Industrihamp er også en ”biting”
Af seniorkonsulent Bodil Pallesen, AgroTech
Industrihamp er en ny afgrøde,
som vi forventer at se mere til i
fremtiden. På Europæisk plan
produceres ca. 10-15.000 tons
tekniske hampefibre på årsbasis,
som anvendes i forstærkede bilkompositter, isoleringsmaterialer,
bioplast, dyrkningsmedier mv.
Der er en rivende udvikling i
gang, også i Danmark, idet det
ønskes at erstatte endnu flere
industrielle produkter med fornybare materialer, som kan bidrage
med positiv CO2 balance på linje
med bioenergi. Men planten er
også interessant til frøproduktion, selv om kun få sorter er
egnet til frøproduktion under
danske forhold.
Flere arealer
med industrihamp vil matche
godt med bierne. Afgrøden er
”tvebo” med han-planter og hunplanter. De blomstrer i august,
hanplanterne lidt før hunplanterne, og fremmedbestøvning med
bier vil øge chancerne for succes
mht. frøproduktion.
Bierne har gavn af en sent blomstrende afgrøde, som blomstrer
det meste af august og kan være
tæt besat af blomster.
Generelle betingelser for at
dyrke hamp:
Du skal have en tilladelse for at
dyrke hamp i Danmark. Ansøgning om godkendelse til at dyrke
hamp skal sendes til Plantedirek-

toratet. Vejledning og ansøgningsskema fås ved henvendelse
til Plantedirektoratet.
Tilladelsen gives kun til dyrkning
af hampesorter med et lavt indhold af cannabinol. Efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets
bekendtgørelse om euforiserende
stoffer skal du forud for såning
indhente Lægemiddelstyrelsens
tilladelse til dyrkning af hamp.
Plantedirektoratet står for administration og kontrol af ordningen. Derfor skal ansøgningen
sendes
til
Plantedirektoratet.
Plantedirektoratet indhenter en
udtalelse fra Rigspolitiet. Den
endelige afgørelse træffes af Lægemiddelstyrelsen. Du får svar
på din ansøgning direkte fra Lægemiddelstyrelsen.
Der må kun udsås frø af godkendte sorter. Udsæd til dyrkning
af hamp skal være certificeret.
Hvis hampen er bestemt til fiberproduktion, skal du senest 30.
juni indsende certificeringsmærkesedlerne fra frøpakningerne til
Direktoratet
for
FødevareErhverv. Overholdes denne frist
ikke, udbetales der hverken enkeltbetaling eller fiberstøtte.
Udsædsmængden og sorten for
hamp skal oplyses i forbindelse
med ansøgning om godkendelse
til dyrkning af hamp.

Hamp må ikke høstes før 10
dage efter blomstringens afslutning.

I ansøgningen om tilladelse til at
dyrke hamp skal du oplyse, om
formålet med dyrkningen er:

En mark med hamp skal være et
sammenhængende
areal
på
mindst 0,30 ha. Du kan ikke opnå tilladelse til at dyrke hamp på
et areal, der er mindre end 0,30
ha, selvom arealet er varigt afgrænset af for eksempel veje,
mure, vandløb eller naboskel.
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Mere viden
Bodil Pallesen, AgroTech ved afd. for Biomaterialer, er involveret i en
række projekter indenfor området plantefibre, der har til formål at
skabe værditilvækst og et bedre miljø. Blandt andre projektet: "Høst
og fraktionering af industrihamp via mobilt anlæg", der har til formål
at udvikle et effektivt høst- og forarbejdningskoncept, så afgrøden
kan adskilles i fibre og trædele (skæver) allerede på marken.
AgroTech er også involveret i en række innovationsprojekter, der har
til formål at anvende plantefiberafgrøder i nye produkter, og i nye
anvendelsesformål. AgroTech bidrager med forretningsudvikling og
produktudvikling, og optimering af kæden fra mark til marked.
Man kan læse mere på Landbrugsinfo, f.eks.
http://www.landbrugsinfo.dk/, og søg på hamp eller industrihamp.

