”Kan medicinsk
cannabis - hamp - blive
fremtidens afgrøde for
danske landmænd?”

Konference på Christiansborg - Provianthuset:

Medicinsk Cannabis og hamp som nyt
dansk forretningsområde
Onsdag d. 8. Februar 2017 arrangerer
Liberal Alliance, Landbrug & Fødevarer
og Teknologisk Institut en konference
om Medicinsk Cannabis – med fokus
på nye muligheder for hamp også til
medicinske formål.
Formålet med konferencen er at få belyst og drøftet
med politikere og andre interesserede, hvilke
muligheder der er indenfor dyrkning og afsætning af
medicinsk cannabis, og andre indholdsstoffer fra
hampeplanten.
Cannabis, hash eller hamp er ofte til debat herhjemme,
men vi mangler en gang for alle at få
gennemanalyseret alle muligheder og risici, så vi kan
finde ud af, om vi i Danmark ligesom man har gjort i
Holland, USA og Canada også skal have en betydelig
cannabis-industri. Samtidig er der en stærk stigende
interesse for hampeplantens lovlige bioaktive stoffer,
som især er årsag til at hampearealet i Europa er
flerdoblet på få år.
Med konferencen ønsker vi at belyse:



Potentialet i dyrkning af cannabis i Danmark til
pharmaformål og ingredienser



Hvad man gør i andre lande?



Hvor langt er vi i dag? Hvad kan man i øvrigt
anvende den multifunktionelle hampeplante til?
Og hvor er barriererne, hvis vi skal i gang med
dyrkning af medicinsk cannabis?



Hvilke muligheder, der er realistiske:
ekstrahere fra industri hamp vs. dyrkning af
specialafgrøder under kontrollerede forhold.



Hvilke begrænsninger der er for at komme i
gang og hvordan man kommer omkring dem.



Hvilke muligheder der er for danske landmænd,
der ønsker at producere hamp til medicinske
formål.

Og så skal der være tid til spørgsmål.
Journalist Anders Søgaard, Landbrug & Fødevarer vil
være ordstyrer.

Program
08:30 – 09:00
Registrering og kaffe.
09:00 – 09:15
Indledning/velkomst
Forsøgsordning om medicinsk cannabis i
Danmark. Skal vi dyrke hampen selv?
v. May-Britt Kattrup, Medlem af Folketinget (LA)
09:15 – 09:40
Bioaktive stoffer i hamp både til pharma og
kosttilskud – hvilke indholdsstoffer er der tale om, og
hvor meget indeholder forskellige sorter?
Hvor langt er vi i Danmark med produktion af
hamp til såvel fødevarer, fiberformål samt
medicinske formål. Hvad er reglerne for dyrkning
af hamp i dag? Hvilke barrierer er der under den
nuværende lovgivning.
v/ Bodil Engberg Pallesen, Seniorkonsulent ved
Teknologisk Institut
09:40 – 10:10
Cannabis til Pharma og ingredienser. Hvad er det
økonomiske potentiale? Specialproduktion under
kontrollerede forhold eller dyrkning på friland?
Hvad er erfaringerne – hvordan gør man i andre
lande? Nederlandene? Canada? Israel?
Indlægget foregår på engelsk.
v. Michael Carus, Direktør for den europæiske industrihampeorganisation (EIHA) samt direktør for Nova
Instituttet i Tyskland
10:10 – 10:40
Erfaringer med dyrkning og forarbejdning af
cannabis:


10:10 – 10:20
Erfaring med dyrkning af hamp
v. hampeavler Jørgen Heggelund,
Vittenbjerggård



10:20 – 10:30
Erfaringer med dyrkning af hamp til
fødevarer mm.
v. Anne Sofie Gamborg, Møllerup Gods



10:30 – 10:40
Hamp til medicinske formål i Danmark CBD-cannabidiol og medicinsk cannabis
(THC, tetrahydrocannabinol)
v. Claus Holm, CIBID

10:40 – 11:00 Pause

11:00 – 11:15
Cannabis som nyt dansk forretningsområde.
v. viceformand for Landbrug & Fødevarer Lars
Hvidtfeldt
11.15 – 12:50
Spørgsmål til indlægsholderne
v/ ordstyrer Anders Søgaard
12:50 Afslutning – hvordan kommer vi videre?
v. Carsten Bach, medlem af Folketinget (LA)
13:00 – 13:30
Sandwich
Arrangører
Liberal Alliance, Landbrug og Fødevarer, og Teknologisk
Institut

Praktiske oplysninger
Konferencen foregår på Christiansborg
i Provianthuset, lokale D.
Hvis du har spørgsmål til
arrangementet, er du velkommen til at
kontakte Bodil E. Pallesen, Teknologisk
Institut, bdp@teknologisk.dk, eller
Morten Damkjær Nielsen, Landbrug &
Fødevarer, MDN@lf.dk.
Deltagelse i arrangementet er gratis,
men man skal være tilmeldt.
Tilmelding senest 25. januar 2017 til
http://www.teknologisk.dk/kurser/konferencepaa-christiansborg-provianthuset-medicinskcannabis-og-hamp-som-nyt-danskforretningsomraade/k38015?cms.query=38015

