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Útdráttur 

 

Ákveðnar áherslubreytingar virðast eiga sér stað varðandi aukna getu þjóða til þess að nýta 

sér náttúruleg efni í meira mæli og betri framleiðslutækni við gerð afurða. Iðnaðarhampur 

er náttúrulegt hráefni sem hefur þá eiginleika að getað komið í stað margra 

óumhverfisvænna efna sem eru notuð í stórum mæli í dag. Framleiðsluferli hans er einnig 

umhverfisvænt og því áhugavert að skoða hvort Íslendigar geti tileinka sér þessa plöntu. 

Rannsóknarspurningin er því eftirfarandi: Hverjir eru möguleikarnir í ræktun 

iðnaðarhamps á Íslandi og hvernig getur skapandi iðnaður stuðlað að nýtingu hráefnisins á 

skynsaman og árangursríkan hátt? Til þess að svara spurningunni er farið yfir sögu 

iðnaðarhampsins og skoðað mikilvægi þess að auka enn frekar áhuga almennings á 

hráefninu með það að leiðarljósi að ýta undir skilning á notkun náttúrulegra efna umfram 

annarra. Rætt er við einstaklinga sem hafa unnið að tilraunum við ræktun iðnaðarhamps 

hér á landi og skoðað þá kosti sem geta falist í að framleiða hann hérlendis.Skoðað er 

hvernig Íslendingar geta tileinkað sér iðnaðarhamp og hugsanlega myndað sér sérstöðu í 

vinnslu, meðhöndlun og túlkun á því hráefni meðal annars með hjálp hönnuða, ræktenda, 

fyrirtækja, tilraunarsmiðja og einnig frá samfélagslegum innviðum líkt og skólum og 

styrktarsjóðum. Upplýsingaöflun er mest megnis viðtöl við einstaklinga frá ýmsum áttum 

samfélagsins. Niðurstaðan er sú að Íslendingar þurfa að leggja mun meiri áherslu á að 

tileinka sér náttúruleg hráefni, hvort sem þau eru nú þegar til staðar eða ný, ef við viljum 

verða sjálfbært þjóðfélag sem leggur áherslu á náttúruleg efni umfram mengandi efni. Til 

þess að svo verði verðum við að greina styrkleika okkar og veikleika og vinna í þeim með 

þá þekkingu sem samfélagið býr yfir. Þegar farið er í framkvæmdir sem geta snerta alla 

þjóðina, líkt að tileinka okkur iðnaðarhamp, er mikilvægt að þverfaglegt samstarf ríki á 

milli þeirra sem koma að borði og að samfélagið í heild verði vel upplýst svo 

ábyrgðarfullar og röklegar samræður eigi sér stað . Þannig mun sá tími sem mun taka 

þjóðina að tileinka sér iðnaðarhamp verða vandaðri og skilvirkari.  
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Inngangur 

Miklar kröfur eru gerðar til hönnuða framtíðarinnar hvað samfélagslega ábyrgð varðar. 

Með hönnun sinni geta þeir haft áhrif á viðhorf almennings um mikilvægi þess að kaupa og 

framleiða náttúrulegar sjálfbærar vörur, öllum í hag – ásamt móður Jörð. Við í hinum 

vestræna heimi höfum skapað neyslumenningu þar sem áhersla er lögð á frelsið til þess að 

neyta.  Áhersla er lögð á að stöðug neysla sé nauðsynleg til þess að samfélag okkar eflist 

og þróist.
1
 Þannig hefur verið tekið frá jörðinni mun meira en við gefum og sjáum við nú 

fram á að nýting á auðlindum hennar verður uppurin í nánustu faramtíð.
2
 Bandaríski 

mannfræðingurinn Emilio Moran hefur bent á það að síðustu fimm áratugina hafa tengsl 

okkar Vesturlandabúa við náttúruna gjörbreyst og á sama tíma ógnar lífsmynstur okkar 

vistkerfi jarðarinnar.
3
 Vísindamenn eru einróma um þátt mannsins í hlýnun jarðar og 

sívaxandi framleiðsla á neysluvarningi er stór hluti af því. 
4
 Lausnin gæti falist  í breyttu 

hugarfari þegar kemur að vali okkar á efnum og með auknum áhuga á framleiðsluferli 

hlutanna. Það eru til fjölmörg efni sem hægt er að framleiða á vistvænan hátt. Þessi efni 

geta tekið við af mörgum þeim efnum sem við notum í miklu magni í dag. Iðnaðarhampur 

er vistvænt efni sem hægt er að nýta í framleiðslu vara og getur komið í stað annara efna 

sem eru óumhverfisvæn. Það er mikilvægt að Íslendingar tileinki sér nýtt hugarfar og 

iðnaðarhampur gæti verið hluti af þeirri breytingu. Tilraunir með hampræktun hafa verið 

gerðar hér á landi og tókust þær með ágætum.
5
 Verður þeim gerð skil hér á eftir. Þáttaka 

bænda getur reynst dýrmæt en þar er mikil þekking til staðar þegar kemur að ræktun auk 

þess eru þeir eigendur af góðu landi sem hægt er að nýta við framleiðslu á iðnaðarhampi. Í 

þessari ritgerð verður farið yfir möguleika í ræktun iðnaðarhamps á Íslandi. Auk þess 

verður iðnaðarhampur borinn saman við önnur hráefni sem notuð eru á Íslandi í dag og 

skoðað hvort hann geti átt samleið með þeim. Til þess að hampur verði hluti af íslenskri 

framleiðslu er einnig nauðsynlegt að skoða ferli vöruþróunar og aðstæður til þróunar og 

                                                 
1
 Don Slater, Consumer culture & modernity, Polity press gaf út, Cambridge 1997, bls. 27-28. 

2
 Mark, Townsend and Jason, Burke, „Earth will expire by 2050“, í The Observer, 7. júlí 2002,  sótt 13. 

október 2013, http://www.theguardian.com/uk/2002/jul/07/research.waste  
3
 Sigrún María Kristinsdóttir, „Hugleiðingar um umhverfisvakningu Íslendinga: Fyrri hluti“, í Hugsandi, 24. 

apríl 2009, sótt 9. nóvember 2013,  http://hugsandi.is/articles/hugleidingar-um-umhverfisvakningu-

islendinga-%E2%80%93-fyrri-hluti/ 
4
 Climate changes: How do we know?, National Aeronautics and Space Administration, án dagsetningar, sótt 

12. nóvember 2013,  http://climate.nasa.gov/evidence 
5
 Þóroddur Sveinsson, Uppskera hamps (Cannabis sativa) og hampyrki, án dagsetningar, sótt 13. október  

2013, http://stefania.unak.is/userfiles/file/Greinar%20%C3%9ES/Uppskera%20hamps%20.pdf  

http://www.theguardian.com/profile/marktownsend
http://www.theguardian.com/profile/jasonburke
http://www.theguardian.com/uk/2002/jul/07/research.waste
http://hugsandi.is/articles/author/sigrun-maria-kristinsdottir/
http://hugsandi.is/articles/hugleidingar-um-umhverfisvakningu-islendinga-%e2%80%93-fyrri-hluti/
http://hugsandi.is/articles/hugleidingar-um-umhverfisvakningu-islendinga-%E2%80%93-fyrri-hluti/
http://hugsandi.is/articles/hugleidingar-um-umhverfisvakningu-islendinga-%E2%80%93-fyrri-hluti/
http://climate.nasa.gov/evidence
http://stefania.unak.is/userfiles/file/Greinar%20%C3%9ES/Uppskera%20hamps%20.pdf
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rannsókna á slíku hráefni. Hér að neðan verður farið yfir sögu iðnaðarhampsins í 

alþjóðlegu samhengi og síðan um sögu hans á Íslandi. Farið verður yfir þær aðferðir sem 

gætu stuðlað að framþróun í gerð og notkun á iðnaðarhampi á Íslandi. Að lokum verður 

skoðað hverskonar breytingar þurfa að eiga sér stað svo að notkun á iðnaðarhampi verði 

möguleg. 

Rannsóknarspurningin er því eftirfarandi: Hverjir eru möguleikarnir í ræktun 

iðnaðarhamps á Íslandi og hvernig getur skapandi iðnaður stuðlað að nýtingu hráefnisins á 

skynsaman og árangursríkan hátt? 
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1. Iðnaðarhampur 

Hampur (Cannabis sativa – [L. subsp. Sativa]) er meðal fyrstu jurta sem maðurinn ræktaði 

og nýtti sér til annars en fæðu og var allt fram að 20. öld ein allra mikilvægasta nytjajurt 

heims.
6
 Hampur er sameiginlegt heiti plantna af ættkvíslinni kannabis. Orðið 

iðnaðarhampur er heiti yfir þá tegund kannabisstofnsins sem notaður er til iðnaðar að 

lyfjaiðnaði undanskildum. Iðnaðarhampur og marijúana koma af sömu ættkvísl en hafa 

ekki sömu eiginleika og þjóna því ekki sama tilgangi, þó hefur iðnaðarhampurinn almennt 

ekki verið rétt metin vegna þessara tengsla. Ástæðan er vegna þess að plönturnar mynda 

kannabínóíðum sem kallast Tetrahydrocannabinol eða THC. En þær tegundir hamps sem 

innihalda hátt THC gildi er hægt að nýta sem vímuefni. Í iðnaðarhampi er THC gildið 0,01 

- 0,03% sem er of lítið til þess að hægt sé að nýta sér plöntuna sem vímugjafa en marijúana 

er gjarnan nýtt á þann veg, en í henni er THC gildið 5 - 10% og jafnvel hærra.
7
 

Iðnaðarhampur þarfnast ekki skordýraeiturs né varnar gegn illgresi, einnig er hann laus við 

sveppi. Hann viðheldur súrefnisinnihaldi lofts á fimm sinnum skilvirkari hátt en sami 

hektari af skógi og er þrjá til fjóra mánuði að ná þeim þroska sem þarf svo hægt sé að fella 

hann og nýta í afurðir.
 8

 Þrátt fyrir þessa eiginleika hvarf plantan nánast af 

heimsmarkaðnum á mjög stuttum tíma. Á 3. áratug 20. aldarinnar skilgreindi 

Bandaríkjastjórn allan hamp sem vímuefni og því næst var sett bann á kannabisplöntur. Í 

kjölfarið voru gefin út einkaleyfi á allskyns nýjum efnum, aðalega plastefnum, t.d 

plasttrefjum og nyloni.
9
 Þar á eftir var sú stefna tekin upp í mjög mörgum löndum, einnig 

hér á landi.
10

 Íslenska fyrirtækið Hampiðjan vann allar sínar vörur úr iðnaðarhamp, t.d. 

reipi, poka og allskyns snúrur sem fékk síðan að víkja fyrir plastefnum líkt og nyloni.
11

 

Ódýr framleiðslukostnaður á kostnað mikillar mengunar sem ekki var hugað mikið að á 

þessum tíma verður til þess að þessi nýju manngerðu efni verða gríðarlega vinsæl um víða 

                                                 
6
 Þóroddur Sveinsson, Uppskera hamps (Cannabis sativa) og hampyrki. 

7
 Karth Danelle, „The difference between hemp and marijuana“, í Sciences360, 31. janúar 2008, sótt 12. 

október 2013,  http://www.sciences360.com/index.php/the-difference-between-hemp-and-marijuana-21768/ 
8
 Industrial Hemp, Agriculture and agrifood Canada, 2013, sótt 12. október 2013, 

http://www.agr.gc.ca/eng/industry-markets-and-trade/statistics-and-market-information/by-product-

sector/crops/pulses-and-special-crops-canadian-industry/industrial-hemp/?id=1174595656066 
9
 Joe Martino, „How Hemp Became Illegal: The Marijuana Link“, í Collective evolution, 5. desember 2012, 

sótt 12. október 2013, http://www.collective-evolution.com/2012/12/05/how-hemp-became-illegal-the-

marijuana-link/  
10

 Viðtal 1 (7. nóvember 2013) Viðtal höfundar við Pálma Einarsson. 
11

 Viðtal 6 (26. nóvember) Viðtal höfundar við Ingi Þórðarson sölumaður hjá Hampiðjunni. 

http://www.sciences360.com/index.php/the-difference-between-hemp-and-marijuana-21768/
http://www.agr.gc.ca/eng/industry-markets-and-trade/statistics-and-market-information/by-product-sector/crops/pulses-and-special-crops-canadian-industry/industrial-hemp/?id=1174595656066
http://www.agr.gc.ca/eng/industry-markets-and-trade/statistics-and-market-information/by-product-sector/crops/pulses-and-special-crops-canadian-industry/industrial-hemp/?id=1174595656066
http://www.collective-evolution.com/2012/12/05/how-hemp-became-illegal-the-marijuana-link/
http://www.collective-evolution.com/2012/12/05/how-hemp-became-illegal-the-marijuana-link/
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veröld.
12

 Nú má velta vöngum yfir því af hverju Bandaríkjastjórn steig þessi skref með 

banni á iðnaðarhampi þar sem plantan var á þeim tíma enn gríðarlega vinsæl. Til að mynda 

var bændum í Bandaríkjunum skylt að nýta tuttugu prósent af landsvæði sínu undir 

iðnaðarhamprækt.
13

 Ástæðan fyrir því að ég tek fyrir þessa dramatísku sögu 

iðnaðarhampsins er sú að það er enn þessi neikvæðu tengsl þ.e. milli iðnaðarhamps og 

marijúana sem þarf að afmá. Hér á landi er enn bannað að rækta eða flytja inn 

iðnaðarhamp nema með sérstökum leyfum.
14

 Nú hafa töluvert mörg lönd afnumið þetta 

bann og er notkun á iðnaðarhampi að aukast á ný. Tel ég að það sé nauðsynlegt að 

almenningur og stjórnvöld hér á landi slíti þessi neikvæðu tengsl milli iðnaðarhamps og 

marijúana svo einhver alvöru framþróun á hráefninu muni eiga sér stað. Styrkur plöntunnar 

felst í hversu gríðarlega fjölbreytt hráefnið er, þó er það ekki notað í eins miklum mæli og 

margir vilja. „Fyrir mér er nánast óskiljanleg af hverju iðnaðarhampur er ekki grunnhráefni 

í nánast öllu sem við framleiðum.“
15

 Vegna hágæða trefja og mikils lífmassa er hægt að 

nýta iðnaðarhamp á mjög fjölbreyttan hátt,
16

 t.d. sem eldsneyti, textíl, sem málningu, í mat 

og drykki, byggingarefni, innréttingar, húsgögn, heilsuvörur, skepnufóður, einnota hluti s.s 

glös, diska og dagblöð,  sem pappír, trefjaefni 

margskonar og í bílaiðnað svo eitthvað sé nefnt. 

17
 Ég vil halda því fram að slík planta sem hægt 

er að umbreyta á svo fjölbreyttan hátt geti orðið 

okkur Íslendingum mikils virði þegar kemur að 

því að auka skilning okkar á mikilvægi þess að 

velja náttúrulegar vörur umfram aðrar vörur. Einnig mun iðnaðarhampur auka við 

sjálfstæði Íslendinga þegar kemur að notkun efna við vöruframleiðslu þar sem 

iðnaðarhampur getur t.d. komið í stað plastefna vegna hágæða trefja og svipaðra eiginleika 

þegar kemur að því að vinna úr efnunum.
18

 Þannig dregið úr kostnaði og innflutningi á 

efnum og vörum sem við höfum ekki tök á að framleiða sjálf.
19

 Það sem iðnaðarhampur 

krefst af okkur er frjótt og jákvætt hugarfar okkar allra. 

                                                 
12

 Joe Martino, „How Hemp Became Illegal: The Marijuana Link“.  
13

 Logan Yonavajak, „Industrial Hemp: A Win-Win For The Economy And The Environment“, í Forbes, 29. 

maí 2013,  sótt 12. oktober 2013, http://www.forbes.com/sites/ashoka/2013/05/29/industrial-hemp-a-win-

win-for-the-economy-and-the-environment/ 
14

 Viðtal 1 (7. nóvember 2013) Viðtal höfundar við Pálma Einarsson. 
15

 Sama viðtal. 
16

 Þóroddur Sveinsson, Uppskera hamps (Cannabis sativa) og hampyrki.  
17

 Industrial Hemp, Agriculture and agrifood Canada. 
18

 Joe Martino, „How Hemp Became Illegal: The Marijuana Link“. 
19

 Útskýring:Í sambandi við plastið þá þarf mikið magn af olíu til þess að búa til plast, hráefni sem er ekki til 

hér á landi og því ódýrara að flytja tilbúið plast inn. 

Mynd 1. 

Þversnið af iðnaðarhamp stöngli og helstu vefjum. 

http://www.forbes.com/sites/ashoka/2013/05/29/industrial-hemp-a-win-win-for-the-economy-and-the-environment/
http://www.forbes.com/sites/ashoka/2013/05/29/industrial-hemp-a-win-win-for-the-economy-and-the-environment/
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2. Grænir fingur 

Vorið 2008 var iðnaðarhampi sáð á nokkrum stöðum á Íslandi með það að markmiði að 

skrá vöxt, þroska og uppskeru fimm mismunandi tegunda fræja iðnaðarhamps.
20

 Af 

þessum stöðum kom uppskeran á Tilraunarstöðinni á Möðruvöllum í Hörgárdal hvað best 

út en Þóroddur Sveinsson stjórnaði þeim tilraunum. Plantan þar náð allt að fjórum metrum 

á hæð.
21

 Það sem plantan þarf til að vaxa er áburður, (hér á landi er notast við búfjáráburð), 

sól ásamt tiltölulega góðum jarðvegi. Uppskeran var slegin 

með sérútbúinni saxaravél og því næst látin liggja á jörðu í 

4-6 vikur svo hjúpurinn losni frá trefjunum. Í ferlinu þarf að 

snúa stönglunum margoft. En kjörið er að láta uppskeruna 

liggja á því svæði sem notað er til ræktunar því næst sem 

gerist er að plantan leysir frá sér mikilvæg efni sem eru holl 

fyrir jarðveginn og mun auðvelda plöntunni að taka upp 

næringu við næstu uppskeru. Því næst er efnið tekið til þurrkunar og frekari vinnslu.
 
En til 

þess þarf einnig sérstakar vélar vegna þess hversu plantan er sterkbyggð. Ræktunin gaf af 

sér 7-8 tonn á hektara miðað við þurrefni.
22

 Miðað við magn sem hægt er að rækta á hvern 

hektara og jákvæðra niðurstöðu við ræktun má því álykta að möguleikar séu á notkun 

iðnaðarhamps sem hráefni hér á landi, í vörur fyrir innlenda framleiðslu sem og til 

útflutnings. Pálmi Einarsson iðnhönnuður hefur einnig gert tilraunir með hampræktun 

hérlendis og hefur hann notfært sér reynslu Tilraunarstöðvarinnar á Möðruvöllum við þá 

vinnu. Sáði hann fræjum á land nálægt Heklu og náði uppskeran um 90 sentímetrum svo 

hún tókst ekki sem skyldi en var hann þó ánægður með afraksturinn þar sem hann áttaði sig 

á ýmsum atriðum sem væri hægt að gera betur. Nefnir hann að þó að ræktun hafi skilað 

betri niðurstöðum fyrir austan og norðan, hugsanlega vegna hentugri jarðvegs og betri 

veðráttu, ætti ræktun að getað átt sér stað um allt land. Best er að sá fræjum 1. maí eða 

þegar frost er farið úr jörðu og slá uppskeruna í byrjun septembers og þar með ná einni 

uppskeru á ári. Við lok ræktunar breytist sólargangurinn á Íslandi og nótt verður lengri en 

dagur, vegna takmarkandi magns sólarljóss nær plantan því ekki að mynda fræ til þess að 

                                                 
20

 Þóroddur Sveinsson, Uppskera hamps (Cannabis sativa) og hampyrki.  
21

 Sama heimild. 
22

 Ræktunartækni, Hampa tech: Global warming, án dagsetningar, sótt: 20. október 2013, 

http://halli.len.is/index.php?option=content&task=view&id=5&Itemid=29 

 

Mynd 2. 

Tilraunir til hampræktunar á 

Tilraunarstöðinni á Mörðuvöllum 

http://halli.len.is/index.php?option=content&task=view&id=5&Itemid=29
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sá fyrir næstu uppskeru. Einföld lausn er á þessu að Pálma sögn og vill hann að ræktað 

verði einnig ákveðið magn af plöntunni innandyra sem mun hafa þann tilgagn að bera fræ.  

Fræjunum sem þær plöntur gefa af sér er síðan sáð utandyra. Einnig er fræ plöntunnar nýtt 

í allskyns vörur t.d húðvörur, er vöruþróun með fræin því einnig spennandi kostur. Bætir 

hann við að best þætti honum ef öll uppskeran fengi að vaxa innandyra þar sem þá væri 

hægt að ná 4-5 uppskerum á ári frá hverju svæði fyrir sig. Eru hugmyndir hans um 

svokallaða Edengarða spennandi en þar er hann að leggja til að við nýtum raforku landsins 

til þess að framleiða hráefni innandyra, 

þar á meðal iðnaðarhamp.
23

 Finnst honum 

einkennilegt að hér á landi sé svo mikil 

áhersla lögð á að koma eins mikilli 

raforku í not og hægt er með það að 

markmiði að græða eingöngu af 

raforkunni sjálfri. Ætti frekar að fara 

varlega með hana og nýta skynsamlega og selja ódýrt í verkefni sem skila raunverulegum 

verðmætum til þjóðfélagsins.
24

 

Plantan er það harðgerð að engin þörf er fyrir skordýraeitur eða sveppaeyði.
25

 Vegna þessa 

kemur ekki upp ágreiningur um hvort nota eigi skordýraeitur. Eftir að skordýraeitrið DDL 

(díklór-dífený l-tríklóretan) kom á almennan markað eftir seinni heimstyrjöld fóru bændur 

að nota skordýraeitur í miklum mæli. Upp frá því brutust út miklar efasemdaraddir vegna 

notkunar þessara efna. Náttúrufræðingurinn Edwin Way Teale bendir á að 90% skordýra 

hefur góð áhrif á lífríkið og gætu þessi efni komið lífríkinu úr jafnvægi.
26

 Brynhildur 

Pétursdóttir nefnir í grein sinni Upphaf umhverfisvendar hvernig líffræðingurinn Rachel 

Louise Carson, sem var mikil baráttukona gegn mikilli notkun skordýraeiturs, útskýrir í 

bókinni Silent Spring hvernig sterkustu skordýrin lifa af eitrunina og aðlagast aðstæðum og 

því þurfi stöðugt að grípa til sterkara eiturs. Þessum skilaboðum tókst henni að koma á 

framfæri á yfirvegaðan og sannfærandi hátt sem markaði tímamót í sögu 

umhverfisverndar.
27

 Vegna skrifa hennar, meðal annars, er almenningur í dag mun virkari í 

því að kaupa vörur sem eru ræktaðar á lífrænan hátt þó svo að þess konar vörur séu oftast, 

                                                 
23

 Pálmi Einarsson, „Edengarðar Íslands“,í Kynning á Edengörðum Íslands,13. október 2013,  

sótt 8. nóvember 2013, http://www.geislar.is/images/Edengardar7ForWeb.pdf 
24

 Viðtal 1 (7. nóvember 2013) Viðtal höfundar við Pálma Einarsson. 
25

 Industrial Hemp, Agriculture and agrifood Canada.  
26

 Brynhildur Pétursdóttir, „Upphaf umhverfisverndar“, í Nattura.is: vefur með umhverfisvitund, 5. febrúar 

2013, sótt  9. nóvember 2013, http://natturan.is/greinar/2636/ 
27

 Sama heimild 

Mynd 3. 

Útfærsla Pálma Einarssonar á Edengarði, þ.e. risa 

gróðurhús til ræktunar á hráefnum, t.d. iðnaðarhampi. 

http://www.geislar.is/images/Edengardar7ForWeb.pdf
http://natturan.is/greinar/2636/
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að minnsta kosti enn dýrari en aðrar vörur. Finnst mér þessi þróun sýna fram á hversu 

sterka rödd almenningur hefur í raun á hvernig vara er framleidd. Vil ég því benda á að 

almenningur hefur því líklega meira um það að segja heldur en atvinnulífið sjálft hvort 

planta líkt og hampur verði notaður í meira mæli. Áhugavert er að skoða hvort 

iðnaðarhampur geti átt samleið með öðrum hráefnum hér á landi. Gústaf Jarl 

skógfræðingur hjá Skógrækt Reykjavíkur sér fyrir sér, að því spurður, að ef einhversskonar 

samstarf  yrði á milli nýtingar á innlendu timbri og iðnaðarhampi muni það líklega vekja 

eftirtekta og hugsanlega auka eftirspurn á hráefnunum. Bæði eru þetta náttúruleg hráefni 

ræktuð á skynsaman hátt sem geta búa til umræðu í samfélaginu á mikilvægi þess að velja 

náttúrulega framleiddar vörur umfram aðrar. Í því samhengi leggur hann áherslu á að 

gríðalega mikilvægt sé fyrir okkur sem þjóð að vera sjálfbær um hráefni svo draga megi úr 

mengun vegna innflutnings á hráefnum og vörum.
28

 Vil ég nefna annarskonar dæmi um 

notkun okkar á hráefnum en sú aðferð er að mínu mati þróun sem ber að forðast. Til 

landsins er flutt inn hráefni sem síðan er notað til að framleiða ál.
29

 Eingöngu er lögð 

áhersla á nýtingu orkunnar hér á landi við gerð efnisins, einblínt er á magnið, sem síðan er 

flutt úr landi. Takmörkuð þekking á sér stað þar sem við búum ekki mikið til úr álinu og 

því skapast engin raunveruleg verðmæti, lítil virðisaukamyndun verður því hér á landi af 

framleiðslu okkar af áli.
30

 Tel ég að til þess að samfélagið tileinki sér nýtingu á  

iðnaðarhampi og ræktun á honum eigi ekki að leggja áhersluna á magn hráefnisins heldur 

sköpunina sem verður úr plöntunni. Skapandi iðnaður getur stuðlað að áhuga og breyttri 

samfélagshegðun þegar unnið er að því að tileinka sér hráefni og því er mikilvægt að t.d. 

hönnuðir taki þátt í því ferli frá byrjun. Gott er að hugsa til Dana í þessu samhengi sem 

hafa lítið land og litlar auðlindir en ná þó að spjara sig með ágætum þegar kemur að 

verðmætasköpun. „Kannski vegna þess að hráefnið er ódýrasti hlutinn í því sem þeir 

[Danir] skapa og selja. Hugsunin er það sem fólk borgar fyrir.“
31

 

 

                                                 
28

 Viðtal 7 (11. desember) Viðtal höfundar við Gústaf Jarl. 
29

 „Aluminium Smelting in Iceland : Alcoa, Rio Tinto Alcan, & Century Aluminum Corp“ ArcticEcon, 15. 

febrúar 2012, sótt 10. október 2013, http://arcticecon.wordpress.com/2012/02/15/aluminium-smelting-in-

iceland-alcoa-rio-tinto-alcan-century-aluminum-corp/ 
30

 Viðtal 4 (12. nóvember) Viðtal höfundar við Garðar Eyjólfsson. 
31

 Andri Snær Magnason, Draumalandið: Sjálfshálparbók handa hræddri þjóð, Mál & Menning gaf út, 

Reykjavík, 2006, bls. 50. 

http://arcticecon.wordpress.com/2012/02/15/aluminium-smelting-in-iceland-alcoa-rio-tinto-alcan-century-aluminum-corp/
http://arcticecon.wordpress.com/2012/02/15/aluminium-smelting-in-iceland-alcoa-rio-tinto-alcan-century-aluminum-corp/
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3. Að taka upp þráðinn 

Hampur er heimsþekkt hráefni og framleitt í stórum stíl í löndum líkt og í Kanada, 

Þýskalandi, Frakklandi, Indlandi og Kína svo einhver lönd séu nefnd.
 32

 Sú þekking og 

umhverfi sem þarf til þess að skapa sér sérstöðu í framleiðslu felst í því að hafa djúpan 

skilning á því hráefni sem unnið er með. Sá skilningur getur myndast með greiðri leið að 

uppsprettu hráefnisins, með sterkum innviðum samfélagsins, með góðri blöndu starfskrafts 

og samvinnu milli iðnaðar og stofnanna. Aðgangur að fjármagni er mikilvægur, sem oftar 

en ekki er erfitt að nálgast, sérstaklega á fyrstu stigum rannsókna og þróunar og því er 

mikilvægt að stjórnvöld sjái sér hag í að leggja til fjármagn en einkaaðilar komi seinna inn 

til frekari framþróunar.
33

 Garðar Stefánsson einn af stofnendum saltfyrirtækisins Norður & 

Co. sem staðsett er í Breiðafirði telur að ein af áhrifaríkustu leiðunum til styrkveitinga til 

einstaklinga og sprotafyrirtækja sé í formi hvata, t.d. með því að skapa aðstöðu og aðgang 

að tækjum og tólum. Í Reykjavík er Garðar Stefánsson með skrifstofu í Húsi sjávarklasans. 

Markmið klasans er að efla samstarf nemenda, smárra og rótgróinna fyrirtækja tengdum 

sjávariðnaði.
34

 Þar hefur hann frábæra aðstöðu til þess að taka á móti fólki. Mikilvægt 

finnst honum að getað verið í kringum fólk sem er að vinna að mismunandi hlutum, til þess 

að eiga ekki í hættu á að staðna í frumlegri nálgun við það sem hann er að gera. „Að vera 

alltaf í kringum fólk sem er að gera það sama og þú getur reynst stórhættulegt.“
35

 Nefnir 

hann einnig að það geti reynst mjög tímafrekt og ekki allra að sækja sumar fjárveitingar og 

því í mörgum tilvikum líklega skilvirkasta leiðin sú að lögð sé áhersla á að auka við lágar 

fjárveitingar sem einfalt sé að sækja um, fjárveitingar sem væri þá hægt að sækja um oft. 

Flókið styrktarkerfi getur leitt til þess að fólk fer að eltast við kerfið í stað þess að einblína 

á markaðslegar forsendur og markaðslega eftirspurn.
36 

Samkvæmt Green Paper
37

 er það 

hlutverk stjórnvalda að skapa kjörskilyrði og hvata sem hlúa að sprotafyrirtækjum og 

skapandi iðnaði. Þessi skilyrði geta skapast með tilraunastofum þar sem lögð er áhersla á 

                                                 
32

 Quick list of countries that is legal to grow hemp, Hemp.com, 2013, sótt 10. október 2013, 

http://www.hemp.com/hemp-university/growing-hemp/countries-growing-hemp/ 
33

 Garðar Eyjólsson, Rannsóknarvinna fyrir gerð hönnunarstefnu Íslands, sumar 2010, sótt 11. nóvember 

2013, http://www.honnunarmidstod.is/media/PDF/Honnunarstefna.pdf 
34

 Garðar Stefánsson, Hús Sjávarklasans, Sjávarklasinn, 2013, sótt 1.desember 2013, 

http://www.sjavarklasinn.is/hus-sjavarklasans/ 
35

 Viðtal 4 (26. nóvember 2013) Viðtal höfundar við Garðar Stefánsson. 
36

 Sama viðtal. 
37

 Green Paper er ein tveggja skýrslna þar sem Evrópusambandið hefur unnið hönnunarstefnu fyrir 

sambandslöndin. http://ec.europa.eu/green-papers/  

http://www.hemp.com/hemp-university/growing-hemp/countries-growing-hemp/
http://www.honnunarmidstod.is/media/PDF/Honnunarstefna.pdf
http://www.sjavarklasinn.is/hus-sjavarklasans/
http://ec.europa.eu/green-papers/
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rannsóknir og þróun, stað þar sem fólk úr ólíkum geirum getur komið saman og þar sem 

óhindraður aðgangur er að upplýsingum.
 
Slík umgjörð væri best ræktuð ef skapandi 

iðnaður og tengdar stofnanir væru í nánu sambandi sín á milli.
 38

 Tel ég tilraunarstofur líkt 

og Make By Þorpið bjóða að mörgu leiti upp á slíkan vettvang. Á Make By Þorpið verða 

gerð skil í kaflanum Sköpunarkraftur og hráefnið. Samtal milli skóla og samvinna skóla 

við atvinnulífið er einnig mikilvægt til þess að tengja saman ólík svið.
39

 Listaháskóli 

Íslands leggur áherslu á slíkt samstarf meðal annars með áfanga sem nefnist Stefnumót 

hönnuða og bænda. Þar er lagt áhersla á þverfaglegt samtal milli nemenda í vöruhönnun og 

bændur, með það að markmiði að sameina þessa tvo krafta til þess að auka verðgildi þess 

hráefnis sem þeir framleiða.
40

 Eymundur Magnússon bóndi á Vallarnesi tók þátt í slíku 

verkefni með vöruhönnunarnemum sem virðist hafa gengið mjög vel. Í áfanganum var 

farið í að þróa veitingarstað fyrir Vallarnes sem varð til þess að í framhaldinu fengu 

nemendurnir styrk frá Nýsköpunarsjóði námsmanna til þess að þróa hugmyndina áfram. Er 

þetta gott dæmi um hvernig tengja má saman skóla og atvinnulífið svo tilvonandi hönnuðir 

öðlist þekkingu og reynslu í að skapa úr iðnaðarhampi.
41

 

 

„Sumir hönnuðir eru jafnvel fyrir utan þess sviðs að leysa vandamál og finna 

svör við spurningu spurðri, þeir leggja fram nýjar spurningar, ný sjónarmið 

og nýjar leiðir til þess að sjá fyrir sér hluti. 

Þeir eru færir um að þróa eitthvað sem verður ómissandi partur af 

samfélaginu, eitthvað sem leysir, endurspeglar eða gerir athugasemdir við 

hin hversdagslegu vandarmál: kannski í formi vöru, en stundum sem kerfi 

eða leiðarvísir til að takast á við kunnuglega hluti á annan hátt.“ 

 

Annink E. and Schwartz
42

 

 

                                                 
38

 Garðar Eyjólsson, Rannsóknarvinna fyrir gerð hönnunarstefnu Íslands. 
39

 Sama heimild.  
40

 Stefnumót, Stefnumót hönnuða og bænda, án dagsetningar, sótt 5. október 2013, 

http://www.designersandfarmers.com/project/ 
41

 Námskeið, Stefnumót hönnuða og bænda, án dagsetningar, sótt 5. október 2013, 

http://www.designersandfarmers.com/course/vallanes/ 
42

 Max Bruinsma, „Bright mind, beautiful ideas“,í Items, 25. september 2012, sótt: 21. október 2013, 

http://www.items.nl/2012/9/25/memoriam-ed-annink_EN/ (e. “Some designers are even beyond problem 

solving and finding answers for question asked, they come up with new questions, new viewpoints and new 

ways to look at things. They are able to develop something that makes an essential contribution to society, 

which resolves everyday problems or reflects or comments upon them: perhaps in the form of a product, but 

sometimes a system or guide to tackling familiar things differently.”  Annink E. and Schwartz 

 

http://www.designersandfarmers.com/project/
http://www.designersandfarmers.com/course/vallanes/
http://www.items.nl/2012/9/25/memoriam-ed-annink_EN/
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Eymundur bóndi og kona hans Eygló Björk Ólafsdóttir reka fyrirtækið Móðir Jörð. Þau 

hafa þróað margskonar vörur úr þeim hráefnum sem ræktaðar eru á bænum.
43

 Er starfsemi 

þeirra partur af félaginu Beint Frá Býli, sem hvetur til heimavinnslu og sölu beint frá 

bændum.
44

 Er gríðalega mikilvægt, í sambandi við skoðun mína á iðnaðarhampi og hvort 

framtíð sé fyrir ræktun hér á landi, að vita til þess 

að bændur hafi þennan eldmóð og kraft til þess að 

takast á við ný verkefni. Bændur eiga stór 

landsvæði og búa yfir þekkingu sem getur skipt 

sköpum hvað varðar framtíð iðnaðarhamps á 

Íslandi. Megin hagnaðurinn af því að innleiða nýtt 

hráefni líkt og iðnaðarhampinn þarf ekki eingöngu 

að felast í sölu á hráefninu sjálfu eða þeim vörum sem verða til úr hráefninu, heldur 

störfunum sem skapast þegar unnið eru úr efninu og þekkingunni og menningunni sem 

verður til þegar slíkt hráefni ryður sér til rúms. Í bók Andra Snæs Magnasonar, 

Draumalandið, nefnir hann dæmi um hvernig neitandinn getur upplifað neyslu sína á 

mismunandi vegu. Þar kemur hann inná muninn á því að kaupa frosinn lambahrygg útí búð 

og neyta hans eða lambahrygg frá ákveðnum bónda, fjölskyldu eða bæ. Með því að ná sér í 

afurðina út í búð í umbúðum með engum upplýsingum um uppruna hryggsins glatast 

verðmætar tengingar og þræðir. Gegnsæið hverfur. Tengslin við staðinn getur haft áhrif á 

kvöldstundina og því spurning hvort vert sé að borga aðeins meira fyrir slíkar tilfinningar. 

Stundin þarf ekki að tengjast einni máltíð, á ferðalögum með fjölskyldunni getur verið að 

þú takir útúrdúr úr ferð þinni til þess að kynnast staðnum sem kjötið sem þú nýtur kemur 

frá og þannig ræktað samband þitt við það sem þú neytir.
45

 Þetta dæmi lýsir nokkuð vel 

hvernig ég sé fyrir mér að til verði yfirvegað og skilvirkt samtal meðal almennings til 

iðnaðarhamps strax frá því hann tekur rótfestu í samfélag okkar. Með nándina við hráefnið 

og gegnsæi frá ræktun og framleiðslu vöru til neytandans er líklegt að almenningur sjái 

mikilvægi í því að stuðla að notkun iðnaðarhamps og taka síaukna afstöðu með 

náttúrulegum efnum. Áhugavert er að sjá fyrir sér innleiðingu iðnaðarhampsins í íslenskt 

samfélag með því að skoða fyrirtæki hér á landi sem hafa staðið sig með prýði þegar kemur 

að nýtingu auðlinda okkar og hráefna. Fyrirtæki líkt og Norður & Co. (sem ég nefndi hér á 

undan) sem framleiðir sjávarsalt með aðferð innblásinni af vinnslu á salti hér á landi sem er 

                                                 
43

 Um okkur, Móðir Jörð, án dagsetningar, 5. október 2013, http://www.vallanes.is/um-okkur/ 
44

 Beint Frá Býli, Beint Frá Býli, án dagsetningar, 5. október 2013, http://beintfrabyli.is/is/page/about 
45

 Andri Snær Magnason, Draumalandið: Sjálfshálparbók handa hræddri þjóð, Mál & Menning gaf út, 

Reykjavík, 2006, bls.35-57. 

Mynd 4. 

Beint frá býli. Verslunin Matarbúrið selur 

kjöt frá Hálsi, Sogni og Kiðafelli í Kjós. 

http://www.vallanes.is/um-okkur/
http://beintfrabyli.is/is/page/about
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rekin aftur til ársins 1753. Aðferð sem var þróuð af Íslendingum og Dönum. Í stuttu máli er 

Atlantshafið og öfl jarðhitans nýtt við framleiðslu hráefnisins, sjó er dælt inní stál ílát þar 

sem honum er blandað saman við náttúrulegt heitt vatn. Eftir ákveðin tíma er saltið úr 

sjónum tekið upp úr ílátinu og til frekari vinnslu.
46

 Mikil áhersla er lögð á að hafa ekkert 

eða sem allra minnsta ágengni á náttúruna.
47

 Fyrirtækið hefur það að leiðarljósi að 

fjöldaframleiða umhverfisvæna hágæða vöru á sjálfbæran hátt, þó á samkeppnishæfu verði 

við annað salt. Til þess að ná þessum markmiðum sínum lögðu þeir í mikla vinnu, strax á 

þróunar- og rannsóknarstigi fyrirtækisins, í að fá til 

sín fólk til þess að hanna ferla sem fyrirtækið 

mundi nýta sér.
48

 Þessi hugsun er að mínu mati 

lykillinn að því að flýta fyrir ferlinu á innleiðingu 

iðnaðarhamps hér á landi. Að hönnuðir og aðrir 

komi að málum strax frá byrjun ferlisins svo skýr 

stefna verði tekin og hnitmiðaðar áætlanir gerðar 

sem byggðar eru á rökum við ræktun og vinnslu úr 

hráefninu. Á þennan hátt gátu þeir áætlað hvers konar fyrirtæki þeir vildu byggja upp og 

hvort þau markmið sem voru sett væru ásættanleg. Allt var skipulagt, allt frá umbúðum, 

tengslum við samfélagið, framleiðslutækjum, framleiðsluaðferðum og arkitektúr á húsi. 

„Við erum búinn að eyða jafn miklum tíma í að hanna umbúðir og ímynd fyrirtækisins og 

tók okkur að byggja húsið sem starfsemin er í“.
49

 Þessa miklu vinnu nýtir fyrirtækið síðan 

sem kynningarefni til neytandans með áherslu á gegnsæi. Ferli hráefnisins er útskýrt í 

gegnum texta og myndmál með persónulegri heimasíðu og lifandi bloggi. Þessi nálgun 

finnst mér takast mjög vel til þess að upplýsa neytandann um ágæti hráefnisins svo hann 

geti átt auðveldara með að velja á milli vara eftir því hverjar áherslur hans eru til þessa 

iðnaðar, í þessu samhengi til matvælaiðnaðarins. Þegar unnið er að því að samfélag myndi 

tengsl við nýtt hráefni tel ég þessi miðlun geti hentað þeim fyrirtækjum og einstaklingum 

sem munu vinna með iðnaðarhamp, vonandi með það að leiðarljósi að sanngjörn umræða 

skapist í samfélaginu um starfsemi þeirra og hráefnið á skilvirkan og sanngjarnan hátt. 

Garðar kemur inná mikilvægan punkt þegar hann segir að áður en hugað er að sérstöðu 

verði fyrst að komast að kjarnanum í nýsköpunarferlinu, í aðferðafræðinni af hverju sé 

                                                 
46

 Garðar Stefánsson, The Process. Norður salt, án dagsetningar, sótt 11. nóvember 2013, 

http://www.nordursalt.com/the-process.html 
47

Garðar Stefánsson, We believe in true craftmanship, Norðut Salt, án dagsetningar, sótt 11. nóvember 2013, 

http://www.nordursalt.com/index.html 
48

 Viðtal 4 (26. nóvember 2013) Viðtal höfundar við Garðar Stefánsson. 
49

 Sama viðtal. 

Mynd 5. 

Verksmiðja Norður & Co. í Breiðafirði.  

http://www.nordursalt.com/the-process.html
http://www.nordursalt.com/index.html


 
16 

verið að þessu. Finna síðan þessa tilfinningu sem drífur mann áfram og einhvern veginn að 

reyna að miðla henni í gegnum þá vöru eða þjónustu eða hvað sérstöðu sem er verið að 

bjóða uppá. Sérstaðan þarf að vera eitthvað sem fólk tengir við og kannski skapar fyrst og 

fremst stemmingu, eins konar upplifun á því sem þú ert að gera.
50

 Garðar gerir sér grein 

fyrir markaðnum, að salt sé eitt aðgengilegasta hráefni í heiminum og því mikilvægt að 

getað myndað sér sérstöðu. Telur hann að flestir líti á salt bara sem salt. Sér hann ótrúlega 

mikil tækifæri þar að getað breytt því viðhorfi. Við segjum alltaf að „salt er ekki bara 

salt“.
51

 Notkun á iðnaðarhamp í heiminum er sívaxandi og getur orðið aftur gríðalega 

mikilvægt hráefni. Hægt er að vinna iðnaðarhamp á fjölbreyttan hátt og sé ég því fyrir mér 

mikla möguleika í þeim efnum hvað varðar fjölbreytni í sérstöðu þess fyrirtækis sem 

tileinkar sér iðnaðarhamp. Er það í höndum manna hvers fyrirtækis að skilgreina sitt 

sérsvið og túlka veruleikann til nýtingar á iðnaðarhamp. Landfræðileg staðsetning getur 

skipt máli hvað varðar vöxt og uppskeru líkt og þeir, sem hafa staðið að tilraunum á 

ræktun, nefna. Getur því gott land nýst til ræktun utandyra meðan hjá öðrum er t.d. 

aðgangur að miklu rafmagni kostur til þess að ræktun eigi sér stað innandyra. Einnig er 

hægt að velja þann kost að rækta eingöngu fræ og selja til sáningar eða til framleiðslu vara. 

Finnst mér aðgangur að nærliggjandi vinnustofum og fjölbreyttum mannafla vera mikill 

kostur þegar kemur að því að vinna úr hráefninu. Er því gríðalega sterkt að vera í nálægð 

við trausta byggðarkjarna, smáa sem stóra. Ég hef komið inná verðmæti á innlendri 

framleiðslu þegar kemur að menningu og mannauði. Niðurstöður kannana Design Council 

í Bretlandi árið 2005 og 2006 sýna okkur einnig að fjárhagslegur gróði af slíkri stefnu er 

umtalsverður. Þar kemur fram að fyrir hver 100 bresk pund sem fyrirtæki varði í að 

notfæra sér þekkingu á hönnun jók það veltuna um 225 pund eða tæp 42 þúsund á 

núverandi íslensku gengi. Þau fyrirtæki sem lögðu lykiláherslu á hönnun í verkferlinu voru 

tvisvar sinnum líklegri til þess að koma nýrri vöru og þjónustu á markað á síðustu þremur 

árum. Auk þess juku þau fyrirtæki virði sitt sem fjárfestu í skapandi fólki en þau sem drógu 

úr skapandi mannauði minnkuðu að sama skapi virði sitt. Kannanirnar sýndu einnig fram á 

að þau fyrirtæki sem  stækkuðu ört voru tvisvar sinnum líklegri til þess að hafa fjárfest í 

hönnun.
52

  

                                                 
50

 Viðtal 4 (26. nóvember 2013) Viðtal höfundar við Garðar Stefánsson. 
51

 Sama viðtal. 
52

 Garðar Eyjólsson, Rannsóknarvinna fyrir gerð hönnunarstefnu Íslands.  
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4. Sköpunarkraftur og hráefnið 

 

“Ef þú hlustar munt þú gleyma, 

Ef þú sérð munt þú muna, 

Ef þú gerir munt þú læra.” 

Bruno Munari
53

 

 

Norður- og Austurland virðast vera þau svæði sem henta iðnaðarhampinum hvað best til 

ræktunar. Var ég því forvitinn á að vita hvort einhver hentug starfsemi væri þar til staðar 

sem geti tekið á móti slíku hráefni til vöruþróunnar. Í viðtali við Láru Vilbergsdóttur 

verkefnastjóra og Körnu Sigurðardóttur iðnhönnuð hjá hönnunar-, rannsóknar- og 

tilraunarstöðinni Make By Þorpið sem staðsett er á Egilsstöðum, segja þær frá því hvernig 

slík hugmynd varð að veruleika. Á Austurlandi væri mikil flóra af handverksfólki og hefði 

verið í gegnum tíðina. Það hefði flest snúið sér að öðru, en ákveðinn hópur sá sóknarfæri í 

því að virkja slíkt afl aftur. Nýta aftur tæki og tól, leiða 

saman fólk og fyrirtæki, hönnuði og handverksfólk og 

samfélagið með það að markmiði að nýta staðbundið 

hráefni.
54

 Nú í dag er innan Make By Þorpið 

hugmyndarinnar vinnusmiðja, sem kallast Þorpsmiðjan, er 

vinnur einkum með timbur og hreindýraafurðir og síðan 

Make.is sem er tengslanet milli nokkra klasa á Austurlandi, 

þar á meðal Þorpsmiðjunnar ásamt HERE-sköpunarmiðstöð 

á Stöðvarfirði, Frú Láru á Seyðisfirði sem sérhæfir sig í 

þæfðri ull og Álfasteinn sem er stein- og gler- vinnusmiðja 

á Borgarfirði. Tengslanet þessara klasa og heildar 

tengslanet Make by þorpið hafa mikið að segja um þennan 

áhuga sem á sér stað í skapandi hugsun á Austurlandi. „Þetta snýst samt ekki um að segja 

að allir séu hönnuðir heldur að mynda tengingu á milli hönnuða og samfélagsins með 

                                                 
53

 Bruno Munari, Bruno Munari Quotes, Search Quotes, án dagsetningar, sótt 5. september 2013, 

http://www.searchquotes.com/search/Bruno_Munari/1/, (e.“If you listen you forget, If you see you 

remember, If you do you learn.”) 
54

 Viðtal 2 og 3 (9. nóvember 2013) Viðtal höfundar við Láru Vilbergsdóttur og Körnu Sigurðardóttur. 

Mynd 6. 

Vinnustofa Þorpsmiðjunar 

http://www.searchquotes.com/search/Bruno_Munari/1/
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fræðslu, skapa ákveðið hugarfar og skilning á skapandi greinum.“
55

 Hver sem er getur 

síðan tekið þátt eftir eigin getu. Hvort sem það er handverksfólk eða hönnuðir. Það skiptir 

miklu máli að samfélagið sé með en ekki á móti og að samfélagið myndi meðbyr með 

skapandi hugsun.
56

 Mikilvægt er að skapandi iðnaður einangrist ekki heldur hafi áhrif á 

allan iðnað og því eru vinnusmiðjur sem þessar mjög mikilvægar, mikil vinna er lögð í að 

styrkja tengslanetið og á sem fjölbreyttastan hátt og því mun líklegra að til verði ákveðið 

samtal á öllum stigum samfélagsins sem skili sér í aukinni vitund og skilningi á þeim 

verðmætum sem skapandi iðnaður gefur af sér. Max Lamb, hönnuður, listamaður og 

handverksmaður kom til Austurlands sem aðal fyrirlesari á ráðstefnu sem Make by þorpið 

stóð fyrir en hreyfst hann mjög af sköpunarkraftinum á svæðinu. Segir hann eftirfarandi á 

heimasíðu Make By Þorpið: „Það sem ég er mest heillaður af er það að á Austurlandi, 

svæðinu sem við höfum verið að fara um, er að hvert einasta þorp sem við heimsóttum var 

strjábýlt en samt sem áður er þar til staðar meiri sköpunargleði og áhugi á listum og 

menningu en nokkur staðar sem ég hef komið til í heiminum, það er í hlutfalli við 

íbúafjölda „
57

 Samkvæmt Láru og Körnu er Make.is enn í ákveðnu þróunarferli. Tilgangur 

samstarfs klasanna er að markaðssetja Austurland sem skapandi landsfjórðung meðal 

annars til þess að draga að menntað fólk í skapandi greinum sem vill setjast að, að minnsta 

kosti um tíma.  Með því geta verkefni á vegum Make.is verið tíðari og skilvirkari, bæði 

mjög fagleg yfir í að vera verkefni sem allir geta tekið þátt í. Þá er leiðbeint í gegnum 

ákveðið ferli með faglegri og skapandi kennslu og hringnum lokað með sýningu.
58

 

Vinnustofurnar á Austurlandi, þ.e. þær sem ég taldi upp hér að ofan, sérhæfa sig gjarnan í 

ákveðnum hráefnum og sé ég fyrir mér að iðnaðarhampurinn geti orðið partur af einhverri 

þeirra. Er mögulegt að iðnaðarhampurinn dragi að áhugasama einstaklinga sem geta lagt 

sitt af mörkum í framþróun á hráefninu. Einnig er þetta góður vettvangur til þess að hin 

almenni einstaklingur geti komið og fengið að kynnast hráefninu. Lára nefnir að Make.is 

virkar, því það er aldrei neinn rammi sem hugmyndirnar þurfa að passa inní.
59

 Hluti af 

sérstöðu og styrk Make.is er að hafa þessar fjölbreyttu einingar sem auðvelt er að aðlaga en 

hafa stöðugt samtal sín á milli svo hægt sé að sameinast við stærri verkefnum. Ég sé fyrir 

                                                 
55

 Viðtal 3 (9. nóvember 2013) Viðtal höfundar við Körnu Sigurðardóttur. 
56

 Sama viðtal. 
57

 Make, Make it happen; creative thinking conference, án dagsetningar, sótt 15. október 2013, http://make.is/ 

(e. „What i am most fascinated by is that in east iceland, the area that we have been traveling around, each of 

the villages that we visited. They are where sparsely populated and yet there is a great amount of creativity 

and interest in the art and culture than anywhere else in the world I have ever been, proportioned to the 

population“)  
58

 Viðtal 2 (9. nóvember 2013) Viðtal höfundar við Láru Vilbergsdóttur. 
59

 Sama viðtal. 

http://make.is/
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mér fyrirtæki, sérstaklega þau sem eru á fyrstu stigum rannsóknar og þróunar að getað 

stigið inn í slíkt ferli sem Make.is er. Þannig getur það boðið upp á ákveðnar vinnustofur 

eða sameiningu margra og mun það fara eftir stærðargráðu verkefnisins. Þar yrði hægt að 

vinna með efnið en einnig öðlast mikilvæg viðskiptaleg tengsl á skilvirkan og fljótlegan 

hátt. Staðsetningin myndar einnig sérstöðu fyrir Austurland sem vettvang skapandi greina. 

Nemendur við Royal Collage of Art í Bretlandi gerðu sér grein fyrir þessari sérstöðu þegar 

þau komu til Egilsstaða og unnu að verkefnum á 

vegum skólans í samstarfi við Make by þorpið. Segja 

þeir frá því að þeir hafi fengið mikinn innblástur frá 

svæðinu og dýpri skilning á þeim staðbundna efnivið 

sem þau nýttu sér.
 60

 Sú nálgun skilaði annarri útkomu 

af verkum þeirra en ef þau hefðu unnið með sömu 

hráefni heima fyrir.
61

 Iðnaðarhampurinn er talin vaxa 

best á Norður- og Austurlandi og því ákaflega 

mikilvægt að til staðar sé sterkt samfélag, líkt og Austurland virðist vera, sem hefur tök á 

að nýta sér hráefnið til frekari rannsóknar- og þróunarvinnu sem getur síðan skilað sér í 

formi vara. Ræktun iðnaðarhamps er svæðisbundin og vöruþróunin einnig að mínu mati ef 

áhersla er lögð á að samfélagið í heild sinni ætti að eiga þann kost á að kynnast hráefninu. 

Er hægt að leggja þau rök fram að með því móti væri erfitt að brjóta sig landfræðilega frá 

ákveðnu svæði. Vil ég í því samhengi nefna áherslu á gegnsæi framleiðsluaðferða hjá 

Norður & Salt og tengslaneta líkt og Make.is. Með slíku fyrirkomulagi verður 

sköpunarferlið staðbundið en dreifingin á heimsvísu. 

 

 

                                                 
60

 Viðtal 2 (9. nóvember 2013) Viðtal höfundar við Láru Vilbergsdóttur. 
61

 Nemendur við Royal Collage of art, Bureau oddyssey, Make by Þorpið, sótt:10. nóvember 2013, 

http://make.is/bureau-odyssey/ 

Mynd 7. 

Bureau ODYSSEY. Nemendur við 

Royal College of Art.  

http://make.is/bureau-odyssey/
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Lokaorð 

Sú umfjöllun sem iðnaðarhampurinn á skilið er sterkari á meðal almennings nú en áður. 

Tel ég að fræðsla og gagnrýni samfélagsins eigi stóran þátt í þeirri þróun ásamt 

fjölbreytileika og gæðum hráefnisins. Raunhæfir kostir til ræktun iðnaðarhamps hér á landi 

eru talsverðir og tel ég að best væri að sem flestir kæmu að ræktunarferlinu, utan sem og 

innanhús. Aðallega til þess að skapa fjölbreytni í meðhöndlun á hráefninu og þannig 

notkunarmöguleikum. Með þessu tel ég að iðnaðarhampur geti orðið partur af þeim 

náttúrulegu hráefnum sem koma í stað annarra efna við vöruþróun s.s. plastefna. 

Samfélagið mun eiga auðveldara með að tengja sig við hráefnið og þannig er líklegt að 

myndist einhverskonar sérstaða á meðhöndlun og vinnslu. Að tileinka sér hráefni er 

vandasamt verk. Mikilvægt er að allir sem munu koma að máli taki þátt í ferlinu frá byrjun. 

Ekki er skynsamlegt að búa til eitthvert ákveðið ferli sem á að henta mismunandi hráefnum 

heldur gera góð skil á hverju hráefni fyrir sig, þau krefjast þess að verða skilgreind hvert 

og eitt ef þau eiga að stuðla að sjálfbærni og gera okkur gagn. Þó er mikilvægt að taka mið 

af ferlum annarra hráefna til þess að styrkja við þær hugmyndir og væntingar af því hráefni 

sem verið er að skoða. Einnig þarf að svara ákveðnum spurningum sem lagðar hafa verið 

fyrir í upphafi, t.d. hver áhrif hráefnisins geta verið á nærliggjandi samfélög og á landið 

allt, hversu vel við teljum okkur getað nýtt efnið, hver sé hugsanleg sérstaða okkar í 

tengslum við hráefnið, hvort hægt sé að sjá fyrir einhverskonar keðjuverkandi áhrif af slíku 

hráefni, hvort framleiðsluferlið sé endurnýjarnlegt, hvort hægt sé að stuðla að sjálfbærni 

o.s.frv. Stjórnvöld ættu að skilgreina hönnunarstefnu sína vel og vandlega og fara eftir 

henni í einu og öllu, með fjárveitingum til skóla, stofnana, klasa og styrktarsjóða en sleppa 

síðan þar hendinni og leyfa þeim að fara sínar leiðir.
62

 Með því tel ég að einsleitni í 

nýsköpun og valdastýring verði sem minnst. Á fyrstu stigum verkefna þarf vanalega að 

leggja mikið til þróunar og rannsókna og því er mikilvægt að stjórnvöld gefa því skilning 

svo iðnaðurinn nái að dafna vel. Hef ég sýnt fram á með niðurstöðum kannana Design 

Council í Bretlandi að skapandi greinar geta gefið mikið af sér peningalega, menningalega 

og félagslega séð. Geta stjórnvöld því séð hag sinn í því og mikilvægi við að styrkja slíkan 

iðnað í formi fjárveitinga og hvata. Eitt sem skapandi greinar gera hvað best er að minna 

okkur á sögu okkar, menningu, náttúru og auðlindir á nýjan og áhrifaríkan hátt. Allt þetta 

endurspeglast mjög vel í slíkum störfum, hvort sem um ræðir huglæga nálgun eða 

áþreifanlega. Tilraunarstöðvar líkt og Make By Þorpið hafa góð áhrif á samfélagið og 
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 Garðar Eyjólsson, Rannsóknarvinna fyrir gerð hönnunarstefnu Íslands.  



 
21 

vekja eftirtekt á Austurlandi, Íslandi og út í heimi. Þessu kynntist ég eftir að hafa farið 

helgarferð til Egilsstaða til að skoða starfsemina hjá þeim og er ég nokkuð sannfærður um 

að slíkt fyrirkomulag henti ákaflega vel til þess að íslenskt samfélag geti tileinkað sér 

iðnaðarhamp. Tilraunir sína að landfræðileg lega landsins hentar plöntunni og eigum við 

reynslu mikla einstaklinga sem eru óhrættir við að tileinka sér nýja hluti. Mikilvægi 

skapandi iðnaðar er vaxandi meðal samfélagsins og skilningur og áhugi á skapandi hugsun 

er að aukast. Má því þakka aukinni áherslu á að gera skapandi iðnað markvist sýnilegri í 

þjóðfélaginu. Legg ég áherlu á að við tileinkum okkur þess háttar venjur einnig í sambandi 

við iðnaðarhampinn. Við eigum vel menntað og forvitið fólk sem ég er sannfærður um að 

geti komið með nýja og spennandi nálgun í notkun á iðnaðarhampi. Líklega mun nokkuð 

langt um líða áður en iðnaðarhampur ristir jafnt djúpt í sál samfélagsins líkt og ullin eða 

fiskurinn og spurning hvort hann mun einhverntíma gera það, tíminn mun leiða það í ljós. 

Mikilvægt er að flýta sér hægt og gera hlutina vel, leiðin getur verið sá hluti ferðarinnar 

sem er hvað áhugaverðastur. 

Eftir skoðun mína á viðfangsefninu jókst áhugi minn á þeim hráefnum sem við nú þegar 

höfum aðgengi að. Er ofanlega í huga mér hráefni sem nú er lítið nýtt til rannsókna og 

þróuna með það að markmiði að úr verði fullunnin vara. Vil ég vekja áhuga lesandans á 

þörungum, brún-, rauð-, og grænþörungum, hráefni sem ógrynni er til af við strandir 

landsins. Tel ég að gríðalegir möguleikar séu faldir í því hráefni, með áherslu á aukna 

notkun náttúrulegra efna. 
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