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Festivallada med hampa helt uppåt väggarna!

Knappt har Mossagården hunnit tillkännage att deras festival blir av i år igen - trots 
pågående pandemi. Nu kommer nästa nyhet: De kommer att ge sig in i byggbranschen, 
genom att förädla sin egenodlade hampa till byggmaterial! Första steget blir att bygga 
väggarna i gårdens lada med certifierad hampa, så att den kan husera årets artister, 
däribland Ebbot och Julia Frej, som uppträder på Mossagårdsfestivalen den 28-30 
augusti.

I ena längan av Mossagården – den så kallade ladan – håller en nyrestaurerad ståtlig byggnad på 
att växa fram, med robusta och ljudisolerade väggar bestående av hampakalk. Taket är även det 
isolerat med hampahack från den egna gården. Nya ladan kommer att bli festivalens naturliga 
samlingsplats, en ekologisk mötesplats för natur- och matintresserade. Eftersom tekniken med att
bygga upp väggar med hampakalk är ganska ny i Sverige, har ett italienskt proffsteam anlitats. På 
Mossagården hoppas man dock kunna ta hand om processen själv i framtiden: 

- Vi arbetar gärna vidare med det italienska teamet, men ser helst att hampan och kalken är 
svenskproducerad och ekologisk. Därför planerar vi att bygga en egen förädlingslokal 
intill riksväg 11, där vår hampa kan beredas lokalt och förvandlas till byggmaterial i olika 
former, avslöjar festivalgeneral Ebba-Maria Olson.

Enligt Mossagården är hampa framtidens gröda och en pusselbit i en stundande global 
omställning. Ett hektar hampa samlar lika mycket koldioxid som ett hektar regnskog. Men 
ytterligare en pusselbit är det ekologiska jordbruket, där artrikedomen av växter och pollinerare i 
genomsnitt är 50 % högre. Forskning har också visat att kvävet från konstgödsel inte leder till 
samma kolinlagring som det ekologiska. 

- Hampan är ett väldigt klimatsmart byggmaterial, men vi måste också minska 
kemikalieanvändningen. Det är därför som den ekologiska hampan är så viktig. Hampan 
kräver mindre besprutning med bekämpningsmedel, men däremot kan gårdar bespruta 
markerna innan sådd. Därför är ekologisk certifiering så viktig - även inom byggsektorn, 
poängterar Ebba-Maria.

________________________________
Mossagården – en kort presentation av hampakalk
Mossagården i Veberöd är en kringbyggd skånelänga byggd år 1811 och under 2020 har restaureringen av ladan 
intensifierats. För att producera hampakalk blandar man skärvorna ifrån hampans stam med kalk och vatten. 
Produkten hampakalk är brandbeständig, resistent mot skadedjur och har förmågan att absorbera och utsöndra 
fukt utan att ta skada. Byggmaterialet ger en termisk stabilitet genom att lagra eller hålla ute värmen på 
sommaren och är ett biologiskt nedbrytbart material som även går att återanvända. Hampakalk bygger på 
naturliga material som leder till ett hälsosamt inomhusklimat och produkten har utmärkta termiska egenskaper.

På Mossagården byggs väggarna med hampakalk mellan 2020-08-07 till 2020-08-13. Det går bra att besöka 
gården under denna tid och boka tid för på visning. 
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