Dyrker du
cannabis?
CRF er med i et internationalt forskningssamarbejde om cannabisdyrkning, 				
hvor lokale trends ses i et globalt perspektiv.
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Da Center for Rusmiddelforskning (CRF) tilbage i
2008 indledte en undersøgelse om cannabisdyrkning i
Danmark, skete det via lanceringen af et internetbaseret spørgeskema til anonym besvarelse. Det var på daværende tidspunkt ikke bare den første og hidtil eneste
danske undersøgelse af fænomenet 'hjemmedyrkning',
der hermed blev skudt i gang. Det var også første gang,
CRF afprøvede metoden med at indsamle data via
internettet. Resultater fra den pågældende undersøgelse, som ud over det internetbaserede spørgeskema
byggede på interview med cannabisdyrkere, er løbende
blevet publiceret blandt andet i artikler i STOF.
Nu - fire år efter  har vi iværksat en ny undersøgelse, denne gang i samarbejde med en internationalt
sammensat gruppe forskere og med grundlag i et
spørgeskema, som er udformet i fællesskab og derefter
oversat til de deltagende landes nationalsprog. Med
udgangspunkt i en kort omtale af tendenser i nyere
cannabisforskning samt den aktuelle cannabispolitiske
situation opridses baggrunden for og formålet med
den internationale undersøgelse.

Nyere dansk og europæisk cannabisforskning
I betragtning af, at cannabis siden 1970’erne har været
det mest populære illegale rusmiddel, kan det undre,
at dansk cannabisforskning har været så sparsom. Her
tænkes blandt andet på fraværet af forskning i forbrugsrelaterede aspekter med inddragelse af brugernes
oplevelser og erfaringer. Det skal retfærdigvis siges,
at dette relative fravær ikke er et enestående dansk
fænomen. Cannabisforskning er overalt i verden
kendetegnet ved en overrepræsentation af biologiske,
farmakologiske og psykiatriske tilgange. Det er derfor
ikke underligt, at negative konsekvenser forbundet
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dende plads såvel i den tilgængelige litteratur som
i den offentlige diskurs. Til gengæld indebærer den
naturvidenskabeligt funderede dominans på området,
at andre former for viden tilvejebragt via samfunds- og
socialvidenskabelige tilgange er blevet overskygget,
overhørt eller endog anset for at være en slags partsindlæg til fordel for en mindre restriktiv holdning til
brugen af stoffet som rusmiddel. Det gælder fx i forhold til viden om den rolle, politik og lovgivning spiller
for forbruget generelt og for brugere mere specifikt,
herunder muligheden for at få bedre indsigt i, hvordan
det, der af brugere opfattes som rekreativt og nydelsesbetonet brug, kan forstås.
Cannabis er ifølge både international og national
lovgivning klassificeret som et illegalt stof. Herhjemme
har en række skærpelser af kontrolpolitiske tiltag samt
straframme for handel med og besiddelse af cannabis
(hash, pot, skunk) i løbet af det seneste årti haft betydelige implikationer for den måde, cannabis er til stede
i samfundet på, og de måder og midler med hvilke det
søges bekæmpet. Således har ikke mindst den kriminalisering af besiddelse, som blev aktualiseret med
indførelsen af nul-tolerancepolitikken i 2004, medvirket til dels at udviske den hidtidige anerkendte skelnen
mellem 'bløde' og 'hårde' stoffer, dels at al indtagelse af
cannabis - uanset mængde og hyppighed - ifølge loven
anses for misbrug. Ud fra denne logik er de repressive
elementer i cannabispolitikken da også blevet suppleret med retten til behandling via offentligt finansierede
behandlingstilbud. Her kan man imidlertid minde om,
at lovstramninger og straf ikke synes at have de tilsigtede effekter. Således har international forskning ikke
kunnet dokumentere nævneværdige forskelle imellem
lande med en liberal eller repressiv cannabispolitik,
hvad angår forbrug, udbud eller priser, ligesom det

t ikke overraskende, at de fleste cannabisdyrkere går ind for en legalisering af
en billedet ser mere broget ud, når der spørges til hvordan og for hvem.
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fokuserer på cannaoldninger til legalinabis. Den bygger på
interviews med cani Danmark. Måske
nde går langt de fleder deltog i interviewind for en legalinabis. Selvom denne
elt er for legalisering
ser billedet dog mere
mplekst ud, når der
, hvordan og for hvem
egaliseres.

internet-baseret spørgeskema, som
blev besvaret af 560 respondenter.
Resultaterne fra spørgeskemaet kan
læses i STOF nr. 15 og i Frank et
al. (2012).
I det følgende diskuteres cannabisdyrkernes holdning til legalisering af cannabis og deres begrundelser herfor. Vi har lyttet interviewene
igennem med henblik på induktivt
at sammenfatte cannabisdyrkernes
syn på legalisering af cannabis. Vi
fandt tre overordnede temaer i disse
holdninger: civil ulydighed, statskontrolleret cannabis og legalisering af dyrkning af cannabis. Disse
temaer vil vi gennemgå i denne artikel.

Interviewpersonerne består af 35
mænd og 7 kvinder, der spreder sig
aldersmæssigt fra 18 til 71 år. De
dyrker primært til eget forbrug, det
vil sige fra et par planter i vindueskarmen til 10-20 planter i baghaven.
Enkelte af de interviewede havde
dog mellem 50 og 100 planter. De
har dyrket i kortere eller længere tid,
og alle har – på nær to – et eget forbrug af cannabis. De kvalitative interviews rummer mange forskellige
temaer, men i denne artikel fokuserer vi på holdninger til legalisering.
De kvalitative interviews indgår
som den ene del af et større projekt
omkring cannabisdyrkning i Danmark: Projektet består også af et

Civil ulydighed
En kerneproblematik for interviewpersonerne i undersøgelsen er,
at de gør noget, der er kriminelt,
hvad enten de ryger eller dyrker cannabis. Som Carsten på 66 år siger:
Bagsiden af cannabisforbruget er
den kriminalitet, der følger med … Og
det har jeg det skidt med. Den eneste
måde man kan komme kriminaliteten
til livs, omkring hashen i hvert fald, det
er at legalisere den. Der bliver dyrket
så meget, og det er rimelig god kvalitet.
Så det kunne sagtens dække markedet,
men det er ulovligt. Der er også mange,
der siger, at det tør de ikke. Selv er jeg
også meget forsigtig med at dele ud. Det
gør jeg kun til folk, jeg kender og er helt
sikker på.
Generelt betragter interviewpersonerne i undersøgelsen – inklusiv
Carsten – ikke sig selv som kriminelle og synes grundlæggende ikke,
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andre STOF-artikler:
Nr. 15, 2010: Hjemmedyrket cannabis - dyrkernes egne erfaringer og perspektiver.
Nr. 16, 2010: Selvmedicinering i det skjulte.
Nr. 19, 2012: Danske cannabisdyrkeres syn på legalisering.

stadig mangler at blive set, at en tiltagende repressiv
politik får markedet til at gå i sig selv og forsvinde (fx
Kilmer, 2002, Room m.fl. 2008). Det er ikke desto
mindre interessant at se nærmere på, hvorfor de repressive tiltag herhjemme hverken synes at have været
i stand til at afholde folk fra at købe og bruge, men
heller ikke fra at dyrke cannabis. Måske endda snarere
tværtimod, som det vil fremgå.

Nye tider, nye fænomener, nye metoder
Indtil starten af det ny årtusind udgjorde hash importeret fra ikke-vestlige lande suverænt hovedparten af
den cannabis, der fandtes på de europæiske markeder.
Marokko ser stadig ud til at være hovedleverandør
af den cannabis – hovedsagelig i form af hash – der
indføres og omsættes på det danske såvel som det
skandinaviske marked. I Holland, Belgien og England
skønnes det, at mere end halvdelen af den cannabis,
der omsættes, er lokalt produceret, mens der efterhånden nærmest er tale om selvforsyning i USA, Canada,
Australien og New Zealand (Potter, Bouchard &
Decorte 2011).
Grunden til eller forudsætningerne for skiftet fra
udenlandsk produceret hash til lokal eller hjemlig produktion af pot, også kendt under betegnelsen 'importsubstitution', skal findes i flere forhold. Det vejer
dog utvivlsomt tungt i vægtskålen, at de risici, der er
forbundet med transport og indførsel over landegrænser, kan reduceres ved, at dyrkningen foregår lokalt.
Til gengæld stilles der visse krav til produktet, dets
kvalitet og styrke, men også til stabile og tilstrækkeligt
store forsyninger. I den forbindelse har udviklingen
af stadigt mere intensive og avancerede dyrkningsmetoder med anvendelse af teknologisk udstyr samt
fremavlen af nye sorter været afgørende. Ikke bare for
kommercielle og profitorienterede stordyrkere, men
også for dem, der dyrker i det små til eget forbrug.
Ligesom besiddelse og distribution af cannabis er
forbudt, er det også forbudt at dyrke cannabis. Dyrkning af cannabis til brug som rusmiddel har været
kendt herhjemme siden 1960’erne. Det er en relativt
hårdfør og nem plante at dyrke også under vores himmelstrøg, og selv uden særlig pasning og pleje giver
udendørsdyrkede planter et pænt udbytte. I modsætning til de nye former for indendørsdyrkning, hvor der
kan høstes helt op til 5-6 gange årligt, giver traditionel
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udendørsdyrkning kun mulighed for én høst pr. år.
Det øgede fokus på betydningen af den vækst,
som den hjemlige cannabisdyrkning udviser i mange
lande, har især været rettet mod dyrkere, der bedriver kommerciel stordrift. Det er imidlertid vigtigt at
anerkende, at cannabisdyrkere udgør en langt mere
heterogen gruppe, hvis motiver ikke bare er drevet af
ønsket om at tjene penge. Således har en række nyere
studier – herunder vores egen undersøgelse fra 2008
– vist, at ikke-kommerciel dyrkning i det små ser ud til
være et udbredt og stigende fænomen (Potter, Bouchard & Decorte 2011).
Som det fremgår af studier af cannabisdyrkning
i Europa, er der store sammenfald både mellem den
måde, der dyrkes på i Belgien, Holland, England,
Danmark og Finland, men også hvad angår formålene
med hjemmedyrkning, som typisk begrundes med
henvisning til forsyning af eget og venners forbrug og i
mindre omfang til medicinsk brug. Desuden forklares
hjemmedyrkning med hensynet til selv at have kontrol
over dyrkningsprocessen og dermed over det produkt,
man indtager. Ligeledes fremhæves det faktum, at
hjemmedyrkning til selvforsyning betyder, at man
kan undgå kontakt med kriminelle miljøer og/eller at
understøtte organiseret kriminalitet.
Betingelserne for at dyrke i det små er imidlertid
ikke de samme i de forskellige lande. Fx er det tilladt
at dyrke få planter til eget rekreative brug i Belgien,
ligesom der i Holland kan opnås tilladelse til at dyrke
til eget medicinske brug. Og mens det i Danmark er
tilladt at købe og forhandle frø, anses det i Finland for
en strafbar handling. Hvilke tværnationale ligheder og
forskelle, der ellers gør sig gældende, og hvilken betydning det har for den dyrkning, der foregår i forskellige
lande, er genstand for den nye, internationalt anlagte
undersøgelse, som Danmark nu deltager i. ■
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World Wide Weed - globale og lokale netværk
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På sitet www.worldwideweed.nl kan
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Den danske undersøgelse løber fra 1. oktober 2012 til 31.
marts 2013. Link til undersøgelsen findes på
www.crf.au.dk og www.worldwideweed.nl.
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Cannabis-antologien belyser, hvordan vi
undersøger betydningen af den skærpede,
og overvejende negative, opmærksomhed
på cannabis. Danmark har indført en nultolerancepolitik for besiddelse og brug af
rudmidlet, strafferammen er blevet udvidet, cannabis sidestilles nu med ’hårde’
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år er der dog kommet et øget fokus på,

dan samfundets nye indstilling til can-

at rusen kan vare ved i form af psykiske,

nabis kommer til udtryk. ■
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