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FORORD
Denne boken er laget av hamp. Hvorfor betyr industriell hamp så mye for meg? Jeg tror ganske enkelt at 
hamp kan være med på å skape et paradigmeskifte. Jeg skal herved forklare hvordan, med utgangspunkt 
i budsjettet den norske stat bruker på husleien for lokalene til Kunsthøgskolen i Oslo, de gamle lokalene 
til Christiania Seildugsfabrik, hvor de en gang brukte hamp. Leien er i dag på 10 millioner kroner 
i måneden (årlig 126 000 000), som går til private grunneiere, Brødrene Jensen AS. Her sitter jeg i 
skrivende stund.

Hamp er et ugress. Det vokser av seg selv så lenge det har lys og vann. I Norge kan man dyrke det fra 
mars til oktober utendørs. Planten har en enorm bruksverdi og kan utvikles til over 25.000 produkter, 
inkludert biodiesel, biostål, papir, tekstil, papp, plastikk, medisin, dessuten kan man spise det, rått eller 
behandlet. Det er få fiber som er like sterke, versatile, bærekraftige og fantastiske som hamp.

Jeg ønsker å starte et interdisiplinært forskningssenter og en skole dedikert til utvikling av hamp. 
Skolens mål er å være selvdreven og etter hvert en skatteinntekt for landet. Det som skal produseres 
er materialene skolen skal bruke i sin undervisning, samt kortreiste produkter for salg: dopapir, A4 ark 
til printer, kosttilskudd, tekstil er eksempler på produkter som kan starte produksjon umiddelbart etter 
første høsting. Lønningene til de involverte vil være noenlunde det samme som et kunstnerstipend, 250 
000 kroner i året, som også tillater en å ha en 50% stilling ved siden av. Alle som jobber for senteret 
eier rettighetene til sitt eget arbeid og forskning, så lenge senteret også får bruke det som utvikles. En 
stilling inkluderer forskningstid, og arbeid til senteret som går på å utvikle og utvide senteret i seg selv, 
og i form av undervisning for barn, ungdom, voksne og eldre. Overskuddet bedriften eventuelt skaper, 
vil deles likt mellom alle som bidrar.

Stillinger som blant annet skal fylles:
Økonomer, administratorer, vaskepersonell
Forskere innen botanikk, biologi, medisin, etc.
Leger og sykepleiere
Ingeniører
Gartnere og vegetariske kokker
Kunstnere i alle kunstfelt
Tekstileksperter, klesdesignere, syersker
Designere, markedsførere, kommunikasjonseksperter
Bygningsarbeidere, snekkere, murere, elektrikere
Lærere, alle overnevnte stillinger også skal kombineres med et ønske om å undervise innenfor sitt felt

Budsjett:
  Lønninger for to år med 100 ansatte   
  Eiendom med åker    
  Papirproduksjons utstyr    
  Vever, spinnere og tekstilutvikling
  Forskningsutstyr
  Byggematerialer og verktøy
  Undervisningsbudsjett
  Oppstartsfond for utvikling av senteret 
  Annet utstyr

  Totalt       

Budsjettet er et lån. Summen forventes å betales tilbake som skatteinntekter til staten, både i form av 
penger og produkter som A4- og dopapir til offentlige instanser. Senteret vil også tilby papir som kan 
brukes til å trykke sedler av, frem til 1910 var den amerikanske dollaren laget av hamp.

Skolesystem:
Ta utgangpunkt i hampfrøet. Få et forhold til liv og skapelse ved at hver elev har en eller flere planter 
som skal tas vare på og dyrkes. Lære om omsorg for planten og medelever ved å samarbeide om å lage 

50 000 000 kr
5 000 000 kr
5 000 000 kr

20 000 000 kr

126 000 000 kr
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en avling. Vanne, gi næring, høste avlingen etc.
Behandle avlingen til produkter som skal brukes videre i undervisning.
Eksempler: spinne fiber til tau som skal veves til lerret for kunstundervisning, tekstiler til å lage egne 
klær og klesdesignundervisning, lage håndlaget papir som skal brukes for å lage egne skrive- og 
tegnebøker, lære om matlaging og ernæring ved å behandle planten til mat som skal lages av elevene. 
Være kreativ i å utvikle andre og nye former for bruk av planten.
Lære om å økonomi, markedsføring, salg og inntjening av produktene, elevene deler også på eventuelle 
overskudd.
Inspirert av Montesorri skolens frihet og interessebasert læring, med hamp som utgangspunkt for 
undervisning og oppgaver.

Forskningssenter:
Interdisiplinært.
Ta utgangspunkt i de 25.000 produktene som allerede kan utvikles fra hamp. Videreutvikle potensialene. 
Lage nye patenter som skal komme verden til gode. Forskjellige yrkesgrupper skal få frihet og rom 
til å utvikle bærekraftige løsninger, som murstein, isolering, medisin, tekstil, papir, stål, plastikk, og 
ernæringsrike produkter.

Kreativt senter:
Klesdesign med tekstil av hamp.
Kunst laget av hampprodukter.
Drømme og filosofere om ulike nye metoder å bruke hamp.

Humanitært senter:
Utvikle pakker for privatpersoners egen utvikling av hamp.
Utvikle pakker med informasjon, frø og utstyr som skal sendes til kriserammede områder i verden slik 
at man kan hjelpe dem å produsere egen mat og egne produkter. 
10-20 arbeidsplasser til flyktninger og asylsøkere med riktige kvalifikasjoner. Man trenger ikke 
nødvendigvis snakke norsk for å ha kunnskap på en åker, eller til utvinning av produkter som har blitt 
brukt i årtusener over hele verden.

For å sette i gang dette arbeidet det første året kan man begynne med to måneder av KHiOs husleie, 
20 millioner kroner, for å kjøpe grunn, og gjøre research til å starte senteret. Dette inkluderer å ansatte 
oppstartere som tror på prosjektet, og studieturer til andre land som allerede dyrker og utvikler industriell 
hamp, inkludert Frankrike, Russland, Australia, Canada og USA. Starte bygging og utvikling av senter.

Norge er en av de eneste statene i verden hvor industriell hamp er ulovlig. EU har tillatt det lenge, Kina 
er verdens største produsent. Desember 2018 ble det lovlig på føderalt nivå i USA, landet som var 
opphavet til plantens ulovlighet i utgangspunktet. 

Denne bokens innhold viser potensialet til materialet, samt hvilken verdi, fysisk og økonomisk, planten 
kan gi. Industrien er estimert til 12 milliarder kroner innen år 2020. Dette tilsvarer cirka ti dager av 
hva Norge utbetaler til NAV klienter hver dag (1,2 milliarder kroner om dagen). Forskningssenteret 
forventer å ansatte noen av dem som får dagpenger fra NAV. 
Om vi øker budsjettet på dette forslaget til prisen av hva det kostet å bygge Kunstakademiet i Bergen 
– 2 milliarder kroner – kan Norge skape cirka 7 000 nye arbeidsplasser med en lønning på 250 000 
kroner i to år, dedikert til en industri som tar utgangspunkt i jordbruk, med mål om å utvikle og formidle 
kunnskap.
Kildematerialet i boken er funnet på en rekke forskjellige internettsider som forteller om hamp, på 
norsk og engelsk. Siden dette er et frieri om endring av norske regler, er målgruppen min det norske 
folk. Linkene er oppført, slik at den interesserte på egen hånd kan gå inn å lese mer. 

Det første som må skje er at forbudet mot industriell hamp opphører. Neste er å utbrodere alle detaljer 
rundt forskningssenter og skole, og statlig støtte til prosjektet. Min egen rolle i dette prosjektet vil være 
visjonært lederskap; å finne og koordinere bidragsytere, samt utvikle et pedagogisk grunnlag for skolen.

         - Espen Iden

           Oslo, våren 2019
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- http://www.khio.no/om-kunsthogskolen-i-oslo/aktuelt/ekkoet-av-vevstoler

EKKOET AV VEVSTOLER
Etter 160 år er den gamle seilduks-
fabrikken mer levende enn noensinne. 
Der det før kunne være opptil 1000 
kvinner og menn i arbeid med å 
produsere seil, sekker og linhåndklær, er 
det nå framtidige designere, kunstnere 
og scenekunstnere som frekventerer 
teglsteinsbygget. 20. oktober inviterer 
vi til utstilling hvor Seildukens historie 
rulles opp.
Når de 24 skuespillerstudentene som tar bachelor på 
Teaterhøgskolen hver dag svinger gjennom dørene til 
Seilduken, kan de sende en tanke til en mann som var 
født 100 år før dem selv, Waldemar Karlsen. Han ønsket 
å bli skuespiller. Han var pleiebarn og bodde hos et par i 
Toftesgate på Grünerløkka som ikke selv kunne få barn. 
Mannen i huset jobbet på jernstøperi på Vulkan, mens 
kona jobbet på Seilduken.

Waldemar livnærte seg en stund 
som frilans skuespiller i Oslo. Men 
når skuespillerdrømmen gikk i knas 
med krakk og teaternedleggelser 
i 1899, måtte han ta jobb på 
morens arbeidsplass, Christiania 
Seildugsfabrik. Her jobbet han i en 
av de hardeste jobbene på fabrikken, 
hekleriet, hvor de klargjorde jute og 
hamp sånn at den kunne spinnes til 
tråd og bli vevd til sekkestrie. Det 
kraftige materialet var tungt å jobbe 
med, og kroppen til Waldemar tålte 
det ikke.

Christiania Seildugsfabrik, Kunsthøgskolen i Oslo, Fossveien 24 krysser med Seilduksgata, ukjent fotograf, 1898. 
Ringen viser studio høsten 2018 til våren 2019.
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Cannabidiol eller CBD (C21H30O2) er en substans som i utgangspunktet anses som 
legemiddel i Norge, uavhengig av om det inneholder tetrahydrocannabinol (THC) eller ikke.

De fleste CBD-produkter som omsettes er ekstrakter utvunnet fra planter i cannabisslekten 
(Cannabis), i realiteten underarter av planten hamp (Cannabis sativa). CBD-produkter som 
inneholder en varierende lav mengde av THC (uavhengig av hvor mye), den narkotiske 
hovedkomponenten i cannabis, blir ansett som narkotika. CBD som inneholder THC 
reguleres i narkotikaforskriften som et såkalt «forbudt narkotikum» i Norge, og det er derfor 
ikke tillatt å tilvirke, anskaffe, omsette, innføre, utføre, oppbevare, besitte eller bruke stoffet 
uten særskilt tillatelse. Disse ekstraktene omfattes også av FNs narkotikakonvensjon.

CBD-produkter er under klinisk utprøving for blant annet epilepsi og noen andre spesielt 
smertefulle tilstander, der pasientene av ulike årsaker ikke kan bruke eller er resistente mot 
tradisjonell medikamentell behandling.

ORDLISTE
Hamp

Industriell hamp

Marijuana

THC (tetrahydrocannabidiol)

Psykoaktiv

CBD (cannabidiol)

Hamp (Cannabis sativa Linnaeus, 1753) er en plante i hampfamilien, og eneste art i slekten 
Cannabis. Planten ble klassifisert av den svenske naturforskeren Carl von Linné og finnes 
i Leonhart Fuchs Kräuterbuch fra 1543. Planten er også nevnt av Dioskorides og avbildet i 
Wiener Dioscorides fra år 512. Nicholaus Culpeper, en engelsk apoteker som levde 1616–54, 
har også tatt med planten og bruken av den i Culpeper's Complete herbal. Hampeplantens 
genom er kartlagt av kanadiske forskere.

Bladene er håndnervet, hele eller koblet, og de har nøttefrukter. Det finnes både hunn- og 
hann-blomster på forskjellige planter. Planten er mest utbredt i sentrale og vestlige Asia, men 
vokser også en rekke andre steder. Den er dyrket for innholdet av fiber og for frøene og 
for sitt innhold av psykoaktive substanser. Hamp er ikke en enkelt plante, det finnes flere 
hundre forskjellige former. På grunnlag av innholdet av cannabinoider er det blitt definert 
tre kjemiske varianter.

Hampfamilien (Cannabaceae) er en plantefamilie i roseordenen (Rosales). Den omfatter 170 
arter fordelt på 9-14 planteslekter – deriblant hampeslekten og humleslekten.

Humle brukes til brygging av øl. Hamp brukes mye til å lage tauverk, og andre industrielle 
formål. Cannabis sativa kan brukes for å fremstille rusmidlene hasj og marihuana, og er 
forbudt å dyrke i mange land, deriblant Norge.

Familien omfattet tidligere bare slektene Cannabis og Humulus, men i 1998 ble det med 
støtte i molekylærgenetiske data oppdaget at underfamilien Celtidoideae i almefamilien 
hørte til midt i hampefamilien, noe som førte til en kraftig økning i antall arter.

Marijuana er rusmidler fremstilt av planten hamp (Cannabis) hvor marijuana og hasj 
(hasjisj) er de vanligste. Produkter fra planten kan spises eller røykes, og brukes fordi de gir 
en virkning som oppleves som behagelig. Planten inneholder et antall virkestoffer, hvor de 
mest avgjørende er tetrahydrocannabinol (THC) og cannabidiol (CBD).

Tetrahydrocannabinol, også kjent som THC, Δ9-THC, Δ9-tetrahydrocannabinol, 
C21H30O2, (delta-9-tetrahydrocannabinol), Δ¹-tetrahydrocannabinol, eller dronabinol, er 
det viktigste psykoaktive virkemiddel funnet i cannabisplanten.

Et psykoaktivt eller psykotropisk stoff er et kjemisk stoff som i hovedsak virker på 
sentralnervesystemet der det forandrer hjernens funksjon og fører til midlertidige endringer i 
persepsjon, humør, bevissthet, eller adferd.
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Interdisiplinær

Diosiøs plante

Petrokjemi

Biomasse

Pyrolyse

Biokjemisk kompostering

Katalytisk prosess

Lobbying

Interdisiplinær er det som omfatter flere disipliner eller fag. Det betyr tverrfaglig eller 
tverrvitenskapelig.

Har mannlige og kvinnelige planter, og er noen ganger tvekjønnet mann og kvinne på 
samme plante.

Petrokjemi er organisk kjemi som omhandler stoffer og reaksjoner av råvarer fra petroleum. 
Faget er sentralt for prosessindustrien for olje og gass – petrokjemisk industri. Kjemikaliene 
gjennomgår gjerne flere ulike typer av prosesser, der det først fremstilles halvfabrikata som 
igjen videreforedles til petrokjemiske produkter.

Biomasse er en betegnelse på den totale vekten av levende organismer i en sammenheng. I 
biologi brukes begrepet for å oppgi bestanden av organismer av en bestemt type eller på et 
gitt sted, men uttrykket brukes også som generell betegnelse på brensel fra trær og planter, 
gjødsel, skogsavfall og brenntorv til bruk i oppvarming.

I teorien kan alt biologisk materiale brukes som biomasse, og i dag brukes skogflis, 
slakteavfall, halm og husdyrgjødsel til å produsere energi. Massen består av blant 
annet karbon og hydrogen, og har derfor stor energitetthet. En del biomasse kan 
videreforedles til biodiesel eller andre drivstoffer.

Pyrolyse (av gresk pyro- og -lyse) (andre navn er destruktiv/destruerende destillasjon, (for-) 
koksing, trekullbrenning og tørrdestillasjon) er spalting av sammensatte, fortrinnsvis faste 
organiske, kjemiske forbindelser til nye produkter ved hjelp av oppvarming uten tilgang på 
luft (oksygen). Produktene er vanligvis lysgass, vandige destillater, pyrolyseolje, tjære og 
koks/trekull. Prosessen kan foregå isolert, men er vanligvis en del av en annen termokjemisk 
prosess som forbrenning eller forgassing. 

Termene destruktiv/destruerende destillasjon, (for-) koksing, pyrolyse, trekullbrenning og 
tørrdestillasjon betegner samme termokjemiske prosess. Selv om de brukes om hverandre 
indikerer de ofte forskjeller i råstoff, ønsket produkt og om prosessen er enkeltstående eller 
en delprosess.

Biokjemisk kompostering er en prosess hvor man kontrollert omdanner biologisk masse om 
til energiprodukter. Gjødsel er et eksempel.

Katalytisk reforming er en kjemisk prosess brukt for å omdanne raffinert nafta, typisk 
lavt oktantall, til høyoktan flytende produkter kalt reformater som er komponenter av 
høyoktan bensin. Prosessen rearrangerer eller restrukturerer hydrokarbonmolekylene i nafta 
utgangsstoffer i tillegg til å bryte ned enkelte av molekylene til mindre molekyler. Totaleffekten 
er at produktreformatet inneholder hydrokarboner med mer kompleks molekylstruktur 
med høyere oktanverdier enn hydrokarbonene i naftautgangsstoffet. Dermed separeres 
hydrogenatomer fra hydrokarbonmolekyl i prosessen og produserer betydelige mengder av 
biproduktet hydrogengass for bruk i et stort antall av de andre prosessene som er involvert i et 
moderne oljeraffineri. Andre biprodukter er små mengder av metan, etan, propan og butan.

Korridorpolitikk, også kjent som lobbyvirksomhet, lobbying og lobbyisme, er å påvirke 
politikere utenom de vanlige kanalene som er debattinnlegg, diskusjon, saksorienteringer, 
eller ved å benytte møter innen vedkommende politikers eget partiapparat. Utøvere kalles 
ofte lobbyister.
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Plantebasert

 

Biofuel

Bioremediation

Phytoremediator

Hempcrete

Tar utgangspunkt i bruk av planter. Eksempeler: Plantebasert kosthold, plantebasert industri.

Biodiesel er en betegnelse for et drivstoff som i praksis i dag består hovedsakelig av 
konvensjonell, petroleumsbasert diesel med innblanding av en liten andel olje som har 
vegetabilsk eller animalsk kilde. Ren biodiesel (kjent som B100) består av metylester-
fettsyrer fra glyserol-isomerer fra C14 og opp til C24. I Norge produseres biodiesel fremstilt 
av lakseolje, fiskeavfall, frityrolje og raps. Det er imidlertid kun tilsetninger basert på rapsolje, 
eller hovedsakelig rapsolje, som tilfredsstiller den europeiske CEN-standarden EN 14214.

Bioremediation er bruk av mikroorganismer til å behandle forurenset vann. Et nøye regulert 
miljø er nødvendig for mikroorganismer som inneholder næringsstoffer og hydrokarboner 
som olje eller andre smuss, og oksygen.

I pilot skala studier, bio-utbedring ble brukt som et ledd i en multi-trinns rensing prosess 
som involverer en plate separator å fjerne de fleste av forurensninger og var i stand til å 
behandle miljøgifter ved svært lave konsentrasjoner blant annet organisk smuss som 
glyserol, løsemidler, jetdrivstoff, vaskemidler, og fosfater. Etter behandling av forurenset 
vann, karbondioksid, vann og en organisk slam var den eneste gjenværende produkter.

Phytoremediation /̩ faɪtəʊrɪ̩ miː dɪ̍ eɪʃən/ (from Ancient Greek φυτό (phyto), meaning 'plant', 
and Latin remedium, meaning 'restoring balance') refers to the technologies that use living 
plants to clean up soil, air, and water contaminated with hazardous contaminants. It is 
defined as "the use of green plants and the associated microorganisms, along with proper 
soil amendments and agronomic techniques to either contain, remove or render toxic 
environmental contaminants harmless".

Phytoremediation is a cost-effective plant-based approach of remediation that takes 
advantage of the ability of plants to concentrate elements and compounds from the 
environment and to metabolize various molecules in their tissues. It refers to the natural 
ability of certain plants called hyperaccumulators to bioaccumulate, degrade, or render 
harmless contaminants in soils, water, or air. Toxic heavy metals and organic pollutants 
are the major targets for phytoremediation. Knowledge of the physiological and molecular 
mechanisms of phytoremediation began to emerge in recent years together with biological 
and engineering strategies designed to optimize and improve phytoremediation. In addition, 
several field trials confirmed the feasibility of using plants for environmental cleanup.

Hempcrete or Hemplime is bio-composite material, a mixture of hemp hurds (shives) 
and lime (possibly including natural hydraulic lime, sand, pozzolans) used as a material 
for construction and insulation. It is marketed under names like Hempcrete, Canobiote, 
Canosmose, and Isochanvre. Hempcrete is easier to work with than traditional lime mixes 
and acts as an insulator and moisture regulator. It lacks the brittleness of concrete and 
consequently does not need expansion joints. The result is a lightweight insulating material 
ideal for most climates as it combines insulation and thermal mass.

Hempcrete has been used in France since the early 1990’s to construct non-weight bearing 
insulating infill walls, as hempcrete does not have the requisite strength for constructing 
foundation and is instead supported by the frame. France continues to be an avid user of 
hempcrete; it is growing in popularity annually.

Like other plant products, hemp absorbs CO2 from the atmosphere as it grows, retaining the 
carbon and releasing the oxygen. Theoretically 165 kg of carbon can be absorbed and locked 
up by 1 m3 of hempcrete wall during manufacture.
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- https://uvicpermaculture.wordpress.com/2017/06/08/cannabis/
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HAMP

THC

THC

THC

THC

HAMP
HAMP

THC

THC blir konsentrert i krystallene som 
oppstår på blomsten til cannabis. Bladene, 
stilkene, frøene og fiberet er hamp, men 
med høyere THC verdi enn plantene dyrket 
for sitt materielle bruk: industriell hamp. 
Det fins utallige typer av cannabis.

12
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- http://hampaksjonen.no/industriell-evolusjon-baerekraftige-losninger

Det er viktig å nevne tidlig at industriell hamp skal ikke forveksles med 
marihuana som inneholder det psykoaktive stoffet THC. Til tross for dette er 
planten fremdeles ikke lov å dyrke i Norge.
 Hamp er en gammel plante som har blitt dyrket i årtusener. The Columbia 
History of the World (1996) sier at veving av hampfibre begynte over 10.000 
år siden! Karbon testing har antydet at bruken av vill hamp daterer så langt 
tilbake som 8000 B.C.
 Imidlertid er de fleste produsenter av hampprodukter tvunget til å 
importere hampfrø, olje og fiber fra produsenter i Canada, Europa og Kina, 
fordi det er forbudt å dyrke denne bærekraftige planten.
Ikke bare kan hamp brukes til et forbløffende antall produkter, dens netto 
miljøfordel er imponerende. Blant de mer fremtredende trekkene, vokser hamp 
i forskjellige klima og jordtyper, er naturlig motstandsdyktig mot de fleste 
skadedyrene, og vokser godt selv på veldig tett avstand slik at det kan unngå de 
fleste ugress. En naturlig erstatning for bomull og trefiber, som krever færre eller 
ingen kjemikalier ved dyrkning. Dens naturlige lysstyrke kan unngå behovet for 
å bruke klor og blekemiddel.
 Fordi det er feilaktig forvirret med marihuana, og mange politikere mener 
at ved legalisering av hamp vil de legalisere marihuana, noe som ikke er sant. 
Canada, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Spania, sammen med over tjue 
andre land, dyrker og behandler industriell hamp uten å påvirke håndhevelsen 
av marihuana lover.

For å dykke videre i detaljene, i de fleste vestlige land, er industriell hamp skilt 
fra marihuana på grunnlag av THC, noe som gjør det mulig å dyrke industriell 
hamp til fiber og frø. Forskrifter i E.U. og Canada (31 land som for tiden dyrker 
industriell hamp), begrenser THC-nivåene i hamp blomster til henholdsvis 
0,2 prosent og 0,3 prosent, og forhindrer forsøk på å kamuflere marihuana i 
hampfelt. Til sammenligning er THC-nivåene i marihuana-blomster generelt 
mellom 3 prosent og 15 prosent.

HAMP

HAMP

HAMP

HAMP

THC

HAMP
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Hamp, ettårig art i hampefamilien, blir 2–3 m høy med 
håndkoblede blad med 5–7 småblad. Den stammer fra Asia 
og har vært dyrket som tekstilplante siden oldtiden. Nå 
dyrkes den mest i det sørøstlige Europa, i Italia og Japan; 
før ble den dyrket i Sverige, forsøksvis også i Norge, der 
den nå av og til opptrer på avfallsplasser. Hamp er særbu, 
og det er hannplanten som gir den beste hamp, fordi den 
har finere bastfibrer enn hunnplanten.

ETYMOLOGI av norrønt hampr, 
fra gresk κάνναβις (kánnabis) via urgermansk hanapiz

OGSÅ KJENT SOM Cannabis sativa (vitenskapelig navn)

- https://snl.no/hamp
14
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There is a bit of confusion as to what constitutes industrial hemp and what 
constitutes cannabis. Is it the same plant? Is it different? Opinions vary from 
the highest levels of government on down to the common citizen. Plainly 
and simply put: they are not the same thing. They are closely related, but 
industrial hemp is not marijuana and marijuana is not industrial hemp. If 
you come away with nothing else here, remember that.

Both plants are members of the same species, Cannabis sativa, but they 
are not the same thing. Many people, including some in academia, believe 
hemp is nothing more than just male cannabis plants. However, this is 
not true. They are genetically different. The primary difference between 
them is that hemp and marijuana have dramatically different levels of the 
psychoactive chemical delta-9-tetrahydrocannabinol (THC). In hemp, 
THC levels are generally less than one percent. Legally, hemp is generally 
required to be less than 0.3 percent THC as these levels are not thought to 
have any psychoactive effects. Marijuana plants, on the other hand, range 
in their respective levels of THC. On average, they have between three and 
twenty percent, though many cultivated species have levels of more than 
thirty percent.

Besides having different levels of THC, hemp and marijuana are grown 
differently for different market purposes. Some of the differences between 
the two are also semantical. “Marijuana” generally refers to the flowering 
tops and leaves of cannabis varieties that deliver some amount of body or 
head high to the user. “Hemp” often refers to the leaves, stalks, fibers, or 
seeds of the hemp plant grown for their industrial or commercial use.

- https://www.maximumyield.com/differentiating-
between-industrial-hemp-and-marijuana/2/17368
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LEGEND HAS IT 
THAT BUDDHA 
SURVIVED HIS 
JOURNEY OF 
INITIATION BY 
EATING ONLY 
ONE HEMP SEED 
A DAY.

17
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Jack Herer, som har fått en legendarisk cannabis-art oppkalt etter seg, har skrevet en bok "The Emperor Wears No 
Clothes" som legger fram det hele i klar tekst med full dokumentasjon og stor liste med referanser. Cannabis hamp 
starter nå på nytt, og cannabis sativa som en gang var den viktigste planten i verden (tekstilfiberet hamp hadde en 
markedsandel på ca. 90%, lin hadde ca. 10%) kan bli det igjen. EU har nå tillatt dyrking av cannabis, men i Norge er 
det forbudt. Hamp har vært dyrket i Norge som fiberplante, og Foreningen for Norske Hampebønder arbeider for å få 
startet næringsmessig dyrking, det har vært dyrket hamp i Norge fra før vår tidsregning, det er funnet frø fra ca år 700, 
og man tror vikingene brukte hampetau og introduserte det i Amerika. 
 Cannabis hamp er sett samlet den sterkeste, mest holdbare, med lengste levetid og naturlig myke fiber på 
planeten. Bladene og blomster-topper (marijuana) var blant de viktigste og mest brukte medisinene for to tredjedeler av 
verdens befolkning i minst 3000 år fram til begynnelsen av det 20. århundre. Botanisk er hamp et medlem av den mest 
avanserte plantefamilien på jorden. Det er en diosiøs plante (har mann, kvinne planter og er noen ganger tvekjønnet 
mann og kvinne på samme plante), treaktig/urteaktig årlig plante som bruker solen mer effektivt enn nesten noen annen 
plante på planeten vår, og når en høyde på 3-6 meter i en kort vekstsesong. Cannabis kan dyrkes i nesten ethvert klima 
og jordsmonn. Hamp er uten tvil jordas fremste fornybare naturressurs. Dette er grunnen til at hamp er så viktig.

HAMPENS BRUK

I gamle dager var hamp en stor del av skipsfart. 

18
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Seil og skipsfart
90% av seilene var av hamp, ordet 
kanvas eller lerret kommer fra 
hollandsk uttale av cannabis, alt 
tauverk og stry var av hampefiber, 
sjømennenes klær og alt papir til 
karter, bibler etc. var av hamp. Vi 
kan lett gå fra dagens oljebaserte seil 
og tauverk tilbake til hamp.

Tekstil
Frem til omtrent år 1900 var 80% av 
alle tekstiler og stoffer som brukes 
til klær, telt, laken og sengetøy, 
tepper, gardiner, dyner, håndklær, 
bleier, osv. hovedsakelig laget av 
fibre av cannabis. Våre forfedre 
visste at hamp er mykere enn 
bomull, varmere enn bomull, mer 
vannabsorberende enn bomull, 
har tre ganger den strekkfasthet 
bomull har og er mange ganger mer 
slitesterk enn bomull.

Til såing ble 100-200 frø brukt til 
hver kvadratmeter for grovt tauverk 
eller grov klut. Hamp til de fineste 
gardiner eller blonder ble plantet 
med opp til 400 planter for hver 
kvadratmeter, og høstet etter mellom 
80 til 100 dager.

Lerret til malerier
Hamp er det perfekte medium for 
lagring. Malerier av Van Gogh, 
Gainsborough, Rembrandt, etc., var 
i hovedsak malt på hampelerret, og 
det gjaldt for som praktisk talt alle 
lerretsmalerier. Hamp er en sterk, 
blank fiber, tåler varme, mugg og 
insekter, og skades ikke av lys. 
Oljemalerier på hamp- og/eller 
lin lerretet har holdt seg i fin stand 
i århundrer. I tusenvis av år, ble 
nesten alle god maling og lakk laget 
med hampefrøolje og/eller linolje.

Fiber og papirmasse
Frem til omtrent 1890 ble 75-90 
prosent av alt papir i verden laget 

med cannabis hampe fiber, herunder 
bøker, bibler, kart, papirpenger, 
aksjer og obligasjoner, aviser, 
osv. Hamp papir varte 50 til 100 
ganger lenger enn de fleste papyrus 
dokumenter, og var hundre ganger 
enklere og billigere å lage. Frem til 
1910 var den amerikanske dollaren 
laget av hemp.

Tau, stry og bånd
Nesten hver eneste by i verden 
hadde virksomheter som laget 
hampetau. Russland var verdens 

Munker ble pålagt å spise hampefrø-
retter tre ganger om dagen, å veve 
klærne med hamp og å skrive ut 
bibler på papir laget av hampefiber.

største produsent og beste 
kvalitetsprodusent og leverte 80% 
av den vestlige verdens hamp fra 
1640 til 1940. 70-90% av alle tau, 
hyssing, og tauverk ble laget av 
hamp til 1937, og ble da erstattet for 
det meste av petrokjemiske fibre.

Maling, beis, lampeolje
Hundretusener av tonn med 
hampefrø ble brukt til maling og lakk 
hvert år. Fram til omtrent år 1800 
var hampefrøolje den mest brukte 
belysningsoljen i verden. Fra da av 
og til 1870 var det den nest mest 
konsumerte belysningsolje, kun 
overgått av hvalolje. Hampeoljen 
brant med den klareste flammen.

Biomasse
90% av all fossilt brensel som 
brukes i verden i dag (kull, olje, 
naturgass, etc.) burde for lenge 
siden blitt erstattet med biomasse 
fra mais, cannabis, returpapir og 
lignende. Biomasse kan omdannes 
til metan, metanol eller bensin til 
en brøkdel av dagens kostnad for 
olje, kull eller kjernekraft, spesielt 
når miljøkostnadene er priset inn. 
Slik biomasse kommer fra levende 
(ikke utdødde) planter som fjerner 
karbondioksyd fra atmosfæren 
når de vokser. Biomassen kan 
konverteres gjennom pyrolyse 
eller biokjemiske kompostering til 
energiprodukter som kan erstatte 
de fossile vi bruker i dag. Cannabis 
er mange flere ganger rikere på 
bærekraftig,     fornybar     biomasse/ 
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cellulose potensial enn sine 
nærmeste rivaler på planeten som 
er maisplantene, sukkerrør, trær, etc. 
Metanol kan også bli konvertert til 
en høy-oktan blyfri bensin ved hjelp 
av en katalytisk prosess.

Matolje og protein
Hampefrø ble regelmessig brukt i 
grøt, supper og jevninger av nesten 
alle mennesker i verden fram til vårt 
eget århundre. Munker ble pålagt å 
spise hampefrøretter tre ganger om 
dagen, å veve klærne med hamp og 
å skrive ut bibler på papir laget av 
hampefiber.

Hampefrø kan presses for sin svært 
næringsrike vegetabilske olje som 
inneholder den høyeste mengden 
essensielle fettsyrer i planteriket. 
Disse essensielle oljer er ansvarlige 
for våre immunresponser og 
tømmer arteriene for kolesterol og 
plakk. Biproduktet av å presse olje 
fra frø gir en høykvalitets protein 

frøkake. Den kan spires (maltes) 
eller males og bakes inn i kaker, 
brød og gryteretter. 

Marijuana frø-protein er en av 
menneskehetens fineste, mest komplette 
og tilgjengelig-til-kroppen vegetabilske 
proteiner og hampefrø er den mest 
komplette matkilde for menneskelig 
ernæring. Hampefrø var tidligere 
verdens nummer én fuglefrø, og kan 
brukes som agn for fisk.

Bygge- og 
konstruksjonsmaterialer
Et areal på ett mål med hamp 
produserer så mye cellulosefibermasse 
som 4,1 mål med trær og derfor 
er hamp det perfekte materialet til 
å erstatte trær med til byggeplater, 
sponplater etc. Praktiske, billige og 
brannsikre byggematerialer med 
gode termiske og lydisolerende 
egenskaper kan lages for å erstatte 
tørrmur, gipsplater og kryssfiner. 
Isochanvre er et gjenoppdaget fransk 

byggemateriale laget av hamp 
blandet med kalk, som forsteines og 
varer i mange århundrer.

Hamp har vært brukt gjennom 
historien for teppe backing. Hampfiber 
har potensial til fremstilling av sterke 
råte-motstandsdyktige tepper. Plastikk 
avløpsrør (PVC) kan produseres ved 
hjelp fornybar hamp cellulose som 
råstoff. Så vi kan se for oss et hus 
for fremtiden bygget med vann og 
avløp, malt og innredet med verdens 
nummer én fornybar ressurs som er 
hamp.

Medisin
Fra omtrent 1840 og til 1900-tallet 
var ekstremt sterk marijuana (kjent 
som cannabis extractum) og hasj 
ekstrakter, tinkturer og eliksirer 
blant de mest brukte legemidlene 
fra fødsel, gjennom barndom, til 
alderdom og i veterinærmedisin til 
1920 og lenger. 

Før det ble marijuana i minst 3000 
år brukt til ekstrakter fra knopper, 
blader, røtter, osv., og var allment 
brukte og aksepterte medisiner 
for de fleste av menneskehetens 
sykdommer. Man indikerte 
at cannabis kunne brukes for 
behandling av slike plager som 
trøtthet, anfall av hoste, revmatisme, 
astma, delirium tremens, migrene, 
kramper og depresjoner i forbindelse 
med menstruasjon PMS.

I det 20. århundre har 
cannabisforskning vist terapeutisk 
verdi og full sikkerhet i behandling 
av mange helseproblemer, inkludert 
astma, glaukom, kvalme, tumorer, 
epilepsi, infeksjon, stress, migrene, 
anoreksi, depresjon, revmatisme, 
artritt, Alzheimers sykdom og 
herpes.

Veveriet på Christiania Seildugsfabrik, 1935. Fabrikken var åpen 
1856-1960. De fleste ansatte var kvinner, og arbeidsforholdene var 
blant de verste i hele byen. I 1908 var her over ni hundre ansatte.
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I snart 75 år har hamp vært holdt unna markedet, og det finnes ikke lenger 
offentlig kunnskap om det utrolige potensialet til hampefiberen og dens bruk. 
Ved å bruke 100 prosent hamp eller å blande hamp med økologisk bomull 
vil du være i stand til å overlevere dine skjorter, bukser og andre klær til 
barnebarna. Intelligent bruk av hamp kan erstatte bruk av petrokjemiske 
syntetiske fibre som nylon og polyester med tøffere, billigere, kulere, 
absorberende, pustende, sterkere biologisk nedbrytbare naturlige fibre.
 Kina, Frankrike, Italia og østeuropeiske land som Ungarn, Romania, 
Tsjekkoslovakia, Polen og Russland selger i dag solide hamp og hamp/
bomull tekstiler. Disse landene bygger på sitt tradisjonelle landbruk og 
tekstilferdigheter, mens Norge har gitt opp.
 Hamp som tekstil er etterspurt over hele verden. I tillegg kan hamp 
dyrket for biomasse, erstatte fossilt brensel, bedre luftkvalitet og fordele 
goder til landsbygda og de omkringliggende samfunn. Mer enn noen annen 
plante på jorden kan hamp gjøre mulig et økologisk samfunn og økonomi.

- http://www.nyttnorge.com/cannabis-hamp-verdens-viktigste-plante.html

Campbell Andersen i Bergen, fotograf og år ukjent.



22

Lerretstoff av hamp.

22



23

Bergenssang som bestemor sang da hun var liten.
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Bergenske repslagere, ukjent fotograf, 1920-1935.
Repslagerhus i Bergen, fotograf Gustav Brosing, 1957.
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Utsikt fra Ladegården til reperbane på Stølen, Bergen, fotograf Marcus Selmer, 1862-1869.
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Hemp has been cultivated on planet earth for over 10,000 
years. It has been an important source of food and fibre with 
references dating back to ancient China and Mesopotamia. 
Applications of hemp plants evolved from simple rope and 
coarse woven fabric to paper and sail cloth. Hemp seed 
and flower tops were known to provide medical comfort 
from a variety of ailments during the period of 2700 BC 
through to Roman times.
 Historically, hemp was a vital crop for North America 
and even in the early 1600s it was the law of the land to grow 
it. Early settlers produced hemp for various applications 
such as oil, clothing, sailcloth and rope.
 In 1938 Popular Mechanics published an article that 
described hemp as the “new billion dollar crop.” A billion 
dollars in those days was quite unimaginable by everyone 
regardless of their economic status. The article went on to 
demonstrate “over 25,000 uses for the plant ranging from 
dynamite to cellophane.” Hemp was coming into its own 
as a viable crop for North American farmers and a potential 
solution for literally thousands of consumer needs.
 In 1942, the prohibition was briefly lifted to grant a 
war measures act to provide supplies of hemp for rope and 
canvas. Traditional supplies of jute from the Philippines 
had been interrupted by the Japanese invasion. At the 
end of World War II, the prohibition was immediately re-
instituted and industrial hemp was once again an “illegal 
crop.”

- http://www.hemptrade.ca/eguide/background/history-of-hemp
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Amerikansk prodaganda film fra 1942 for bruk av 
hamp til krigsbruk. Hamp ble umiddelbart ulovlig 
igjen da andre verdenskrig var over.

- https://youtu.be/jokV8xlJTNE
27
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- https://forskning.no/
jernalder-arkeologi/

norske-vikinger-dyrket-
hamp/665716
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- http://cbdhealthcures.com/2018/10/11/henry-ford-invented-
a-hemp-car-that-ran-on-hemp-fuel-76-years-ago/
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- http://theangryhistorian.blogspot.com/2010/10/hemp-car-myth-busted.html

[article continues]  Mr. Ford tested the pliability of the plastic panel by swinging 
on it with an axe. The panel was unchanged after the blow, but a similar 
experiment on a steel panel cut through the metal. Needed materials, he said, 
would include 100,000 bales of cotton, 500,000 bushels of wheat, 700,000 
bushels of soy beans and 500,000 bushels of corn. "Plastic raw materials may 
cost a little more," he said, "but we anticipate a considerable saving as the 
result of fewer fabricating finishing operations."

- "Ford Shows Auto Built of Plastic - Strong Material Derived from Soy Beans, 
Wheat, Corn is used for Body and Fenders," 

New York Times, 14 August 1941.

The bottom line, as I see it, is that the car was not comprised entirely of hemp; 
not even 50%. Nearly all of the websites are either misleading, or flat-out wrong. 
Does this mean hemp is not a useful material? No - there are many uses. 

I just like checking the validity of claims to historical facts. Oh, and the part 
about DuPont probably being responsible for killing the bio-plastic industry? 
This is likely true.
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Kalde nudler med hamp og isbiter på en varm dag. Fra filmen Grave 
of the Fireflies, 1988, om den siste sommeren før andre verdenskrig 
var over for japanerne. Rasjoneringen var på sitt verrste.
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Amid all the excitement around marijuana legalization in America, 
another newly legal crop has received comparatively little attention: 
hemp. And yet hemp may prove to be even more transformative, 
especially in the West's arid landscapes.

Hemp is a variety of the cannabis sativa plant that is not psychoactive. 
Whereas marijuana plants can produce both the psychoactive 
tetrahydrocannabinol (THC) and the non-psychoactive cannabidiol 
(CBD) extracts, hemp produces only the latter.

And while marijuana is generally grown in small quantities under 
tightly controlled conditions—often indoors—hemp is grown like 
most other �ield crops such as corn and alfalfa.

Therein lies the potentially huge bene�it for the West. Hemp can be 
grown to harvest on about half as much water as corn can, for example. 
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- https://psmag.com/environment/hemp-is-the-future-of-agriculture

Hemp also tolerates a wide variety of soils and temperatures, requires 
no pesticides, and grows extremely fast, soaring to as much as 20 feet 
in 100 days.

"It uses more water at the very beginning of its growth," said Geoff 
Whaling, chairman of the National Hemp Association. "But once it 
kind of passes its early development stage—about three weeks—it 
becomes one of the most drought-tolerant crops on the planet."

CBD oil products are currently the main market for hemp growers 
in the U.S. But there are more than 25,000 other products that can 
be made from hemp, given the right processing equipment, including 
food for people and livestock, fabrics, building materials, ethanol, and 
biodiesel.

Some U.S. farms are reporting revenue of $90,000 per acre from CBD 
oil alone. That compares to around $600 per acre for alfalfa. This 
makes hemp an enticing choice for any farmer.
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Med støtte fra Bondelaget og Foreningen for norske hampe-
bønder startet regjeringen i fjor en ny utredning om hamp på 
norske åkrer.

Hamp ble dyrket i Norge i vikingtiden, og ble brukt til blant 
annet klær og tauverk.

Slektskapet med cannabis-planten som brukes til å fremstille 
marihuana har ført til at all hamp er oppført på den norske 
narkotikalista - også de typene det er umulig å lage narkotika av.

Og slik skal det fortsatt være, mener Helse- og 
omsorgsdepartementet.

- Et ressursspørsmål

- I samråd med justis- og landbruksdepartementet har vi kommet 
til at det ikke fremmes forslag om å åpne for hampedyrking nå, 
heter det i et ferskt brev.

Avslaget kommer til tross for at Legemiddelverket og Mattilsynet 
i vinter meldte at hamp kan dyrkes i hele Norge, med «relativt 
begrensede økonomiske og administrative konsekvenser». 
Etatene foreslo regelendringer for å åpne for hamp.

Tidligere forsøk på å åpne for hampdyrking, blant annet fra 
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daværende landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen i 2001, ble 
skutt ned av helsemyndighetene med henvisning til signaleffekten 
i narko-politikken.

Denne gangen argumenterer departementet med at verdien 
av en eventuell hampdyrking vil være begrenset, og omfanget 
vil bli svært beskjedent. Samtidig vil en åpning for industriell 
hamp kreve administrative ressurser til etablering og drift av en 
kontroll- og tilsynsordning, heter det i avslagsbrevet.

Siste land med forbud

- Det er sku�ende at regjeringen opprettholder et forbud 
som er innført på feilaktig grunnlag og ødelegger for grønne 
arbeidsplasser, sier formann Kim Gebecke i Foreningen for 
norske hampebønder.

Han avviser behovet for omfattende kontrollordninger.

- Resten av Europa klarer å skille mellom industrihamp 
og marihuana. Det er det ingen grunn til at Norge skal rote 
sammen begrepene, sier Gebecke.

- I svarbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet blir ikke 
økologiske hensyn eller bønder nevnt med ett ord. Det virker 
som departementet tenker mer på forvaltningen fremfor å 
investere i en miljøvennlig fremtid. Det er pinlig at norske 
myndigheter tviholder på løgnen om at industrihamp hører 
hjemme på narkotikalisten. Industrihamp hører hjemme på 
norske jorder, sier Gebecke.

- https://www.nationen.no/article/nei-igjen-til-hampdyrking-i-norge/
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- https://www.fmr.no/-industriell-produksjon-av-
cannabis-et-daarlig-forslag-.4635674-78046.html
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Norske Skog, tidligere Norske Skogindustrier ASA (OSE: 
NSG), er verdens nest største produsent av avispapir og 
verdens tredje største produsent av magasinpapir.[trenger 
referanse] Selskapet har hovedkontor i Norge og fabrikker 
i 14 land over hele verden og en produksjonskapasitet på 
cirka 6,5 millioner tonn papir i året.

Norske Skog ble etablert i 1962 som Nordenfjeldske 
Treforedling, og var tidligere i stor grad eid av 
norske skogeiere og deres foreninger. Den første 
avispapirfabrikken ble satt i drift i 1966 på Skogn. I 
løpet av 1970- og 1980-årene ekspanderte selskapet til 
å bli det største selskapet innenfor norsk treforedling. I 
1990-årene ekspanderte selskapet videre utover i Europa 
gjennom bygging eller oppkjøp av fabrikker i Norge, 
Frankrike, Østerrike og Tsjekkia. Fra 2000 ble selskapet 
en global aktør med virksomhet også i Asia, Sør-Amerika 
og Australasia.

1. mars 2006 ble papirfabrikken Union i Skien, med 380 
ansatte, lagt ned.

- https://no.wikipedia.org/wiki/Norske_Skog
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- https://www.dn.no/industri/norske-skog/tom-hugo-ottosen/
sven-ombudstvedt/gransker-norske-skog-toppene/2-1-561066

- https://www.t-a.no/nyheter/2018/06/21/Gigantunderskudd-
og-verdinedskriving-for-Norske-Skog-16971833.ece
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- https://www.nbim.no/no/
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- https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/4d4xBR/denne-planten-
har-vaert-forbudt-aa-dyrke-siden-1937-naa-blir-den-lovlig
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Maleri malt på hamplerret, med hampolje, hampprotein, og hvit oljemaling, 2019.
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I 1937 ble omsetning av cannabis i USA lagt under et lisensregime som i praksis 
innebar et totalforbud (ingen lisenser ble utstedt). Den første lederen for det føderale 
amerikanske narkotikabyrået, Harry Anslinger, ledet denne prosessen. 

I tillegg til press fra USA, ble uvitenskaplige påstander lagt frem av den egyptiske 
delegaten ved den andre internasjonale opiumskonvensjonen lagt til grunn. I 1961 ble 
cannabis mot protester fra India, Pakistan og Burma og reservasjoner fra Bangladesh 
og Nepal, tatt med i FNs narkotikakonvensjon («Single Convention on Narcotic 
Drugs») som påla alle medlemsland å motarbeide bruken av cannabisprodukter. 
Ifølge Kettil Bruun, som beskriver hendelsesforløpet i boken The Gentlemen’s Club 
(1975), liknet prosessen en herreklubb som skulle motarbeide alle andre rusmidler 
enn det som var utbredt i deres egen kultur. 

I Norge ble cannabis forbudt i 1965. Utover 1970- og 1980-tallet kom det stadig 
strengere straffereaksjoner. 21 års fengsel ble innført i 1984, under Willoch-
regjeringen. Dette var samtidig med at den amerikanske narkotikakrigen var på sitt 
høydepunkt under Reagan. Norge var da det strengeste landet i Norden.

- https://www.normalnorge.no/politikk/
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- http://californiahempassociation.org/
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for long-term health. The ratio of 
omega-3s to omega-6s is also 
important.
 In general, people tend 
to eat too many omega-6s and 
too few omega-3s, but adding 
hemp seeds to the diet may 
help to promote a balance.
 According to results 
of a 2015 animal study, 
incorporating hemp seeds and 
hemp seed oil to hens' diet led 
to eggs with increased levels 
of omega-3s in the yolks and 
a more healthful omega-3 to 
omega-6 ratio.
 Also, hemp seeds are 
low in saturated fats and contain 
no trans fats.

    3. Fiber

Much of the fiber in a hemp 
seed lies in its outer hull, or shell. 
If possible, purchase hemp 
seeds with the hulls intact.
 However, even without 
the shells, hemp seeds are 
a god source pf fiber, with 
three tablespoons containing 
approximately 1.2 g of fiber.

Consuming enough fiber every 
day can:

    - reduce the appetite
    - help with weight    
      management
    - work to stabilize blood   
      sugar levels
    - promote the health of the   
      gut

    1. Protein

Hemp seeds are a complete 
source of protein, providing all 
nine essential amino acids.
Hemp seeds contain almost as 
much protein as soybeans. In 
every 30 grams (g) of seeds, or 
about a tablespoon, there are 
9.46 g of protein.
 These seeds are a 
complete source of protein, 
meaning that they provide all 
nine essential amino acids.
 Amino acids are the 
building blocks for all proteins. 
The body cannot produce nine 
of these acids, so a person 
must absorb them through the 
diet. Relatively few plant-based 
foods are complete sources of 
protein, making hemp seeds a 
valuable addition to a vegetarian 
or vegan diet.
 Hemp seeds are 
especially rich in an amino 
acid called arginine, which has 
benefits for heart health.

    2. Unsaturated fats

The health benefits of 
polyunsaturated fats, especially 
omega-3 fatty acids, are 
becoming increasingly well 
known. Hemp seeds are a great 
source of essential fatty acids, 
such as alpha-linolenic acid 
(ALA), which is an omega-3.
 The body cannot 
produce essential fatty acids, 
and the body must absorb them 
from the diet. They are crucial 

Nutritional benefits of hemp seeds
These seeds are full of nutritious compounds, including:
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ratio can together help to reduce 
inflammation.
 In addition, hemp seeds 
are a rich source of 

    4. Minerals and vitamins

Hemp seeds contain an 
impressive array of vitamins 
and minerals and are especially 
rich in:

    - vitamin E
    - magnesium
    - phosphorous
    - potassium

They are also a good source 
of iron, zinc, and B vitamins, 
including:

    - niacin
    - riboflavin
    - thiamine
    - vitamin B-6
    - folate

    5. Protect the brain

The CBD compound found 
in hemp seeds may help with 
neurological conditions.
A study published in the 
journal Food Chemistry found 
that hemp seed extract has 
antioxidant effects in lab tests. 
These effects may result from 
the seeds' cannabidiol (CBD) 
content.
 Results of a review from 
2018 suggest that CBD and 
other compounds in the seeds 
may have neuroprotective, 
anti-inflammatory, effects and 
may also help to regulate the 
immune system.
 The review suggests 

that, because of these potential 
properties, CBD may help 
with neurological conditions, 
including:

    - Parkinson's disease
    - Alzheimer's disease
    - multiple sclerosis
    - neuropathic pain
    - childhood seizure disorders

    6. Boost heart health

The medical community 
believes that omega-3 fatty 
acids improve the health of the 
heart and reduce the risk of 
issues such as arrhythmias and 
heart disease.
 Hemp seeds contain 
high levels of omega-3s and 
a healthful ratio of omega-3 to 
omega-6 fatty acids.
 The seeds also contain 
high levels of arginine, an amino 
acid that turns into nitric oxide.
 Nitric oxide is essential 
for artery and vein dilation, and 
it helps keep blood vessel walls 
smooth and elastic. 
                 Lowering blood 
pressure, eating a healthful 
diet, and participating in varied 
forms of exercise may help 
to decrease the risk of heart 
failure.

    7. Reduce inflammation

The amount of omega-3s in 
hemp seeds and the seeds' 
healthful omega-3 to omega-6 

Health benefits of hemp seeds
Alongside the nutritional benefits, some research suggests that hemp 
seeds have a wide range of positive health effects. They may:
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gamma linolenic acid (GLA), 
a polyunsaturated fatty acid 
which may also have anti-
inflammatory effects. Some 
studies on animals suggest that 
GLA can act as a potent anti-
inflammatory. However, recent 
studies in humans suggest that 
the acid is not always effective.
 A review in The 
European Journal of 
Pharmacology states that 
humans process GLA in a 
very complicated way, which 
may explain why the studies in 
humans produce more varied 
results than those on animals.
 When looking at these 
studies, it is important to note 
that researchers usually use 
high concentrations of hemp 
seed extracts and that eating 
the seeds may produce less 
dramatic effects.
Reducing inflammation may 
help manage the symptoms of 
chronic diseases, such as:

    - metabolic syndrome
    - type 2 diabetes
    - arthritis
    - heart disease
    - non-alcohol-related fatty 
      liver disease

    8. Improve skin conditions

Atopic dermatitis (AD) and 
acne can both result from 
chronic inflammation. The anti-
inflammatory compounds in 
hemp seeds may help.

 Among other possible 
dietary causes, acne may 
be linked to a deficiency in 
omega-3s. The high omega-3 
content in hemp seeds may 
help to manage and reduce 
acne symptoms. A 2018 
review explored the effects 
of dietary changes on skin 
diseases. While the authors 
found evidence that eating 
more omega-3s may improve 
symptoms of acne, determining 
the extent of the effects will 
require more research.
 The authors also note 
that prebiotics and plant fibers 
may help to manage symptoms 
of AD. Hemp seeds are a rich 
source of plant fiber.

    9. Relieve rheumatoid 
        arthritis

Rheumatoid arthritis is an 
autoimmune condition. It 
causes the immune system to 
attack its own tissues, which 
leads to inflammation in the 
joints.
 In 2014, research 
conducted in human cells 
suggested that hemp seed 
oil could have anti-rheumatic 
effects.
 However, a 2018 review 
found a lack of conclusive 
evidence to suggest that 
cannabinoids could effectively 
treat rheumatic diseases. 
The authors noted that more 
research is needed.

- https://www.medicalnewstoday.com/articles/323037.php
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- https://www.cannabistech.com/articles/driving-toward-a-greener-future-with-hemp-biofuels/
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- http://www.hempcrete.com.au/
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