfiningen av fibrerna. Han tror inte så mycket på de 
nyaste framgångarna inom enzymtekniken, (trots att biokemin kan vara lösningen till vissa 
problem) utan tror snarare att man idag bör fokusera på att förbättra maskinerna och 
anläggningarna. Ett problem idag är att de (bästa) maskinerna för vissa bearbetningssteg är 
120 -150 år gamla. Just nu moderniseras dessa tekniker inte eftersom marknaden är så pass 
liten. Om man vill modernisera så gör man klokast i att byta ut hela bearbetningskedjan (en ny 
maskin för ett arbetssteg som baserar på den gamla bearbetningskedjan är förmodligen inte 
meningsfull)5.  
För att sänka kostnaderna och samtidigt bibehålla och öka kvalitén, behöver man nya 
processer, där speciellt skörd och fiberförädling på ett modernt sätt hänger ihop, varvid även 
hänsyn tas till transport och lagring. Ett exempel är transporterna mellan skörd och 
fiberbearbetning, då den största volymandelen av plantan inte består av fibrerna. Ett 
skördesystem där man redan vid fältet och i samband med skörden kan separera ut den delen 
av stammen som innehåller fibrerna vore en grundförutsättning för ett effektivare system, 
eftersom man då slipper transportera överflödigt material5.  
Det finns idag anläggningar som kan bearbeta material på ett liknande sätt, men dessa går inte 
att använda till fibrer för textiländamål. Detta är dock ett bra exempel på att befintlig teknik 
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kan utvecklas5. 
Inom de andra områdena finns det redan en bra utveckling. Vissa forskningsområden är 
fortfarande sekretessbelagda.  
Robert Hertel tror att dessa förändringar är möjliga, men menar att det i dagsläget saknas de 
nödvändiga investeringarna5.  
För utvecklingen av nya teknologier är det viktigt att dessa fungerar med resten av processen. 
 
Robert Hertel säger att man bör använda sig av vattenrötning om man vill ha fibrer av god 
kvalitet, och säger att alla bearbetningsmetoder idag bygger på behandling med 
natriumhydroxid, ibland även i samband med andra enkla kemikalier. Det experimenteras en 
del med enzymer och även med tensider5. 
Även mekaniskt bearbetade fibrer behandlas innan de spinns5.  

9.2 Priser 
Många hampakläder består idag av ca 50 % hampa och ca 50 % ekologisk bomull. Dessa 
garner är idag ca 20 % dyrare än garner av 100 % ekologisk bomull, enligt Skye på det 
amerikanska klädföretaget Patagonia16. 
Det kanadensiska Företaget “Naturally Advanced Technologies Inc.”, som uppfunnit en ny 
metod för fiberberedning, Crailar® Organic Fiber Technology”, menar att det nya tyget från 
deras produktion kommer att kosta lika mycket som ekologisk bomull24. 

10. Fördelar och nackdelar med hampa  

10.1 Fördelar 

10.1.1 Odling (miljöfördelar) 
• Kräver mindre vatten än bomull. Hampan kräver bara 1/ 7 till 1/ 30 av vattnet för 

odling och process jämfört med bomullsindustrin17 
• Kräver inga bekämpningsmedel7, 14 
• Går att odla i följd, återför näring till jorden (jämfört med bomull, som drar näringen 

ur jorden7). När man skördar tar man stammen och lämnar bladen, som återför näring till 
jorden7 

• Har långa rötter som förhindrar erosion7, 17  
• Kan odlas i väldigt olika klimat7 
• Ger ofta mer fibrer/ha än bomull eftersom den växer så högt och snabbt7, 14  
• Snabbväxande, tar upp mycket CO2. Hampan är redo för skörd 120 dagar efter 

plantering7 (3-4 månader17). Den producerar mycket biomassa under kort tid. Plantans ved 
går att använda i t.ex. byggplattor, eller som biobränsle19. 

 

10.1.2 Hamptyget (kvalitetsfördelar) 
• Blockerar UV-strålning effektivt7 
• Främjar inte bakterietillväxt7, 14 
• Stark fiber7, 14 
• Tar upp fukt snabbt7 
• Tar upp färg bättre, håller färgen bättre7 
• Andas7 
• Är varmare i kallt väder och svalare i varmt väder7 
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10.2 Nackdelar  
• Fibrerna behöver behandling innan de kan användas för textiländamål 
• Behandlingen av rötnings- och fiberberedningsvattnet kan behöva kontrolleras på de 

enstaka produktionsplatserna, för att se att vattnet behandlas på rätt sätt 
• Hampgarn är dyrare än bomullsgarn idag, det krävs investeringar för att få ner priserna 
• Lite grövre tyg än bomullstyg 
 

11. Diskussion 
Själva odlingen av hampa är helt klart överlägsen konventionellt odlad bomull då det gäller 
miljöaspekter. Det har t.ex. inte visat sig ekonomiskt försvarbart att kemiskt bekämpa 
hampan. Detta är positivt eftersom man då inte behöver vara lika orolig för att odlare 
eventuellt fuskar med kemikalier vid ekologiska odlingar för att öka avkastningen.  
Vad gäller vattenförbrukningen är det en stor fördel att hampa går att odlas i kallare klimat än 
bomull. I kallare klimat är vattenbrist sällan ett problem, och hampan klarar sig på 
regnvattnet. Bomull måste odlas i tropiska klimat, och då förläggs produktionen delvis till 
varma och torra länder, där det krävs konstbevattning.  
Hampa är inte heller någon exceptionellt krävande gröda då det gäller gödning. 
 
Fiberberedningen av hampa är ett processteg som inte finns med i produktion av 
bomullskläder. 
De potentiella miljöproblemen i och med fiberberedningen är rötningen och dess innehåll av 
syreförbrukande ämnen, samt basisk NaOH-behandling. (Enligt Hempage använder deras 
producenter sig inte av någon annan kemikalie än natriumhydroxid för att ta fram 
cottoniserade fibrer).  
I Kina används rötvattnet till bevattning av fält, vilket har gjorts på samma sätt under 4 000 år. 
Detta tyder på att denna metod borde vara miljömässigt hållbar (dock kanske inte i mycket 
större omfattning än vad som görs idag). 
Det finns även större industriella anläggningar i Kina där man rötar fibrerna i stora bassänger. 
Där låter man så mycket material som möjligt sedimentera, varefter man syresätter vattnet och 
använder det till bevattning av fält. Om produktionen av hamptextilier skulle öka är det 
troligt, och förmodligen också nödvändigt, att det byggs fler sådana anläggningar, där 
behandlingen av vattnet sker under kontrollerade former.  
Vidare så måste man alltid se till den aktuella situationen och beakta typ av mark, närhet till 
närmsta vattendrag, väder, mängd vatten som bevattnas per m2 osv. när man bevattnar fält 
med rötvatten. Om marken har en normal genomsläpplighet och inte är för sandig, och man 
inte använder för stora mängder vatten per m2, så bör marken ta upp vattnet. Då har 
mikroorganismer möjlighet att bryta ned de syreförbrukande ämnena, eftersom de har tillgång 
till syre en bit ned i marken i en jord med normal struktur. 
Koncentrationen av syreförbrukande ämnen bör också beaktas. Om den är mycket hög bör 
vattnet kanske spädas ut, samtidigt som man inte bevattnar med för mycket vatten på en gång.  
 
En fråga som bör undersökas närmare är i hur stor utsträckning rötningen är anaerob. Detta 
kan föra problem som syrabildning och metangasbildning med sig.  
Enligt Lars-Gunnar Franzén (professor i kemi) leder anaerob nedbrytning av organiskt 
material till att det bildas svaga syror (t.ex. ättiksyra, CH3COOH). Om så är fallet vid 
vattenrötning så borde det dock vara lätt att åtgärda genom neutralisering. 
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Eventuell metangasbildning från rötningen bör också undersökas närmare. (Jag har inte haft 
någon möjlighet att undersöka dessa aspekter.) Enligt Robert Hertel har man i Östeuropa 
genomfört rötningen i stora slutna hallar, vilket verkar ha fungerat bra.  
Om det skulle röra sig om mycket metangas som bildas så skulle man kunna tänka sig att 
samla upp den på något vis för att sedan använda den som bränsle. Om det rör sig om små 
mängder som det inte lönar sig att samla upp, så borde syresättning av vattnet kunna förhindra 
att metan bildas. Jag har inte hittat någon information om vilka slags mikroorganismer som 
bryter ned pektin och lignin (om de är aeroba eller anaeroba eller om det finns både och). 
Detta är en viktig utgångspunkt för vidare forskning, eftersom anaeroba mikroorganismer 
brukar producera metan. 
 
Vattnet från beredningen med natriumhydroxid behöver behandlas innan det kan släppas ut. 
Hempage har, enligt Robert Hertel, en modern biologisk vattenreningsanläggning i anslutning 
till produktionen. Enligt Lars-Gunnar Franzén, professor i kemi, bildas det små, vattenlösliga 
organiska molekyler vid hydrolys av pektin och lignin, något som också tyder på att biologisk 
rening av vattnet är relevant.  
Jag har inte fått tillräcklig information om behandlingen av det basiska vattnet för att veta om 
det normalt sett behöver neutraliseras innan det renas biologiskt, eller om det rör sig om så 
små koncentrationer natriumhydroxid att basen på något vis redan har neutraliserats i och med 
de kemiska reaktioner som har skett i lösningen. Eventuell saltbildning i och med 
neutralisering är något som behöver undersökas. 
Möjligheterna till återanvändning av det basiska vattnet borde gå att utveckla. Det skulle vara 
intressant att ta reda på hur många procent av natriumhydroxiden som förbrukas vid 
behandlingen, så att man kan minimera användningen av den. Något liknande verkar redan 
vara på gång i Kina. Hempages kinesiska samarbetspartner driver sedan i somras en 
försöksanläggning som minskar vattenförbrukningen och förbrukningen av natriumhydroxid 
med 80 % i jämförelse med den gamla anläggningen5. 
 
Den nya kanadensiska enzymtekniken ”Crailar® Organic Fiber Technology” innebär en 
spännande alternativ fiberberedning som både utlovar hög kvalité på slutprodukten och en 
miljövänlig process. Det har varit svårt att få tag på någon närmare information om tekniken, 
troligtvis eftersom den nog fortfarande är hemlig.  
 
Metoderna ”steam explosion” och rötning med ultraljud förefaller mycket energikrävande och 
dyra, och ser i dagsläget inte ut att vara något bra alternativ för fiberberedning i stor skala. 
 
Utifrån den lilla information jag har fått om lin, så verkar dess miljöpåverkan likna hampans, 
med en viktig skillnad, nämligen att linet kräver en viss mängd bekämpningsmedel vid 
odlingen. 
 
Det blir tydligt att jag har hämtat väldigt mycket information just från ett företag, nämligen 
Hempage. Detta beror på att det har varit svårt att få information från andra företag. Det är 
dock nämnvärt att alla företag som säljer och producerar hampkläder som jag har stött på, har 
en mycket tydlig miljöprofil.  
 
Vad gäller kvalitén av hampakläder så är de inte alltid riktigt lika mjuka som bomull, varför 
cottoniserat hampgarn ofta blandas med bomullsgarn. Dessa tyger är ofta av mycket fin 
kvalité. 
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Jeanstyger och andra tyger som ska vara lite grövre, borde hampfibern passa perfekt till. Man 
kanske inte alltid behöver cottonisera fibrerna om de ska användas till grövre material. Då 
behåller fibrerna sin styrka, vilket är bra för jeans, som ofta slits hårt. 
M. G. Hayo et al:s rapport kom fram till att traditionell våtspinningsteknik för hampgarn i 
dagsläget är mer energikrävande än spinningsteknik för bomull, men även här borde tekniken 
kunna utvecklas till att bli energisnålare, särskilt om det finns en marknad för tyget, i och med 
att det behåller mer av sin styrka då det inte cottoniseras.  
Om det kommer att satsas på hampa så tror jag att den kan bli en billigare råvara för 
miljövänliga kläder än ekologisk bomull i framtiden eftersom fiberavkastningen per hektar är 
betydligt högre för hampa än för ekologisk bomull. (Självklart så finns det massor av faktorer 
som bestämmer priset för en vara, och fiberberedningen är t.ex. en extra kostnad för hampa). 
 

12. Slutsats 
Hampa är en mindre miljöbelastande råvara för kläder än konventionell bomull, främst 
eftersom den inte kräver några bekämpningsmedel, samtidigt som den kräver mycket mindre 
vatten vid odlingen än bomull. Samtidigt ger den en större avkastning fibrer per hektar, 
framförallt jämfört med den ekologiskt odlade bomullen. 
Eftersom hampan är en bastfiber så måste fibrerna behandlas innan de kan användas till 
textilier. När denna behandling utförs på rätt sätt, så innebär den ingen stor miljöpåverkan.  
Framtiden får utvisa hur den nya enzymtekniken ”Crailar® Organic Fiber Technology” 
kommer att fungera på marknaden och ur miljösynpunkt. 
För att hampan ska kunna bli billigare att producera så krävs det investeringar i ny teknik.  
Bomullen kommer naturligtvis alltid att vara ovärderlig pga. sin fina kvalitet, men 
inblandningar av hampa i många olika material kan minska kläd- och textilindustrins 
miljöbelastning avsevärt. 
 
 
 
 

13. Källförteckning 
1. HempAge (tyskt företag som säljer hampakläder) 

(http://www.hempage.com/cms/cms_e.php?id=1&content_id=41) 
 
2.   WWF:s Bomullsrapport (2005) 
      (http://www.wwf.se/source.php/1120565/Bomullsrapport.pdf)  
 
3.   “Feasibility of hemp textile production in the UK” (Rapport från 2004)     
(http://www.bioregional.com/programme_projects/pap_fibres_prog/hemp%20textiles/Fe   
asibility_UK_hemp_textile_production.pdf) (Bekämpning, vatten: sid. 8) 
 
 
4.    “Feasibility of Industrial Hemp Production in the United States Pacific Northwest” 
(1998) 
     (http://extension.oregonstate.edu/catalog/html/sb/sb681/#Agronomy:) 
 
5. Robert Hertel, HempAge (tyskt företag som säljer hampakläder) (info@hempage.de) 



 27 

 
6. Quality of chemically modified hemp fibers, Mirjana Kostic et al (2006) 

 
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.bib.hh.se/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V24-
4MVN01H-
1&_user=646791&_coverDate=01%2F31%2F2008&_alid=878972621&_rdoc=6&_fmt=
high&_orig=search&_cdi=5692&_sort=d&_st=4&_docanchor=&_ct=23&_acct=C00003
4779&_version=1&_urlVersion=0&_userid=646791&md5=eaf77a5d01da119c1cf6f2b62
c234ece 
 
7. Onno Textiles  
http://www.onnotextiles.com/hemp-clothes 2009-03-06 
 
8. Effects of thermal and enzymatic treatments and harvesting time on the microbial 

quality and chemical composition of fibre hemp, Minna Nykter et al (2007) 
 
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.bib.hh.se/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V22-
4RWC86J-
1&_user=646791&_coverDate=05%2F31%2F2008&_alid=879431861&_rdoc=8&_fmt=
high&_orig=search&_cdi=5690&_sort=d&_st=4&_docanchor=&_ct=51&_acct=C00003
4779&_version=1&_urlVersion=0&_userid=646791&md5=f18f8d38d3a3f30b5686d19f2
ff2291b 
 
9. Removing Pectin and Lignin During Chemical Processing of Hemp for Textile 

Applications, H.M Wang, R. Postle et al (2003) 
http://trj.sagepub.com.ezproxy.bib.hh.se/cgi/reprint/73/8/664 
 
10. Effects of chemical–physical pre-treatment processes on hemp fibres for 

reinforcement of composites and for textiles, Anne Belinda Thomsen, Anders 
Thygesen et al (2000, ändrad 2005) 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.bib.hh.se/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T77-
4K48M5H-
1&_user=646791&_coverDate=09%2F30%2F2006&_rdoc=4&_fmt=full&_orig=browse
&_srch=doc-
info(%23toc%235051%232006%23999759997%23630747%23FLA%23display%23Volu
me)&_cdi=5051&_sort=d&_docanchor=&_ct=15&_acct=C000034779&_version=1&_ur
lVersion=0&_userid=646791&md5=286561e8463d533d25d7dc6a870999c3 
 
11. Informationsblad, Hempage, http://www.hempage.com/downloads/HanfInfo3.pdf 

(2009) 
 

12. The environmental impacts of the production of hemp and flax textile yarn, Hayo 
M.G. van der Werf et al (2008) (Industrial crops and products) 
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.bib.hh.se/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T
77-4P53RMN-
1&_user=646791&_coverDate=01%2F31%2F2008&_alid=919350949&_rdoc=4&_f
mt=high&_orig=search&_cdi=5051&_sort=d&_st=4&_docanchor=&_ct=23&_acct=
C000034779&_version=1&_urlVersion=0&_userid=646791&md5=68ed4777667432
46207de9328b045cb4  

 



 28 

13. Tidningsartikel: “Boost for eco-friendly hemp”, Eco Textile News, December 2007 
 
14. HT Naturals (online shop) (http://www.htnaturals.com/fibres-and-processes.htm), den 

7. April 2009 
 

15. Österlen Hampa (Thomas Jacobsson, Tomelilla, som odlar hampa) 
(http://hem.passagen.se/osterlenhampa/), den 9 april 2009 (telefonkontakt) 

 
16. Skye på det amerikanska klädföretaget Patagonia (www.patagonia.com), den 9 april 

2009 (mejlkontakt) (customer_service@patagonia.com) 
 

17. Plant for the planet (artikel i Eco Textile News), hösten 2007 
 

18. Hemp Horizons – the comeback of the world’s most promising plant, John W. Roulac 
(1997) ISBN: 0-930031-93-8 

 
19. Informationsblad från SLU 

http://www2.slu.se/forskning/fakta/faktajordbruk/pdf04/Jo04-07.pdf (från 2004) (hittat 
på Internet den 24 april 2009) 

 
20. ”Hampa – ett textilt material”, magisteruppsats av Gunilla Östbom, Textilhögskolan, 

Högskolan i Borås (2007)  
 

21. Bok: Environmental Chemistry, Colin Bard, Michael Cann, 3rd edition (2005) ISBN:        
0-7167-4877-0 

 
22. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Hemp den 10 maj 2009 (bild) 

 
23. Hemsida om bambutextil. http://bamboo-textiles.com/ den 10 maj 2009 

 
24. Tidningsartikel från ”Textile World”, 18. november 2008 

http://www.textileworld.com/Articles/2008/November_2008/News/Naturally_Advanc
ed_Technologies_Completes_Successful_Trials_of_Crailarx_Technology.html  den 
10 maj 2009 

 
25. Mississippi State University Extension Service (Cotton fertility) 

http://msucares.com/pubs/publications/p1622.htm  den 13. Maj 2009 
 

26. Hemsida för industrihampa i USA. http://www.industrialhemp.net/ den 13 maj 2009 
 

27. Influence of agronomic factors on yield and quality of hemp (Cannabis sativa L.) fibre 
and implication for an innovative production system, Stefano Amaducci et al (2008) 
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.bib.hh.se/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T
6M-4S3G9P9-
1&_user=646791&_coverDate=05%2F10%2F2008&_alid=918111213&_rdoc=27&_
fmt=full&_orig=search&_cdi=5034&_sort=d&_st=4&_docanchor=&_ct=171&_acct=
C000034779&_version=1&_urlVersion=0&_userid=646791&md5=bdbb78e9b6c18b
9c1d00a0cb06406275#secx8  

 



 29 

28. Mississippi State University Extension Service (Crops: Cotton) 
http://msucares.com/crops/cotton/index.html  den 16. Maj 2009 

 
29. Six-year comparison between organic, IPM and conventional cotton production 

systems in the Northern San Joaquin Valley, California, Sean L. Swezey et al (2006) 
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=852720  

 
30. Lars-Gunnar Franzén, professor i kemi (Högskolan i Halmstad)  

 
31. Organic Trade Association (http://www.ota.com/news/press/14.html) den 17. Maj 

2009  
 

32. Stefan Weisner, professor i biologi med inriktning miljövetenskap, Högskolan i 
Halmstad  

 
33. Tyg eller otyg? Faktaunderlag för miljövänliga veckan 2007, Naturskyddsföreningen 

2007 (PDF) 
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Faktadokument/pdf-
textilfakta-mvv.pdf  den 17. Maj 2009 

 
34. Summer Star Haeske på företaget ”Envirotextile” (summer@envirotextile.com) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 

 

Bilaga 1. Hampans andra användningsområden  
Man kan utnyttja  alla delar av växten, till olika ändamål.  
Hampfibern har hög dragstyrka, låg vikt och är miljövänlig och en förnyelsebar råvara. Den 
kan, förutom för textiländamål, även utnyttjas i växtfiberkompositer för flygplans-, tåg- och 
bilinredningar19. Henry Ford använde t.ex. hampa- och sisal-cellulosaplast till bildörrar och 
stänkskydd18.  Ett österrikiskt företag, Zellform, har utvecklat ett hampplastmaterial som 
kallas ”Hempstone” för användning i musikinstrument, högtalare och möbler18.  
BMW har använt hampfiberbaserade kompositer i sina dörrpaneler och stötfångare sedan flera 
år tillbaka17. 
Man kan också tillverka mjukplast av hampa. Plast gjord av hampfibrer kan vara helt 
nedbrytbar. T.ex. engångsmuggar gjorda av hampplast går att kompostera hemma18. 
Även papper går att tillverka av hampfibern, speciellt papperskvalitéer där goda 
styrkeegenskaper krävs, t.ex. sedelpapper19.  
Fram till det sena 1800-talet använde man bara ettåriga grödor som hampa, lin och bomull för 
tillverkning av papper. Hamppapprets låga lignininnehåll gör att det inte behöver blekas, 
vilket är positivt för miljön. Pappret gulnar inte heller med tiden, och kan återvinnas fler 
gånger än vanligt papper18. 
 
Hampfröet och dess olja kan användas för livsmedels- och hälsokostproduktion. 
Hampfröoljan innehåller 55- 60 % linolsyra (omega 6) och 20-25 % linolensyra (omega 3). 
Halten av omättade fettsyror är högre än i linolja19. Hampfröoljan är även en intressant råvara 
till kosmetika istället för den ur hälsosynpunkt omdiskuterade mineraloljan. En butik på 
Internet som säljer kosmetiska produkter med hampfröolja är www.reidarsson.se.  
Oljan kan även användas till produktion av smörjmedel och för bläck till papperstryck. Det 
finns även en stor potential för att utnyttja hampoljan i biologiska lösningsmedel)19. 
Fram till 1930-talet användes lin- och hampolja i majoriteten av alla lacker och färger18. 
 
Stjälkens vedartade delar kan användas till byggplattor, och även till djurströ, t.ex. i 
häststallar, p.g.a. den goda fuktupptagningsförmågan. Vedämnena kan även användas som 
biobränsle19. Dessa korta fibrer från mitten av stammen kan användas till ett cellofanmaterial, 
vilket var vanligt fram till 1930-talet18. Man kan även använda veden i blandningar med 
längre fibrer till t.ex. tidningspapper18. 

Bilaga 2. Andra miljövänliga fibrer som lämpar sig för textiler 

Lin 
Lin är tillsammans med hampa en av de äldsta fibrerna som har använts till textilier18. 
Lin är, liksom hampa, en bastfiberplanta. Därför liknar den hampan kvalitetsmässigt i många 
avseenden. En nackdel med lin är att den är känslig för olika typer av skador, som sjukdomar 
och svamp, och därför odlas lin oftast inte på samma ställe mer än var femte eller var sjätte 
år18. Känsligheten medför också att den oftast kräver bekämpningsmedel vid odlingen12. 

Bambu 
Bambufibrer är mjukare än bomull och liknar silke och cashmere23.  
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Bambu liknar hampa i många avseenden, t.ex. då den har antibakteriella egenskaper och sägs 
vara varmare i kyla och svalare i hetta23. Även ur miljösynpunkt är bambu lik hampan, då den 
inte heller kräver några bekämpningsmedel23. 
 
 


