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Haderslev vil udvikle klimarigtigt cannabis-projekt  

Verdens første cannabisproduktion, som fra start involverer symbiose i en bæredygtig 
udvikling. Det er en vigtig brik i nyt ambitiøst medicinsk cannabis-projekt i Haderslev 
kommune, som kan blive en realitet inden for 1-2 år. 

Flere interesserede investorer mødte i mandags op til 2. møde arrangeret af Haderslev 
Erhvervsråd og Erhvervshus Sydjylland. Her gjorde flere eksperter på området medicinsk 
cannabis de fremmødte investorer klogere på mulighederne for produktion, forarbejdning og 
afsætning i en grøn energisymbiose med Sønderjysk Biogasanlæg. 

Unikt Haderslevprojekt 

Selvom der allerede er etableret flere virksomheder inden for medicinsk cannabis i Danmark – 
specielt på Fyn, så vil et gennemtænkt projekt i Haderslev vise sig at have nogle helt klare 
fordele i forhold til andre virksomheder inden for området. 

’Vi skal tage ved lære af de erfaringer, som allerede er gjort i Danmark, så vi kan skrue et 
projekt ordentlig sammen fra start og minimere unødvendige omkostninger samtidig med, at 
vi får et højkvalitetsprodukt ud i den anden ende. Desuden indarbejder vi en unik symbiose 
med Sønderjysk Biogasanlæg, så vi kan reducere både affald og energispild samt udnytte 
hinandens ressourcer. Det bliver formentlig verdens første symbiose, hvori cannabisproduktion 
indgår’, siger Johan Schmidt, formand for Haderslev Erhvervsråd. 

Klart fortrin for danskproduceret medicinsk cannabis 

Det britiske analyseinstitut Prohibition Partners taler om vækst på 50 mia. euro inden for de 
næste 5 år i Europa og anser Danmark for det land, der har de bedste muligheder for 
afsætning til europæiske patienter. 

’Flere og flere lande indfører ordninger med ordination af medicinsk cannabis, og her har 
Danmark et klart fortrin frem for andre lande: Vi har etableret en produktion i Europa, vi har en 
høj standard både inden for gartneri og pharma og vores lovgivning på området er relativ 
liberal i forhold til produktion og eksport’, siger Rikke Jakobsen, sekr.leder i Cannabis 
Danmark, der er en interesseorganisation for medicinsk cannabis. 

 



 

 

 

 

Derudover kan den korte afstand til et af de største eksportmarkeder for medicinsk cannabis, 
Tyskland, være en ekstra gunstig for en produktion i Haderslev.  

Stor fordel at være med fra start 

Inden for kort tid går processen i gang, hvor hele projektet skal beskrives og besluttes. De 
investorer, der giver deres tilkendegivelse, vil være med fra start og blive bestemmende for, 
hvordan det skal skrues sammen. 

’Det er en stor fordel at være med fra start, hvor hele projektet beskrives og besluttes. Vi har 
en stor del af investorerne på plads, men plads til flere’, slutter Johan Smidth, som kan 
kontaktes for mere information. 

Yderligere info eller kommentarer: 

Formand for HER Johan Schmidt, 4030 1164, johan@kastvraa.dk 
Sekr.leder Cannabis Danmark Rikke Jakobsen, 2833 4097, rj@cannabisdanmark.dk 


