
Om att börja odla hampa
Information från Hampanätet 

www.hampa.net

Du som vill odla hampa måste söka gårdsstöd för din hampodling för att inte 
bryta mot narkotikalagstiftningen. All hampodling som du inte söker stöd för 
betraktas som narkotikaproduktion.  Här nedan beskrivs i korthet vad detta 
innebär. Där finns mycket information på Jordbruksverkets hemsida, men i 
texten nedan finns länkar till de sidor med information som kan vara relevanta. 

Kontakt med Länsstyrelsen
Om du inte är jordbrukare sedan tidigare kan det kan vara värdefullt att ta 
kontakt med länsstyrelsen först (fråga efter någon som arbetar med 
gårdsstödet), de kan hjälpa dig med väldigt mycket som till exempel att skaffa 
ett kundnummer, registrera din jordbruksmark i databasen över svenska 
jordbruksmarker (marken måste var registrerad där för att du ska kunna få 
stöd) och hur du gör en ansökan om gårdsstöd. De har också bättre lokal 
kännedom till exempel när det gäller att avgöra vilken region (se mer nedan 
om detta) din jordbruksmark kommer att tillhöra. Därför kan det vara bra för 
dig att etablera en kontakt med dem redan innan du startar din verksamhet.
 
Angående regler för gårdsstöd
Innan du läser vidare vill jag informera dig om att nya regler för gårdsstöd och 
stödrätter kommer att gälla från och med 2015 till och med 2019. Gårdsstödet 
är ju EU-finansierat och det är därför EU som lägger grunden för det 
kommande regelverket. Vi vet i dagsläget inte exakt hur reglerna kommer att 
se ut från och med 2015. Det kan därför vara bra för dig att fundera på om du 
ska start din verksamhet 2014 och eller vänta till 2015 och vara med från 
början i det nya regelverket. Eftersom Du tidigast kan ansöka om gårdsstöd i 
början på nästa år så behöver du inte bestämma dig nu. Det är bland annat 
lite osäkert vad som kommer att gälla för stödrätterna till exempel. Det 
kommer sannolikt också att finnas en möjlighet för unga personer (under 40 
år) som startar nytt jordbruk att få ett extra stöd, men hur detta ser ut vet vi 
inte riktigt ännu heller. Fundera gärna på detta, i början på hösten 2014 
kommer vi förmodligen att få veta mer exakt vad som kommer att gälla från 
och med 2015 och då kan du få lite klarare besked.  
Behöver du ytterligare information kan du maila: 
gardsstod@jordbruksverket.se  

Gårdsstöd
För att du ska kunna få gårdsstöd krävs att du har minst 4 hektar godkänd 
jordbruksmark. Med godkänd jordbruksmark menas åkermark, betesmark och/
eller slåtteräng. Du har rätt att bruka marken om du själv äger den, har ett 
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arrendekontrakt eller kommer överens med markägaren. I Sverige är 
jordbruksmarken för gårdsstödet indelad i fem regioner. På följande länk finns 
en karta över regionindelningen för gårdsstödet http://www.jordbruksverket.se/
download/18.160b021b1235b6bb86180004992/1252056755847/g
%C3%A5rdsst%C3%B6dsregioner.pdf Kartan är inte så detaljerad, men 
länsstyrelsen har ofta bra lokalkännedom och kan säkert hjälpa dig att reda ut 
eventuella tveksamheter om i vilken region din mark hör hemma. Du måste 
också ha stödrätter (se mer nedan) för minst 4 hektar jordbruksmark för att 
kunna få gårdsstöd utbetalt. Tänk också på att marken som du får gårdsstöd 
för måste vara jordbruksmark hela året. Vilken gröda du odlar påverkar också 
om du kan få gårdsstöd utbetalt. På följande länk hittar du en lista över vilka 
grödor som ger rätt till olika ersättningar http://www.jordbruksverket.se/
download/18.5fdd6d5213d8c0e264780001563/1364461908871/Gr
%C3%B6dkodslista+SAM-ans%C3%B6kan+2013.pdf 
Lättläst text om gårdsstödet hittar du på följande länk http://
www.jordbruksverket.se/jordbruksverketslattlastasidor/stodtilllandsbygden/
gardsstodet.4.795c224d1274198ffc280003126.html Villkoren för att få 
gårdsstöd kan du läsa mer om här http://www.jordbruksverket.se/
amnesomraden/stod/jordbrukarstod/gardsstod/villkor.
4.14121bbd12def92a9178000526.html
Du måste även följa något som kallas för tvärvillkor, annars riskerar du att få 
avdrag på ditt gårdsstöd. Mer om tvärvillkoren finns att läsa här http://
www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/tvarvillkor.
4.2b43ae8f11f647973778000763.html
 
Stödrätter
Stödrätten är det som ger dig rätt att få gårdsstöd utbetalat för din 
jordbruksmark. Du måste ha en stödrätt för varje hektar jordbruksmark som du 
vill få gårdsstöd för. Eftersom det finns ett krav på 4 hektar jordbruksmark för 
gårdsstödet måste du därför också ha stödrätter för minst fyra hektar för att 
kunna få något gårdsstöd. Stödrätterna har olika värden beroende på om de 
gäller för åkermark eller betesmark och beroende på i vilken region de gäller. 
Hur mycket gårdsstöd du får utbetalt avgörs alltså av i vilken region din mark 
finns och värdet på de stödrätter som du har för den regionen. Du kan 
använda en stödrätt för betesmark på åkermark och vice versa, men 
stödrätten måste alltid gälla för samma region som du har marken i. 
Stödrättens värde anges alltid i euro, men utbetalningen av gårdsstödet görs 
alltid i svenska kronor enligt en växelkurs som fastställs i anslutningen till varje 
års utbetalning. 
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Följande lilla tabell visar stödrätternas grundbelopp 2014:
 

Region Stödrätt med värde för 
åkermark

Stödrätt med värde för 
betesmark

1 253,87 euro 132,84 euro
2 220,06 euro 114,32 euro
3 184,81 euro 114,75 euro
4 146,03 euro 117,33 euro
5 116,59 euro 116,59 euro

 
Mer information om stödrätternas värden hittar du på http://
www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/gardsstod/
stodratter/stodratternasvarde.4.2399437f11fd570e67580004.html 
 
Du kan i dagsläget inte ansöka hos oss på Jordbruksverket om att få nya 
stödrätter för åkermark (antar att det är åkermark du tänker dig att ha eftersom 
du funderar på att odla hampa). Villkoren för att få nya stödrätter kan du läsa 
mer om på  http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/
jordbrukarstod/gardsstod/stodratter/nationellareserven.
4.6beab0f111fb74e78a780002016.html
Ska du skaffa stödrätter för åkermark så måste du därför köpa dessa av 
någon lantbrukare som vill sälja sina. På följande länk kan du läsa mer om 
detta http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/
gardsstod/stodratter/overforingavstodratter.
4.6beab0f111fb74e78a780001997.html
 
Du måste få gårdsstöd utbetalt för dina stödrätter minst vartannat år, annars 
ses de inte som använda och då drar vi in dem från dig. Mer om villkoren för 
användandet av stödrätterna hittar du här http://www.jordbruksverket.se/
amnesomraden/stod/jordbrukarstod/gardsstod/stodratter/anvandstodratterna.
4.6beab0f111fb74e78a780001970.html
 
I den databas över Sveriges jordbruksmarker som Jordbruksverket har för 
utbetalning av stöd delas all jordbruksmark in i olika block och blocken delas 
sedan i skiften som minst måste vara 0,1 hektar. En sådan indelning kommer 
också att göras av den jordbruksmark du skaffar. För varje skifte måste du 
ange vilken gröda du odlar för att vi ska kunna avgöra om du kan få gårdsstöd 
för skiftet eller inte. Den minsta yta som du kan odla hampa på blir därför 0,1 
hektar.

Ansöka om gårdsstöd och överföra stödrätter
Efter att du har fått ett kundnummer av länsstyrelsen får du tillgång till ”Mina 
sidor” på Jordbruksverkets hemsida. Där hittar du hela tiden aktuella uppgifter 
om dina stöd och stödrätter. Ansökan om gårdsstödet gör du enklast 
elektroniskt via vår hemsida i något som kallas SAM-internet. 
Ansökningsperioden för 2014 års gårdsstöd är inte fastställd ännu, men 
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ansökningsperioden brukar vara från mitten av februari till mitten av april. Om 
du vill ha hjälp med att göra din första ansökan om gårdsstöd kan du vända 
dig till länsstyrelsen, de brukar ha personal tillgänglig för rådgivning och hjälp 
under ansökningsperioden. Om du köper stödrätter av en annan lantbrukare 
måste den lantbrukaren anmäla försäljningen (kallas överföringen) av 
stödrätterna till Jordbruksverket. Den anmälan kan den du köper av också att 
göra elektroniskt via ”Mina sidor” på vår hemsida.
 
Hampa
Kortfattad och lättläst information om gårdsstöd för mark där du odlar hampa 
hittar du här http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/
jordbrukarstod/gardsstod/villkor/odlingavhampa.
4.37cbf7b711fa9dda7a180000.html
Där finns också en länk till en lista över godkända hampsorter. 
Jordbruksverket har inga krav på vad du väljer att göra med din skördade 
hampa, de villkor som finns för att du ska få gårdsstöd hittar du också på 
länken ovan. Det finns olika hampasorter som är lämpliga att odla beroende 
på klimatet och vad skörden ska användas till. Du kan få tips ifrån 
länsstyrelsen eller hampanätet. 

Tillåtna hampasorter 2014 
EU bestämmer gemensamt varje år vilka hampsorter som är godkända för 
odling. Du måste odla en godkänd sort för att kunna få gårdsstöd. För alla de 
godkända sorterna är halten tetrahydrocannabinol (THC) under 0,20 procent.

Sort Användningsområde, beskrivning
Antal
Armanca
Beniko
Bialobrzeskie Fiber
Cannakomp
Carma
Carmagnola
Chameleon
Codimono
Dacia Secuieni
Delta-llosa
Delta-405
Denise
Dioica 88
Epsilon 68 Fiber
Fedora 17 Fiber
Felina 32
Ferimon
Fibranova
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Fibrimor
Fibrol
Finola frö, olja
Futura 75 Fiber
Ivory
KC Dora
KC Virtus
KC Zuzana
Kompolti
Kompolti Hibrid TC
Lipko
Lovrin 110
Marcello
Markant
Monoica
Santhica 23
Santhica 27
Santhica 70
Secuieni Jubileu
Silvana
Szarvasi
Tiborszallarsi
Tisza
Tygra
Uniko B
Uso-31 Fiber
Wielkopolskie
Wojko
Zenit

 Mer information finns på www.jordbruksverket.se
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