
Ansökningsguide för jordbrukarstöd 2020 

Bilaga C: Hampa 

Definition  

Hampa (Cannabis sativa L.) är en ettårig kärlväxt som hör till familjen hampväxter. De huvudsakliga 

användningsändamålen är att framställa fibrer av stjälkarna och pressa olja ur växtens frön. 

Rätt till stöd i fråga om olika stödformer 

Stöd för en odlingsareal med hampa betalas i fråga om olika arealbaserade stöd om hampsorten är 

stödberättigande. Dessutom ska de nedan nämnda kraven uppfyllas i fråga om alla stöd.  

Tabell1: Rätt till stöd för hampa i fråga om arealbaserade stöd  

 
Gårdsstöd och 
förgrönings-
stöd 

Miljöersätt-
ning 

Kompensationser-
sättning (LFA)  

Stöd till unga 
jordbrukare 
(EU och nat-
ionellt) 

Bidrag för 
jordbruks-
grödor 

Fiberhampa  ja ja ja ja nej 

Oljehampa ja ja ja ja ja 
 

 Allmänt hektarstöd 
C2-C2p-regionerna 

Allmänt hektarstöd 
C3-C4-regionerna 

Nordligt hektarstöd, 
C1-C2-regionerna 

Nordligt hektarstöd, 
C2p-C4-regionerna 

Fiberhampa  ja nej ja nej 

Oljehampa ja nej ja nej 

Stödberättigande sorter 

De stödberättigande hampsorterna fastställs årligen inom EU. Sortförteckningen ingår i EU:s offici-

ella tidning nummer C 13 som utkom 11.1.2019 samt i Gemensamma sortlistan över arter av lant-

bruksväxter, tilläggen till den 37:e fullständiga utgåvan.  Tidningen finns att få på webbadressen 

https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=fi. Hampsorterna framgår av punkt 85 i för-

teckningen. 

Utsäde och garantibevis 

Beså odlingsarealerna med hampa med certifikatutsäde. Enligt lagen om handel med utsäde 

(728/2000) avses med certifikatutsäde ”ett officiellt certifierat parti av basutsäde eller certifikatut-

säde vars försäljningsemballage har förslutits officiellt och försetts med garantibevis efter det att det 

https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=fi
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vid granskningen av utsädesodlingen och kontrollen av ett officiellt taget prov på det iordningställda 

utsädespartiet har konstaterats att utsädespartiet är korrekt namngivet och sortrent och att det 

uppfyller kvalitetskraven för utsädeskategorin i fråga”. 

Lämna in garantibevisen från alla säckar med certifikatutsäde av hampa som använts för sådd till 

kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast 30.6.2020. Stödet för en odlingsareal med hampa 

avslås i sin helhet i fråga om alla ovan nämnda stöd om du inte lämnar in några garantibevis alls eller 

om du lämnar in dem för sent. Alla ansökta stöd avslås också om du besår odlingsarealen med går-

dens eget utsäde som inte är certifierat.  Rätt till stöd har inte gårdens eget utsäde som du har pro-

ducerat med användning av certifikatutsäde det första odlingsåret. 

Om flera odlare sår av utsäde från samma säck ska en av odlarna utöver det ursprungliga garantibe-

viset också lämna in en förteckning varav framgår namnen och lägenhetssignumen för de andra od-

larna som sått samma utsäde till myndigheten. De andra odlarna lämnar in en undertecknad kopia 

av garantibeviset till myndigheten. Du anses ha låtit bli att påvisa användningen av stödberättigande 

utsäde om du inte går till väga som angetts ovan. Detta leder till att stödet för odlingsarealen med 

hampa avslås.  

Meddela utsädesmängden av hampa (kg/ha), datumet för sådd och användningssättet för hampan 

(fiberframställning, oljepressning, annan användning) antingen i Viputjänsten eller i tilläggsuppgif-

terna på jordbruksskiftesblankett 102B. Om du sår under perioden 17.6 – 30.6.2019 ska du meddela 

datumet för sådd skriftligt till kommunen med en fritt formulerad anmälan senast 30.6.2020. 

Odling av hampa 

Odla hampan under sedvanliga förhållanden. Följ tvärvillkoren vid odlingen. Den minsta stödberätti-

gande arealen är 0,05 ha.  

Vid fall av skördeskada måste något slags rester av hampbeståndet synas fram till 31.8, annars kan 

arealen i fråga om förgröningsstödets diversifiering av grödor konstateras vara svartträda vid över-

vakningen. 

Om du odlar hampa som fånggröda ska du uppge detta i tilläggsuppgifterna om jordbruksskiftet. Ga-

rantibevisen från utsädessäckar med stödberättigande hampa som såtts som fånggröda efter 30.6 

ska lämnas in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast 31.8.2020. Hampbestånd som od-

lats som fånggröda ska bevaras minst fram till växtperiodens slut, så att nödvändiga THC-prov kan 

tas av växtligheten. 
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THC-prover och begynnelsetidpunkt för bärgningen 

I juli-september före bärgningen samlas in prover från hampodlingarna för bestämning av THC- dvs. 

tetrahydrokannabinolhalten. Proverna analyseras i ett konkurrensutsatt laboratorium. Gårdarna där 

proven samlas in väljs ut slumpmässigt och på basis av riskanalys. NTM-centralen samlar in proverna 

under en period som börjar 20 dygn från blomningens början och slutar 10 dygn efter avslutad 

blomning. Provet av sorten Finola tas inom 55–75 dygn från sådden. Du ska bevara hampbeståndet 

tills det är möjligt att ta prover. Av den orsaken får du bärga hampan tidigast 10 dygn efter avslutad 

blomning. 

Den tillåtna THC-halten är högst 0,20 procent. Om medeltalet av THC-halterna i alla prover av en viss 

sort är större än 0,20 procent två år i rad är den aktuella sorten inte stödberättigande från och med 

följande år. 
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