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VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILLADELSE TIL DYRKNING AF HAMP

1.

Resumé

Du skal have en tilladelse for at kunne dyrke hamp i Danmark.
Tilladelsen gives kun til dyrkning af hampesorter med et lavt indhold af cannabinol.
I vejledningen har vi nævnt de vigtigste regler. Vejledningen er også en hjælp til dig, når du
skal udfylde ansøgningsskemaet.
Tilladelsen til dyrkning af hamp gælder kun for ét år ad gangen.
Ansøgning sendes til:
•

NaturErhvervstyrelsen
Center for kontrol, Koordinering
Nyropsgade 30
1780 København V

Frist for modtagelse i NaturErhvervstyrelsen: 6 uger før såning

2.

Indledning

Efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om euforiserende stoffer skal du forud for såning indhente Sundhedsstyrelsens tilladelse til dyrkning af hamp. . NaturErhvervstyrelsen står for administration og kontrol af ordningen. Derfor skal ansøgningen sendes til NaturErhvervstyrelsen, Center for Kontrol, der indhenter en udtalelse fra Rigspolitiet. Den endelige afgørelse træffes af Sundhedsstyrelsen. Du får svar på din ansøgning direkte fra Sundhedsstyrelsen.
Du skal regne med, at der går ca. 6 uger, fra du har søgt om tilladelse, til du modtager svaret.
Når du læser denne vejledning på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside, angiver den blå understregede skrifttype, at der er indbygget et link i teksten.

3.

Hvem er omfattet af reglerne

Det er dig som person, der er omfattet af reglerne, uanset om du ønsker at dyrke hamp med
eller uden EU-tilskud. Derfor er det vigtigt, at du udfylder feltet med CPR-nummer.

4.

Støttemuligheder

Hvis du søger om støtte til arealer med hamp, skal du være opmærksom på de særlige regler,
der gælder. Du kan læse om disse regler på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside:
www.naturerhverv.fvm.dk.
Du kan få enkeltbetaling for arealer med hamp på grundlag af betalingsrettigheder. Dette gælder også arealer med hamp bestemt til brug på din egen bedrift eller til afsætning på det frie
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marked til for eksempel fiberproduktion. Vær dog opmærksom på, at vildtagre ikke er støtteberettigede til enkeltbetaling.
Du kan læse om enkeltbetalingsordningen i ”Vejledning om Enkeltbetaling 2012” på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.
Når du søger om EU-støtte til arealer med hamp, skal følgende tillige være opfyldt:
•

Sidste frist for såning af hamp er 31. maj 2012.

•

Senest den 30. juni 2012 skal du indsende certificeringsmærkesedlerne fra frøpakningerne til NaturErhvervstyrelsen. Overholdes denne frist ikke, kan der ikke udbetales
enkeltbetaling.

•

Hampen må først høstes 10 dage efter, at blomstringen er afsluttet.

Arealer med hamp, som du ikke søger om støtte for, er ikke omfattet af krav om seneste såtidspunkt, tidligste høsttidspunkt og indsendelse af mærkesedler til NaturErhvervstyrelsen.

5.

Regler for dyrkning af hamp

Du kan kun søge om tilladelse til at dyrke hampesorter med et lavt indhold af cannabinol. Udsæden skal være certificeret.
EU-Kommissionen offentliggør hvert år navnene på de hampesorter, der indeholder mindre
end 0,2 % ∆9-tetrahydrocannabinol (THC).
I 2012 er det tilladt at udså frø af følgende godkendte hampesorter:

Armanca
Asso
Beniko
Bialobrzeskie
Cannakomp
Carma
Carmagnola
Chamaeleon
Codimono
CS
Delta-Ilosa
Delta-405
Denise
Diana
Dioica 88
Epsilon 68

Fedora 17
Felina 32
Ferimon
Férimon
Fibranova
Fibrimor
Fibrol
Finola
Futura 75
KC Dorá
Kompolti
Kompolti hybrid TC
Lipko
Lovrin 110
Monoica
Red petiole

Santhica 23
Santhica 27
Santica 70
Silesia
Silvana
Szarvasi
Tiborszállási
Tisza
Tygra
Uniko B
Uso-31
Wielkopolskie
Wojko
Zenit

Bemærk dog, at der ikke kan opnås enkeltbetaling til hampesorterne
Finola og Tiborszállási.
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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.
Det er muligt at søge om dispensation for arealkravet. Dispensationsansøgningen skal indsendes sammen med ansøgningen og stiles til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Det er
dog yderst sjældent, at der gives dispensation.
Hvis du overdrager høstede planter eller dele heraf, skal du senest samtidig med overdragelsen give NaturErhvervstyrelsen, Center for Kontrol skriftlig besked om, til hvem overdragelsen sker. Denne forpligtelse ophører fra det tidspunkt, hvor planterne eller plantedelene
måtte være forarbejdet, så det euforiserende stof ikke længere kan udnyttes.
I ansøgningen om tilladelse til at dyrke hamp skal du oplyse, om formålet med dyrkningen er:
1. Vildtafgrøde
2. Andet formål

6.

Ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Du kan udfylde ansøgningen elektronisk. Du finder ansøgningen på NaturErhvervstyrelsens
hjemmeside: www.naturerhverv.fvm.dk.
Du kan også udfylde ansøgningen i hånden, underskrive den og sende den til os pr. post.
Sammen med den underskrevne ansøgning skal du sende et markkort, hvor du har indtegnet de
arealer, du søger om tilladelse til at dyrke med hamp. Markkort kan rekvireres hos:
•

NaturErhvervstyrelsen
Landbrugsstøttekontoret
Nyropsgade 30
1780 København V
Tlf. 33 95 80 00
Hjemmeside: www.naturerhverv.fvm.dk
E-mail: mail@naturerhverv.dk

Selvom du indtegner dine marker elektronisk på NaturErhvervstyrelsens system for elektronisk indtegning af marker: Internet Markkort, skal du indsende et markkort, hvor arealerne
med hamp er indtegnet

7.

Ændringer til ansøgningen

Det er kun de arealer, du søger om tilladelse til dyrkning af hamp på, der er omfattet af tilladelsen. Ønsker du at få tilladelse til at tilså andre arealer med hamp, skal du sende os en ny
ansøgning.
Du skal give os skriftlig besked, hvis:
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• du opgiver at dyrke hamp på et eller flere af de arealer, du har fået dyrkningstilladelse til,
• dyrkningen af hamp mislykkes, så du pløjer arealet op og evt. sår en ny afgrøde,
• det tilsåede areal med hamp afviger fra det areal, du har skrevet i ansøgningen,
• du ændrer på formålet med dyrkningen af hamp.
Meddelelser kan enten sendes til NaturErhvervstyrelsens adresse eller til e-mail adressen:
koordinering@naturerhverv.dk.

8.

Kontrol

Vi foretager stikprøvekontrol af arealerne med hamp. Hos de ansøgere, der kontrolleres, vil vi
i løbet af vækstsæsonen foretage arealopmålinger og udtage planteprøver til analyse af hampens indhold af THC.

9.

Retsgrundlag

• Bekendtgørelse nr. 748 af 1. juli 2008 om euforiserende stoffer.
• Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles
landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse
støtteordninger for landbrugere, som er ændret ved Rådets forordning (EF) 1250/2009 af
30. november 2009.
• Fælles sortsliste over landbrugsplantearter, 30. samlede udgave. Den Europæiske Unions
Tidende, C 337, 14.12.2010.
• Kommissionens forordning (EF) nr. 1120/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Enkeltbetalingsordningen i afsnit III i Rådets forordning (EF) nr.
73/2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til
landbruger og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere.
• Kommissionens forordning (EF) nr. 1122/2009 af 30. november 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem inden for rammerne af de ordninger for direkte støtte til landbrugerne, som er omhandlet i nævnte forordning og gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så
vidt angår krydsoverensstemmelse inden for rammerne af støtteordningen for vin.
• Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning
for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen).
• Kommissionens forordning (EF) nr. 507/2008 af 6. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelserne til Rådets forordning (EF) nr. 1673/2000 af 27. juli 2000 om den fælles markedsordning for hør og hamp bestemt til fiberproduktion. (kodificeret udgave).
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