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ONMEGNING AF DANSKE HAMPPLANTER TIT, HASH 

I forbindelse med den nye sags- og opgavefordeling har nogle politikredse udtrykt onske om 

kendskab til "grmnsen" mellem smrloven og straffeloven i sager -vedrorende danske 

hampplanter. 

Narkotikainformationen har i samract med nogle politikredse og de retskemiske afdelinger 

sogt at finde frem til en umiddelbar og acceptabel, vejledende formel under hensyn til kendte 

sagers divergerende analyseresultater om THC-indhold i danske hampplanter.  

Den gennemsnitlige THC-koncentration i danske hampplanter antages at vre ca. 1,5%. 

Den gennemsnitlige THC-koncentration i importeret hash antages at vre ca. 5%. 

I praksis forekommer hampplanterne enten som gronthostede eller som torrede, hvorfor det 

er nodvendigt med 2 omregningsformler som folger: 

1) Beslag af TORREDE hampplanter: 

100 kg hampplanter (uden rod) har en brugsvaerdi pa ca. 35% = ca. 

35 kg. marihuana. 

Hvis THC-giftindholdet er ca. 1,5%, svarer dette til ca. 1/3 af THC- 

giftindholdet i importeret hash. 

100 kg hampplanter svarer saledes til 10-12 kg hash.  

2) Beslag af GRONTHOSTEDE hampplanter: 

100 kg hampplanter (uden rod) har en brugsvxrdi pa ca. 15% = ca. 

15 kg. marihuana. 

Giftberegning er som ovenfor under 1) anfort. 

100 kg. hampplanter svarer salecies til ca. 5 kg. hash.  

Retspraksis viser, at kvantunigramsen mellem anvendelse af srloven og.„ straffeloven ligger 

mellem 10 og 12 kg hash. 

I Danmark [indes endnu ingen retspraksis for domfwldelser, hvor danske hampplanter har 

givet anledning til anvendelse af straffelovens § [91. 
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VEJLEDENDE OMREGNINGSFORMEL FRA DANSKE HAMPEPLANTER TIL HASH. 

I forbindelse med den nye sags- og opgavefordeling har nogle 

politikredse udtrykt onske om kendskab til "gransen" mellem 

sarloven og straffeloven i sager vedrorende danske hampeplanter. 

Narkotikainformationen har i samrid med nogle politikredse og 

retskemiske afdelinger sogt at finde frem til en umiddelbar og  

acceptabel vejledende formel under hensyn til kendte sagers  

divergerende analyseresultater om THC-indhold i danske hampe-

planter. 

Den gennemsnitlige THC-koncentration i danske hampeplanter 

antages at vare ca. 1,5%. 

Den gennemsnitlige THC-koncentration•i importeret hash antages 

at were ca. 5%. 

I praksis forekommer hampeplanterne enten som gronthostede 

• eller som torrede, hvorfor det er nodvendigt med 2 omregnings-

formler som folger: 

1: Beslag af TORREDE hampeplanter. 

100 kg hampeplanter (uden rod) har en brugsvardi pa 

ca. 35% = ca. 35 kg marihuana. Hvis THC-giftindholdet 

er ca. 1,5% svarer'dette til ca. 1/3 af THC-giftindhol- 

det i importeret hash. 

100 kg hampeplanter svarer siledes til ca. 10-12 kg hash. 
ndre afvejning- 
konst., 	2: Beslag af GRONTHOSTEDE hampeplanter. er 12,4% 

intens total- 100 kg hampeplanter (uden rod)"har en brugsvardi pa ca. 
(snit af 340 

15% = ca. 1-5 kg marihuana. Giftberegning er som ovenfor 

anfort. 

100 kg hampeplanter svarer saledes til ca. 5 kg hash. 

Retspraksis viser, at kvantumgransen mellem anvendelse af sar-

loven og straffeloven ligger mellem 10 og 12 kg hash. 

I Danmark findes endnu ingen retspraksis for domfaldelser, 

hvor danske hampeplanter har givet anledning til anvendelse 

af straffelovens § 191. 
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