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1. Indledning 

Ifølge bekendtgørelsen om euforiserende stoffer, der administreres af Sundheds- og Ældreministeriet, skal du forud 

for såning af industrihamp have Lægemiddelstyrelsens tilladelse til dyrkning af industrihamp. Denne vejledning 

omhandler kun ansøgning om dyrkning af industrihamp, ikke medicinsk cannabis. For dyrkning af medicinsk can-

nabis henvises til Lægemiddelstyrelsen. 

 

I denne vejledning har vi nævnt de vigtigste regler, der gør sig gældende for dyrkning af industrihamp. Vejledningen 

er også en hjælp til dig, når du skal udfylde ansøgningsskemaet. 

 

Landbrugsstyrelsen står for administration og kontrol af grundbetalingsordningen, herunder kontrol og administra-

tion af dyrkningstilladelser til industrihamp. Derfor skal du sende ansøgning om dyrkning af industrihamp til Land-

brugsstyrelsen. Landbrugsstyrelsen indhenter en udtalelse fra Rigspolitiet om eventuelle strafferetlige forhold, og 

denne udtalelse sender Landbrugsstyrelsen til Lægemiddelstyrelsen sammen med din ansøgning. 

 

Den endelige afgørelse træffes af Lægemiddelstyrelsen, og du modtager svar direkte fra Lægemiddelstyrelsen. 

 

Tilladelse, der gives i 2020, gælder for dyrkning frem til 31. marts 2021. Tilladelsen gælder kun til dyrkning af 

godkendte hampesorter, hvor indholdet af det psykoaktive cannabinoid ∆9-tetrahydrocannabinol (THC) er højst 

0,2% jf. Bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 (med senere ændringer) om euforiserende stoffer. 

 

Du skal regne med, at der går cirka seks uger, fra du har søgt om tilladelse, til du modtager svar. For at fremskynde 

processen, skal du sørge for, at din ansøgning er korrekt og tilstrækkeligt udfyldt. 

 

Bemærk, at det ikke er lovligt at så industrihamp, før du har en gyldig tilladelse. 
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2. Regler for dyrkning af industrihamp 

2.1 Hvem er omfattet af reglerne? 
Hvis du opnår tilladelse til dyrkning af industrihamp, er det dig som person, der er omfattet af reglerne, uanset om 

du dyrker industrihamp med eller uden EU-tilskud. Derfor er det vigtigt, at du udfylder feltet med CPR-nummer, 

også selvom dyrkningen af hamp sker igennem en virksomhed, som du ejer eller er medejer af.  

 

 

2.2 Sorter 

Du kan kun opnå tilladelse til at dyrke hampesorter med indhold af THC på højst 0,2% jf. § 2a stk. 1 i Bekendtgørelse 

nr. 557 af 31. maj 2011 (med senere ændringer) om euforiserende stoffer. 

 

Udsæden skal være certificeret. EU-Kommissionen offentliggør hvert år de hampesorter, der indeholder højst 

0,2% THC, og som derfor i udgangspunktet er støtteberettigede til grundbetaling, jf. EU-forordning nr. 1307/2013 

af 17. december 2013 (med senere ændringer) om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere un-

der støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik. 

 

Du kan se disse hampesorter på EU’s fælles liste med landbrugs-plantearter. Link: 

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases/search/pub-

lic/index.cfm?event=SearchVariety&ctl_type=A&species_id=240&variety_name=&listed_in=0&show_cur-

rent=on&show_deleted. 

 

 

2.3 Markareal 
En mark, hvor der ansøges om tilladelse til industrihamp, skal have et sammenhængende areal på mindst 0,3 ha 

jf. § 2a i Bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 (med senere ændringer) om euforiserende stoffer. Du kan ikke 

opnå tilladelse til at dyrke industrihamp på et areal, der er mindre end 0,3 ha, heller ikke selvom arealet skulle være 

sammenhængende med en af dine andre støtteberettigede marker. 

 

Det er muligt at opnå tilladelse til indendørs dyrkning af industrihamp. Skriv i kommentarfeltet under ”Formål med 

dyrkning” i ansøgningsskemaet, at der er tale om indendørs dyrkning. 

 

Det er muligt at søge om dispensation for arealkravet, men det er dog yderst sjældent, at der gives dispensation. 

Dispensations-ansøgningen skal indsendes sammen med ansøgningen og stiles til Sundheds- og Ældreministeriet, 

se under afsnit 3.  

 

 

2.4 Anvendelse af industrihamp 
I ansøgningen om tilladelse til at dyrke industrihamp skal du oplyse, om formålet med dyrkningen er: 

 

1. Vildtafgrøde 

2. Fiberproduktion 

3. Frøproduktion 

4. Andet formål (læs mere under 2.4.1). 

 

2.4.1 Anvendelse af industrihamp til ”Andet formål” 

Hvis du sætter kryds i Andet formål, skal du selv uddybe dit formål med dyrkningen, og en tilladelse vil kun gælde 

til det formål, som er angivet i ansøgningen/tilladelsen. 

 

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases/search/public/index.cfm?event=SearchVariety&ctl_type=A&species_id=240&variety_name=&listed_in=0&show_current=on&show_deleted
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases/search/public/index.cfm?event=SearchVariety&ctl_type=A&species_id=240&variety_name=&listed_in=0&show_current=on&show_deleted
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases/search/public/index.cfm?event=SearchVariety&ctl_type=A&species_id=240&variety_name=&listed_in=0&show_current=on&show_deleted
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Hvis du ønsker at ændre formålet, efter du har indsendt din ansøgning og evt. opnået dyrkningstilladelse, skal du 

indsende en ændringsansøgning til Landbrugsstyrelsen, se under afsnit 3. 

 

Lovgivningen om euforiserende stoffer anses som udgangspunkt ikke at være til hinder for salg af produkter, der 

helt eller delvist er baseret på hamp, dog under forudsætning af, at indholdet af THC i produktet er højst 0,2%, jf. § 

2a stk. 5 i Bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 (med senere ændringer) om euforiserende stoffer. 

 

Du skal dog være opmærksom på, at der kan være anden lovgivning, som stiller yderligere krav og evt. kan være 

til hinder for forhandling af hampebaserede produkter. Det kan være krav beskrevet under fx lægemiddel-, føde-

vare- eller miljølovgivning. Du er selv ansvarlig for at vide, om produkterne er omfattet af anden lovgivning, og at 

sikre, at al lovgivning efterleves. 

 

2.4.2 Dyrkning af cannabis til medicinsk brug 

Hvis du har fået en tilladelse til at dyrke industrihamp, betyder det ikke, at du må dyrke cannabis til medicinsk brug. 

Dette kræver en særlig tilladelse, som du skal søge hos Lægemiddelstyrelsen. 

 

 

2.5 Salg, køb, besiddelse og forarbejdning 
Det er tilladt at sælge, købe og være i besiddelse af industrihamp, når denne er dyrket med Lægemiddelstyrelsens 

tilladelse. For alle planter, plantedele og eventuelle produkter efter forarbejdning af industrihamp gælder det, at 

THC-indholdet ikke må overstige 0,2%, jf. § 2a stk. 5 i Bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 (med senere æn-

dringer) om euforiserende stoffer. 

 

Det er ikke nødvendigt at informere Landbrugsstyrelsen ved overdragelse af planter eller plantedele. 

 

 

2.6 Tilladelse til dyrkning – og til ændringer i dyrkningen 
Hvis du ønsker at dyrke industrihamp, skal du søge om tilladelse gennem Landbrugsstyrelsen. Du har desuden 

pligt til at give Landbrugsstyrelsen skriftlig besked, hvis du ønsker at ændre i det, du har opnået dyrkningstilladelse 

til. Det kan fx være, at du: 

 ønsker at ændre i de arealer, du har angivet, eller 

 opgiver dyrkningen, pga. for dårlig udvikling af hampeplanterne, og du eventuelt vil så en anden afgrøde. 

Læs mere under afsnit 3. 
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3. Ansøg om at dyrke industrihamp 

Du finder ansøgningsskemaet på Landbrugsstyrelsens hjemmeside: https://lbst.dk/landbrug/planteavl/industri-

hamp/#c8729. Du kan udfylde ansøgningen elektronisk eller printe skemaet ud og skrive i hånden. Du skal dog 

underskrive en papirudgave, og sende den med posten eller scanne ansøgningen med underskrift og sende det 

elektronisk. Du kan se her, hvordan du sender sikker e-mail til landbrugsstyrelsen: https://lbst.dk/om-os/om-styrel-

sen/kontakt-os/#c25414 – søg efter og vælg Landbrugsstyrelsen i modtager-feltet, og skriv ”Til Jordbrugskontrol” i 

emnefeltet. 

Sammen med den underskrevne ansøgning skal du sende et markkort, hvor du har indtegnet de arealer, du ønsker 

at dyrke industrihamp på. Hvis du angiver marken med industrihamp i Internet Markkort (IMK), i forbindelse med 

din ansøgning om arealstøtte i fællesskemaet, kan du angive dette ved at afkrydse i kolonnen ”Kryds af her, hvis 

du har angivet marken i dit fællesskema”. Så behøver du ikke vedlægge et markkort i papirform til din ansøgning 

om dyrkningstilladelse. 

Du skal altså kun vedlægge et markkort i papir, hvis du ikke anmelder dine arealer med industrihamp i Internet 

Markkort (IMK) i forbindelse med indsendelse af dit fællesskema.  
 
Send din ansøgning på mail eller med posten. 
 

 Som sikker e-mail: 

Se vejledning på https://lbst.dk/om-os/om-styrelsen/kontakt-os/#c25414 – søg efter og vælg Landbrugsstyrel-

sen i modtager-feltet, og skriv ”Til Jordbrugskontrol” i emne-feltet. 

 

 Med post til adressen: 

Landbrugsstyrelsen 

Jordbrugskontrol 

Augustenborg Slot 3 

6440 Augustenborg 

 

Du vil modtage afgørelse på din ansøgning, direkte fra Lægemiddelstyrelsen, i den e-Boks, som er tilknyttet det 

angivne CVR-nummer, alternativt CPR-nummer.  

 

 
3.1 Dispensation 
Du kan som nævnt i afsnit 2 kun opnå tilladelse til at dyrke industrihamp på et areal, der er større end 0,3 ha med 

en hampesort med indhold af THC på maksimalt 0,2%. Det er muligt at søge om dispensation fra disse krav, fx til 

indendørs dyrkning af industrihamp – det er dog yderst sjældent, at der gives dispensation. Der er tidligere givet 

dispensation til bl.a. forskningsmæssig dyrkning på forskningsinstitutioner. Vær særligt opmærksom på, at dispen-

sation fra Lægemiddelstyrelsens krav til arealstørrelse og sort kan medføre, at støtteberettigelsen bortfalder. 

 

Hvis du ønsker at søge dispensation, skal du udfylde ansøgningsskemaet så detaljeret og fyldestgørende som 

muligt, bl.a. med angivelse af dyrknings-adresse, -areal, -formål og hampesort (med angivelse af THC-indhold, hvis 

sorten ikke fremgår af listen, der er nævnt i afsnit 2.2). Udover ansøgningsskemaet skal du skrive en ansøgning 

om dispensation, hvor du uddyber, hvilke krav du søger dispensation fra, samt hvorfor du søger dispensation. 

Dispensationsansøgningen skal indsendes sammen med ansøgningen og stiles til Sundheds- og Ældreministeriet. 

Det er Sundheds- og Ældreministeriet, som tager stilling til din dispensationsansøgning, og du vil få svar direkte fra 

ministeriet, om du får dispensation. Hvis du får dispensation, udsteder Lægemiddelstyrelsen efterfølgende en tilla-

delse. 

 

 

https://lbst.dk/landbrug/planteavl/industrihamp/#c8729
https://lbst.dk/landbrug/planteavl/industrihamp/#c8729
https://lbst.dk/om-os/om-styrelsen/kontakt-os/#c25414
https://lbst.dk/om-os/om-styrelsen/kontakt-os/#c25414
https://lbst.dk/om-os/om-styrelsen/kontakt-os/#c25414
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3.2 Giv Landbrugsstyrelsen besked ved ændringer 
En tilladelse til dyrkning af industrihamp omfatter kun de arealer, de sorter og det formål, som du har søgt tilladelse 

til. Du har derfor pligt til at informere Landbrugsstyrelsen, hvis du ønsker at ændre i den dyrkning eller anvendelse 

af industrihampen, som tilladelsen dækker. 

 

3.2.1 Ændring i dyrkningen eller anvendelsen af planterne 

Hvis du ændrer i den planlagte dyrkning eller anvendelse, skal du sende en ændringsansøgning, der erstatter den 

eksisterende ansøgning. Det kan fx være, at du: 

 ønsker at ændre på det areal, du har søgt dyrkningstilladelse til 

 ønsker at dyrke hamp på en anden mark, end du har søgt tilladelse til 

 ønsker at ændre på formålet med dyrkningen af industrihamp 

 ønsker at anvende en anden sort. 

Du kan finde skemaet til ændringsansøgning på Landbrugsstyrelsens hjemmeside: https://lbst.dk/landbrug/plante-

avl/industrihamp/#c8729. 

 

3.2.2 Afbrydelse af dyrkningen 

Du er forpligtiget til at give Landbrugsstyrelsen skriftlig besked, hvis du opgiver dyrkningen på et eller flere af de 

arealer, som du har opnået dyrkningstilladelse til, og du eventuelt sår en anden afgrøde. 

 

Du kan sende besked til Landbrugsstyrelsen via de kontaktoplysninger, der er nævnt ovenfor. 

 

 

 

  

https://lbst.dk/landbrug/planteavl/industrihamp/#c8729
https://lbst.dk/landbrug/planteavl/industrihamp/#c8729
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4. Støttemuligheder 

Hvis du søger om støtte til arealer med industrihamp, skal du være opmærksom på de særlige regler, der gælder 

for arealer med industrihamp. Du kan læse om disse regler på Landbrugsstyrelsens hjemmeside: lbst.dk. 
 

Du kan få grundbetaling for arealer med industrihamp på grundlag af betalingsrettigheder. Dette gælder også are-

aler med industrihamp bestemt til brug på din egen bedrift eller til afsætning på det frie marked til for eksempel 

fiberproduktion. Du kan læse om grundbetalingsordningen i ”Vejledning om grundbetaling 2020” på Landbrugssty-

relsens hjemmeside. 

 

 

4.1 Støttebetingelser 
 

Du kan modtage støtte for landbrugsarealer med industrihamp, hvis du opfylder alle følgende støttebetingelser: 

 

 Du skal have en personlig dyrkningstilladelse til industrihamp. Tilladelsen er arealspecifik og må ikke afvige 

fra det afgrænsede areal, tilladelsen er udstedt til. 

 Dit areal med industrihamp skal være på mindst 0,3 ha. Et areal med industrihamp på mindre end 0,3 ha, 

der er sammenhængende med andre omdriftsmarker, og sammen med disse udgør minimum 0,3 ha, er 

dog også støtteberettiget. En tilladelse til dyrkning på et areal mindre end 0,3 ha kræver altid, at Lægemid-

delstyrelsen har udstedt tilladelse på baggrund af en dispensation. 

 Du skal have rådighed over arealet. 

 Du skal så og høste afgrøder af certificerede hampefrø af sorter med maksimalt 0,2 % THC, se afsnit 2.2. 

 Du skal oplyse hvilken mængde udsæd (kg/ha) og sort, du anvender. Dette skal du angive i fællesskemaet. 

 Du må først høste 10 dage efter, at industrihampens blomstring er afsluttet. 

Hvis du har haft besøg af en kontrollør, må du høste hampen på de marker, hvor kontrolløren har med-

delt, at kontrollen er afsluttet. 

 

Der kan i ganske særlige tilfælde gives tilladelse til tidligere høst på udvalgte marker. Dog må der aldrig 

høstes, før blomstringens begyndelse. Tidligere høst kræver, at Landbrugsstyrelsen forud har udpeget 

nogle områder på de pågældende marker, hvor dyrkningen af planterne skal fortsættes som normalt. 

Kontakt Jordbrugskontrol på mail for mere information: jordbrugskontrol@lbst.dk. 

 Du skal indsende samtlige frøs originale certificerings-mærkesedler fra emballagen på udsæden, så Land-

brugsstyrelsen har dem senest 30. juni 2020. 

o Hvis vi modtager mærkesedlerne efter d. 30. juni 2020, nedsættes din støtte til arealerne med 

hamp med 1 % for hver arbejdsdag efter fristen. 

o Hvis vi modtager mærkesedlerne efter d. 4. august 2020, som er 25 arbejdsdage efter 30. juni, 

underkendes hamp-arealerne til dette års grundbetaling, og det kan muligvis lede til, at du får 

yderligere reduktioner og sanktioner i din støtte. 

Arealer med hamp, som du ikke søger om støtte for, er ikke omfattet af krav om tidligste høsttidspunkt og indsen-

delse af mærkesedler til Landbrugsstyrelsen.  

http://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/#c22752
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/tast-selv-service/vejledninger-og-brugerguides/#c61524
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5. Kontrol 

Landbrugsstyrelsen foretager stikprøvekontrol af de landbrugs-arealer, der søges grundbetaling til, herunder are-

aler der dyrkes med industrihamp. Dvs. ikke kontrol med hamp-arealer, hvor der ikke søges grundbetaling til.  

 

Hvis du bliver udtaget til kontrol, vil vi i løbet af vækstsæsonen foretage areal-opmålinger og udtage planteprøver 

til analyse af industrihampens indhold af THC. Der kan ikke foretages udbetaling af grundbetalingsstøtte, før end 

resultatet af analysen foreligger. 
 

Du kan læse mere om kontrollen her: ”Instruks for kontrol med dyrkning af hamp”. Instruksen opdateres i 2020, 

før kontrollen starter. 

 

 

 

 

6. Retsgrundlag 

 Lov om euforiserende stoffer (lovbekendtgørelse nr. 1334 af 9. december 2019) 

 

 Bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 (med senere ændringer) om euforiserende stoffer 

 

 EU-forordning nr. 1307/2013 af 17. december 2013 (med senere ændringer) om fastsættelse af regler for 

direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik 

 

 EU-forordning nr. 639/2014 af 11. marts 2014 (med senere ændringer) om supplerende regler til EU-forord-

ning nr. 1307/2013 

 

 EU-forordning nr. 809/2014 af 17. juli 2014 (med senere ændringer) om gennemførelsesbestemmelser til EU-

forordning nr.1306/2013 for så vidt angår de integrerede forvaltnings- og kontrolsystemer, forvaltninger til ud-

vikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse.  

 

 

EU’s fælles sorts-liste over landbrugs-plantearter (http://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_mate-

rial/plant_variety_catalogues_databases/search/public/index.cfm?event=SearchVariety&ctl_type=A&spe-

cies_id=240&variety_name=&listed_in=0&show_current=on&show_deleted).  

 

https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Planteavl/Hamp/190819_Hamp_instruks_2019_Version_2.pdf
http://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases/search/public/index.cfm?event=SearchVariety&ctl_type=A&species_id=240&variety_name=&listed_in=0&show_current=on&show_deleted
http://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases/search/public/index.cfm?event=SearchVariety&ctl_type=A&species_id=240&variety_name=&listed_in=0&show_current=on&show_deleted
http://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases/search/public/index.cfm?event=SearchVariety&ctl_type=A&species_id=240&variety_name=&listed_in=0&show_current=on&show_deleted
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