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Abstract 
 
This report seeks to investigate the possible solutions that the implementation of hydroponic 

systems can create in an urban context - we have been in contact with several projects where 

hydroponic systems have created some kind of a social connection between people, which we 

will analyze and discuss with information we have acquired through interviews. Furthermore 

we will shine a light on how a hydroponic system works by analyzing a few selected key 

components in order to establish a technical understanding of the system. The system analysis 

will be constructed through information acquired from Søren Binderup Madsen - a hydroponics 

enthusiast, whom we visited in Skanderborg, Denmark. We have chosen to limit ourselves to 

only one of his systems for our analysis. For us to discuss the social possibilities urban 

gardening creates, we have gathered information through interviews - and the chosen case is 

an establishment in New York, to be more exact the establishment is in Harlem and it’s called 

‘Harlem Grown’. The main goal of Harlem Grown is to educate school kids, and involve local 

troubled individuals in the process of creating something new - something green.  
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Introduktion 

“Det’ er køer. De virker på den måde... Man kommer mad ind dér, og så kommer der 

mælk ud i dén ende… Det er ligesom en maskine. Ja, og det her midt imellem - det blir’ 

så til kød. Og hvis man hakker det - så blir’ det til hakkekød, og hvis man ikke hakker 

det - så blir’ det bare til kød” (Christensen, 1988) 

 

Således proklamerede skuespilleren Jesper Christensen famøst, i den efterhånden kult 

stemplede serie “Nana”. Afsnittet omhandler en københavnsk børnehave der er på ekskursion 

i et landbrug, og både børn og pædagoger er på komplet udebane. Selvom det foregår på bedste 

overspillede vis, så opsummerer det stadig en vigtig og relevant pointe. Hvor kommer maden 

fra? Vi vil i denne rapport forsøge at belyse de tekniske aspekter, af et hydroponisk system, og 

dernæst diskutere og vurdere om hvorvidt det kan agere samlingspunkt, og danne ramme for 

viden og information i det urbaniserede miljø. Den hydroponiske teknik hvor jord er hensat, 

skaber mulighed for logistiske tiltag, der ikke er mulige med konventionel dyrkning. For at 

belyse teknikken besøgte vi ‘Impact Farm’, der med sin placering midt i det nørrebroske byliv, 

beviser hvordan det kan muliggøres at skabe et grønt samlingspunkt - og i dette tilfælde ved 

hjælp af hydroponik. Da ‘Impact Farm’ er et tidsbegrænset mobilt projekt, fangede vi dem først 

i nedpilnings processen, og det var derfor ikke muligt at opnå viden om de tekniske aspekter af 

det hydroponiske system. I den anledning blev der etableret kontakt til hjemme-entusiasten 

Søren Binderup Madsen, der med sit hydroponiske system skabte mulighed for en 

systemanalyse. For at belyse et mere socialbæredygtigt perspektiv, er der dannet kontakt til et 

etablissement i Harlem, New York, kaldet ‘Harlem Grown’. Bydelen i New York anses som 

værende et tørlagt sted med hensyn til friske afgrøder og derfor opstår der et videnshul -  termet 

“Food Desert” kan derfor bruges omkring bydelen (Harlem Grown, 2016). Idéen med 

konceptet er at inddrage udsatte individer i en informationsgivende konstellation, hvor samvær 

og tilhørsforhold er sat i højsædet - med den agrikulturelle verden i fokus. 
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Problemfelt 

Ifølge prognoser fra FN vil vi i 2050 være cirka 9,7 mia. mennesker på kloden. Det er en 

befolkningstilvækst på 29 procent i forhold til det nuværende befolkningstal på 7,5 mia. 

(United Nations, 2015). I takt med denne befolkningstilvækst vil vi samtidigt se en stigende 

urbanisering, hvilket i et fremtidigt globalt perspektiv kan gå hen og blive problematisk - med 

blandt andet øget pres på ressourcer og klima, samt forøgede konflikter og migration (Nielsen, 

2015). Selvom Danmark er blandt de mindst urbaniserede lande i Europa, er vi samtidig også 

det land, der oplever størst flytning fra land til by (Eurostat, 2012). I en analyse udarbejdet af 

Danmarks Statistik fra 2016 fremgår følgende: “Affolkningen af landområderne er et tema, 

som ofte er oppe i samfundsdebatten. Befolkningstallet vokser i øjeblikket mest i de større byer, 

mens der er tilbagegang i andre dele af landet. Konsekvenserne af urbaniseringen er 

umiddelbart stærkest i yderområderne, hvor befolkningstallet falder og boliger står tomme, 

mens skoler og butikker lukker. Men også byerne påvirkes, da der her skal skabes boliger og 

stilles service til rådighed i form af skoler, børnehave osv.” (Andersen & Christiansen, 2016). 

Udover boligsituationen der nævnes i DST-analysen, har vi siden industrialiseringen set en 

effektivisering af produktionen af fødevarer, samt forøget transport af store mængder mad med 

jernbane- skibs- og flytransport (RealDania, 2014). Med de nuværende klimaforandringer, der 

påvirker det konventionelle landbrug negativt med blandt andet ekstreme vejrforandringer 

(AgroTech & Dansk Landbrugsrådgivning, 2008) og i takt med den stigende urbanisering, vil 

vi i fremtiden risikere, at opleve såkaldte ‘food deserts’. Med den markante befolkningsstigning 

verden over skal fødevareproduktionen stige med 70 procent for at mætte alle munde – 

alternativt skal nutidens fødevarespild reduceres kraftigt, eller vi skal blive bedre til selv at leve 

af græs og majs i stedet for at bruge det til kødproduktion (Stage, 2016). I rapporten ‘Omstilling 

til en cirkulær økonomi’ udarbejdet af Europa Kommissionen i 2014, argumenteres der klart 

og tydeligt for, at vi skal være bedre til at udnytte og genanvende de ressourcer, som vi har til 

rådighed. Stamcellekød, insektfabrikker og urban farming er nogle af nutidens alternativer, der 

skal afhjælpe på nogle af de fremtidige udfordringer vi går i møde. Med udgangspunkt i den 

ønskede ressourceeffektivitet spiller urban farming en væsentlig rolle. Med ‘food deserts’ hvor 

der blandt andet ikke er adgang til større landbrugsområder er ‘hydroponic farming’ i storbyen 

et eksempel på en mulig løsning (Lillevang, 2017). “Dyrkning af fødevarer i byen er et 

fænomen, der har dybe rødder langt tilbage i historien – men siden industrialiseringen gav os 

mulighed for at effektivisere fødevareproduktionen, har byer og dyrkning været to relativt 

adskilte ting. I dag er dyrkning tilbage i byen – på tage, i parker, i havne, på parkeringspladser, 
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altaner og mange andre steder. Men mens dyrkning i byerne historisk set handlede om at få 

mad på tallerkenen, handler det i dag, i hvert fald i den vestlige verden, primært om livsstil, 

livskvalitet og det gode byliv” (RealDania, 2014).  

 

Denne rapport undersøger det hydroponiske system herunder de tekniske delkomponenter der 

indgår, og diskuterer med udgangspunkt blandt andet i aktuelle udfordringer, hvordan man kan 

kombinere hydroponisk dyrkning eller nærmere et bylandbrug, med det sociale aspekt, hvilket 

ovenstående citat fra RealDania referere til. Et bylandbrug der ikke længere hun omhandler at 

få mad på bordet, men i dag også kan være med til at danne et socialt fællesskab mm. På 

baggrund af ovenstående, er vi kommet frem til følgende problemformulering: 

Problemformulering 
Hvad er et hydroponisk system, og hvilke muligheder skaber dette i en urban kontekst, med 

fokus på socialbæredygtighed? 

 

Arbejdsspørgsmål 
- Hvad er et hydroponisk system, og hvilke tekniske delkomponenter indgår her i? 

- Hvilken betydning har delkomponenterne for hydroponisk dyrkning? 

- Hvordan kan et hydroponisk system anvendes i en urban kontekst, og hvilken 

indflydelse kan det have på socialbæredygtighed?  
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Begrebsafklaring  

Socialbæredygtighed 

Med socialbæredygtighed menes der et stabilt og velfungerende samfund, hvor alle er inddraget 

og berørte af velstanden i samfundet. Socialbæredygtighed består både af oplysning og 

information - som udgangspunkt bliver der sigtet efter ligestilling på mest eklatant vis. Et 

socialbæredygtigt samfund er altså et samfund, hvor den materielle udvikling sker i takt med 

den sociale udvikling (Alternativet, I.D). 

 

Food desert 

Food deserts er en betegnelse for geografiske områder, hvor der er begrænset eller ingen 

adgang til sunde muligheder for mad (primært friske frugter og grøntsager) grundet manglen 

på dagligvarebutikker inden for praktisk afstand (Gallagher, 2011). 

 

Hydroponic farming 

Ved tale om hydroponic farming findes både hydroponik og akvaponik. Begge slags systemer 

går indenunder ‘hydroponic farming’, idet de begge er jordløse systemer. Der er dog forskel 

på næringsmetoden, hvor der i et akvaponisk system bruges fisk og deres afføring til næring 

af planterne (Stage, 2016). I denne rapport tages der udelukkende udgangspunkt i hydro-

ponisk dyrkning, hvor der tilsættes næringssalte i vandet og ingen fisk er til stede i vandet. 

Der vil senere i rapporten blive forklaret hvad et hydroponisk system helt præcist er. 
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Semesterbinding 

I vores semesterbinding har vi valgt at fokusere på de to dimensioner ‘TSA’ og ‘STS’. Vi vil 

her begive os ned i dimensionernes analytiske metoder, når vi forsøger at belyse vores 

problemstilling.  

 

Teknologiske systemer og artefakter 

Teknologiske systemer og artefakter er den bærende dimension i dette semesterprojekt. 

Dimensionen fokuserer på de teknologiske principper, mekanismer, og processer der opstår i 

systemerne, og hvilke effekter disse skaber. Det valgte emne ‘hydroponiske systemer’ vil blive 

belyst gennem en systemanalyse, der vil have til hensigt, at gennemgå og skabe overblik over 

et hydroponisk system, og hvordan dets komponenter er i samspil. Der vil være et særligt fokus 

på de to delkomponenter vækstmedier og næring. 

Subjektivitet, teknologi og samfund 

Den anden dimension der vil blive inddraget i projektet er ‘subjektivitet, teknologi og samfund’ 

(STS). STS dimensionen fokuserer på relationen mellem teknologi, subjektivitet og samfund. 

Mennesket skaber teknologien og i gennem teknologien skaber, og udvikler mennesket sig selv 

og samtidigt det samfund vi lever i, hvilket er et af de bærende pointer inden for kurset. 

Samspillet mellem teknologien og subjektet er fokuspunktet i STS, da samspillet er 

hovedelementet i samfundsudviklingen. Denne dimension bruges til en undersøgelse af, 

hvordan mennesker og teknologien samarbejder, og hvilke relationer dette skaber. Der vil i 

denne dimension blive undersøgt hvordan hydroponiske systemer kan agere et socialt 

samlingspunkt. Efter systemanalysen vil vi i diskussionsafsnittet diskutere hvorvidt et sådan 

hydroponisk system kan anvendes til at fremme bylivet hos bymennesker med udgangspunkt i 

organisationen Harlem Grown. Mere om dette vil vi komme ind på senere i rapporten. 
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Udvidet afgrænsning 

Vi har valgt at afgrænse os til at fokusere på vækstmedier og næring. Disse to fokuspunkter er 

valgt for at kunne berøre vores ønskede problemstilling ved at beskrive hvad et hydroponisk 

system er, og hvilke delkomponenter der indgår, hvilket også er det, som det første 

arbejdsspørgsmål belyser. Årsagen til valget er, at vækstmedier og næring er det vi anser for at 

være de bærende elementer inden for hydroponikkens verden, samt grundet tids- og 

pladsmangel i forhold til projektets ramme ville det blive for omfattende, at inkludere alle 

delkomponenter i samme grad, som vækstmedier og næring. 

 

I forlængelse af dette fravælger vi at inddrage elektroniske delkomponenter såsom 

varmepumpe, temperaturmåler osv. Dette gælder ligeledes også for andre delkomponenter som 

selve reservoiret (vandkarret) og hvilke materialer de forskellige komponenter er lavet af. 

 

Ved analyse af det hydroponiske system med et bæredygtighedsyn, heraf socialbæredygtighed, 

har vi valgt at afgrænse os fra den økonomiske del af bæredygtighedsbegrebet. Vi har derfor 

ikke valgt at se på udbyttet af afgrøder, el- eller vandforbruget osv. Med det sagt, afgrænser vi 

os heller ikke til bestemte afgrøder, men fokuserer på den tekniske del i det hydroponiske 

system, som helhed med et fokus på delkomponenterne -  vækstmedier og næring. Hydroponik 

begrebet bruges ofte i forbindelse med vertikalt landbrug, der primært opererer på en stor skala. 

I og med at vi ikke fokuserer på 

det økonomiske aspekt, bevæger 

vi os i en mellem skala. Det vil 

sige hverken urban gardening - 

de små altankasser i byen - eller 

de helt store vertikale landbrug 

med masseproduktion, større 

økonomiske udbytte mm., (jf. 

figur 1).  

 

Arbejdsspørgsmålene er som nævnt opbygget så vi bedst muligt kan besvare vores 

problemformulering ved først at introducere hvad et hydroponisk system er, og hvilke 

delkomponenter der indgår heri. I arbejdsspørgsmål 2: “Hvilken betydning har 

delkomponenterne for hydroponisk dyrkning?”, inddrages systemanalysen, som er den primære 

Figur 1 
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case i rapporten. Her anvender vi teori og indsamlet viden til at analysere hvilken betydning 

delkomponenterne, som vi har valgt at fokusere på, har for dyrkning i et hydroponisk system. 

Her inddrages teoretisk viden og citater fra interviews af hhv. Thomas Berg og Søren Madsen, 

for at besvare arbejdsspørgsmål 2. Tredje og sidste arbejdsspørgsmål berøre den 

socialebæredygtighed, som der også indledes med i problemfeltet. Her diskuteres hvordan 

urban farming - herunder et hydroponisk system - kan benyttes til at skabe et socialt fællesskab. 

Det er altså vigtigt at nævne, at vi ikke forsøger at sætte hydroponiske systemer op imod andre 

systemer, som for eksempel akvaponik eller konventionelt landbrug, men i denne rapport 

argumentere for, hvad et hydroponisk system er og efterfølgende hvordan det kan anvendes i 

en socialbæredygtig og urban kontekst. 

 

Det socialbæredygtige og urbane aspekt tager primært udgangspunkt i Harlem og Harlem 

Grown. Harlem Grown benyttes som case i rapporten, som et eksempel på, hvordan et 

bylandbrug kan være med til at skabe et socialt forum i et urbant miljø. Harlem Grown er en 

non-profit organisation i Harlem - en bydel i New York City i USA - der inddrager og 

underviser den lokale befolkning bestående af skolebørn, unge, hjemløse, enlige mødre etc, i 

bylandbrug, bæredygtighed og ernæring. Det skal dog nævnes, at Harlem Grown på nuværende 

tidspunkt er i gang med at bygge et mindre vertikalt landbrug i samarbejde med Human Habitat, 

som er designvirksomheden bag Impact Farmen på Nørrebro - med hydroponiske systemer i to 

etager kaldet ‘Impact Farm’. Dette projekt er desværre ikke oppe at køre på nuværende 

tidspunkt, men havde været oplagt at anvende som case, idet Human Habitat er dansk og vi 

allerede har været på besøg i deres Impact Farm på Nørrebro. Organisationen Harlem Grown 

har en stor relevans for projektet idet de inddrager lokalbefolkningen i bylandbrug og 

hydroponiske systemer på en måde, som vi finder interessant. Mere om dette vil komme i 

diskussionsafsnittet. Vi er opmærksomme på, at hvad der bliver konkluderet angående den 

sociale bæredygtighed og urbane kontekst med udgangspunkt i Harlem Grown ikke 

nødvendigvis er gældende for alle byrum.  

 

Som med den økonomiske del er der ligeledes inddraget nogle samfundsmæssige tendenser, 

herunder bæredygtighed i forhold til miljø og cirkulær økonomi, som vi kort berøre, men ikke 

går i dybden med. Disse forhold er altså yderst relevante, men grundet projektets omfang, har 

vi valgt at undlade at belyse dem yderligere. Det ville dog være oplagt at gå videre med i en ny 

rapport, i forhold til dette projekts formål om at vurdere hvorvidt hydroponiske systemer kan 

agere samlingspunkt, og hvordan det kan fungere i en urban kontekst. 
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Som indledning lægges der ud med kort at forklare overordnet hvad et hydroponisk system er 

og efterfølgende gives et indblik i den hydroponiske tidslinje. 
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Hvad er et hydroponisk system?  

Begrebet hydro kommer fra hydor af græsk hvor hydor betyder vand og ponos arbejde. 

Hydrogen er i dag et internationalt sammensætningsled, der betegner vand eller væske 

(Gyldendal, 2009), hvor den kemiske formel også er kendt som H2O - ordret betyder 

hydroponik altså vandarbejde (Bettergrow, 2011). Et hydroponisk system er en måde hvorpå 

man dyrker afgrøder og planter, eksempelvis krydderurter, tomater, meloner mm. Her dyrkes 

der i et andet medie end jord, og der gros ikke udelukkende i vand, hvilket ellers ville forbindes 

med ordet ‘hydroponik’. Hovedprincipperne i et hydroponisk system er, at der dyrkes uden 

anvendelse af jord, samt at næringen optræder i en vandopløsning eller indgår i det alternative 

vækstmedie.   

 

Figur 2 

 
 

Der findes flere typer af hydroponiske systemer. Det hydroponiske system, som ses på figur 2, 

kaldes et ‘drip system’. Hovedprincipperne bag denne form for hydroponisk system er, der 

tilføres næring i et separat kar med vand, - også kaldet vandreservoiret, hvor vandet ved hjælp 

af en vandpumpe cirkulerer rundt i et lukket system. Det næringsrige vand ‘drypper’ via 

individuelle slanger ned til hver plante, og bliver optaget af et vækstmedie som for eksempel 

lecakugler, der ‘suger’ vandet til sig. Planterne optager herefter den mængde næringsrige vand, 

som de har brug for. Det resterende vand løber via et rør tilbage til baljen med vand og vandets 

cirkulation fortsætter på denne måde (Datko, 2012). 
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Historien om hydroponik 

Dette afsnit tjener det formål at give et indblik i den hydroponiske historie, hvor de 

teknologiske udviklinger og løsninger bliver gennemgået i en kronologisk rækkefølge.  

 

Hydroponik og andre alternative beplantnings metoder, kan virke som værende affødt af et 

udviklet og overvejet samfund - det senmoderne samfund, men vi skal meget længere tilbage i 

den agrikulturelle tidslinje for at finde dets fødested. Dette afsnit vil tage udgangspunkt i en 

rapport udarbejdet af organisationen ‘Better Grow Hydro’. Da den benyttede kilde er en 

andenhåndskilde, vil den også blive anskuet kildekritisk. Tidslinjen som Better Grow Hydro 

har lavet, er lavet med det formål at opstille en bod på en messe omhandlende indendørs 

gartnerier (Better Grow, 2011).  

   

Det første sted jordfri dyrkning 

gør sig bemærket, er i den 

ældgamle babylonske kultur, 600 

F.Kr.. Det babylonske folk var 

geografisk placeret, hvor Irak i 

dag er placeret. Man havde 

dengang oprettet de såkaldte 

‘hængende haver’, der i dag 

anses, som værende ét af verdens 

syv underværker. Udførelsen af hydroponik i dette tilfælde, var sket ved bygning af terrasser, 

i samme niveau som bymurene og dermed opbundet afgrøder med støttepæle, for derefter at 

tilføre vand ved hjælp af en mekanisk skrue. Anskues de babylonske hængende haver i et 

teknisk og bæredygtigt perspektiv, er det ikke overraskende grundet tiden, at der ikke indgår 

forurenende komponenter. Systemet udnyttede floden Eufrat, som er en naturlig og tætliggende 

kilde til vand, samt arkimediske skruer til at transportere vandet op i niveau. Denne 

konstruktion kan derfor anskues som, bæredygtig med hensyn til miljøet, da den udnytter 

naturligt lys og den nærvedliggende flod. På den anden side kan der ved udnyttelse af floden, 

være nogle uforudsete konsekvenser for flodens naturlige økosystem. Kigger man derimod på 

den sociale bæredygtighed er det usikkert hvilke borgere, der har haft  beskæftigelsen med at 

drive den mekaniske skrue, samt høstning og opretholdelse af systemet. Det er ikke sikkert at 

systemet har haft en positiv indvirkning på den sociale bæredygtighed, da der kan være social 

Figur 3 
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lav eller høj status forbundet med dette arbejde. De hængende haver i Babylon menes at være 

bygget af Kong Nebukadnesar 2. (605-562 f.Kr.) (Gyldendal, 2009). 
 

Figur 4 

Næste gang hydroponikken 

optræder, er i det gamle 

Aztekerrige, 1100 A.D.. Man 

havde dengang oprettet flydende 

haver ved navn "Chinampas".  

Her anvendes stolper af træ 

nedsat i en saltvandssø, som en 

teknisk løsning til at fastholde 

vækstmediet, der ellers ville blive skyllet væk med tiden. Aztekerne anvendte udover stolper 

også et mudder lag som vækstmedie for afgrøderne, der tjente det formål, at beskytte mod 

saltvandet fra søen, samt fastholde beplantningen. Dette system må altså antages at have været 

bæredygtigt og ikke belastende for miljøet. 

   

Selvom der er mange tilfælde af hydroponik at finde tilbage i tiden, så er det først senere at 

man begynder at forstå planternes opbygning og behov. Leonardo Da Vinci opdager i 1492 

hvordan planter og afgrøder har brug for næring for at leve, og ligeledes hvordan vandet 

forsyner planterne med næringen (Wellbeing, I.D). Leonardo Da Vinci nåede aldrig at udgive 

sine studier, men de er efterfølgende blevet udgivet af andre forskere (BetterGrow, 2011). Det 

er her den tekniske viden omhandlende planters behov bliver grundlagt, som senere vil danne 

base for udviklingen af hydroponiske systemer. Den næste forsker der tager fat i teorien 

omkring næringsbehov og absorbering, er Sir Francis Bacon. I 1627 begynder Sir Francis at 

observere og studere, hvordan planten optager næring gennem dets rødder. Der bliver her lagt 

et fundament for forskning i hvorledes planter er i stand til at gro i andre vækstmedier end 

normal jord beplantning.  

 

I de efterfølgende århundrede når mange forskere langt i vandets og næringens forståelse, og 

som kulmination af dette, opnås en langt større forståelse af plantens opbygning og behov. Alle 

disse studier danner baggrund for, at Dr. William F. Gericke i 1920'erne og 30'erne kan 

fastsætte begrebet "Hydroponics". Som nævnt oppe i introduktionen, så danner Gericke her 
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begrebet på baggrund af de græske ord "hydro" for vand og "ponos" der betyder arbejde - altså 

vandarbejde. 

  

Man er i 1933 nået så langt i forskning af planter, vækstmedier, næring, og vand, at Dennis R. 

Hoagland kan fastsætte en næringsformular, der gør sig gældende for en stor periferi af planter 

og afgrøder. Formularen der går under navnet "Hoagland's Solution" bliver udgivet i 1938, og 

er stadig i dag en basisformular for de fleste næringsløsninger der kan købes. Formularen 

indeholder alle næringsstoffer en plante har brug for i løbet af alle stadier i cyklussen. Disse 

næringsstoffer i en plantes cyklus vil blive belyst senere i rapporten. 

 

Hydroponik har for alvor vist sig at være en viable dyrkningsmulighed, da man under 2. 

verdenskrig grundet logistiske årsager, ikke var i stand til at dyrke grøntsager på den 

konventionelle måde. I løbet af 2. verdenskrig, og senere i konflikterne i Japan, beregnede man 

at der var blevet dyrket 3,6 millioner kg. grøntsager (Bettergrow, 2011). 

 

Figur 5 

I mellem 1960-1965 

opfinder Dr. Allen 

Cooper, den meget 

kendte og stadig måske 

mest brugte 

hydroponiske strategi, 

nemlig NFT systemet 

(Nutrient Film 

Technique). Måden 

systemet afvikles på, er  

ved at man giver 

rødderne tilgang til et vandløb, hvor der hele tiden løber vand igennem, med de næringsforhold 

som planten har brug for. Der er her tale om et cirkulært system, hvor vandet genbruges. 
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Vækstmedier har stadig ikke fået den store opmærksomhed, men i 1969 opfinder den danske 

koncern Rockwool, isoleringsmaterialet rockwool og grodan. Her opdages det, at det er 

eminent som vækstmedie, 

og en ny standard er 

opstået. Ved hjælp af dette 

materiale finder man ud af, 

at det er i stand til at 

opsuge store mængder 

vand og luft, og derved 

næring - hvilket giver de 

optimale forhold for 

rødderne. I forbindelse 

med det forøgede vidensniveau inden for de enkelte tekniske aspekter, opfinder Lawrence 

Brooke i 1976, den første 3-trins næringsformular, “Flora Series”. Formularen er stadig en af 

de mest benyttede næringsløsninger. Fordelen var her, at man havde en pakkeløsning, der 

kunne forsyne planten med en tilrettelagt mængde næringsstoffer, alt afhængig af hvilket stadie 

planten var i (BetterGrow, 2011). Disse nye remedier gjorde det lettere for den gængse 

hjemme-entusiast, at komme i gang med hydroponikken. Siden da har der været en 

eksponentiel kurs inden for den hydroponiske forskning - og dermed viden. 

 

Better Grow Hydro 

Det ovenstående afsnit omhandlende den hydroponiske tidslinje er en rapport udarbejdet af 

virksomheden og blogger siden ‘BetterGrow Hydro’, et havecenter i Pasadena, Californien i 

USA. Rapporten er samlet i forbindelse med en udstilling. Virksomheden har lagt omkring 

140 timer i studiet, og har i denne forbindelse konsulteret mere end 25 store organisationer. 

Rapporten viser de brugte kilder til slut, og var derfor et godt udgangspunkt. Vi er dog 

opmærksomme på at der er tale om en andenhåndskilde. 

  

Figur 6 
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Metode 

Systemanalyse 

For at besvare problemformuleringen “Hvad er et hydroponisk system, og hvilke muligheder 

skaber dette i en urban kontekst, med fokus på socialbæredygtighed?” arbejdes der med 

arbejdsspørgsmål 1: “Hvad er et hydroponisk system, og hvilke tekniske delkomponenter indgår 

heri?”. Her forklares de tekniske dele af et hydroponisk system ved hjælp af henholdsvis viden 

fra et computerstøttet interview med Thomas Berg, et semistruktureret interview med Lasse 

Pedersen fra Den Hydroponiske Køkkenhave (DHKH), samt Søren Madsen fra Skanderborg, 

der er ejer af flere forskellige hydroponiske systemer og andre sekundære kilder såsom: 

Gyldendal, Den Hydroponiske Køkkenhaves hjemmeside og SD Hydroponics (Butik i San 

Diego og webshop med tilhørende blog). Den metodiske tilgang til interviewene beskrives i 

det efterfølgende afsnit ‘interviews’. Tredje og sidste afsnit (diskussion) vil omhandle, hvordan 

hydroponik kan anvendes i et socialbæredygtigt perspektiv i byrummet med udgangspunkt i 

det computerstøttede og narrative interview med Latonya Assanah, drivhus manager i Harlem 

Grown. Dette vil blive belyst af et socialbæredygtighedsperspektiv, hvilket bliver præsenteret 

i afsnittet ‘bærdygtighedprinciperne’ under teori. 

Interviews 

Som en del af feltarbejdet har vi udført et semistruktureret interview med Søren Madsen fra 

Skanderborg, som er privat ejer af flere forskellige hydroponiske systemer, for at få et fysisk 

hydroponisk system at tage udgangspunkt i. Der er yderligere udført to ustrukturerede 

interviews med Mikkel Kjær, en af de to stiftere af ‘Human Habitat’ der har designet Impact 

Farmen på Nørrebro. Derudover er Lasse Pedersen der er tilknyttet Den Hydroponiske 

Køkkenhave i Greve blevet interviewet. Vi har været ude og observere, ladet os inspirere og 

indsamlet information til analyse af hydroponiske systemer. Dette har vi gjort ved at lave 

fotodokumentation af de forskellige komponenter, hvilket bliver understøttet af de udførte 

interviews, som derved danner basis for vores systemanalyse. Vi har ligeledes observeret 

Sørens og Impact Farmens systemer, og fået et billede af, hvordan et hydroponisk system ser 

ud, samt hvilke dele sådan et system indeholder, herunder vækstmedier, næringsstoffer og lys 

mm. Vi har ydermere udført et computerstøttet interview via e-mailkorrespondance med 

Thomas Berg, tilknyttet Den Hydroponiske Køkkenhave i Greve med uddybende spørgsmål 
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omkring hydroponik. Til slut har vi haft et computerstøttet interview i form af et Skype 

interview med Ms. Assanah, drivhus manager for Harlem Grown. Dette foregik ved hjælp af 

spørgsmål omhandlende den sociale kontekst der opstår i et bylandbrug i Harlem, New York. 

  

I det næste afsnit bliver der beskrevet begrundelse og den metodiske tilgang, og eventuel 

teoretiske tanker bag spørgeramme for de nævnte interviews i samme rækkefølge. 

 

Semistruktureret interview 

For at kunne udarbejde denne rapport fandt vi det nødvendigt at finde et konkret system, som 

vi kunne tage udgangspunkt i og analysere. Det har dog været kritisk at finde en person, der 

ville fremvise sit system. Efter flere forsøg fandt vi en person via en facebook gruppe kaldet 

‘Hydroponics DK’. Gruppen består af folk med interesse for hydroponik i Danmark. Søren 

Madsen, en privatperson fra Skanderborg er indehaver af flere hydroponiske systemer, og ville 

med glæde fremvise sit hydroponiske system. Dette interview danner baggrund for vores 

systemanalyse, som er en del af vores empiriske indsamling. Der er opstillet en spørgeramme 

med spørgsmål til ét af de systemer, Søren var indehaver af. Dette system bruges som nævnt 

til rapportens systemanalyse. Selvom et ‘struktureret interview’ lyder mest akademisk, er der 

alligevel blevet valgt ikke at kalde interviewet med Søren Madsen for struktureret, idet der ikke 

blev brugt en slavisk tilgang til spørgsmålene. Dette var ikke muligt med interviewets 

indtræden, idet interviewpersonen på forhånd havde fået tilsendt spørgerammen, og derfor var 

forberedt og besvarede flere at spørgsmålene i begyndelsen af interviewet. For interviewets 

betydning var dette en ulempe idet at der var en tendens til at interviewpersonerne ‘mistede 

kontrollen’, men en fordel i forhold til at interviewpersonen var forberedt og ikke skulle bruge 

tid på at tænke sig om undervejs.  

  

“In structured interviewing, the interviewer asks all respondents the same series of pre-

established questions with a limited set of response categories. There is generally little 

room for variation in response except where open-ended questions (which are 

infrequent) may be used. The interviewer records the responses according to a coding 

scheme that has already been established by the project director or research 

supervisor.” (Fontana og Prokes, 2016). 

  



 

21 

Der blev som før nævnt ikke brugt en slavisk tilgang til spørgsmålene. Ved udførelse af 

interviewet med Søren Madsen kan der derfor argumenteres for et semistruktureret interview 

således: “Bruges om en kontekst, hvor intervieweren benytter sig af en interviewguide. 

Intervieweren har således en række af spørgsmål, der ønskes besvaret under interviewet. 

Spørgsmålenes rækkefølge kan variere, og der er mulighed for at stille uddybende spørgsmål. 

Ofte er spørgsmålene mere generelle end ved det strukturerede interview. Metoden giver 

intervieweren en mulighed for at styre interviewet, samtidig med at deltageren frit kan besvare 

spørgsmålene. Det semistrukturerede interview bruges gerne, hvis der er flere interviewere 

eller hvis man kun har mulighed for at interviewe deltagerne en gang” (Schjødt, 2016). 

  

Denne interview beskrivelse er i overensstemmelse med de omstændigheder interviewet i 

rapporten blev udført på, i og med at der var flere interviewere på interview stedet, og der blev 

brugt en interviewguide (eller spørgeramme) til at læne sig op af. Ydermere var rækkefølgen i 

interviewet varierende, og der var mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Der var plads 

til tænkepauser og opfølgende spørgsmål. Selve teorien og tankerne bag selve spørgerammen 

behandles i det efterfølgende afsnit. 

  

Teoretiske tanker bag spørgeramme med Søren Madsen 

I interviewet med Søren Madsen blev der udført en spørgeramme, som vi havde tilsendt ham 

inden interviewets indtræden. Følgende afsnit vil forklare teoretiske tanker bag spørgerammen 

og spørgsmålene. 

  

Ved udførelsen af interviewet med Søren var der ikke tale om en slavisk tilgang. Spørgeguiden 

blev brugt som spørgsmål, som vi kunne læne os op af. Alle spørgsmål blev besvaret. 

Opbygningen af spørgerammen er opdelt i afsnit. Første afsnit omhandler det etiske, 

interviewpersonens accept og samtykke til dokumentation af interviewet herunder 

fotodokumentation, lyd og/eller film samt hvorvidt interviewpersonen ønsker at være anonym 

eller ej. Efterfølgende efterspørges en præsentation, idet vi ønsker at opnå en forståelse for 

interviewpersonens baggrund herunder beskæftigelse, kendskab til hydroponik mm. Dette er 

ligeledes et komfort spørgsmål, der kan medvirke til at danne ramme for en god opstart på 

interviewet. Der tages herefter udgangspunkt i interviewpersonens hydroponiske system, som 

er det primære formål med interviewet. Her spørges ind til de tekniske delkomponenter og 

erfaringer heraf. Der stilles opfølgende spørgsmål med det formål at få en uddybende eller mere 

detaljeret forklaring. Der kan yderligere stilles ‘sonderende spørgsmål’, hvor intervieweren 
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forfølger svarene, sonderer deres indhold, men undlader at sige hvilke dimensioner der tages i 

betragtning. For at få besvaret så mange spørgsmål som muligt og undgå unødvendige emner, 

der ikke er relevant for rapporten, stilles både direkte og strukturerende spørgsmål. Det er en 

fordel at vente med at rejse disse til senere i interviewet, da interviewpersonen i første omgang 

selv har mulighed for at fremsætte de centrale emner, som interviewpersonen finder vigtigst. 

Tavshed forekommer bevidst i løbet af interviewet. På denne måde får interviewpersonen 

mulighed for at associere og reflektere og derefter selv bryde tavsheden med information der 

kan være betydningsfuldt (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Ustruktureret interview 

I dette projekt er vores ustrukturerede interviews, blevet brugt til dataindsamling, som er en del 

af vores feltarbejde i udarbejdelsen af denne rapport. Der er derfor blevet skrevet feltnoter 

under interviewene samt optaget en lydfil. Spørgsmålene er uformelle og kan variere fra 

interview til interview. Formålet med denne type interview er, at få deltagerne til at åbne sig 

op, og udtrykke sig med deres egne termer (Schjødt, 2016). 

  

Vi valgte at udføre interviewene ustruktureret med Mikkel Kjær fra Human Habitat og Lasse 

Pedersen fra Den Hydroponiske Køkkenhave, da denne type giver et ærligt indblik i 

interviewpersonens verden med vedkommendes egne termer. Udover at stille spørgsmål til 

systemerne, vækstmedier mm., var vi yderligere også interesserede i at høre, hvilket billede de 

selv ønskede at få frem. Til interviewet med Mikkel Kjær på Impact Farm, Nørrebro greb vi 

den første mulige chance til en fremvisning, og var derfor i tidsnød, da farmen blev pakket 

sammen to uger efter vores besøg. Her var en fremvisning af det tekniske system forventet, 

hvor vi på et andet tidspunkt efterfølgende håbede på at kunne udføre et dybdegående 

interview. Interviewpersonen gjorde os opmærksom på, at han forstod vores fremmøde som 

interviewet. Derfor måtte vi få mest muligt ud af situationen og spørge ind til de emner, som 

vi ønskede at få dækket i forhold til projektet. Derfor er betegnelsen for dette interview 

ustruktureret. 

 

Interviewet i Den Hydroponiske Køkkenhave med Lasse Pedersen, blev ligeledes udført som 

et ustruktureret interview. Vi har fundet ud af, at det er vigtigt, at kende sin interviewperson 

inden man skal interviewe dem, og det var i denne kontekst at valget faldt på det ustruktureret 

interview, da dette i vores optik passede bedst til omstændighederne. Det var vores hensigt at 

få begge interviewpersoner til at føle sig trygge ved at fortælle deres egen historie på deres 
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præmisser. På denne måde fik vi forståelse for, hvordan de så dem selv og ønskede at fremstå, 

hvilket kan anvendes til en forståelse af deres relation til hydroponiske systemer og hvilken 

kontekst de oplever disse i. Vi mener ud fra de omstændigheder, som vi havde, at vi har fået 

de bedst mulige historier ud af begge situationer ved hjælp af ustrukturerede interviews. 

  

I det ustrukturerede interview har intervieweren, modsat det strukturerede, ikke udarbejdet et 

interviewskema eller spørgeramme med interviewspørgsmål. Dette giver rig mulighed for 

variation af svar, da spørgsmålene kan forekomme mere åbne end i et struktureret interview. 

Der kan i stedet være fastlagt temaer eller spørgsmål, der er væsentlige at berøre, uden at der 

haves kontrol over svarene. Her er interviewerens rolle at stille uddybende spørgsmål eller 

kommentarer til det sagte, for at få en dybere forståelse samt at kunne holde fast i projektets 

problemstilling (Thisted, 2009). Ved besøg hos Impact Farm og Den Hydroponiske 

Køkkenhave, var der ikke tid nok, eller det store behov for at udarbejde en spørgeramme. I 

stedet havde vi aftalt emner, som vi fandt interessante at spørge ind til. Det er vigtigt igen at 

gøre opmærksom på, at de ustrukturerede interviews var en del af feltarbejdet til indsamling 

og opstart af projektet, hvorimod det semistrukturerede med Søren Madsen er den primære 

case i rapporten. 

  

Computerstøttede interviews 

For at følge op og få en dybere forståelse af de to ustrukturerede interviews har vi yderligere 

udført to computerstøttede interviews via en e-mail korrespondance med Thomas Berg 

(DHKH) og et Skype interview med Ms. Assanah (Harlem Grown). Interviewpersonen Thomas 

Berg, foretrak et computerstøttet interview, da han på denne måde, kunne besvare de tilsendte 

spørgsmål, når det tidsmæssigt passede bedst. En ulempe ved den anvendte metode bestod i, at 

der ikke kunne tages højde for krops- og talesprog (Kvale og Brinkmann, 2009). Denne ulempe 

anses delvist for at være relevant i rapportens sammenhæng, i forhold til de spørgsmål der 

måske ligger uden for interviewpersonens vidensfelt, hvor man sandsynligvis kunne få noget 

ud af kropssprog og ansigtsudtryk. Til diskussionsafsnittet er der blevet udført et Skype 

interview med Ms. Assanah, for at få et indblik i den socialbæredygtige kontekst i et byrum, 

hvilket hænger sammen med sidste del af problemformuleringen: “Hvad er et hydroponisk 

system, og hvilke muligheder skaber dette i en urban kontekst, med fokus på 

socialbæredygtighed?”. 
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Teoretisk tankegang bag computerstøttede interviews med Thomas Berg og Ms. Assanah 

  

“Computerstøttet interview kan udføres via e-mailkorrespondance, der medfører et 

asynkront samspil, hvor intervieweren skriver et spørgsmål og derpå venter på et 

svar..” (Kvale og Brinkmann, 2009). 

  

Denne form for interview kan være nyttig i forhold til stor geografisk afstand mellem 

interviewer og respondent. Ulemperne er dog at begge parter skal være skarpe i deres skriftlige 

kommunikation, da spørgsmål og svar ellers nemt kan misforstås. 

  

Teoretiske tanker bag spørgeramme med Thomas Berg 

Opstillingen af rammen har en væsentlig betydning. I interviewets layout er spørgsmålene 

opdelt i punktform og emner for at give et visuelt overblik. Dette simplificerer ligeledes 

transskriberingsprocessen, da det er opstillet på forhånd. Der gives en introduktion til projektets 

emne, for at interviewpersonen får en forståelse for, hvilket interview han medvirker i. Sammen 

med kontekst spørgsmålet (præsentationen), kan det ligeledes hjælpe med at få ham indført i 

interview situationen, og også give os en forståelse for hans indgangsvinkel til hydroponik. 

Herefter spørges der ind til et allerede eksisterende vidensfelt omkring vækstmedier. Dette er 

med et formål om at skabe en komfortabel ramme for interviewpersonen, idet der spørges ind 

til deres hjemmeside, som der formodes at de har kendskab til. Spørgsmålene om for eksempel 

dansk landbrug og kornproduktion samt det sociale rum i forretningen, er ikke noget, 

hjemmesiden berøre. Derfor gives der til nogle af spørgsmålene en kort indledning, der hjælper 

med at give et billede af hvorfor spørgsmålet stilles. På denne måde kan vi guide 

interviewpersonen i en retning mod det svar vi ønsker, ved for eksempel at nævne det 

miljømæssige perspektiv i forhold til det danske landbrug, i stedet for at nøjes med et kortfattet 

spørgsmål om hans syn på hydroponik og miljø - der sandsynligvis ville give et bredt og ikke 

brugbart svar. Det skal nævnes at projektets formål i løbet af processen har skiftet retning, 

hvorfor det miljømæssige aspekt ikke længere er relevant for resten af rapporten. Der afsluttes 

med en åben opfordring, hvor interviewpersonen har mulighed for at komme med eventuelle 

sidste bemærkninger. På denne måde kan interviewpersonen tale frit og inddrage et hvilket som 

helst emne eller pointering, som interviewpersonen finder relevant at nævne. 
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Skype interview med Ms. Assanah, drivhus manager i Harlem Grown 

Mikkel Kjær fra Human Habitat præsenterede os for Harlem Grown, hvor han informerede om 

at de på daværende tidspunkt var i samarbejde med organisationen. Samarbejdet lyder på at de 

skal bygge et vertikalt landbrug i Harlem, ligesom bylandbruget på Nørrebro (Impact Farm). 

Siden vi hørte om Harlem Grown har vi stræbt efter et interview med organisationen, idet de 

ville være en dækkende case at inddrage, for at besvare sidste del i problemformuleringen 

omhandlende socialbæredygtighed. 

 

Efter en længerevarende e-mailkorrespondance med ansatte i Harlem Grown blandt andet 

Chinonye Otuonye, der er udviklingskoordinator lykkedes det at etablere et Skype interview 

med drivhus manageren Ms. Assanah. Interviewet er sat op med det formål, at få skabt et 

indblik i, hvordan Harlem Grown agerer som socialt samlingspunkt og hvilke muligheder de 

giver lokalbefolkningen i Harlem. Dette indblik etableres ved at spørge interviewpersonen 

direkte og indirekte om hvilke historier og fortællinger hun føler, der udspiller sig i henholdsvis 

lokalsamfundet og i Harlem Grown, samt baggrunden for hendes engagement i organisationen. 

Denne form for interviewfortælling kan også kaldes et narrativt interview, hvilket vil blive 

beskrevet nærmere i det efterfølgende afsnit. Et computerstøttet interview i form af 

videoopkald på Skype, giver mulighed for at mødes synkront i tid og stadig føre en samtale. 

Denne interviewform minder meget om et almindeligt ansigt til ansigt interview, men skiller 

sig ud ved, at der ikke er en fysisk kropslig tilstedeværelse under interviewet. Modsat e-

mailkorrespondancen med Thomas Berg fra Den Hydroponiske Køkkenhave, er der på grund 

af den synkrone tid, mulighed for at stille opfølgende spørgsmål med det samme, hvilket er en 

fordelagtig mulighed for mere dybdegående svar. 

 

  

Teoretiske tanker bag spørgeramme med Ms. Assanah 

Spørgerammen er opstillet med tre hovedpunkter og dertil 2-4 underpunkter.  Der var fokus på 

korte og kontante spørgsmål, da dette formentlig ville give et større udfald for anvendelige 

svar. Der indledes med at spørge ind til anonymitet og tilladelse til at optage samtalen. 

Efterfølgende ønskes en præsentation af interviewpersonens involvering i organisationen 

Harlem Grown. Andet spørgsmål der er nedskrevet i spørgerammen (bilag 8, s. 114), bliver 

besvaret under gennemgangen af præsentationen. Ms. Assanah kom ind på alle de ønskede 

emner, uden at alle spørgsmålene blev nævnt, hvilket var positivt. Spørgerammen blev derfor 

her, ligesom med Søren Madsen, brugt til at læne sig op af, i tilfælde af at interviewet kom af 
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sporet. Efter hendes uddybende svar til første spørgsmål angående hendes opstart i Harlem 

Grown, stilles opfølgende spørgsmål til børnenes muligheder. Når Ms. Assanah holdt pause og 

var færdig med at besvare et spørgsmål, blev spørgsmålene fra spørgerammen inddraget. Alle 

spørgsmål blev besvaret på nær sidste spørgsmål, omhandlende Harlem Growns influens på 

miljøet. Dette blev udeladt, da der var enighed om, at interviewet var blevet tilstrækkeligt 

dækket. Ydermere har vi afgrænset os fra miljøbæredygtighed, hvorfor det heller ikke ville 

have en betydelig relevans. Afsluttende bliver der spurgt om interviewpersonen har nogle sidste 

bemærkninger, da man som tidligere nævnt, kan give interviewpersonen mulighed for at tale 

frit og inddrage et hvilket som helst emne eller pointering, som interviewpersonen finder 

relevant at nævne. Ms. Assanah udnytter denne bemærkning til at takke og samle op. I det 

transskriberede materiale (bilag 8, s. 117) er der blevet skrevet overskrifter til interviewet, for 

at gøre det lettere at arbejde med i rapporten samt at give læseren et bedre overblik. Det er 

ligeledes relevant igen at nævne, at interviewperson og interviewer under hele interviewet 

deltog i en video konversation, hvor begge parter kunne se hinanden via et webcam. I selve 

transskriberingen bliver der derfor undladt at skrive bekræftende ord som: “Ja” og “Okay”, i 

og med dette bliver vist ved ansigtsudtryk, og derfor ikke findes relevant at transskribere. 

Narrative interview 

  

”Narrative interviews fokuserer på de historier, interviewpersonerne fortæller, 

på handlingerne i og opbygningen af deres fortællinger. Historierne kan dukke 

spontant op eller være fremkaldt af intervieweren” (Kvale og Brinkmann, 2009). 

  

Under vores ustrukturerede interview med Mikkel Kjær fra Human Habitat opstod, der en 

fortælling om byen Harlem, New York og organisationen Harlem Grown. Det har derfor været 

relevant at undersøge hvilken betydning disse fortællinger har, samt hvilken viden de kan 

bidrage med i forbindelse med projektet. Fortællingen ses som en naturlig udtryksform, der har 

til formål at formidle en holdning eller videregive viden. ”Fortællinger er en af de naturlige 

kognitive og sproglige former som mennesker forsøger at organisere og udtrykke mening og 

viden gennem.” (Kvale og Brinkmann, 2009).   

 

Efter mødet med Mikkel Kjær blev vi inspirerede til at kontakte Harlem Grown. Gennem dette 

interview fik vi her fik vi et indblik i den sociale kontekst, som hydroponiske systemer kan 

være rammeskabende for. Ved at anskue de fortællinger der opstod i interviewet som beskrevet 
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i bogen “Undersøgelser Videnskabsteori og metode i pædagogiske studier” af Martha 

Mottelson og Lars Mushinsky fra 2017: ”partsindlæg i en verden, der udelukkende består af 

en række ligestillede partsindlæg. Og hvor det enkelte narrativ kan ses som en ligeværdig brik 

i et større puslespil.” Med denne tilgang anvendes fortællingerne, som en vidensbase og 

dermed understøttes forståelsen af hydroponiske systemer, som indvirkende på social 

bæredygtighed, samt understøttende for opfattelsen af det urbane rum, som food deserts.  

 

Interviewproces 

Dette afsnit vil fokusere på den interviewproces vi har haft med de forskellige subjekter. Her 

vil interviewene bliver præsenteret i en kronologisk rækkefølge. Dette er for at give et indblik 

i indsamlingen af empiri, samt hvilken betydning disse har haft for projektets retning og 

afgrænsning. 

 

Under det første interview med Mikkel Kjær fra Human Habitat anvendte han en fortælling om 

byen Harlem og organisationen Harlem Grown til at understøtte projektets muligheder, samt 

dets relevans i en social kontekst. Vi fik her et indblik i at projektet Impact Farm på Nørrebro 

- ikke handler om at udkonkurrere det konventionelle landbrug, men om at give et lokalt urbant 

miljø muligheden for at få et indblik i og viden om agrikultur, som ellers er svær at opnå i det 

urbane miljø, da ubebyggede områder sjældent optræder i denne kontekst. 

 

Gennem vores to interviews med Thomas Berg har vi fået et dybere indblik i de forskellige 

hydroponiske systemers delkomponenter, herunder næring, vækstmedier samt et mere 

personligt indblik i Thomas Bergs egne holdninger og visioner for hydroponik. Det er her også 

vigtigt for os at understrege på vegne af Thomas Berg, at hans personlige holdninger og 

udtalelser ikke er et udtryk for Den Hydroponiske Køkkenhaves værdier og holdninger - hvilke 

vil blive berørt i systemanalysen. Grundet det vidensfelt som Thomas Berg besidder inden for 

næring, vækstmedier, samt hans samarbejdsvillighed, er der baggrund af dette, og vores egen 

forståelse af vækstmedier og næring, som essentielle dele af af et hydroponisk system, samt at 

disse muliggøre dyrkning af afgrøder i et urbant miljø, valgt at fastlægge disse som 

fokuspunkter for rapporten.  
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Efter en længerevarende søgen efter et fysisk system der kunne anvendes til systemanalysen 

blev der etableret kontakt til Søren Binderup, som er indehaver af et hydroponisk system.  

Søren er en hobby dyrker der har eksperimenteret med mange forskellige former for 

hydroponiske systemer, og har gennem denne process erhvervet sig en stor viden inden for 

hydroponik. Sørens viden henvender sig direkte til projektets fokuspunkter, da han gennem 

hans eksperimenter har stiftet bekendtskab med de forskellige former for vækstmedier. Udover 

det har de forskellige former for systemer og beplantninger givet ham et indblik i hvilke former 

for næringsløsninger der kan anvendes i hydroponiske systemer. Dette interview har dannet 

grundlaget for det system, som denne rapport tager udgangspunkt i, og i den kontekst som har 

det været en afgørende faktor for projektets retning. Under interviewet kom Søren også med 

en kommentar, der kan være med til at forklare hvorfor vi havde så svært ved at finde en person 

der ville fremvise deres hydroponiske system: “Det er jo dem der dyrker cannabis, de har jo 

ikke lyst til for mange gæster..”(bilag 5, s. 107). 

  

Det sidste interview der er blevet udført i denne proces er et narrativt interview med Ms. 

Assanah. Gennem dette interview opstod muligheden for at anskue et hydroponisk system i en 

socialbæredygt kontekst, hvor der anvendes primær empiri til uddybelse af dette perspektiv. 

Dette har været en målsætning for projektet siden det første interview med Mikkel Kjær, der 

introducerede dette perspektiv af hydroponiske systemer. Interviewet danner dermed ramme 

for hvilke perspektiver af socialbærdygtighed, der vil blive behandlet i systemanalysen. 

Alternativt ville denne del af projektet kun have taget udgangspunkt i sekundær empiri og 

projektet er hermed blevet styrket ved anvendelsen af den genererede viden. 

   

Som opsummering på metoden er der blevet udført et semistruktureret interview med Søren 

Madsen fra Skanderborg, to ustrukturerede interviews med Mikkel Kjær fra Human Habitat, 

og Lasse Pedersen fra Den Hydroponiske Køkkenhave. Til sidst og som opfølgende - et 

computerstøttet interview via e-mailkorrespondance med Thomas Berg fra Den Hydroponiske 

Køkkenhave. Til slut et Skype interview og narrativt interview med Ms. Assanah (Harlem 

Grown) Selve interviewene vil blive anvendt i rapportens analyse og diskussion. 

Teori 

I dette teoriafsnit vil bæredygtighedsprincipperne blive gennemgået i forbindelse med det 

socialbæredygtige aspekt i projektet. Dernæst vil cirkulære systemer og livscyklusanalyse kort 
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blive behandlet, da det har en vis relevans for projektets formål i en eventuel fremtidig rapport. 

Til slut behandles teorien bag udvalgte tekniske delkomponenter i et hydroponisk system, der 

vil være med til at danne ramme for brugen af dem undervejs i rapporten. 

Bæredygtighedsprincipperne 

For at danne en ramme for vores undersøgelse af bæredygtigheden for et hydroponisk system 

har vi valgt inddrage bogen Sustainability af Margaret Robertson fra 2014. Der tages 

udgangspunkt i præsentation af ”The Three Pillars of Sustainability” også kendt som ”Triple 

Bottom Line”. Dette giver et indblik i tre forskellige fokuspunkter for undersøgelse af 

bæredygtighed. De tre fokuspunkter er environment, economics og equity. Hvilket vil blive 

præsenteret i dette afsnit. Grundet problemformuleringen og rapportens retning er det 

hovedsageligt afsnittet om equity, der anvendes. “Environment” og “economics” afsnittene 

anvendes til refleksion og indblik for at kunne være kritiske, da disse tre afsnit originalt 

optræder i en symbiose.   

Environment: Dette emne omhandler miljøet forstået som levende systemer, der er essentielle 

for planetens beboer - såsom rensningen af luften. Dette er systemer, der skal opretholdes og 

bevares hvis klodens økosystem ikke skal afspores. Dette er anskuet i et globalt perspektiv hvor 

mennesker skal ses som aktive medlemmer af et system, som indgår i et netværk af systemer. 

Hvor disse systemer fremstår, som aktive medlemmer af et globalt økosystem (Robertson, 

2014). 

Economics: Det økonomiske perspektiv anskuer balancen mellem anvendelse og fordeling af 

ressourcer, hvor ønsket er at skabe langsigtede løsninger, der ikke destabiliserer de naturlige 

ressourcers evne til at opretholdes. Dette er under den udfordring at de menneskelig basis behov 

skal være mulige. Er de menneskelige behov ikke opfyldt kan dette anskues, som en økonomisk 

udfordring, hvilket er en motivation for udnyttelse af naturlige ressourcer, hvilket kan skabe en 

bedre levestandard, men dette kan også destabilisere de naturlige ressourcers evne til at 

opretholdes og dermed mindske levestandarder på lang sigt. (Robertson,2014) 

Equity: Dette anses hovedsageligt som social lighed mellem mennesker. Ligheden bliver 

beskrevet som en ensartet levestandard, med lige mulighed for at opsøge de forskellige tilbud 

samfundet stiller til rådighed, om dette er mad, uddannelse, bolig, hospitalsbehandling osv. 

Som en del af ligheden tages der også højde for de geografiske distancer til disse muligheder. 
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Hvis distancen mellem mennesket og muligheden bliver for stor, anses dette som en fratagelse 

af muligheden og der skabes derved en ubalance i ligheden mellem mennesker. (Robertson, 

2014) 

Afsnittet equity vil blive anvendt i analysen til at undersøge hvilke muligheder, der kan opstå 

ved indførelsen af et hydroponisk system i et byrum, samt hvorvidt at dette er med til at til at 

skabe en øget socialbæredygtighe. Dette perspektiv vil også blive anvendt i diskussionen i 

forhold til at belyse hvor den sociale bæredygtighed bliver styrket og hvilke prioriteter og valg 

der er i forbindelse med en implementering af hydroponiske systemer i byrummet.  

Cirkulære systemer 

Dette afsnit består af en kort introduktion til cirkulær økonomi, hvilket bliver præsenteret for 

at understøtte hydroponiske systemer som værende cirkulære. 

Det herskende regime inden for produktion er lineær økonomi, også kendt som ”forbrug og 

smid væk kulturen”. Grundet en voksende velstand og dermed en øget efterspørgsel på 

produkter og fødevarer, er vores ressourceforbrug vokset. Det er derfor relevant at kigge på en 

mere ressourcebæredygtig økonomi (Miljøstyrelsen, 2017). Dette er motivationen for at lave 

et nyt økonomisk system og det er på baggrund af dette, principperne for cirkulær økonomi 

opstår. 

Grundprincipperne i cirkulær økonomi, handler om at forlænge ressourcernes livscyklus. Der 

er altså fokus på genanvendelse og minimering af ressourcer, der ellers ville ende som affald, 

i forbindelse med produktion og distribuering (Miljøstyrelsen, 2017). 

Hydroponiske delkomponenter 

I følgende afsnit vil der blive forklaret teorien bag delkomponenterne der indgår i et 

hydroponisk system jf. arbejdsspørgsmål 1: Hvad er et hydroponisk system, og hvilke tekniske 

delkomponenter indgår heri? Der er afgrænset til at fokusere på delkomponenterne 

vækstmedier og næring. Den teoretiske viden vil blive anvendt og analyseret i systemanalysen 

senere i rapporten. 
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Vækstmedier 

I et hydroponisk system vokser planterne med rødderne i såkaldte vækstmedier. Vækstmedier 

er den hydroponiske erstatning for jord, og det er det dyrkningsmedie, som planterne gror i.  

Mediet er ikke direkte tildelt næring, men hjælper planten og dens rødder med at holde dens 

vægt og stå oprejst. Modsat jord, så holder mediet tilpas rundt om plantens rødder, så planten 

på denne måde får rig mulighed for at optage den rette mængde ilt, næring og vand. Dette er 

alt en hydroponisk dyrket plante har brug for. Ilt, næring og vand bidrager sammen med mediet 

til at sikre væksten omkring rødderne og sørger for at planterne ikke tørrer ud. Dette sikrer en 

succesfuld hydroponisk plantning sammen med andre faktorer som næring og vandforhold, lys 

mm., som vil blive belyst i de efterfølgende afsnit. 

 

Et dyrkningsmedies egenskaber 

 

Et vækstmedie har flere funktioner end bare at støtte plantens vægt og opretholdelse. 

Vækstmedie har yderligere den funktion, at det opsuger vand. I et hydroponisk system er vandet 

tildelt næring, derefter opsuger mediet det næringsrige vand, hvorefter plantens rødder optager 

den mængde, som den har brug for - for at vokse (Home of hydro systems, I.D). 

 

Et dyrkningsmedie består af noget fast stof med et mellemrum eller ‘luftrum’. Disse kaldes for 

porer.  Porerne suger næring til sig, og er lige efter vanding fyldt med vand. I store porer siver 

vandet ud og erstattes af luft. I de små og mellemstore porrer fastholdes vandet 

(kapillærvirkning). Jo mindre porerne er, jo stærkere bindes vandet. I de mellemstore porrer 

kan vandet optages af plantens rødder og kaldes derfor det tilgængelige vand. I små porrer er 

vandet bundet så hårdt, at planterne ikke kan optage det. Et godt dyrkningsmedie har derfor 

mange store porer, så rødderne kan optage ilt til respirationen, og mange mellemstore porrer, 

så planterne kan optage vand. Et materiale med mange porer kaldes “porøst”. Et godt 

dyrkningsmedie vil have en fordeling bestående af ⅓ luft, ⅓ vand og ⅓ faste bestanddele 

(Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg, 2015).  

 

Medierne indeholder yderligere næringssalte, der langsomt optages i planterne, hvilket sikrer 

en optimalt gødet plante. Desuden indeholder de bakterier der er gode for planten, som holder 

det fugtige miljø omkring rødderne i balance (Den Hydroponiske Køkkenhave, I.D) 
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Der findes tre vigtige termer man skal have kendskab til ved valg at et vækstmedie: CEC-

værdien, AFP samt WHC (Lozada, I.D). Disse tre værdier besvares ved skalaerne lav, mellem 

og høj.    

Figur 7 

 
 

Just4Growers 

Det har været kritisk at finde akademiske kilder omhandlende hydroponiske systemer med den 

tekniske viden, vi har skulle bruge. Derfor har vi benyttet os af blogsiden ‘Just4Growers’, et 

online forum for plante dyrkere, til indsamling af empiri omkring vækstmedier. Personerne bag 

bloggen har en teknisk viden gennem artikler, videoer, bøger og praktisk erfaring. Det er altså 

ikke nødvendigvis forskere eller andre autoriserede personer, der er forfattere af artiklerne. Vi 

har valgt at benytte os af kilden, da den har en god beskrivelse af teorien bag blandt andet 

vækstmedier, med begreber som er vigtige at have kendskab til - til vurdering af medier - som 

ikke kunne findes andetsteds.  
 

Næring og vandforhold 

I 1640 laver den belgiske forsker og læge Jean Baptista Van Helmont et eksperiment, hvor man 

lader et piletræ gro i 5 år for at observere vægtforøgelse. Eksperimentet resulterede i en 

vægtforøgelse på 74 kg. Jord mængden var forblevet den samme over de 5 år, og det eneste der 

ellers var tilføjet var vand. Han kunne derfor konkludere, at forøgelsen af bark, rødder og træ, 

måtte skyldes tilførslen af vand. Man begynder her at forstå vigtigheden af vandet. Dette er en 

milepæl for forskning i hydroponik. 

 

CEC (Cation Exchange Capacity) 
På dansk kaldet kationadsorptionskapacitet, er et udtryk for 
et mediets egenskaber og sammensætning. 
 
AFP (Air Filled Porosity) 
Mængden og størrelsen af ‘luftrummet’ i vækstmediet. 
Tidligere omtalt som ‘porer’. 
 
WHC (Water Holding Capacity) 
Mediets evne til at holde på, og opbevare vandet i sig. 
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Til forskel for konventionelle dyrkningsmetoder hvor jord spiller en stor rolle i afgrødernes 

levevis, så har vandet i et hydroponisk system en meget afgørende rolle. Det er her der tilsættes 

den næring der skal skabe vækst, og det er derfor også et kontrolpunkt, hvor mange parametre 

skal opretholdes for at skabe en bæredygtig balance og udvikling. Som udgangspunkt er der en 

række mineraler eller næringsstoffer, der er påkrævede for at fremme afgrødens vækst, når der 

snakkes om næring. De mest indflydelsesrige, også kaldet makronæringsstofferne er 

henholdsvis: nitrogen, calcium, magnesium, fosfor, svovl og kalium. Udover disse er der også 

en række sekundære mineraler, der er påkrævede, men ikke på samme niveau som førnævnte, 

de sekundære mineraler kaldes mikronæringsstoffer og er henholdsvis: jern, zink, kobber, bor 

og mangan (Gericke, 1940). 

De nævnte mineralers betydning for plantens vækst kan i følge Gericke deles op i tre kategorier. 

Først og fremmest er der den primære gruppe, hvis elementer kan optages i store mængder, og 

planten kan ligeledes optage overskydende materiale. Den næste gruppe af elementer kan også 

optages i store mængder, men kun tilsvarende til plantens egentlige behov. Den sidste gruppe 

af mineraler er giftige for planten, hvis mængden overstiger plantens præcise behov. Den første 

gruppe består af kalium, nitrogen, calcium, magnesium, og fosfor. Den næste gruppe består 

udelukkende af svovl. Den sidste gruppe, der som tidligere nævnt er giftig, hvis de eksakte 

mængder overskrides, er bor, jern, mangan, kobber, og zink. I praksis er det værd at bemærke, 

at så længe den tredje gruppe er præcis i mængde bestemmelsen, kan de første to grupper 

anvendes i alle tænkelige kombinationer, da mineralerne ikke er skadelige for planten. 

 

Når næringsbehovene er i orden er det stadig nødvendigt for vandet, at der er den optimale pH-

værdi, da rødderne i tilfælde af enten for meget syre eller base, ikke vil være i stand til at optage 

mineralerne på optimal vis (Gericke, 1940).  

 

Ved hydroponisk dyrkning er det meget vigtigt, at man på forhånd er klar over opbygningen af 

sit vand. Hvis ikke, så kan det blive svært at få de ønskede resultater, da vandet som sagt er en 

meget bærende faktor. Som udgangspunkt vil man i Danmark opleve en tendens til hårdt vand, 

specielt i Københavnsområdet. Hårdheden er et term man bruger omkring vandets indhold af 

magnesium og calcium - og målestokken man bruger hedder dH, hvilket betyder “Deutsche 

Härte” - altså “Tysk Hårdhed”. Generelt er blødt vand mere syrligt, og har derfor en lavere pH-

værdi, mens hårdt vand er mere basisk, og har altså derfor en højere pH-værdi (Gericke, 1940). 
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Figur 8 

 
 

Som illustreret på figur 8, har vandet i Danmark en tendens til hårdhed, hvilket betyder at det 

er meget basisk. Gennemsnitligt så har vandet fra de danske vandværker en pH-værdi mellem 

8 og 9, hvilket betyder, at det skal justeres før plantevækst kan ske optimalt (Den Hydroponiske 

Køkkenhave, I.D).  

 

I forlængelse af vigtigheden af vands opbygning, så er det uundgåeligt at tale om begrebet 

“microsiemens” - også skrevet µs. Faktisk hedder måleenheden siemens, men da det råder over 

størrelsesforhold der ikke vil blive brugt da; 1 siemens = 1000 millisiemens = 1,000.000 

microsiemen. Så er det kun relevant at holde sig til den mindste målestok. Siemens eller 

microsiemens er ligesom dH, en måleenhed der bliver brugt, når vandets evne til at lede strøm 

skal måles - også kaldet konduktivitet. Som udgangspunkt så bruges microsiemens til at måle 

konduktiviteten, hvilket bruges til at måle næringsindholdet, da de to er direkte proportionale. 

Hvis et system har en højere nærings bestand, så vil der også være en højere konduktivitet - så 

derfor kan der ved måling af microsiemens altså kortlægge mængden af næring der er tilbage i 

vandet. (Science in Hydroponics, I.D) “... Og når jeg har renset vandet, ligger det på omkring 

en 50 mikro sims. Og vi har rimeligt hårdt vand her, så det ligger næsten på 700. Det er et 

rimeligt højt på skalaen, og så selvfølgelig tilsætter, så kan jeg måle hele tiden, hvor meget 

næring jeg tilsætter. De små spirer får omkring 200 mikro sims, men efterhånden som de 

vokser, kan de tage mere og mere. Og så hele tiden presser dem i hvor meget de kan optage, 
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og det er derfor man får den større høst og hurtigere cyklus. Fordi når jeg beder dem om at 

gro, jeg gider jo ikke at have kæmpe store planterne med kæmpe store rodnet, jeg vil have store 

planter med et lille rodnet, fordi de står her og de får al den næring i det vand de skal have. Så 

de sætter egentlig ikke særligt mange rødder, fordi de aldrig sulter. Altså planter der laver 

store rødder sulter, og så søger de længere og længere væk for at få vand eller næring” (bilag 

5, s. 91) - I Sørens system er microsiemens altså en måleenhed der skaber kontrol og resultater.  

 

Det kan virke som en stor mundfuld at opretholde de korrekte forhold for planten, både når det 

kommer til næring og når det kommer til pH-værdi. Videnskaben inden for nærings forskning 

og produktudvikling er dog så langt, at man kan få universale gødningspakker, hvor alle 

mineraler er tilsat i rigtige mængder, og derved opretholde plantens behov gennem hele dens 

livscyklus. Det er dog kun gældende for næringen - pH’en skal stadig justeres og opretholdes. 

Hvis man er mere entusiastisk og udbytte orienteret, kan der benyttes stadie baserede 

pakkeløsninger. Her vil der opleves forskellige koncentrationer, der passer til forskellige 

stadier i plantens livscyklus, præcist som produktet Søren anvender. 

 

Lys 

Plantelys kommer fra en kunstig kilde. Mængden af lys som disse kilder udsender, bliver målt 

i antallet af lumen, som er en måleenhed for lysstrøm. Lumen beskriver altså typen af lys der 

udsendes og vokser ikke, hvis der anvendes flere lamper af samme type, men forholder sig 

konstant. Generelt er det elektrisk lys, der er designet til at stimulere planten ved at påføre 

planten et elektromagnetisk spektrum, der er passende for plantens fotosyntese. Disse lys bliver 

brugt, hvis der ikke er tilstrækkelig mulighed for naturligt lys eller hvis ønsket er at 

optimere/kontrollere plantens vilkår. Plantelys forsøger at belyse planten med et spektrum lig 

solens eller et spektrum, der er specificeret til en bestemt dyrkningsmetode. Udendørs forhold 

bliver skabt ved variation af farve, temperatur og antallet af lumen som lampen udsender. Det 

optimale lys varierer fra plante til plante og ændre sig alt efter hvor planten er i sin livscyklus 

(Mitchell, Carry A et al., 2008) (Grow Gear, 2016). 

 

 

Glødepærer 

Almindelige glødepærer har en levetid på omkring 1000 timer. Gennemsnitligt producerer 

glødepæren 90 procent varme og 10 procent lys. Dette er ikke helt optimalt, da planterne kan 
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dø af for meget direkte varme, udover det er det et kæmpe ressourcespild at der produceres så 

meget varme i forhold til lys. Glødepære producerer ofteste grønt og gult lys. Ifølge kilden er 

dette ikke optimalt, hvis man vil gro planter. Glødepærer, lysstofrør og LED producerer alle 

fotosyntetisk aktiv stråling. Glødepærer og lysstofrør producerer nok til at stueplanter kan gro 

-  dog ikke nær så meget som en LED pærer producere (Vinje, 2012) (Grow Gear, 2016). 

 

Lysstofrør 

Lysstofrør har en levetid på omtrent 8.000-20.000 timer. Lysstofrør producerer mere lys i 

forhold til glødepæren. Dog stadig ikke så meget at de kan bruges til planter der er afhængige 

af lys. De vil kunne forsyne en lille indendørs køkkenhave. Det kommer dog meget an på 

hvilken form for lysstofsrør der købes, da der er mange forskellige på markedet. Ifølge kilden 

producere lysstofrør også grønt og gult lys som ikke er optimalt hvis man vil gro planter (Vinje,  

2012) (Grow Gear, 2016). 

 

LED 

Komponenterne i et LED lys er under langt mindre stress end normale former for lys, og lever 

derfor længere. LED lys har en levetid på 50.000-100.000 timer. Sammenlignes det med 

lysstofrørs levetid på 8.000-20.000 timer, er dette en væsentlig optimering af levetiden. LED 

lys producerer meget lidt varme i forhold til glødepære og lysstofsrør. Dette giver mulighed 

for at placere lyset tættere på planterne, hvilket øger plantens mulighed for at absorbere lyset. 

LED lys producere dog stadig varme. LED lys har mulighed for at stille fokus på et specifikt 

spectra. Dette giver en god fleksibilitet i form af muligheden for at justere lyset i forhold til 

planternes behov, i langt de fleste tilfælde vil planter gerne modtage blå eller lilla lys. LED lys 

producere en fotosyntetisk aktiv stråling der er 80-100 procent effektiv. (Grow Gear, 2016) 

(Mitchell, Carry A et al., 2008) 

 

Energiafdelingen i den amerikanske stat og “UK-based N14 Energy limited”, som er et firma 

der hjælper regeringer og andre lignende institutioner med analyser inden for strøm og energi, 

har i 2012 udarbejdet en offentlig rapport, der undersøger LED producering og hvilken virkning 

denne har på klimaet. LED pæren klarede sig bedst i 14 ud af 15 tests i forhold til 

bæredygtighed, energiforbrug mm. Den test hvor LED ikke klarede sig optimalt, havde med 

farligt affald at gøre. Denne pære indeholdte det, der kaldes for en heatsink, der sørger for at 

pæren ikke afgiver for meget varme. Når pæren dør, er der ud af denne process kommet farligt 

affald, som skal håndteres forsigtigt (Editor, 2012). 
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Systemanalyse 

Dette afsnit vil beskrive vores systemanalyse. “Arbejdsspørgsmål 2: Hvilken betydning har 

delkomponenterne for hydroponisk dyrkning?” bliver besvaret med udgangspunkt i teori og 

interviews med Thomas Berg og Søren Madsen. Der nævnes først tre eksempler på 

hydroponiske designs, hvor der bliver gået i dybden med designet ‘Flood and Drain’, hvilket 

vores interviewperson Søren Madsen var indehaver af. Teoretisk viden samt citater fra 

interviewene bruges efterfølgende til at beskrive de tekniske delkomponenter såsom 

vækstmedier, næring, vandtemperatur mm., i det hydroponiske system. Der er som nævnt i 

afgrænsningen fokus på vækstmedier og næring. 

Hydroponiske system designs  

Hydroponiske systemer kan forekomme i mange 

forskellige designløsninger, endvidere er der også 

en stor diversitet i opbygningen af de forskellige 

systemer. Et eksempel på et hydroponisk system er 

NFT systemet, der blev opfundet af Dr. Allen 

Cooper (jf. historisk tidslinje, s. 17), hvor der som 

tidligere nævnt, via et vandløb løber næringsrigt 

vand igennem, fra vandtank til rødder - i et cirkulært 

system. Dette system benyttes af Impact Farmen på 

Nørrebro i det vertikale landbrug, hvilket er illustreret på figur 9. 

 

Et andet design eksempel på et 

hydroponisk system er Deep Water 

Culture (DWC), hvor planten er nedsat i 

en potte med et vækstmedie, der flyder i 

vandoverfladen. Her er rødderne i direkte 

kontakt med næringsrigt vand. En 

luftpumpe har den funktion at  skabe 

luftbobler, altså ilt i vandet, som 

Figur 9 

Figur 10 
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planterne skal bruge, hvilket medvirker til at planterne ikke ‘drukner’ (jf. figur 10) (Home of 

hydro systems, I.D). 

 

Flood and Drain System (Ebb and Flow) 

I denne systemanalyse tages der 

udgangspunkt i det hydroponiske 

system som Søren anvender, kaldet 

’Flood and Drain System’ (bilag 5, s. 

88). Modsat Impact Farmens 

vertikale NFT systemet, hvor 

planterne tilføres næringsrigt vand fra 

oven, så bliver dette system, ligesom 

DWC tilført vand fra neden. Som navnet måske antyder, så foregår processen sådan, at 

rodzonen bliver oversvømmet til et forudbestemt maksimumniveau, hvor det næringsrige vand 

efterfølgende drænes tilbage ned i reservoiret. Denne proces bliver styret af en pumpe og en 

specialiseret indløbs- og overløbsenhed (jf. figur 11) (Flairform, I.D).  

 

 

Bedet i Flood and Drain 

systemet bliver oversvømmet 

ved hjælp af en slange og 

drænes efterfølgende. Dette 

gøres ved brug af en bell 

siphon, som bliver beskrevet i 

det efterfølgende afsnit.  

 

Bell siphonen består af 3 

komponenter, som er 

“Drænet”, “Cylinderen” og 

“Klokken”. Drænet er bunden 

af bell siphonen, den skal placeres i et hul i bunden af bedet, den har hul i begge ender med 

mulighed for at skrue slange og cylinderen på. Grunden til dens placering er for at den påførte 

slange, kan agere transportled for vandet, så det nemmere kan drænes og ryge ned i reservoiret. 

Figur 11 

Figur 12 
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På figur 12 er drænet den komponent der er farvet hvid. Drænet er designet som en pakning, 

så at den tætner i bunden af bedet, så det ikke lækker.  

 

En anden komponent er “Cylinderen”. På figur 12 er den farvet rød. Cylinderen placeres oven 

på drænet, altså inde i bedet, ikke ligesom på tegningen, hvor den går gennem drænet. Når 

vandstanden i bedet rammer en vis højde, suger cylinderen vandet ud af bedet gennem drænet 

og ned i reservoiret. Dette sker igennem klokken. Når luften er blevet presset ud af cylinderen 

dannes der et vakuum i klokken, som trækker det resterende vand ud af systemet. Dette vakuum 

brydes når vandstanden er blevet tilstrækkelig lav og der på ny kan trænge luft ind i klokken 

og cylinderen.  

 

Tredje og sidste komponent er klokken. Det er en stor cylinder med hul i bunden og som er 

lukket til i toppen. På figur 12 er den fremhævet med gul farve. Hullet er til for at den kan stå 

ovenpå cylinderen. Langs siden i bunden af klokken, er der små huller, så vandet kan komme 

ind og langsomt fylde den op - samtidigt med at bedet bliver fyldt op. Så når vandet i bedet 

stiger løber der samtidig vand ind i klokken. Når klokken så er fyldt op kommer vandstanden 

over cylinderen, og med det bliver luften der var inde i klokken tvunget ned gennem cylinderen 

altså røret, og når det sker suges vandet fra bedet med ned gennem røret og ud af slangen. Dette 

sker på grund af det vakuum der dannes. Når bedet så er drænet, og vandstanden i bedet går 

ned til bunden af klokken, så fyldes klokken 

med luft og derefter med vand, da bedet 

ligeså stille bliver fyldt igen - og så starter 

hele processen forfra. Bedet fyldes med 

vand ved hjælp af en pumpe, der pumper 

vandet fra bassinet op i bedet. Det er vigtigt 

bedet ikke bliver fyldt hurtigere end det kan 

tømmes af the bell siphon, ellers virker 

systemet ikke. Sørens system brugte samme 

bell siphon princip og metode til hans hydroponiske system. Sørens bell siphon har også en 

ydre skal, som kaldes der fungere som et filter, som ses på figur 12. Filteret tjener det formål 

at holde vækstmediet på afstand af bell siphonen, så vandflowet til bell siphonen ikke stopper 

til, da dette vil gøre systemet defekt. Figur 13 illustrerer Sørens bell siphon.  

 

Figur 13 
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Figur 14 illustrerer Sørens eget 

hydroponiske Flood and Drain 

system. Det er vigtigt at nævne, 

at han i fremtiden har en vision 

om, at systemet ændres til et 

akvaponisk system, hvilket han 

også ofte omtaler undervejs i 

interviewet. Dette er dog som 

nævnt i afgrænsningen ikke 

noget, som bliver behandlet i 

denne rapport. 

 

Sørens system består af to plastik beholdere med 

en kapacitet på 200 liter. Dog er der kun fyldt 100 

liter vand i det nederste reservoir, hvilket kan ses 

på figur 13. Det er i det nederste reservoir der 

bliver tilført vand og næring (bilag 5, s. 95). 

 

På figur 15 ses der også en sort vandslange, der er 

koblet til en pumpe, der ligger nede i karret og 

pumper vandet fra det nederste kar op i det øverste 

(bilag 5, s. 106). I det øverste kar er der fyldt op til 

kanten med leca kugler, som er det vækstmedie 

Søren har valgt til dette system (jf. figur 16). 

Årsagen til valget vil blive belyst i afsnittet om vækstmedier. 

Figur 14 

Figur 15 
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På figur 17 ses et gråt nedløbsrør. Det 

transportere ved hjælp af bell siphonen 

vand fra øverste bed til reservoiret. 

 

Efter interviewet findes nogle vigtige 

pointer, som udover fakta om Sørens 

system, hans vækstmedier, næring 

osv., er relevante at fremsætte for at 

knytte en forbindelse til 

socialbæredygtighed. Sørens system 

bidrager med nogle unikke muligheder til et urbant system, der kan mærkes en begejstring, 

som han føler over sit system i (Bilag 5, s. 87). Han nævner, at man kan tage en ingefær op, og 

skære det fra man skal bruge, og så sætte den ned i vækstmediet igen. Udover det nævner han 

at systemet kan passe sig selv og at han sagtens kan tage på en to ugers sommerferie, uden at 

systemet behøver yderligere pleje (bilag 5, s. 91). Han nævner også at det er meget resilient 

(bilag 5, s. 91). Der kan høres en begejstring for at man kan plante, spise og grave ned igen, at 

det ‘bare’ passer sig selv, fordi det er et cirkulært system tilknyttet elektricitet. Det ville være 

fordelagtigt i et urban bylandbrug, da det ikke kræver at der er nogen der konstant kigger til 

det. Det at det er resilient, er også relevant, da der er plads til fejl og kan give de mennesker 

der arbejder med systemet lov til at eksperimentere lidt med deres afgrøder. Ifølge Søren skal 

et hydroponisk system nemlig opsættes fordi det er sjovt, og ikke af økonomiske årsager, da 

elektriciteten ved denne dyrkningsmetode kan koste dyrt (bilag 5, s. 108). 

 

Figur 16 

Figur 17 



 

42 

Vækstmedier 

Inden for hydroponikkens verden findes der ikke et korrekt svar på hvilket vækstmedie der skal 

anvendes. Det samme gælder for de andre byggesten i et hydroponisk system, som vand, lys 

og valget af næring. Som der blev indledt med, så er alle hydroponiske systemer forskellige og 

afhænger af samtlige faktorer som en helhed. Disse faktorer er blandt andet nærings- og 

vandforhold, lys, temperatur mm.  

 

Ved valg af vækstmedie skal der først og fremmest tages stilling til, hvilke planter der skal 

dyrkes, hvor de skal dyrkes og først herefter kan de andre dele i systemet indstilles efter planten 

og plantens dyrkningssted. Her skal der kigges på temperaturen i rummet eller drivhuset, i 

forhold til vandets pH-værdi, samt hvor meget næring der skal tildeles. Dette er alle sammen 

forskellige faktorer der påvirker hinanden i sådan et system, og som skal holdes i balance for 

succesfuldt at dyrke hydroponisk. Valget af vækstmedie afhænger derfor af hvilket design det 

hydroponiske system har, hvilke delkomponenter der indgår og hvilken type plante(r) der 

ønskes at dyrke. Som tidligere nævnt, så er Søren en privatperson, der er indehaver af 

hydroponiske systemer. Der er altså ikke tale om ekspertviden, idet han ikke har en decideret 

uddannelse indenfor hydroponik, men nærmere en selv opnået erfaring. Der er derfor visse 

forhold, han ikke går op i, som en typisk ‘rutineret hydroponik dyrker’ ville gøre, for eksempel 

stor fokus på pH-værdi der forklares i et senere afsnit i denne systemanalyse. 

 

I Sørens Flood and Drain system benyttes primært lecakugler og lidt kokosmuld, som begge 

var rester fra forrige års systemer (bilag 5, s. 102). Her plantede han hvidløg, ingefær, blomkål 

mm., hvilket ifølge ham var mest hensigtsmæssigt, da de har ens behov for næringssalte, pH-

værdi osv. (bilag 5, s. 96). Søren havde udover sit Flood and Drain system også andre mindre 

hydroponiske systemer, hvor der blev brugt tre forskellige slags vækstmedier, som vi i det 

næste afsnit vil analysere nærmere med udgangspunkt i teoretisk viden og kommentarer fra 

interviewet.  
 

Eksempler på vækstmedier 

Vækstmedier kan for eksempel bestå af perlite, lecakugler kokosfibre, grus eller rockwool m.fl. 

Alle medier har de samme formål, som er at suge vand til sig, der gives videre til planternes 

rødder. Men hvert enkelt medie har sine egne funktioner. De kan beskrives med de tre værdier: 

CEC, AFP og WHC-værdier (jf. teori, s. 32). 
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Rockwool      

Rockwool anvendes almindeligvis som isoleringsmateriale og består af stenuld. Mediet er 

yderst populært indenfor den hydroponiske verden. Fordele ved brug af rockwool er, at det har 

en høj WHC-værdi, hvilket vil sige, at det kan holde godt på vandet. CEC-værdien er lav og 

AFP er medium, hvilket betyder at luftrummet, eller porerne, og muligheden for iltning til 

planten, er middel. En af de største ulemper ved anvendelsen af rockwool er, at det er svært at 

nedbryde. Ifølge kilden Simply Hydroponics, en blog og en webshop med hydroponik, er der 

sundhedsskadelige effekter ved benyttelsen af rockwool i form af inhalering af støv og 

glasfibre. Det er derfor vigtigt, at man ved førstegangsanvendelse opbløder det i vand før 

spiring af frø (Simply Hydroponics, I.D).  

 

På figur 18 ses Sørens tomatplanter 

placeret i rockwool. Søren fortalte, at disse 

små maxiblokke ikke var mulige at købe i 

Danmark. Han fortæller: “Ku' jeg lave det, 

så havde jeg bare lavet, nærmest et bord 

herinde, og så lagt basinfolie på, og så 

have dem til at stå med drypperier i. Så 

kører det” (bilag 5, s. 94). Hvis disse 

blokke var lettere til gengængelige, ville 

han altså have flere tomatplanter nedsat i rockwool med et dryppesystem. Rockwool er altså 

nemt at placere og kræver ikke megen overvågning, og passer mere eller mindre sig selv, idet 

maxiblokkene bare skal gøres fugtige og stå i næringsrigt vand. På denne måde suger mediet 

det næringsrige vand i sig, og plantens rødder suger selv den mængde næringsrige vand den 

har brug for. Med en medium AFP-værdi, dvs. middelstørrelse porer, har rødderne ligeledes 

den nødvendige adgang til ilt, hvilket de skal bruge i processen. Mere om ilt vil blive forklaret 

i et senere afsnit i systemanalysen. 

 

Kokos 

Kokosmuld består af kokosfibre samt korkagtigt kokosstøv. Kokos produkterne er forarbejdet 

af skal fra en kokosnød, og er et 100 procent organisk dyrkningsmedie uden tilsætningsstoffer. 

Kokos har en enestående luft porøsitet, og har en god evne til at optage, binde, fastholde- og 

afgive vand. Kokosfibres CEC-værdi er medium, AFP er medium mens WHC-værdien er høj, 

Figur 18 
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hvilket vil sige at kokosfibrene har en god evne til at holde på, og opbevare næringsrigt vand. 

Vækstmediet kokos er desuden genanvendeligt, hvilket medvirker til en bæredygtig og effektiv 

dyrkning af planter (E. Lozada, I.D). Vækstmediet kan holde længe på vandet og forbliver 

fugtigt, hvilket reducerer risikoen for udtørring. Dog er risikoen for overvanding ligeledes 

større, hvilket kan medføre at planten drukner. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på 

overvanding. Ifølge Thomas Berg skal kokos opblandes med et andet type medie, hvilket også 

kunne være en årsag til at Søren havde valgt at blande rester af kokos fra forrige sæson med 

lecakuglerne. “De indeholder minimale mængder af næringsstoffer og bliver i nogle tilfælde 

tilsat Trichoderma. Kokosfibrene skal blandes med både perlite og lega for at opnå den 

optimale hydroponiske effekt” (Bilag 3, s. 80). I Sørens Flood and Drain system og i mindre 

urteplanter bruges kokosmuld. Før køb af maxi blokkene med rockwool havde Søren små 

brikker lavet af kokos. Desværre havde han oplevet bananfluer i dem, hvilket er årsagen til at 

han er gået over til rockwool blokkene, som han beskriver således: “Så jeg er hoppet over på 

rockwoolen igen. Det er simpelthen det mest suveræne til det. De vejer ingenting når man 

starter. Men så tager de jo sindsygt meget vand ind, og så kører man det der flood and drain 

på den, så fylder den med vand, og så når vandet så går ud igen, så trækker det luften ind så 

rødderne får alt hvad de skal bruge. De indeholder det præcise antal vand planterne gerne vil 

have” (bilag 5, s. 90).  Søren har altså tydeligvis en personlig præference for brug af rockwool 

som vækstmedie. 

 

Lecakugler 

Leca har ligesom Rockwool været brugt til isolering i mange år. Produktet er keramisk og er 

lavet af ler, der er blevet brændt i en ovn, hvorefter kuglerne er gode til isolering grundet mange 

små lufthuller. Mediet har en høj porøsitet, dvs. en høj AFP-værdi, lav CEC-værdi og lav 

WHC-værdi. Det betyder at lecakuglerne har store porer, der giver rødderne masser af ilt og 

samtidig kan de nemmere suge næringsrigt vand til sig. Med en lav WHC-værdi har lecakugler 

svært ved at blive fugtige efter de er blevet drænet for vand. Dette betyder at de konstant skal 

vandes for ikke at udtørrer. For at undgå alger kan man holde det øverste lag af lecakugler 

tørre, hvilket Søren også gør: “Og i og med at jeg kører højere med leca nødderne end 

vandstanden så vil jeg have en tør overflade, så får jeg ikke alger og sådan noget i fordi de 

spiser jo også af næringen”, fortæller han (Bilag 5, s. 99). Senere i interviewet spørges der ind 

til om det kan være en ulempe at skulle holde det øverste lag med lecakugler tørt. Søren 

forklarer således: “De er rigtig glade for at flyde ovenpå” (Bilag 5, s. 104). Han fortsætter: “.. 

jeg kunne godt tænke mig med tiden, hvis jeg kunne tvinge dem ned under vandet, også de til 
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sidst som en svamp, suge det vand de kunne, så de gad at blive liggende nede i bunden. Så var 

jeg glad. Men der kører vi åbenbart en anden type i Danmark end de gør i udlandet. Fordi når 

jeg ser de amerikanske - de har ingen problemer med at det flyder ovenpå” (Bilag 5, s. 104). 

Problematikken ved at lecakuglerne flyder, er at disse ligesom alle andre vækstmedier, også 

tjener det formål at fastholde planten. Hvis lecakuglerne flyder, har de altså ikke den 

nødvendige evne til at holde om planten og dens rødder, og som resultat af dette vil planterne 

synke gennem lecakugle laget, og dermed vil flood and drain systemet agere uhensigtsmæssigt. 

Dette skyldes at plantens rødder konstant vil være dækket af vandstanden i systemet, hvilket 

fjerner muligheden for ilttilførsel til rødderne, som i sidste end vil drukne beplantningen og 

systemet vil dermed være defekt. Leca kan genbruges op til flere gange ved at desinficere dem 

(Kp Garden, 2017). En praktisk fordel ved mediet er, at man let kan rykke rundt på sine planter. 

“Og det er så skide smart, så har jeg for eksempel en ingefær til at stå her i, og der er bare helt 

almindeligt økologisk ingefær, som jeg har købt. Og så er det bare at grave dem ned, når man 

har taget det man vil have af det” (bilag 5, s. 88-89), forklarer Søren. Da vi spurgte ind til 

hvorfor han netop havde valgt disse lecakugler, forklarede Søren at han lagde vægt på, at 

planterne ikke måtte vokse sig for høje. “I og med at den har den højde som den har, så er jeg 

nødt til at vælge nogle forholdsvis lave planter” (bilag 5, s. 96), forklarer han. 

 

Søren har som førnævnt en præference for rockwool. Dette har han primært på baggrund af sin 

passion for cirkulære systemer, der kan passe sig selv, hvilket rockwool som før nævnt kan, 

idet det er placeret direkte i vand (jf. kokos, s. 43-44). En anden bærende faktor, der findes 

interessant ved præferencen for rockwool, er at Søren lægger stor vægt på mediets flood and 

drain funktion, det at den kan suge alt det næringsrige vand til sig og kan trække ilt med sig 

efterfølgende. Selvom rockwools AFP-værdi vurderes til middel, finder Søren det langt mere 

effektivt end disse værdier. Det skal siges, at ved interviewets indtræden at Søren ikke kendte 

denne teori inden for hydroponik. Hvorvidt denne teori er afgørende for bedømmelsen af 

vækstmedier kan diskuteres. Det er vigtigt at være opmærksom på at værdierne kan være 

misvisende. Det er ikke til at vide, hvad hverken lav, middel eller høj er. Værdierne vurderes 

til at være en opfundet skala, der kan beskrive et vækstmedie. Om medierne er lave, middel 

eller høje er sandsynligvis mere eller mindre op til den enkelte bruger at bedømme. En tredje 

interessant og bærende faktor for valg af rockwool kan være problemet med bananfluer, hvilket 

Søren oplevede med kokos mulden. Her valgte han at gå over til rockwool som medie, hvilket 

han udtrkyte en stor glæde for (jf. kokos, s. 43-44). Dog finder han samtidig en glædelig fordel 

ved at kunne rykke rundt på sine planter, høste det han skal bruge, og grave dem ned i 
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lecakuglerne igen, hvilket man ikke ligeså nemt kan gøre med rockwool. Ud fra dette udsagn 

opleves en indre motivation ved hydroponisk dyrkning. Som eksemplificeret i systemanalysen, 

hvor han udtaler sig om de økologiske ingefærplanter, der let kan graves op, spises af og uden 

problemer lægges tilbage i mediet igen, kan man fornemme en indre gejst. Her kan drages en 

parallel til citatet fra problemfeltet af RealDania: “Men mens dyrkning i byerne historisk set 

handlede om at få mad på tallerkenen, handler det i dag, i hvert fald i den vestlige verden, 

primært om livsstil, livskvalitet og det gode byliv”. Denne livsstil, livskvalitet og det gode byliv 

er netop det, der danner rammen for urban farming, herunder hydroponikken. Det er 

underholdende at se hvor ketchuppen kommer fra (bilag 1, s. 76), at købe økologisk, og tage 

en rå bid af en grøntsag, lægge det ned og grave den til igen. Hydroponisk dyrkning muliggør 

dette, og er samtidig nemt, idet de er cirkulære systemer, der ikke skal vandes hver dag, og der 

opnås derved en vandbesparelse helt op til 90 procent (Andersen, 2016) (bilag 5, s. 95). Der 

skal ikke luges for ukrudt, og det er yderligere nemt at vækstmedier som for eksempel 

rockwool, som Søren tidligere nævnte, ikke vejer meget og ligeledes sådan med lecakugler, der 

er nemme at omplacere som man vil. Generelt giver vækstmedier som planterne gror i også en 

mulighed, hvilket kan styrke lysten til at arbejde med systemet, altså det at man kan følge både 

plantens blade og rodnettet, da man på hvilket som helst tidspunkt kan grave sin plante op, og 

observere den. Ifølge Mikkel Kjær fra Human Habitat og Søren Madsen kan hydroponisk 

dyrkning let opsættes i byen og yderligere være med til at etablere viden om hvor ens mad 

kommer fra: “Mange børn i storbyerne vokser op uden et forhold til madens oprindelse. 

Skolehaver eller dyrkningsfællesskaber kan give børn mulighed for at lære om mad, natur og 

miljø” (RealDania, 2014). Børn og unge såvel som voksne, der aldrig har dyrket en plante før, 

vil gennem et socialt fællesskab, som findes i blandt andet et bylandbrug med hydroponiske 

systemer, kunne finde samme indre motivation og glæde som Søren ved hydroponisk dyrkning 

gennem aktiv læring. Mere om dette vil blive yderligere omtalt i diskussionsafsnittet. 

 

Der er flere faktorer at tage med, når man skal vælge en type vækstmedie. Ifølge Tony 

Hillery, direktør for Harlem Grown, får børnene muligheden for at se, plante, føle og smage 

organisk dyrkede afgrøder, hvilket ifølge ham er dyrebart, forstået på den måde, at børnene 

stiller spørgsmålstegn, interesserer sig, lærer og anvender deres nye viden (Harlem Grown, 

2016). For Søren er det væsentlige, det cirkulære system og er det er gennem erfaringer 

blevet personlige præferencer, der afgør valget af vækstmediet. Udover dette, findes der 

naturligvis stadig andre delkomponenter, der bør medregnes. Søren er en hobbydyrker og 

interesserer sig for systemer, der er cirkulære og kan passe sig selv. Det er den måde, han 
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foretrækker at dyrke på, og lader til at fungere upåklageligt. Er man en ‘rutineret hydroponik 

dyrker’, er der mange andre forhold som er nødvendige at lægge stor vægt på. Derfor vil vi i 

det næste afsnit beskrive næring- og vandforhold, pH, temperatur og ilt i et hydroponisk 

system, hvor der ligesom i ovenstående afsnit delvist inddrages teori og delvist inddrages 

citater fra interviewet.  
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Næring- og vandforhold 

Introduceret i historie feltet er den amerikanske forsker William Frederick Gericke - manden 

bag termet “Hydroponics” - mange vil nærmest kalde ham faderen til hydroponiske systemer. 

Gericke udgav i 1940 bogen “Soilless Gardening” der dybdegående analyserer de forskellige 

komponenter i et hydroponisk system. Der vil i dette afsnit om næring- og vandforhold blive 

taget udgangspunkt i Gerickes forskning indenfor jord fri dyrkning. Først vil der blive taget 

udgangspunkt i pH-værdi, dernæst vandtemperatur, ilt og til sidst vil NPK-forhold blive 

uddybet, idet alle de nævnte faktorer kan være yderst vigtige at bibeholde ved hydroponisk 

dyrkning. 
 

pH-Værdi 

Søren starter sin dyrkning ved at lade sine planter stå i rockwools maxi-blokke, hvor de er tilsat 

næring for at starte processen, “Men det er bare sådan nogle små firkantede brikker der sidder 

i et stort ark, knækker det af jeg skal bruge - ét lille hul - i med frøet, og dem har jeg jo så gjort 

våde, og justeret ph værdi - så kører det.” (bilag 5, s. 95). I dette stadie måles pH-værdien 

ugentligt - dette må formodes at være fordi rødderne ikke er udsat for store og skiftende 

mængder vand, og derfor er der ikke så store udsvingninger i pH-værdien. Når planterne flyttes 

over i det egentlige system, optimeres kontrollen, og han måler nu værdien dagligt - igen må 

dette formodes at være fordi hans planter nu er i en større mængde vand, hvor der ligeledes er 

mere cirkulation. Sørens ønskede pH-værdi er 6, og dette er nogenlunde i overensstemmelse 

med hvad man typisk vælger at gøre. Dette afhænger dog af hvilke afgrøder man vælger at 

dyrke - og her er valgt de mere medgørlige, hvor nærings blandingen passer til alle planternes 

krav.  “Ja, men man kan godt køre sådan en all-around blanding og så sige. I og med jeg køre 

de her mere bløde plantetyper salater, som ikke får sårn en her træagtige stængel, så kan jeg 

køre den samme næringsmængde..” (bilag 5, s. 100). I forhold til justering af pH-værdi er 

Sørens holdning: “Jeg bruger kun pH down da den typisk kun stiger af sig selv. Det er typisk 

fosforsyre” (bilag 6, s. 110). Grunden til at pH-værdien er stigende er, fordi at planterne stille 

og roligt vil trække de forskellige næringsioner ud af den tilsatte blanding, og de 

tilbageværende mineraler vil ofte få værdien til at stige (Morgan, 2016) Sørens holdning til 

vandets pH-værdi er nogenlunde i overensstemmelse med hvad Gerickes forskning har 



 

49 

frembragt, altså at værdien skal ligge et sted mellem 5 og 6,5. Denne værdi er ikke kun 

gældende for hydroponik, men også for konventionel dyrkning.  

 

Som vist på illustrationen 

figur 19, så er det tydeligt at 

se hvor på pH-skalaen de 

forskellige mineraler bedst 

optages og trives, og det 

bemærkes derfor også at det 

er mellem 5 og 6,5. Ved 

denne pH-værdi er der den 

bedste rodvækst, og rod-

tilstand, og grunden til dette 

er at mellem 5 og 6,5 er der 

mest jern i vandet, og det er 

den største grundsten i rodvækst. Ved for lav eller høj en pH-værdi vil der kunne risikeres et 

næringsstofs lockout, og rødderne vil derfor kunne gå i forrådnelse (Gericke, 1940). Der findes 

forskellige måleredskaber, der kan aflæse vandet, hvorefter man kan op eller nedjusterer pH-

værdien ved hjælp af henholdsvis syre eller base. 

 

Vandtemperatur 

I Sørens system er temperaturen målt til omkring 13,5℃. Der er ikke noget belæg for denne 

temperatur i det transskriberede interview, men denne temperatur er observeret og noteret 

under interviewet. Holdningen til temperaturen var dog, at den er nogenlunde ligegyldig, så 

længe den ikke var overdrevet lav eller høj. Ifølge Gericke er det dog vigtigt at notere, at 

planterne har behov for nedkøling om natten, hvilket automatisk sker i sollysets fravær, dette 

er for at fremme planternes metabolisme. Grunden til Sørens lave temperatur kan derfor også 

skyldes, at vi besøgte ham tidligt på dagen, samt at det var overskyet og regnvejr, og da hans 

system kun er drevet af sollys, kan temperaturen derfor stadig stige i løbet af dagen eller på 

dage hvor solen er mere tilstedeværende. Ligesom pH-værdien også har en betydning for 

røddernes mulighed for optagelse af mineraler, så spiller vandtemperaturen også en rolle - men 

det er dog ikke lige så afgørende. Ifølge Gericke er den foretrukne temperatur for bedst mineral 

optag mellem 18℃ og 26℃. Her har rødderne simpelthen bedst mulighed for at optage 

næringen. 

Figur 19 
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Ilt 

Bortset fra en bakterie art kaldet “Anaerober” så er der intet levende her på kloden, der kan 

eksisterer uden ilt. Alle levende ting optager oxygen, og udleder det igen som carbondioxid 

(CO2) - denne proces er kaldet respiration. Men når det kommer til respiration, så fungerer 

planter anderledes end mennesker og dyr gør. Planter optager ilten som et råt materiale, og 

bruger det derefter til at danne væv, hvorimod mennesker og dyr bruger ilten som en beskyttelse 

over for allerede eksisterende væv (Gericke, 1940). Endvidere så benytter mennesker og dyr 

sig kun af oxygenet, og udskiller altså carbondioxid som et restmateriale. Her benytter planter 

sig af både  oxygen og carbondioxid. CO2 er dog den vigtigste del i plantens behov, da planten 

optager det fra atmosfæren, og bruger det i sin fotosyntese sammen med H2O og sollys til at 

danne oxygen og sukker (Gericke, 1940). Plantens oxygenbehov består i, at alle celler har 

behov for oxygen så de kan overleve, så i modsætning til påstanden om at planten omsætter 

carbondioxid, for derefter at udskille alt oxygenet, er ikke korrekt (Gericke, 1940). Planten 

beholder selv den mængde oxygen der skal til, for at holde cellerne i live. I rødderne - hvor der 

ikke sker fotosyntese, vil oxygen behovet derfor skulle opretholdes, ved hjælp af oxygen tilført 

udefra.  

 

Der er derfor flere omstændigheder der skal overholdes, når det kommer til ilttilførsel i et 

hydroponisk system. Først og fremmest så skal rødderne have adgang til ilt i vækstmediet, 

hvilket de får gennem de såkaldte porer  - da rødderne som tidligere nævnt ikke berøres af 

fotosyntese, og derfor ikke danner oxygen selv. Vandet som rødderne ligger i, skal også have 

en vis ilt bestand. Hvis der skulle opstå iltmangel, så vil planten begynde at gå i opløsning, da 

væv opløsningen opstår, når der er et fravær af oxygen. Sørens ilt løsning i den spirende fase, 

altså før planterne bliver flyttet til Flood and Drain systemet, bestod hovedsageligt af 

vækstmedie valget, altså rockwool, da det er i stand til at trække oxygen ud af vandet, og derved 

give rødderne adgang til det. I Flood and Drain systemet, bliver rødderne udsat for ilt tilførsel, 

ved at systemet er i stand til at skabe et vakuum når vandet forlader bassinet, og ilten vil derfor 

blive trukket ned omkring rødderne (jf. systemanalyse, s. 50). Mange vælger at tilsætte en 

luftsten i systemet, for at være sikker på at det korrekte oxygen niveau er opretholdt. 
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NPK Forhold 
Som tidligere nævnt i teoriafsnittet, så er alle nærings blandinger baseret på tre grundstoffer - 

nemlig nitrogen, fosfor, og kalium. Tilsammen udgør de NPK forholdene. Disse tre 

grundstoffer er de mest fremtrædende når man taler om næring. I løbet af en plantes livscyklus 

vil der være forskellige stadier, hvor forskellige forhold af de tre grundstoffer er påkrævet. Der 

vil i følgende afsnit kort blive forklaret de tre grundstoffers betydning, og derefter analyseres 

på hvordan forholdene ændre sig, og påvirker planten i de forskellige stadier.  

 

Nitrogen 

Figur 20 

 
 

Det vigtigste grundstof i plantevækst er nitrogen, N - også kaldet kvælstof. 78 procent af vores 

atmosfære består af nitrogen, og det er derfor et vigtigt element i forhold til klodens opbygning. 

Nitrogen er med til at fremme plantens vækst ved at styrke plantens proteindannelse. Som vist 

på figur 20, så sker dette ved at planten optager nitrogenet, og laver det til aminosyrer, hvilket 

planten så bruger til proteindannelsen. Derudover påvirker nitrogenet også arvematerialets 

molekyler. Planter er ikke i stand til at optage nitrogen direkte fra luften, og derfor skal det 

tilsættes gennem næringsblandingen. Nitrogen påvirker fotosyntesen i en positiv grad, og 

derfor kan planten optage nitrogen i store mængder (Systime, 2017). 

 

Fosfor 
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Fosfor også kaldet P - fra det engelske ord “phosphate”, er et yderst fremtrædende stof i 

gødnings løsninger, både når det kommer til hydroponik såvel som konventionelt landbrug. 

Fosfor er hovedpart i reguleringen af proteinsyntese, og går derfor direkte ind og påvirker 

cellernes evne til at dele sig. Fosfor er derfor aktivt med til at fremme dannelsen af nyt væv - 

altså fysisk vækst. Derudover er fosfor en aktiv medspiller, når det kommer til aktivering af 

andre næringsstoffer. Det er ligeledes af denne grund, at dette fremmer plante- og rod væksten 

i høj en grad (Gericke, 1940). Sørens præference af en pH-værdi på 6 skyldes formentlig, at 

han ved denne værdi, vil opleve det største fosfor optag, samtidig med at han får mest muligt 

ud af de andre næringsstoffer - det er derfor muligt at han har set mest vækst ved denne pH 

indstilling. 

 

Kalium 

Ligesom de to tidligere nævnte grundstoffer, så spiller kalium også en vigtig rolle i 

dyrkningsprocessen. Under fotosyntesen går kalium aktivt ind og hjælper planten med at åbne 

og lukke sine stomata, hvilket er fagsprog for spalteåbninger. Det er altså her planten er i stand 

til at regulere sit indtag af carbondioxid. Kalium er også med til at aktivere de enzymer, der er 

essentielle i produktionen af ATP (Adenosintrifosfat). ATP bruges til et utal af cellulære 

processer, der fremmer plantens fotosyntese. Til sidst skal det nævnes, at ligesom kalium 

påvirker stomata, så har det også en indflydelse på røddernes indtag af vand.  

 

Næring 

Med udgangspunkt i vores besøg hos Søren, og ligeledes at vores systemanalyse beror på hans 

system, så vil der her blive lavet en analytisk gennemgang af den nærings løsning, som Søren 

benytter sig af.   
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Figur 21 

 
 

Der er her tale om et tretrins produkt, hvor det første trin hedder “Micro”, derefter “Grow”, og 

til sidst “Bloom” (jf. figur 21). I det første stadie af plantens cyklus, altså spiringsfasen, vil 

Micro blandingen forsyne planten med en høj koncentration af nitrogen, altså kvælstof. Som 

tidligere nævnt er nitrogen en grundsten i plantens “kostpyramide”, og er med til at gøre 

plantens celler modtagelige for sollys, og dermed skabe fotosyntese (Gericke, 1940). 

Derudover er der i Micro blandingen også kalcium, hvilket sørger for opbyggelse af 

cellestruktur i planten, og påvirker derudover også plantecellens evne til at transportere væske. 

Blandingen har NPK forholdene 5-0-1, hvilket vil sige at der også er en smule kalium i, hvilket 

bruges i skabelse af plantens proteinsyntese, der påvirker dens evne til at åbne og lukke porer, 

styrker dannelse af rødder, påvirker plantens “immunforsvar” og ligesom nitrogen fremmelse 

af fotosyntese (Gericke, 1940). Til sidst er der en lille, men nøje tilrettelagt mængde 

mikronæringsstoffer - altså; Jern, zink, kobber, bor, mangan. Mikronæringsstofferne har en 

ligeså vigtig rolle i nærings løsningen som makronæringsstofferne, også på trods af mængder 

de indgår i. Selvom makronæringsstofferne er skyld i adskillige udviklingsfunktioner, så virker 

jern, zink, kobber, bor og mangan som aktivator af disse udviklingsfunktioner (Gericke, 1940). 

Hvorfor der i den spirende fase er fravalgt tilsætning af fosfor, må opgøres som værende 

uforståeligt, idet der ikke har kunnet findes tilstrækkelig dokumentation for det. 

Det næste trin i nærings blandingen hedder Grow, og denne næringsblanding forsyner planten 

med de nødvendige næringsstoffer under den “vegetative” fase.  NPK forholdene er her 2-1-6, 

hvilket vil sige, at der er en mindre tilsætning af nitrogen, da planten nu har etableret sig. I 

denne del af nærings fasen fodrer man også planten med fosfor. Fosforen spiller en stor rolle 

indenfor enzym dannelsen, og påvirker derfor plantens evne til at danne stærke rødder og 

senere udvikle skud og blomster (Gericke, 1940). Kalium mængden er opjusteret nu, da planten 
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nu har behov for at regulerer og tilpasse sig, for at forberede blomstrings processen. Ligesom i 

det første trin, er der her også en reguleret mængde mikronæringsstoffer.  

 

Den sidste fase i tretrins blandingen hedder Bloom, og den har til formål at nære planten med 

de nødvendige mineraler, når det er tid til at udvikle blomster og frugter. Blandingen har NPK 

forholdene 0-5-4. På dette tidspunkt i plantens livscyklus er der droslet ned for nitrogenen, da 

der ikke ønskes mere plantevækst - men kun blomstring. Om hvorvidt det er optimalt at skære 

nitrogen helt ud af næringen er diskutabelt, men det har man altså valgt at gøre i den valgte 

nærings blanding. Fosfor er til gengæld opjusteret, og det skyldes at fosforen påvirker 

fotosyntesen i en positiv grad, hvilket er essentielt under blomstring. Til gengæld så kan for 

meget fosfor skade planten, da det kan forværre plantens mulighed for optag af diverse 

mikronæringsstoffer som zink og jern. Udover dette så kan for meget fosfor øge salt bestanden, 

hvilket er skadeligt for planten (Grover, I.D). Kalium mængden er også opjusteret i 

blomstringsfasen, og det skyldes at kalium påvirker plantens kulhydrats metabolisme, hvilket 

vil sige at hvis den ikke får de rigtige mængder kalium, så vil plantens sukkerproduktion falde 

i tempo, hvilket gør at planten ikke kan optage energi nok til at kunne blomstre, og i denne 

blanding er der ligeledes spor af mikronæringsstoffer (Gericke, 1940).  

 

På trods af de forskellige trins indvirkning på planten, så er Søren dog stadig i et begyndende 

stadie med sit system, og derfor er han ikke nået til den skærpede nærings-kontrol: “Ja. Man 

kan også vælge bare at sige ⅓ af hver. Og så kører man sådan hele  sæsonen igennem. Men så 

risikere du også at få for tidlig blomstring, jeg har nogle chilier for eksempel de er allerede 

begyndt at blomstre. Det synes jeg ikke de skal lige nu.” (Bilag 5, s. 107). 

 

Der må konkluderes ovenpå gennemgangen af nærings løsningen, at uanset hvilke 

formodninger der må være omkring de valgte mineral forhold, at de forskellige produkter er 

nøje udviklet og testet, og derfor må anses, som værende et valideret og yderst effektivt 

produkt. I forhold til pH-værdi så er det en udbredt og kemisk korrekt beslutning, at holde 

værdien mellem 5,5 og 6,5, da man beror denne beslutning på forsknings fakta.  Mineral 

optaget er simpelthen ved sit maksimum ved denne værdi - og det er derfor også Søren’s 

holdning. Vandtemperaturen er et indiskutabelt emne, og det må konkluderes at der er mange 

variabler der spiller ind. Dette kan for eksempel være temperaturen af luften planterne står i, 

påvirker den temperatur rødderne har brug for - og omvendt. Ligeledes så er ilt bestanden i 
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vandet en vigtig faktor, men der er stadig et stort rådigheds område, så ofte vil man se på sine 

planter om de begynder at få gule blade. Dette er en stærk indikator på iltmangel. 

 

Lys 

Selvom vores primære fokus er på vækstmedier og næring vil vi i dette afsnit kort komme ind 

på lysets betydning i et hydroponisk system, da Sørens måde at anvende lyset på er relevant 

for systemet og derfor også systemanalysen. 

 

Solen er en lyskilde som de fleste stadig bruger til at gro planter og afgrøder, den udsender alle 

de forskellige bølgelængder af lys som planter har brug for til at vokse. Dog kan man ikke 

kontrollere hvor meget den skinner og hvornår den udsender forskellige slags lys. Det kan LED 

lys dog, og det er derfor LED og andre former for lys bliver brugt til at gro ting i for eksempel 

hydroponiske systemer (Carnegie Mellon University, 2003). 

 

LED lys bruges som regel til hydroponiske systemer i et lukket system, da de her er mest 

effektive. Et lukket system kan betegnes som værende udenfor indflydelse af naturlige kræfter, 

såsom solens lys. LED lys kan udgive lys fra alle farver af spektret og derfor er de perfekte til 

at gro planter med, da man kan kontrollere præcist hvilket lys planterne får. Sørens 

hydroponiske system bruger ikke LED lys, men udnytter i stedet lys fra solen. Lyset fra solen 

har det formål at opvarme og belyse det hydroponiske system. Søren bruger helst billige og 

bæredygtige midler til at få bedst mulige resultater, og det er derfor han bruger solen som 

energikilde og ikke kunstigt lys. Temperaturen i selveste drivhuset afhænger meget af solen, 

og hvor meget den skinner (Wells, 2015). 
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Gennem den naturlige proces kaldet fotosyntese, bruger planter lysenergi og igennem flere 

forskellige kemiske processer, ændrer planten dette til kemisk energi i form af glukose 

molekyler, som er byggestene for plante celler mm. Dette gør altså at planten kan lave 

fotosyntese og dermed vokse. Ved at optimere fotosyntesen igennem mange forskellige 

faktorer giver det planterne de vilkår de har brug for til at gro på bedst vis, hvorfor at Søren 

altså kan gro sine planter uden brugen af kunstigt lys (Kline, 2009). Søren vil bruge solen til at 

opvarme sit vandkar, så fiskene i det fremtidige system kan trives. Dette vil han gøre ved at 

hænge en sort radiator op på væggen. Alternativt vil han hænge en sort slange op i en spiral på 

væggen, for at denne gennem naturlig opvarmning fra solen, kan medvirke til at opvarme 

vandet (bilag 5, side 105). En væsentlig udfordring ved anvendelse af solenergien er dog, at 

man er udelukkende afhængig af solen. Søren nævner, at hvis han ikke har vejret med sig, vil 

han ikke kunne dyrke sine planter i drivhuset (bilag 5, s. 105). 

Den urbane kontekst 

Introducerende i dette afsnit er en kort præsentation af interviewpersonen Ms. Assanah, da det 

er på baggrund af det udførte computerstøttede interview, at fremstillingen af den urbane 

kontekst er dannet. I denne sammenhæng vil den urbane kontekst blive præsenteret. Dette er 

med fokus på at undersøge betegnelsen af Harlem, som food desert. Afslutningsvis anskues 

interviewet i forbindelse med socialbæredygtighed, med et særligt fokus på hvilke muligheder, 

der kan opstå ved indførelse af et hydroponisk system. 

  



 

57 

Laytonya Assanah er født og opvokset i Harlem og har været bosat her siden hendes fødsel i 

1981 og har dermed været vidne til de udviklinger som netop denne bydel har været igennem: 

“I was born in 81.. So I have witnessed Harlem until now” (bilag 8, s. 115). Udover at være 

født og opvokset i Harlem er Ms. Assanah mor til en 10 årig pige og de bor sammen med Ms. 

Assanahs mor og far. Hun har nu været et officielt medlem af Harlem Grown i snart 2 år og 

har stillingen som drivhus manager. “Oh next week. It makes 2 years I’ve been officially in the 

greenhouse. And my daughter was 5 when the met Mr. Tony, she now 10” (bilag 8, s. 116). 

  

Gennem de narrative fortællinger Ms. Assanah præsenterer beretter hun om Harlem, og 

beskriver nogle af de scenarier, der udspiller sig. Første gang hun hører om Tony Hillery, 

stifteren af Harlem Grown, har hendes datter været over på en af Harlem Growns urbane farme, 

hvor hun har plantet en aubergine plante. Ms. Assanah er på dette tidspunkt ikke involveret 

med Harlem Grown og hendes første reaktion til hendes datters aktivitet er: “So I’m like.. Ain’t 

no man in Harlem know how to plant no eggplant!” (bilag 8, s. 116). På baggrund af dette kan 

man anskue det kendskab, der er til dyrkning af planter som værende fraværende eller ikke 

eksisterende. Denne tese understøttes flere gange gennem interviewet. Hun giver udtryk for, at 

befolkningen i Harlem ikke har kendskab til andre fødevarer end fastfood. “I want fried chicken 

from across the street. I want the chinese food from up the block. I want the nasty chopped 

cheeseburger. Because that’s all they know” (bilag 8, s. 118). Den afsluttende kommentar 

beretter altså om, at dette er et miljø hvor der ikke er andre muligheder end fastfood. Som følge 

af denne monotoni i fødevarer, uddyber Ms. Assanah også nogle af de udfordringer der opstår, 

som konsekvens af dette. Heriblandt fremhæver hun, at der hersker en problematik med 

diabetes: “That’s why we have such a diabetes problem or.. You know, people not knowing 

what they’re putting into their mouth” (bilag 8, s. 118). 

En forklaring på denne manglende viden, kan knyttes til en kommentar omkring uddannelses 

standarden i Harlem. “Growing up in Harlem is like once you graduate 12th grade, it was like, 

hey alright, you going on your own” (bilag 8, s. 116). I Harlem er det altså ualmindeligt at tage 

en videregående uddannelse, samt beskrivelsen med at være på egne ben kan være tegn på at 

individer overlades til sig selv. 

  

Den urbane kontekst der udspiller sig i Harlem er en fastfood tendens, da det er det der er til 

rådighed, samt en ikke eksisterende indsigt i fødevarer og den helbredsmæssig indflydelse, som 

kan være en konsekvens af dette. Grunden til dette videnshul kan også anses, som en 

konsekvens af, at uddannelsesniveauet flatliner efter 12th grade (senior year i amerikansk high 
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school, svarende til 3.g i det danske gymnasie). Tilsammen bidrager det til at skabe et billed af 

Harlem, som en food desert.    

  

Socialbæredygtighed 

Med afsæt i den urbane kontekst er dette en analyse af hvilke initiativer og muligheder 

indførelsen af hydroponiske systemer bidrager med for at håndtere nogle af de 

samfundsmæssige udfordringer, der kan være eksisterende, i en sådan urban kontekst. Ms. 

Assanah beskriver under interviewet sit møde med bylandbruget: “I didn’t know I could run a 

greenhouse. I wasn’t even looking forward to that. Tony could tell you. But when I walked into 

the greenhouse: “Aadrr, I’m not eating no lettuce!” (bilag 8, s. 117). Ms. Assanah giver udtryk 

for en personlig udvikling, hvad gælder kost i forbindelse med den afsluttende kommentar om 

salat. Dette kan også anskues mere metaforisk, hvor det er et udtryk for en usynlig mangel, og 

også for hendes arbejdskvalifikationer - hvilket hun giver udtryk for gennem kommentaren, 

altså at hun ikke vidste at hun kunne drive et drivhus. Dette berører altså hendes livsstil.   

Ms. Assanah bliver introduceret til urban farming gennem hendes datters deltagende i et 

skoleprogram i bylandbruget i Harlem Grown. Hun beskriver en selvsikkerhed, som hun kan 

mærke hos hendes datter, dette sætter hun i et lys af, at dette er på baggrund af hendes 

deltagende i Harlem Grown. ”Harlem Grown is the foundation of her future “(bilag 8, s. 116) 

- I kontrast til Ms. Assanahs egen opvækst hvor hun efter skole afslutningen var “on your 

own”(bilag 8, s. 116), har hendes datter et perspektiv i en alder af 10, hvor hun ved hvilket 

college hun vil gå på ”she’s 10 years old and she can’t tell you where she wanna be, but she 

can tell you what college she wanna go to. You know, that’s the things that Harlem Grown has 

given to her” (bilag 8, s. 116). Ms. Assanah beskriver også i denne kontekst, hvordan hun på 

grund af hendes arbejde med Harlem Grown, nu kan spare op, til at sende hendes datter på 

college: “It has in fact made me to save up for cohillege for her now” (bilag 8, s. 116). I det 

socialbæredygtige perspektiv har Ms. Assanah altså nu fået muligheden for at sende hendes 

datter på college, og for at få et indblik, i hvor den sociale bæredygtighed bliver styrket, med 

hensyn til Harlem Growns aktiviteter beskriver Ms. Assanah på vores opfordring, hvor hun 

føler det vigtigste fokus ligger hos børnene: ”Well I think it’s more important to get to the kids. 

Because the kid takes it home to the parent. The kid takes it home to the grandpa. The kids tell 

the man on the corner: “You eatin’ that? Look at this. Look at how much sugar is in that”. You 

know? Then the man would start to look and say: “Oh how much sugar is in here?” and then 

when you tell him he start looking at it different.” (bilag 8, s. 118). Denne ide om at børn kan 

være budbringer af alternativer, er ikke hendes eneste argument, for at prioritere børnenes 
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inddragelse i disse aktiviteter, men det er også en form for afgrænsning. Dette argument 

udtrykker hun gennem en fortælling om en ildebrand om hvem man ville redde, hvis valget var 

mellem ens mor eller barn, hvor valget falder på barnet med det argument, at moderen allerede 

har levet sit liv. ”There’s a saying, if there was a fire. Who would you save? Your mother or 

your child. And then you save your child. Because your mother may have lived her live. You 

know? Give the child the opportunity. And children speak louder than adults... It’s getting to 

the kid that is more important thing. Cause the kids they spread your business like a telephone 

game, you know? So they’ll spread the word” (bilag 8, s. 118). Det er dermed mere relevant at 

være opmærksom på dem, der har et liv foran sig, ifølge den fortælling Ms. Assanah 

præsentere. Den sociale bæredygtighed kan også blive styrket gennem de aktiviteter, som 

Harlem Grown etablere, der er her en mulighed for at mødes med andre børn og unge, som 

ikke nødvendigvis er en del af ens nærområde og skabe fællesskaber, dermed tilbydes disse 

aktiviteter ikke kun for nogle få udvalgte, men for et bredere publikum og det er blandt andet 

her at den sociale bæredygtighed bliver styrket: ”They look forward to meeting up with each 

other every saturday, because every saturday they have a program, where the kids that’s 

affiliated with the program - or even the kids that's not affiliated or heard about us, they have 

activities all saturday” (bilag 8, s. 117). 

Som beskrevet tidligere er der en problematik i forbindelse med bevidsthed omkring fødevarer, 

dette er afledt på baggrund af kommentaren om: “That’s why we have such a diabetes problem” 

(jf. den urbane kontekst). Senere i interviewet gives der udtryk for, at denne problematik er ved 

at forløse sig - ”But you know, now things has started to change… People are starting into eat 

healthy.” (bilag 8, s. 118). Om dette er på grund af Harlem Grown eller andre former for 

indflydelse kan være svært at kortlægge. I den sociale kontekst kan inklusionen i et fællesskab 

også skabe et tilhørsforhold, hvilket kan have en indflydelse på livskvaliteten på det 

pågældende subjekt, dette tilhørsforhold udtrykker Ms. Assanah ved at anskue Harlem Grown, 

som en bevægelse og ikke en non-profit organisation: ”I like to say we not a non-profit 

organisation. We are movement. And we move into change we move into teach you know, it’s 

not just Harlem. There’s a little bit of Harlem everywhere even in Denmark.” (bilag 8, s. 119). 

Afslutningsvis skal det siges at Harlem Grown og Ms. Assanah ikke kun fokuserer på børnene 

i Harlem, men også på de andre beboere i lokalsamfundet. Blandt andet dem der er udsatte og 

herved er de også med til at udbrede de goder, som er et resultat af Harlem Grown, til et bredere 

publikum og derved styrkes den sociale bæredygtighed. Dette ses i Ms. Assanahs fortælling 

om hvordan hun uddeler fødevarer til hjemløse, som ikke har de samme økonomiske 

muligheder for at købe mad: ” I give out to people that’s collecting cans on the street. I give 
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out to people that’s sleeping in the subway at night. I give out to people that’s sleeping under 

the Hunt Point Bridge, you know. I give out to people that I know there’s no way that they’re 

gonna pickup lettuce or get any kale or arugula or basil. But just for you to have something 

going into your body even though I know for the rest of the day you’ll probably be eating of 

the can - the garbage can, you know?” (bilag 8, s. 118) 

 

Diskussion  

I dette afsnit vil arbejdsspørgsmål 3 blive besvaret: “Hvordan kan et hydroponisk system 

anvendes i en urban kontekst, og hvilken indflydelse kan det have på socialbæredygtighed?”. 

Dette gøres ved inddragelse af de pointer, der er blevet draget igennem rapporten indtil videre. 

Først vil den urbane kontekst blive diskuteret, som ramme for de hydroponiske systemer, med 

udgangspunkt i afsnittet den urbane kontekst. Efterfølgende bliver de forskellige aspekter af 

socialbæredygtighed i Harlem diskuteret. De første to afsnit af diskussionen vil danne grundlag 

for en diskussion med fokus på indførelse af et hydroponisk system i Danmark. Afslutningsvis 

bliver det økonomiske- og det miljømæssige perspektiv kort vendt grundet deres relevans for 

bæredygtighedsprincipperne.  

 

Beskrivelsen af den urbane ramme, danner et indtryk af Harlem, hvor fastfood fremstår, som 

den eneste mulighed for fødevarer. Dette gælder den fysiske distance såvel, som den gængse 

indstilling til mad. Det kan diskuteres hvor vidt at dette er rammeskabende for indførelse af et 

hydroponisk system.  

Argumenter for at anvende hydroponiske systemer i den urbane kontekst, kan være at 

hydroponiske systemer er fritstillet i forhold til jord afhængighed. Endvidere er der i det urbane 

rum en tendens til asfaltering, eller bebyggelse på anden vis. Problematikken ved indførelse af 

hydroponiske systemer er dog, at disse kræver en vis form for viden og forståelse af systemet, 

samt en større mængde ressourcer til etablering. 

Et hydroponisk system kan dog bidrage med at producere fødevarer, der ellers er svært 

tilgængelige, og som derved kan klassificerer Harlem som en food desert. Om indførelsen af 

disse fødevarer vil ændre indstillingen til kost, eller til den fastfood kultur der eksistere, er 

diskutabelt. Dette er nogle af de hovedpunkter, som vil blive belyst og diskuteret i dette afsnit. 
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I interviewet med Assanah beskriver hun hvordan, der deles grønsager ud til personer der sover 

på gaden, og som ellers ville spise det der er at finde i skraldespande (jf. socialbæredygtighed, 

s. 58). I denne kontekst kan det derfor være relevant at kigge på andre områder, som kan være 

tendens skabende for disse food deserts. Et eksempel på sådan et område kunne være indkomst 

for de bosatte i området, da dette kan have en indflydelse på disse individers valg af fødevarer. 

I rapportens problemfelt beskrives det, at der kan opstå food deserts, og at der er en stigende 

risiko for, at vi kommer til at se flere af dem grundet en stigende urbanisering. Om stigende 

urbaniseringen er en årsag til en stigning i antallet af områder, der klassificeres som food 

deserts er diskutabelt. 

 

Den fysiske distance til supermarkeder er med til at klassificere områder som food deserts, men 

de tendenser, der optræder i de såkaldte “food deserts” er ikke udelukkende relaterede til den 

fysiske distance til supermarkeder og dermed frugt og grønt. Det har gennem interviewet med 

Mikkel Kjær og særligt Ms. Assanah udfoldet sig, at der også er et videnshul (jf. 

socialbæredygtighed, s. 58). Dette videnshul bliver blandt andet berørt i Ms. Assanah’s 

kommentar om, at der ikke er nogen i Harlem, der ved hvordan man planter en aubergine (jf.den 

urbane kontekst, s. 57), samt Mikkel kjærs kommentar om at børn ved hvad ketchup er, men 

ikke har kendskab til hvad en tomat  er (jf. vækstmedier, s. 31). 

Dette videnshul kan muligvis mindskes ved indførelsen af hydroponiske systemer. Dette kan 

ske gennem en aktiv læring om planter og de komponenter der indgår i denne proces. 

Mulighederne for læring om planter ved anvendelse af hydroponiske systemer er unik, da der 

er mulighed for at følge planternes udvikling både over mediet og under, dette afhænger dog 

af mediet (jf. vækstmedier, s. 31), samt aktivt at kunne følge med i næringsforholdene ved 

hjælp af forskellige måleapparater. At stille et sådant system til rådighed vil skabe en større 

mulighed for at opsøge denne viden, men om denne ressource vil blive anvendt er afhængig af 

flere faktorer. En væsentlig faktor der kan diskuteres, er hvor stor en del af Harlem Growns 

succes, der skyldes de hydroponiske systemer og almindelige byhaver. Der kan argumenteres 

for, at Harlem Grown sandsynligvis opnåede succes grundet ildsjæle som Tony, der arbejdede 

hårdt for at implementere systemet i de unge skoleelevers hverdag (jf. socialbæredygtighed, s. 

58) 

 

En styrke ved disse systemer er at de kan skabe en forbindelse mellem unge, der ikke kender 

hinanden. Så ved at tilbyde adgang til disse muligheder, kan dette derfor medvirke til at etablere 

en social bæredygtighed, da disse muligheder er til rådighed for et bredere publikum. Det kan 
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dog diskuteres om denne relationsdannelse kan opstå gennem andre aktiviteter, der i samme 

omfang kan tilbydes. Viden om planter og hydroponiske systemer, vil dog ved skift af aktivitet 

kunne fjerne den indsigts oplevelse, med mindre der tages udgangspunkt i andre aktiviteter, 

der inkludere planter og dyrkning af disse. 

  

I vores problemfelt nævnes en stigende urbanisering, altså en tendens hvor folk flytter fra 

‘udkantsdanmark’ ind til de store byer. Dette efterlader landet og de mindre byer med mindre 

liv, samt at skoler og butikker lukker. Deraf formindskes sandsynligheden for at beboere i lavt 

befolkede områder, har adgang til samme varierende tilbud i forhold til kosten, som byboerne 

har. Derfor kan man spørge sig selv, om det virkelig også er byerne der har brug for de 

hydroponiske systemer. Dette står dog i kontrast til den virkelighed der udspiller sig i Harlem, 

som netop er beliggende i byen.  

I problemfeltet citeres Realdania for, at dyrkning af afgrøder i byen i den vestlige verden 

handler mindre om at få mad på tallerkenen, og meget mere om det gode byliv, samt livskvalitet 

og livsstil.  

Det kan diskuteres om opsætningen af hydroponiske systemer i de større danske byer er en god 

ide. Selvom Søren omtaler vækstmedier som nemme idet de er lette at transportere og ikke 

vejer meget (jf. vækstmedier, s. 31), så er der stadig mange ressourcer, der skal til for at sætte 

et hydroponisk system i gang i forhold til jord-byhaverne. Der skal anvendes pumper, slanger 

mm., og der kræves en grundlæggende viden for, hvordan disse komponenter fungerer. Udover 

det, skal der bruges elektricitet for at systemet kan være funktionelt. Det kan derfor diskuteres 

om hvorvidt, der skal mere viden og flere ressourcer til at opsætte et hydroponisk system, i 

forhold til opsætningen af en jord-byhave, hvor der ligeledes også skal anvendes en vis form 

for vidensfelt samt bestemte ressourcer. Om det er hydroponiske systemer eller dyrkning i jord 

der foretrækkes, kan altså afhænge af flere faktorer, blandt andet om hvorvidt man lægger vægt 

på ressourcebesparelsen i form af genbrug af vand, hvilket et hydroponisk dyrkning gør, eller 

om pumper, måleapparater osv. er overflødige i forhold til at der ‘bare’ ønskes at dyrke 

afgrøder. Hvilket system der er at foretrække vil derfor afhænge af, hvad der ses som fordele 

ved hydroponik og jorddyrkning. Dermed kan der ligeledes sættes spørgsmålstegn ved, om 

prisen for systemerne er det værd, eller om de overhovedet påvirker den socialebæredygtighed 

i sig selv, når de muligvis ikke kommer til at bidrage meget mere til glæden og fællesskab end 

de allerede eksisterende byhaver gør i forvejen. 
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I udkantsdanmark sker der, som introducerende i afsnittet en udvandring, det hydroponiske 

system kan højst sandsynligt ikke have en direkte effekt på udvandringen, men det kan være et 

skridt på vejen. Det hydroponiske system kan skabe et fællesskab omkring dyrkningen af 

afgrøder i en lille kommune ude på landet, selvom der allerede bliver dyrket meget i almindelig 

jord. Man kan argumentere for at det ikke er socialbæredygtigt at investere ressourcer i de 

større danske byer i stedet for udkantsdanmark, da der allerede sker en udvandring fra de 

danske småbyer, som desperat har brug for at blive investeret i, så det bliver mere attraktivt at 

bo derude. I det anvendte citat fra en analyse udarbejdet Danmarks Statistik (jf. problemfelt, s. 

7), fremstår det at konsekvenserne af denne udvandring eller affolkning af landområder vil 

være en konsekvens for yderområderne, hvor befolkningstallet vil falde, boliger vil stå tomme 

og skoler og butikker vil lukke ned. Ifølge analysen vil byerne også blive påvirket, da der så 

skal skabes boliger og stilles service til rådighed i form af institutioner mm. 

 

I de større danske byer ser man også større mulighed for social aktivitet. Derfor er det 

fællesskab de hydroponiske systemer ville kunne bidrage med, ikke ligeså relevant for 

byboerne, da byboerne allerede har mange forskellige byhaver (RealDania, 2014). Derfor kan 

man argumentere for, at implementeringen af hydroponiske systemer i de danske storbyer ikke 

er socialbæredygtigt og ikke er en udvikling, der er kraftigt brug for eller en stor nødvendighed, 

hvis man ser på befolkningens behov i Danmark. Der kan dog også argumenteres for at 

hydroponiske system bidrager med noget, som byhaver ikke kan, nemlig uddannelse. Assanah 

nævner i interviewet at mulighederne for læring og uddannelse i Harlem Grown giver børnene 

en anden måde at lære på og beskriver dermed, at et  hydroponisk system eller byhaver med 

jord dyrkning kan fungere, som en læringsplatform (jf.socialbæredygtighed, s. 58). Men igen 

kan det diskuteres hvorvidt hydroponisk dyrkning kan medvirke til at skabe et social 

fællesskab, som almindelige byhaver ikke kan. De eneste betydelige forskelle er det cirkulære 

system, vækstmedierne og næringen, der er de alternative dyrkningsmetoder og faktorer i 

forhold til dyrkning med jord, der kan give en anderledes uddannelse og oplevelse end dyrkning 

med jord eksempelvis se, smage, føle og spise (jf. vækstmedier, s. 31). 

 

Selvom det i afgrænsningen fremgår, at den økonomiske og miljømæssige bæredygtighed er 

fravalgt er, der stadig nogle faktorer inden for disse kategorier der er relevante at vende, da 

disse indgår i en symbiose med socialbæredygtighed og derfor er uadskillelige. Der er gennem 

rapporten blevet dannet en forståelse af indførelsen af et hydroponisk system, kræver en vis 

mængde ressourcer til opstart og etablering af disse, hvilket kræver en form for finansiering. I 
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det økonomiske perspektiv kunne det derfor være vigtigt at undersøge forholdet mellem input 

og output af et hydroponisk system. Under interviewet med Søren fortæller han, at hvis man 

tænker at investere i et hydroponisk system, skal dette ikke være for en økonomisk vinding. 

Det perspektiv bliver dog udfordret grundet nogle af de cirkulære processer der indgår i 

hydroponiske systemer, da det af fremgår af afsnittet omhandlende vækstmedier (s. 31), at 

hydroponiske systemer har en vandbesparelse på 90 procent sammenlignet med konventionel 

landbrug (jf. vækstmedier, s. 31). Det er dermed usikkert hvilken udsigt, der til om et 

hydroponisk system på denne måde kan tjene sig selv ind igen. I et hydroponisk system indgår 

der flere elektroniske komponenter, som kræver en forsyning af energi, og dermed kan der 

være nogle miljømæssige konsekvenser i denne forbindelse. Derimod forgår hele 

dyrkningsprocessen i et lukket system og det er derfor muligt at kontrollere hvor restprodukter, 

såsom næring ender, og på denne måde er der en større mulighed for at kontrollere eventuelle 

miljø udfordring i forbindelse med dyrkning. Om det er det sociale, økonomiske eller 

miljømæssig perspektiv, der vægter tungest er afhængig af kontekst og ønsker, og dette vil 

derfor altid være et relevant diskussion emne ved indførelse af et hydroponisk system.   

 

 

Konklusion 

Hvad er et hydroponisk system, og hvilke muligheder skaber dette i en urban kontekst, med 

fokus på socialbæredygtighed? 

Der er mange forskellige former for hydroponiske systemer, denne rapport har fokuseret på et 

Flood and Drain system. Fællesbetegnelserne for et hydroponisk systeme er en jordfri 

dyrkningsmetode, hvor jorden fra konventionel dyrkning erstattes med et vækstmedie. Der 

tilføres næring i en vandopløsning, der sammen med ilt, lys og bestemt pH-værdi, er med til at 

muliggøre en succesfuld dyrkning. Et Flood and Drain systems kendetegn er, at dette er et 

lukket system - hvilket vil sige, at vandet bliver genbrugt i et cirkulært system. De eneste 

nødvendige elektroniske komponenter er en pumpe og afhængig af vejrforholdene, kan der 

anvendes LED til belysning og eventuelle varme eller nedkølings elementer, for at skabe et 

dyrkbart klima. Denne jordfrie dyrkning har eksisteret siden den babylonske kultur, og har med 

tiden udviklet sig til den hydroponiske dyrkningsmetode, som vi kender i dag.   
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I vores søgen på besvarelse af hvad et hydroponisk system er, og kan være, har vi opnået en 

grundlæggende viden for de enkelte komponenter og funktioner, der optræder i de inddragede 

systemer. Som påvist gennem rapporten så varierer kompleksiteten fra system til system, og 

deraf også behovet for teknisk kunnen. Vi har igennem vores interviewpersoner opnået en 

basisviden, indenfor de områder de repræsenterer, der efter bearbejdning har tilladt en 

transition til egen ekspertviden. Med den viden i mente, så må det  formodes at tidens tørn vil 

have en indvirkning på den jord-frie dyrkning i en grad, hvor man vil kunne aflaste det 

konventionelle landbrug, og endvidere optimere det. Det må anses som værende påvist, at det 

frie valg inden for vækstmedier gør “branchen” attraktiv - nye logistiske døre åbnes, og det 

tillader hydroponikken at træde nye vande - dette er selvfølgelig i takt med, at hydroponikken 

er uafhængig af de naturlige remedier, og altså derfor kan være 100 procent menneske 

kontrolleret. Mulighederne er derfor kun begrænset af fantasien, og det formodes at det næste 

led derfor vil være en indtrædelse i den mere cirkulærer verden, nemlig akvaponikken. En 

verden hvor der efter justeringer vil være mulighed for total selvforsyning, og derfor danne 

rammer for hvad der må anskues som værende den ultimative tekniske bæredygtighed. 

Dernæst må det også angives at den fortsatte forskning inden for næringsløsninger, og altså 

forståelsen af mineralerne og deres optag, gør at man på sigt vil kunne se en massiv stigning i 

udbytte. Som led i vores problemformulering har vi også undersøgt hvorledes hydroponik kan 

fungere som socialt bindeled, og styrker den agrikulturelle forståelse i urbaniserede områder, 

med særligt henblik på non-profit organisationen Harlem Grown, som er betegnet som en food 

desert. Der må konkluderes efter vores kontakt med Latonya Assanah, drivhus manager, at der 

i den grad er tale om en mulighed for oplysning, information, og ikke mindst samvær i den 

grønne verdens nærvær. Der må konkluderes, at der på baggrund af nævnte interview, er dannet 

et solidt indblik af den måde ikke bare skolebørn, men også udsatte mennesker føler sig trygge 

og tilpas i et lærerigt og inddragende miljø - hvilket man må sige at den jordfrie dyrkning 

danner ramme for. Dette er dog under indflydelse af tovholder, der kan være en væsentlig faktor 

for succefyldt, at kunne etablere et hydroponisk system, som et indflydelsesrigt element i 

forhold til at styrke den sociale bæredygtighed i en urban kontekst. 
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Bilag 

Bilag 1: Feltnoter - Impact Farm Nørrebro 

Besøg på Impact Farm og spontant interview med Mikkel Kjær d. 22 marts 2017 

  

Besøget på Impact Farm startede med en rundvisning af deres system, som er opbygget 

omkring en shippingcontainer, hvor den fysiske farm, hvis den bliver adskilt, kan transporteres 

i denne container. Farmen er bestående af vertikale gro tårne med et dryp system, der forsyner 

planterne med næringsrigt vand. Efterfølgende bliver det resterende vand opsamlet af et system 

af tagrender, der leder dette tilbage til vandreservoiret. De dyrkede krydderurter sælges og 

distribueres til lokale restauranter. Mikkel Kjær informerer os på baggrund af et spørgsmål om 

muligheden for at opsætte et mere dybtgående interview med ham, at han anser dette for at 

være interviewet. Gennem spørgsmål om visioner og muligheder for projektet begynder 

Mikkel Kjær at fortælle om Harlem Grown og det samarbejde han er ved at etablere med denne 

organisation. I denne kontekst fortæller han om food deserts, som er et begreb der betegner 

områder i USA hvor der er lille eller ingen adgang til friske råvarer såsom frugt og grønt. Han 

fortæller også om en yngre generationer, som ikke er bevidst om hvad en tomat er, men kender 

til ketchup og fortæller om vigtigheden af at få det grønne ind i byen. I denne forbindelse 

snakker han også om de muligheder, der kan medfølge ved indførelsen af et hydroponisk 

system i en urban kontekst såsom uddannelse af henholdsvis udsatte borger og inddragelse af 

unge. Han beskriver hvordan lokalmiljøet bliver aktiveret og der skabes grønne arbejdspladser. 

Han understreger at det for ham ikke er et mål om at lave et produkt der kan udkonkurrerer det 

konventionelle landbrug, men at denne form for hydroponisk system i en langt højere grad 

handler om at give borgeren muligheder.  
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Bilag 2: Computerstøttet interview med Lasse A. Nielsen fra Impact farm på 

Nørrebro 
Mail 1: 
Hej Lasse jeg skriver dig til på vegne af min gruppe.  
Du snakkede kort med min medstuderende, hvilket er årsagen til at jeg skriver til dig nu.  
  
Vi skriver et projekt om hydroponiske systemer og hvordan de kan anvende, som et alternativ 
til konventionelt landbrug. 
  
Vi har været ude og besøge Impact farmen d. 22/3. Her fik vi en rundvisning af Mikkel Kjær 
hvor vi fik et lille oplæg og en præsentation af farmen indefra. Vi har dog stadig en masse 
ubesvarede spørgsmål, som henvender sig til dit arbejde på Impact farmen. Spørgsmålene 
omhandler mest de tekniske aspekter og som vi håber du med din baggrund inden for farmen 
kan være med til at besvare.  
  
Systemet:  
·      Hvilken pumpe/pumper bruger i og hvor meget vand sender den rundt i systemet (i 
denne sammenhæng vil vi også høre om i bruger pumper til at ilte vandet?).  
·      Hvilke specifikationer har jeres LED lys?  
·      Hvilke solceller bruger i?  
·      Hvordan opvarmes farmen?  
·      Hvad består jeres vækstmedie af? (Der blev nævnt at det måske var lavet af genbrugte 
plastik flasker) 
·      Hvad er jeres vægge lavet af og hvad er jeres overvejelser angående valg af vægge. 
(fungere de både som opvarmnings- og isoleringsmateriale) 
·      Hvilken form for skadedyrsbekæmpelse anvender i og har der være nogle 
komplikationer i denne kontekst? 
  
Cyklus:  
·      Hvordan forløber jeres vandcyklus  
o   Hvor meget regnevand og postevand anvender i og hvor tit? 
o   Hvor tit gøder i vandet og er der nogle komplikationer ved gødningen, såsom rest 
mineraler og næringsstoffer? 
o   Udskifter i til tider det gødet vand for at undgå ophobning af mineraler og næringsstoffer 
og hvad gør i ved restproduktet (det gødet vand)?  
  
Data:  
·      Hvor meget strøm har anlægget anvendt? (gerne for flere perioder, da vi tænker at der er 
forskel på strømforbruget i henholdsvis sommeren og vinteren)   
·      Hvad er jeres output af grønt? (hvis i har en mere præcis måling end de estimeret 2-4 
tons grønt) 
  
Alternativer:  
  
·      Hvilke overvejelser har i gjort jer om at lave systemet aquaponisk?  
·      Hvilke alternativer til skadedyrs bekæmpelse har i overvejet? (Mikkel nævnte 
Mariehøns) 
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Svar på mail 1: 

Kære Aske, 

 

Jeg arbejder ikke længere på Impact Farm og der er derfor nogle af jeres spørgsmål som jeg vil 

have svært ved at svare præcist på (;præcist kWh forbrug), endvidere andre spørgsmål, som jeg 

ikke ved præcist (leverandør af solceller mv.). 

Jeg har et indgående kendskab til systemet og hvordan det blev drevet da jeg arbejdede der, 

måske også i højere grad end Mikkel, men der er også praksisser som har været ændret efter 

min fratræden. 

 

Konkrete spørgsmål vedrørende designet vil skulle stilles til designerne, Human Habitat, mens 

de driftsmæssige spørgsmål for den senere tid bør stilles til Anders Jensen fra Miljøpunkt 

Nørrebro. 

 

Jeg har selv arbejdet i flere år med aquaponics, og har også arbejdet med det anvendte 

hydrosystem i andre sammenhænge, men kan ikke komme med andet end egne rekleksioner 

over hvordan systemet vil kunne optimeres til at være mere bæredygtigt. 

 

Jeg mener dog at det er afgørende i en evaluering af projektet at se på flere facetter af projektets 

bæredygtighed, herunder økonomisk bæredygtighed, biologisk produktionsevne og analyse af 

kontekst for produktion/virke; hvilken sammenhæng projektet vil kunne give mening ift. dets 

produktionsevne. 

 

Mht. produktionsevnen som beskrevet i pressematerialet, vil jeg med erfaring af drift i systemet 

sige at de tons begregninger der er lavet er baseret på Bright Agrotechs reklamemateriale og 

ikke hænger sammen med virkeligheden. 

 

Bilag 3: Computerstøttet interview med Thomas Berg fra Den Hydroponiske 

Køkkenhave 
Mail 1: 

Kære Thomas 

Først og fremmest vil vi gerne sige tusinde tak, fordi du vil medvirke i vores projekt til et 

computerstøttet interview angående hydroponiske systemer. Ude at kontekst, så vil vi gerne 
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gøre dig opmærksom på, at der tages forbehold for, at der sælges forskellige slags produkter 

fra butik til butik. Vi vil derfor understrege, at denne mail er fortrolig, og der kun inddrages 

det, som i ønsker, i selve rapporten. Vi ønsker gennem vores projektrapport at skabe en 

forståelse af, hvad et hydroponisk system er, samt hvordan det kan fungere i en miljø- og 

socialbæredygtig kontekst. For at finde ud at det, har vi opstillet få spørgsmål, som vi håber at 

du kan hjælpe os med: 

 

Svar på Mail 1: 

Jeg er bare glad for at give mit bidrag med, da hele tanken med et hydroponisk landbrug som 

er bæredygtigt for mennesker, dyr og planter, jo som tidligere skrevet er en stor passion for 

mig. 

  

Hvad angår offentliggørelse, er det vigtigt for mig at understrege, at det ikke er nogen direkte 

koppling mellem DHKH og mine forhenværende aktiviteter i forhold til det, medicinske 

cannabis, og det er særligt vigtigt at det ikke på nogen måde kan blive tolket sådan. Dermed 

sagt vedstår både DHKH og jeg os, ikke at være anonyme. Jeg har intet imod at blive citeret 

for alt hvad jeg har skrevet, men mine personlige holdninger afspejler ikke altid DHKH´s, og 

derfor er det vigtigt at DHKH fremstår som en oprigtig, lovlydig og ærlig Hydroponisk butik 

som villigt deler ud af sin viden og erfaringer. 

 

Præsentation 

● Kort om dig selv og hvorfor du arbejder her i DHKH? 

● Din indgangsvinkel til at arbejde med hydroponi? Personlig? Miljøbaseret? Andet? 

Min indfalds vinkel til Hydroponiske dyrknings metoder er direkte affødt af min dybe passion 

for medicinsk cannabis. En passion som jeg har dyrket og konsolideret min viden omkring, i 

mere end 25 år. Min vidensbegærlighed omkring de Hydroponiske, Aeroponiske og 

Akvaponiske systemer har fået mig til at indse, at disse systemer er bæredygtige og i langt 

højere grad har muligheden for, at producere ægte økologiske fødevarer, end selv de bedste 

intentioner fra de bedste landmænd kan producere i dag. Derfor arbejder jeg i DHKH. Præcist 

for at fortælle alle som vil lytte, at dette er fremtiden og at dette kan producere høj kvalitets 

fødevarer.  

 

Vækstmedier 
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På jeres hjemmeside www.dhkh.dk oplyses det, at porerne i et vækstmedie kan opdeles i små, 

mellemstore og store porer. 

● Er der nogle mål på hvornår porer er små, mellemstore eller store? 

I forhold til hjemmesiden, vil jeg først og fremmest lige fortælle at største delen af den 

nuværende tekst som er på siden, er skrevet af en tekst forfatter som intet anede om 

Hydroponisk eller planter generelt. Eftertiden har vist os at der stadig er en del misvisende ord 

på siden som ikke rigtigt bidrager til nogen reel forståelse.  

Porerne i vækstmediet tænker jeg er de ting mediet er blandet op med.  

- Små = Vermiculite. 

- Mellemstore = Perlite. 

- Store = Lega. 

 

● Det fremgår yderligere at medierne indeholder næringssalte samt sunde bakterier, der 

holder det fugtige miljø omkring rødderne i balance. Kan du uddybe hvad i mener med 

‘sunde’ bakterier? Og indeholder alle vækstmedier ‘sunde’ bakterier? 

 Vi har 6 forskellige medie typer i vores sortiment, light mix og full mix som er jord typer 

blandet med perlite. Både light mix og full mix har en næringsværdi hvor light mix har en 

lavere ppm og NPK end full mix. De indeholder begge gavnlige jord bakterier, det tænker jeg 

er de sunde. Netop fordi det er jord, og egner sig derfor ikke rigtigt til Hydroponiske dyrknings 

metoder.  Derudover har vi 5 forskellige, mere eller mindre Hydroponiske medier. De 2 mindre 

Hydroponiske medie typer er Vermiculite og Perlite. De bruges begge som spirings medier og 

er begge fuldstændigt neutrale i forhold til ppm og mikrobiologi, hvilket er Det som er 

kendetegnene for et hydroponisk medie. Dertil kommer der de 2 mest kendte medietyper som 

er Grodan og lega. De har begge deres fordele og deres ulemper. 

Det sidste Hydroponiske medie er kokosfibre. De indeholder minimale mængder af 

Næringsstoffer og bliver i nogle tilfælde tilsat Trichoderma. Kokosfibrene skal blandes med 

både perlite og lega for at opnå den optimale hydroponiske effekt.  

 

Sunde bakterier inkludere svampe sporer, skal ses i forhold til gavnligheden for planter, og 

omfatter følgende. 

- bacillus brevis  

- bacillus cogulans. 

- bacillus licheniformis 

- bacillus megaterium 
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- bacillus polymyxa 

Samt en række flere. 

- trichoderma harzianum 

- trichoderma kongii 

- trichoderma viride 

- rhizopogan fulvigeba 

- rhizopogan amylopogon 

- glamus mossede 

- glamus aggregatum 

Igen samt en række flere. 

 

Dansk landbrug og kornproduktion 

70 procent af det danske landbrug består af korn. Vores indgangsvinkel til hydroponisk 

dyrkning i en miljøbaseret kontekst, omhandler at jordens frugtbarhed forringes grundet den 

globale opvarmning samt forurening fra pesticider og gødning. Dette kunne sandsynligvis gå 

ud over Danmarks kornproduktion i fremtiden, hvorfor at hydroponisk dyrkning af korn kunne 

være et alternativ. 

● Har du kendskab til hydroponisk dyrkning af korn? 

● Tror du, at der i fremtiden vil være mere fokus på hydroponisk dyrkning af korn i 

Danmark? Hvorfor eller hvorfor ikke? 

Mit personlige kendskab til Dansk kornproduktion er i nogen udstrækning, ikke særligt 

omfattende. Jeg ved at vi i Danmark, sammenholdt med vores nabolande er meget begrænset i 

forhold til udledning af gødning på markerne, hvilket både har medført dårligere kvalitet i 

forhold til protein indhold i kornet, samt dårligere afsætsmuligheder og dermed dårligere 

økonomi i form af dårligere priser. Jeg ved at de Danske landmænd er hårdt ramt, og at mange 

af dem er fastlåst i gamle traditionelle dyrknings  metoder. Jeg ved også at hydroponisk dyrket 

korn ikke bliver attraktivt for nogle landmænd i denne del af verden, før hensynet til økonomisk 

gevinst udskiftes med hensynet til kvalitet og bæredygtighed. Lidt et Utopia som det ser ud i 

dag. For der er ingen tvivl om at det sagtens kan lade sig gøre at lave korn i et hydroponisk 

system det kræver bare en kæmpe investering og en ny måde at gøre tingene på. En måde hvor 

man tænker cost bennefit for kvaliteten, sundhedsgraden og bæredygtigheden, frem for det 

økonomiske incitament som normalt ligger i begrebet. Derfor tror jeg ikke at det bliver noget 

som kommer til at ske i Danmark sådan på den helt store skala. Desværre.  
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● Hydroponisk dyrkning har eksisteret i mange hundrede år. Hvad mener du er årsagerne 

til, at det ikke er mere udbredt? (Fokus er her på hydroponisk dyrkning af fødevarer 

herunder grøntsager, krydderurter mm.) 

I skriver at man i århundreder har haft kendskab til Hydroponiske dyrknings metoder. Dette er 

på sin vi også rigtigt nok, men i virkeligheden er hydroponik helt tilbage fra det gamle 

Babylonien med dets hængende haver. En viden som i dag også er genopfundet i form at 

Vertical farming. Man har i mange tusinder af år haft kendskab til både hydroponik 

og,aeroponik men også akvaponik som på den mest naturlige måde nærmest fuldender en 

symbiose både i forhold til planters og fisks trivsel men også i forholdet mellem mennesker og 

natur. Vi har helt klart glemt alle disse vidunderlige og bæredygtige metoder fordi hensynet til 

den økonomiske gevinst er så meget større end noget andet. Disse metoder fungere kun der 

hvor det handler om at overleve, eller der hvor det er kvalitet og bæredygtigheden som er i 

fokus. Man kan producere alle typer af føde varer, alle steder på jorden. Fra det koldeste og 

mest ufremkommelige sted hvor intet naturligt ville gro, til det varmeste og mest uudholdelige 

sted hvor intet vand er at se. Det eneste som begrænser os i at gøre det er, at det koster for 

mange af de der papir stykker som vi kalder for penge. De her døde stykker papir som 

repræsentere så ufatteligt store værdier at det er hensynet til dem som begrænser os i hvad vi 

kan og ikke kan. For hvis penge ikke var problemet så kunne vi jo bare hjælpe hinanden med 

at lave det præcist som vi gerne ville have det, helt bæredygtigt og med de naturlige symbioser, 

og sundhed for planter, dyr og mennesker i fokus. Utopia det ved jeg godt, jeg siger det bare  

 

Det sociale rum 

Vi har før været ude og besøge Impact Farm på Nørrebro, (se link nederst i denne mail), der 

har fokus på et socialt rumt, hvor krydderurter og andet grønt bliver solgt til de lokale 

restauranter samt madmarkeder til de lokale beboere. 

● Hvordan vil du beskrive jeres (forventede) sociale rum i Den Hydroponiske 

Køkkenhave? (Beskriv gerne forventninger til når butikken er færdigrenoveret) 

Vores sociale rum begrænser sig til Facebook og butikken. Vi forventer helt klart i fremtiden 

at være en butik som er kendt på sin viden om hydroponik, og som en af de butikker som har 

været med til at introducere hydroponik til de almindelige Danskerne som bare dyrker for egen 

tilfredsstillelse og behov. Vi håber på at blive anerkendt for vores syn på bæredygtighed og 

økologi. Derfor søger vi hele tiden og opdatere vores viden og kombinere den med de nyeste 
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teknologier. Vi har derfor forventninger om at vores sociale rum med tiden udvides, i takt med 

at flere og flere begynder at interessere sig hydroponik, og at vi får flere kunder i butikken. 

 

● Oplever du, at de kunder der kommer i butikken planter hydroponisk på baggrund af 

miljømæssige årsager? Hvis andre årsager, så beskriv gerne. 

Der er i min optik ingen tvivl om at hydroponik i bredere forstand i Danmark, har sine rødder 

i dyrkning af medicinsk marijuana. I1990'erne begyndte der i Danmark, i visse kredse, at opstå 

en forståelse for, hvilken en betydning det har for udbyttet af en medicinsk cannabis plante, at 

plante havde de bedst tænkelige forhold gennem hele dens livs cyklus. Det gav et væsentligt 

højere afkast samt en langt bedre kvalitet af produktet. Med denne viden voksede der er fælles 

bevidsthed omkring hydroponik, og flere Danskere begyndte at få øjnene op for det også i 

forhold til andre afgrøder. I dag kommer kunderne i butikken af mange grunde. Nogle kommer 

for det Hydroponiske andre for det akvaponiske og nogle vil dyrke økologiske grøntsager og 

krydderurter mens andre helt klar dyrker marijuana. De fleste der kommer i butikken er meget 

på bølgelængde med vores egen optik på økologi og bæredygtighed.  

 

Yderligere kommentarer eller sidste bemærkninger? Skriv gerne! 

Jeg har en ide til en Hydro farm til kornproduktion. En bæredygtig farm som ikke udleder noget 

til miljøet og forurener vores grundvand, men som fungere på recirkulation og naturlige 

vandrensnings principper. En farm hvor kvaliteten af kornet er i centrum. Men det koster for 

mange penge at lave og der er ingen som vil investere i noget som ikke før eller siden giver 

dem et overskud eller et afkast. Så der har jeg et Utopia mere  

 

Jeg håber det sådan bare nogen lunde kommer rundt om de spørgsmål i havde, og at de er 

fyldstgørende nok. Ellers er i altid velkommne til at skrive. Så skal jeg gøre mit bedste for at 

svare jer. 

 

De bedste hilsner. 

//Thomas Berg. 

Bilag 4: Spørgeramme til Søren Madsen - Systemanalyse 
 
 

Det formelle Interesse:  
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Ønsker du at være anonym? 
- Hvis ja, i hvilket omfang? 
- Må vi optage interviewet evt. som lyd eller film, samt 

lave fotodokumentation af dine systemer?  

For at tage hensyn til 
interviewpersonens velbefindende 
i forhold til interviewets senere 
anvendelse. 
 
 

Præsentation 
- Hvordan opstod din interesse for hydroponik?  
- Hvad er din motivation for fortsat, at arbejde med 

hydro/akvaponiske systemer? 
- Hvordan har du opnået en teknisk viden indenfor 

hydroponik? 

Interesse:  
Ønsker at opnå en præsentation af 
interview personens navn/alder og 
livs beskæftigelse. Dette er et 
komfortspørgsmål/rammeskabend
e spørgsmål der åbner op for 
interviewpersonens interesse for 
emnet, samt hvordan interessen 
opstod. 
 
 

Overblik over det tekniske system 
Uddybende spørgsmål kommer længere nede 

- Vækstmedier 
- Næring 
- Måling af NPK-forhold 
- NPK-forhold i forskellige stadier  
- PH-måleapparat  
- Cirkulation/cyklus  
- Lys 
- Vand 
- Beholdere til vandopbevaring  
- Pumpe  
- Rør 
- Ventilation 
- Pesticider 
- Hvad kan man plante 

Interesse:  
Overordnet forståelse af systemet, 
som helhed. Herunder hvilke 
delkomponenter, samt tekniske 
dele det udvalgte system består af.  
 
 

Vækstmedier 
Hvilke typer vækstmedier har du erfaring med at anvende og til 
hvad? 
 
Årsag til valget? 

- CEC, AFP, WHC-værdier? 
- Porerstørrelse?  
- Evt. uddybende tanker om fordele og ulemper i 

forbindelse med valget af vækstmedier.  
 
Hvilke(e) funktion(er) har vækstmediet? 
 
Kan man vækstmediet genanvendes?  

- Hvis ja, hvordan og hvor mange gange? 

Interesse:  
Her ønskes uddybende beskrivelse 
af vækstmedier, som er en af vores 
fokuspunkter. Derfor finder vi det 
interessant at få afdækket hvilke 
vækstmedier der tages i brug og 
begrundelse heraf. Fokus er på 
livscyklussen, som senere 
anvendes til at undersøg 
bærdygtigheden anskuet med et 
cirkulært fokus. 
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Næring / vand 
Hvilke(n) slags næring benytter du i dette system og hvorfor? 
 
Hvis flere næringstyper, hvilken effekt har de forskellige typer? 
(Plantetype, fase) 
 
Måles NPK-værdierne og hvordan? 

- Hvis ja, hvilke er de ønskede værdier og varieres dette 
efter plantens forskellige faser?  

 
Udskiftes det næringsrige vand?  

- Hvis ja, hvilken funktion har dette? 
 
Er der et restprodukt i vandet og hvordan afskaffes dette?  
 
Hvad er mulighederne for at forlænge  
næringscyklussen?  
 
Hvilken slags vand anvender du - regnvand, postevand eller en 
blanding? 
 
Hvad er årsagen til det anvendte vand? 
 
Måles PH-værdien og hvilken indvirkning har denne? 

Interesse: 
Se ovenstående 
 

Lys 
Hvilken lyskilde benytter du dig af og hvorfor? 

- Giver denne type lys den nødvendige varme, som din 
plante har brug for? 

- Justeres lysmængden i løbet af plantens livscyklus? 
 

Hvad er det økonomiske omfang for benyttelse af kunstig lys 
(Strøm, pærer, etc)? 
 
Kan sollys levere det nødvendige lys til dine systemer eller er 
dette sæsonpræget? 

Interesse:  
Vi ønsker en dybere forståelse for, 
hvilken funktion lyset har i det 
pågældende system.  
 
Det økonomiske aspekt er ikke i 
fokus, men vi finder dette 
interessant, da dette kan være en af 
bagsiderne ved hydroponik i et 
bæredygtigt/cirkulært perspektiv. 
 

Luftfugtighed og temperatur 
Kræves der en bestemt temperatur i dette system? 

- Hvordan opretholdes temperaturen i løbet af året? 
 

Gør du brug af et udluftningssystem? 
Hvordan er luftfugtigheden i væksthuset? 

- Hvordan opretholdes den? 
 

Interesse:  
Vi er interesseret i hvilken effekt 
luft har i det pågældende system, 
samt hvilke komponenter, der er 
nødvendig for at kunne kontroller 
fugtigheden og temperaturen i 
systemet.  

Afgrøder Interesse:  
Vi ønsker at få afdækket hvilke 
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Hvilke afgrøder er mest samarbejdsvillige? 
 
Er der nogle begrænsninger i forhold til hvilke afgrøder, der kan 
dyrkes hydroponisk?  
 
I hvilket omfang producere du fødevarer?  

former for afgrøder, der kan 
dyrkes hydroponisk, samt i hvilket 
omfang det pågældende system 
kan producere fødevarer.  
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Bilag 5: Transskribering af interview med Søren Madsen 
 

A: Aske 

JE: Jesper 

JO: Jonas 

M: Mona 

 

Kursiv skrift: Søren Madsen 

 

Optagelse 1: Intro 1 
.. A: Okay det køre direkte ind? 

Der sidder bare en pumpe nede i det kar her med vand. Og så sprøjter det bare på rødderne, 

så får de jo massere ilt og ja, den næring de skal bruge. 

A: Okay, det er super smart 

Ja, det er mega smart. Men det også, de er følsomme når potterne sidder.  Altså det svært at 

balancere og få dem til at stå fast nede i. Men det er det der med at prøve sig frem med ting. 

Hvad fungere og hvad fungere ikke, og sådan har det været hele vejen igennem. Jeg havde et 

helt andet system sidste år med noget, jeg kørte med de der spande, og så havde jeg drypper i, 

og det vand der ikke blev brugt, løb retur og så ned i min tank. Så nu skal jeg prøve noget nyt 

i år. Jeg har købt masse af spande. 

A: Det også godt, at de er dejlige billige og rimelig nemme at håndtere 

Ja, det er jo det. Så jeg gav 10 kroner per styk eller sådan noget for dem, så det er noget med 

at prøve sig frem. 

JE: Men du kan lave mange ting ud af dem, kan du ikke det? 

Jo - også fordi hydroponics i Danmark er ikke særligt udbredt. Og det du kan finde, det er 

typisk til dem der dyrker cannabis. Og det er også sådan nogle systemer som koster rifter. Så, 

jeg kan bygge et system med spande, hvor der skal sidde en kontrolspand med flydere, så det 

styre vandniveauet. Og så med en cyklus, og så simpelthen hæve, og sænke det op til koblet til 

karet, hvis man skal købe det som færdigt system med 12 spande. Så du op og  gi’ et sted mellem 

12 og 15 tusind. 

JO: Hold da op 

Det koster kassen. Men altså det samme også med lys, altså når de der cannabis dyrkere de 

øhh der også gode penge i det såå.. 
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JE: Det kan nok godt svare sig.  

A: Hvad du kører helt med naturligt lys herude? Umiddelbart ser det ud til? 

Fuldstændig lige pt. Jeg har da vækstlys som jeg har brugt indenfor til for-spirende, hvor jeg 

køre med sådan nogle 300 watts LED paneler det også (noget med spørgsmål fra naboer om 

lilla lys). “Hva’ er det for noget lilla lys i har herude - det koster jo på elregningen”. 

Ligegyldigt hvad man bruger er lys - for det skal det være effektivt - koster det bare mange 

penge at have kørende. Jeg regner med at rykke, det da ufatteligt så utæt det er blevet. Jeg 

byggede det sidste år, det er ikke blevet helt færdigt, fordi som sagt genbrugsmaterialer, der 

går lige lidt tid til.. 

A: Ja man tager det som det kommer 

Jaja, jeg tager det sådan. Og jeg har ikke altså tegningerne. Det var min skitse jeg lavede, og 

så prøver man lidt - Nå, det fungerede ikke, så prøver man at lave det om igen, så det er sådan 

lidt fra hånden til munden. 

JE: Det ser meget fint ud sådan når man ser det udefra ligner det lidt noget en arkitekt 

har lavet 

Jeg fandt inspiration på Youtube, hvor der var nogle der brugte store termoruller, som byggede 

det på samme måde, og jeg synes det har en mega fed effekt. Man køre så let et skelet, og så 

når solen skinner så får man jo bare lys. 

[Pause] 

Jeg har lige fået den her op og køre, og den skal blive til akvaponics. Det handler om at få 

temperaturen op på vandet, fordi i det danske klima, kan man ikke få vandet op over en 10-12 

grader og fiskene vil gerne op på over 20. 

(Small talk om fisk) 

A: Hvordan fungerer det så med dræn og det hele? 

Pumpen kører konstant. Og så står der så sådan en bell siphon, hvor man har selve klokken. 

Så står der et afløb nede i, og højden på den afgør, hvor høj en vandstand jeg får i bedet. Og 

så når den så fylder op, så står røret jo herinde i, og når den begynder at løbe over, så suger 

den lige al luften ud ‘shup’ [lyd] så køre det automatisk. 

[Pause] 

Og så er der jo selvfølgelig huller i den her udadtil, og der har jeg sat noget filterskum, fordi 

der er jo en masse fnuller, og det er jo genbrug. Første gang jeg fyldte bassinet var vandet bare 

mørkebrunt. Og så skulle jeg have nyt vand i. Så det er bare om at få den proces op at køre 

inden jeg sætter fisk i. Og det er så skide smart, så har jeg for eksempel en ingefær til at stå 
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her i, og der er bare helt almindeligt økologisk ingefær, som jeg har købt. Og så er det bare at 

grave dem ned, når man har taget det man vil have af det. 

JE: Så smart! 

.. Og det samme - det der hvidløg - det er en kaffeplante jeg har haft til at stå indenfor. Af med 

det værste jord, og så ned i. Fordelen ved det her er så, at altså almindelige hydroponiske 

systemer, hvis der kommer jord med i, så er du næsten 100 procent sikker på at det dør. Det 

skal holdes så rent, så det helt uhyggeligt. Det her bliver mere sådan et form for filter. Et der 

optager fiskenes afføring, og sådan noget, så det bliver for multer, der kommer orm og sådan 

noget i. Det kan jeg så køre, og det er også derfor, der er noget af det her fnuller og kokos, der 

er kommet heri fra sidste år af, men det gør ikke så meget. Det er derfor jeg har fileret på, så 

jeg ikke får det med i vandet. 

A: Ellers er det bare ren lecasten? 

Ja, man kan også bruge granitskærver eller hvad man nu vil. Men jeg tænkte bare at 

granitskærver i sådan en her ville komme til at veje et ton. Plus jeg selv skal fragte det ind osv. 

Og så er det noget med at finde ud af, hvor højt jeg kan tillade mig med vand inden det 

begynder.  

A: Det kommer også op og veje et ton? 

Njaaaa, de begynder jo at flyde ovenpå. Så hvis jeg fylder for meget vand i, så står det hele, og 

så er jeg bange for at planterne bare efterhånden vil synke ned i. Men jeg kan jo snyde, og tage 

sådan nogle filt potter. Så kan jeg fylde dem med kokos eller hege. Og så kan jeg bare fylde 

dem ned i, så de står sådan i en urtepotte så vandet kan trænge ud og ind. og vandet det køre 

bare. 

J: Kommer der så meget? 

Der er rimelig tryk på den. Der skal sådan rimelig tit fyldes og tømmes, og den her giver 2500 

liter i timen sådan cirka, men det er ikke altid helt op til specifikationerne, når de skriver det. 

JE: Ja, men sådan er det jo næsten altid. 

Så når der kommer 25 hundrede liter ud, er det en lille snøvsen, men så hvis du lige sætter en 

meter ekstra på, giver den det mindre. Men jeg skal have en større en i altså, så kan jeg altid 

sætte en ventil på og justere den ned.   

A: Og det er også med tanken om, at have et ekstra kar op på den anden side? 

Ja, så en pumpe kan bare klare 2 bed og så en fordeler på, og så en ventil på. 

(Small talk) 

A: Vandet i det system der - du sagde du skiftede det lige til at starte med i forbindelse 

med snavs osv.  Hvor tit skifter du det? 
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Når jeg putter fisk i skal det egentlig ikke skiftes. Jeg skal bare toppe det off, fordi der er en 

fordampning, og planterne bruger af det. Men ellers så bare køre med det samme vand hele 

tiden. Fordi planterne renser vandet for fiskene og fiskenes afføring, bliver bare til næring for 

planterne. Så det bliver et lille lukket økosystem man bygger op. 

A: Og hvad med nu, bruger du så kunstgødning? 

Ja, nu bruger jeg kunstgødning til de andre de kasser jeg har til at stå herover. Det er noget 

jeg har lavet til at kunne dyrke i indenfor. Jeg startede det op i sådan nogle små brikker lavet 

af kokos. Dem er jeg ikke så tilfreds med. Men ellers er de her lavet af rockwool, og det starter 

med sådan nogle små brikker her, og det passer med at den her store blok har sådan et hul her, 

ligesom dem der derover (peger), og så sætter man dem bare over i. Så fylder det jo bare mere 

og mere. Til sidst er hele førstesalen fyldte med dem 

M: Men du siger du ikke er så glad for dem? (om kokos) 

Ja, der kommer bananfluer i dem. Det virkede ellers som et meget lovende produkt, fordi de 

hænger sådan rimeligt godt sammen. De er vildt faste i det, men det fungerede bare ikke for 

mig. Så jeg er hoppet over på rockwoolen igen. Det er simpelthen det mest suveræne til det. De 

vejer ingenting når man starter. Men så tager de jo sindsygt meget vand ind, og så kører man 

det der flood and drain på den, så fylder den med vand, og så når vandet så går ud igen, så 

trækker det luften ind så rødderne får alt hvad de skal bruge. De indeholder det præcise antal 

vand planterne gerne vil have. 

M: Vi har bare læst netop med rockwool at planterne holder på det og kan drukne. Har 

du oplevet noget lignende? 

Nej, det synes jeg ikke. Når de drainer igen, så trækker de egentlig rimelig meget vand ud af. 

Så forholdene mellem ilt og vand er perfekte. 

M: hvad planter du så egentlig her? 

Chilier, vild tomato fra USA, som ikke er så udbredt herhjemme, og så har jeg sådan en ground 

cherry. De skulle komme til at ligne tomater, men smage af jordbær. 

M: Oh okay. 

Det skal prøves. Tomaterne - det gik fuldstændig amok inden under mit vækstlys, så jeg blev 

nødt til at kappe toppen af dem alle sammen. Så nu får de lov til at skyde igen. Ja, tomater er 

en sjov størrelse. Jeg er sgu ikke helt pjattet med tomatplanter - ens fingre stinker 

JE: Hvor lang tid skal de stå før de skyder frugter? 

Æhh, det kommer an på vejret. Men der kan jo også, fordi jeg bruger en tredelt gødning, hvor 

den der hedder ‘Grow’ udelukkende til cannabis dyrkere. De kører den fuldstændig strengt 

med det bare at planterne skal vokse. Og på et tidspunkt skal de til at blomstre, og så har du 
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‘Bloom’. Og når det er cannabis kan du også få noget, der går ind og tvangsmodner dem, så 

blomsterne bliver klar til brug. 

[Pause] 

Og det er super nemt  at arbejde med. Jeg har kørt dem over i de her små, det er bøvlet med 

de store kartoner, og de små systemer skal kun bruge 10 ML. Men de store får en ordentlig 

skud, og så selvfølgelig de små har jeg kørt med demineraliseret vand, hvor jeg kører med mit 

OAL. Men det er også lidt overkill for sådan noget drivhus dyrkning, fordi den koster 800 

kroner - sådan en der, og den smider jo 2/3 dele af vandet ud, når man køre med den. Det er 

skidt godt. Og så kan man så tilsætte sin. Så tager jeg alle mineralerne ud, og så tilsætter jeg 

nye, fordi det er let optagelig mineraler, og det er de rigtig glade for. Og selvfølgelig altid også 

juster pH værdien ned, så den ligger på omkring 6, fordi der får du den optimale optagelse af 

næringen. 

A: Hvad bruger du af måleapparater til det? 

Jamen, det her er sådan en billig kinesisk pH måler, fordi det er et kendt mærke og det er god 

kvalitet. Og så koster den 600 kr-  lidt for nærig til at købe noget dyrere, og så har jeg købt den 

her til at måle ledningsevne med, og den måler i mikro sims. Og når jeg har renset vandet, 

ligger det på omkring en 50 mikro sims. Og vi har rimeligt hårdt vand her, så det ligger næsten 

på 700. Det er et rimeligt højt på skalaen, og så selvfølgelig tilsætter, så kan jeg måle hele 

tiden, hvor meget næring jeg tilsætter. De små spirer får omkring 200 mikro sims, men 

efterhånden som de vokser, kan de tage mere og mere. Og så hele tiden presser dem i hvor 

meget de kan optage, og det er derfor man får den større høst og hurtigere cyklus. Fordi når 

jeg beder dem om at gro, jeg gider jo ikke at have kæmpe store planterne med kæmpe store 

rodnet, jeg vil have store planter med et lille rodnet, fordi de står her og de får al den næring 

i det vand de skal have. Så de sætter egentlig ikke særligt mange rødder, fordi de aldrig sulter. 

Altså planter der laver store rødder sulter, og så søger de længere og længere væk for at få 

vand eller næring. 

JO: Men kommer det ikke også an på hvilke planter du har med at gøre? 

Jo, altså når jeg dyrker for eksempel basilikum, som jeg har derovre - salater og sådan noget, 

de skal næsten ingen næring have. De vokser ustyrligt bare de får en lille smule, men chili - de 

er noget mere krævende. Men dem kan du også træne op til at tage rigtig meget næring. Jeg 

synes folk med drivhus har en tendens til at gøde for lidt. Altså du kan lynhurtigt se om du 

gøder for meget, for så begynder bladene at krølle, så justere man den bare lige lidt ned igen 

og så køre det. Eller skylle det igennem for rent vand, fordi de der blokke, der sidder jo noget 

næring i, og lige tager dem af dypper dem i eller lige skyller vandet ud et par gange med rent 
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vand, så er de rettet ind igen. Man kan lave det utroligt nemt, så der er næsten ingen 

vedligeholdelse af det i det eller så kan man gå helt amok. Og det er jo nok det jeg har en 

tendens til at gøre må jeg indrømme. 

A: Det jo også det fede 

Men jeg må indrømme jeg er også spændt på at høre hvad i har gang i 

A: (Kort forklaring af vores projekt) 

Altså jeg må sige, det jeg køre med fortiden, som jeg har højst forhåbninger til, det er mit 

akvaponiske system derhenne, fordi det der med at du både dyrker planter og fodre fisk på 

samme tid, det er enormt tiltalende synes jeg. Og jeg har jo siddet og set timevis af videoer på 

Youtube her henover vinteren, og jeg kan jo ikke lave noget udenfor, så skal jeg finde på noget 

nyt jeg kan lave herinde. Og det synes jeg det er nok det. der er nemmest at implementerer i 

byen. Altså folk som har en havedam, så behøver du ikke et bassin, så kan du bare sætte en 

pumpe derud, og så trække vandet ind og egen stik ind.  Har du et akvarie indenfor, så kan du 

bygge noget ovenpå, så du tager det der akvarievand og bruger det, så et eller andet sted kan 

du udnytte en ressource som eksistere rigtig mange steder. Og plus du kan lave det sindssygt 

dekorativt. Nu bruger jeg så en palletank, det er nok ikke det kønneste, men du kan jo lave det 

enormt dekorativt og pænt. Så hvis du har en stor offentlig bygning, så har de et kæmpe glas 

indgangsparti igennem, kan du flytte et stort akvarie op og i princippet kan du lave et 

akvaponisk system, der går hele vejen op ad væggen, så du kunne have en grøn væg, og have 

planter inden for, eller du kunne lave det, så det er til at komme til, så du kan plukke det. Så 

kan du dyrke hvad som helst i det stort set. 

A: og de fisk du har kigget på, er det også nogen som man kan smide på panden på et 

tidspunkt? 

Ja, du er oppe i 1,5-2 kilos fisk. Så jeg skal give 300 kroner, som så bliver til 1,5 kilos fisk. Så 

kan det godt betale sig. Plus de også yngler og så kan man lave et lille system til fiskeyngel. 

Men det er meget nyt for mig, det første gang jeg prøver det, så jeg er sådan lidt forsigtig med 

at gå ned og købe fisk. 

 

Optagelse 2: Intro 2 
M: Vil du fortælle lidt om dig selv, med hydroponi  - og det hele? 

Jep. Jeg har boet her i 6 år, så jeg har haft drivhus i 5. Jeg startede helt traditionelt med de 

gode gamle kapilærkasser og plantesækker, og det der. Det var et lille drivhus på 4 kvm, så det 

var meget hyggeligt. Men da jeg så havde sat planterne tænkte jeg “Hva' faen skal så give mig 
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til”. Så fandt jeg ud af, at man kan bygge sin egen kapilærkasser - det har i sikkert også set, i 

de der byhaver og sådan noget, hvor de tager de der sorte baljer,  med nogle flamingokasser, 

og sådan noget i, og så har man bygget dem  (UHØRBART - 0:33). Det er skide smart, så spare 

de 90 kroner på flamingo. 

Men da jeg så selv sad og undersøgte lidt, så opdagede jeg det her ‘Hydroponics’, og der var 

jeg bare grebet fra dag ét af. Det var bare sindssygt spændende. Og min indgangsvinkel til det 

er så at bygge selv -  jo man kan sagtens gå ud og købe færdigbyggede systemer, til en mange 

tusinde kroner. Men det syntes jeg ikke var…. Det tiltalte mig ikke. Så hellere få lov til at bakse 

lidt med det, og prøve sig frem. Og det har jeg gjort i 4 år nu - jeg tror det er 4 sæson jeg er i 

gang, og hvert år har jeg ryttet mit drivhus og startet forfra. 

JE: Startet helt forfra igen? 

Helt forfra igen. Sidste år havde jeg noget med noget drypvanding - det har jeg ikke i år. Jeg 

har så en masse slanger, drypperier, og dimsedutter til at ligge. Man får en masse udstyr ud af 

det. 

Jeg gør det fordi det er sjovt. Både for at producerer noget man selv kan spise, men også fordi 

jeg syntes det er fedt at gå og nørkle med. Jeg bruger masser…. Jeg bruger alt min fritid herude. 

Så en gang imellem kan jeg høre: "Der er aftensmad", så skynder jeg mig indenfor igen. 

Det startede jo allerede der i februar måned, hvor man skal begynde med forspiring og sådan 

noget. Der har jeg jo også prøvet at implementerer det. Det her er jo bare nogle kasser fra 

ikea, som jeg har tilpasset til at de fungerer. Og de kører jo egentlig også bare med det der 

(UHØRBART - 2:08), hvor der sidder en lille pumpe her, der så pumper op, og fylder cirka to 

tredjedele op, og så sidder der er rør - sådan et overløb i den anden ende. Og det kører bare 

på en cyklus. Det er der hydroponics det er fedt, dine plante tørre aldrig ud - ved mindre du 

glemmer at fylde vand på. De har hele tiden det tilgængeligt, som de har brug for. Når mine 

systemer de kører, så kan jeg tage på 14 dages ferie, uden at skulle bekymre mig om dem. Så 

lang tid kan det gå uden jeg skal til at gøre noget igen. Og det synes jeg er mega lækkert. For 

ellers er man bare stavnsbundet hjemme - ellers skal man have en nabo til at passe sit drivhus. 

Jeg vil altså gerne på sommerferie. 

A: Hva' når du prøver alle de her ting af, er det så for at finde ud af hvad der er det 

bedste, eller er det mest den her bygge gejst? 

Jamen, det er sådan lidt en kombi, for så ser jeg nogle andre systemer, og så tænker jeg: “det 

kunne også være sjovt at prøve”. Så, jeg tror halvdelen af det jeg prøver, det virker jo ikke. 

Så… Så skal man jo til at finde på et eller andet, og finde ud af hvorfor det nu ikke virker. Hvad 

skal jeg lave om før at det kommer til at fungerer. 
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M: Men hvor ved du alt det her fra? Er det primært internettet? 

Det er nettet, ja. 

M: Hva’ med.. Hvor køber du alle de her redskaber? 

Ebay. Man kan få en del fra for eksempel England af. Hvis jeg går ned til min fiskepusher 

hernede, for at købe sådan en akvariepumpe, så river han armen af mig. Det her plastikfitting, 

der koster 5-6 kroner per stk, dem vil han have en 50'er for. Så bliver det jo dyrt. Pludselig står 

man og skal lave (UHØRBART - 3:53) med 12 spande. 12 gange fittings af ham, så kan man 

ligeså godt lave et færdiglavet system. Min egen største begrænsning er når man skal ud i noget 

elektrisk. Der er ikke nogen elektriker skjult i mig, men det har jeg en kammerat der er god til. 

Så nu har jeg samlet en masse stumper sammen, som han skal se på. Lodde, og fifle for mig. 

Men han ved jo ikke en skid om det her, så jeg er jo også nødt til at forklare ham hvad det er 

jeg skal bruge. 

A: Hvad med din erfaring med vækstmedierne? Nu kører du jo med leca kugler - og 

rockwool. Er der nogen præference? 

Jeg vil sige, hvis udbuddet af rockwool herhjemme er lige så stort som i USA. Altså de her, de 

findes jo, hvor man har  de der helt små cubes, så har man den her, og så findes der en maxi 

blok (Søren viser sine små kokoscubes og efterfølgende maxiblokke med rockwool). Ku' jeg 

lave det, så havde jeg bare lavet, nærmest et bord herinde, og så lagt bassinfolie på, og så have 

dem til at stå med drypper i. Så kører det. 

JE: Det kan man ikke få - er rockwool ikke dansk? 

Jo, og så tænker man - det må da være et dansk firma der laver det. Men det er det ikke. 

JE: Det er måske blevet flyttet? 

Ja, det bliver primært produceret i USA - problemet er også at man skal købe udstyr til det, så 

skal jeg ind i en butik. (UHØRBART - 5:34) de dyrker cannabis, men du kan se på deres udvalg 

og måden de dyrker på. Det virker sådan lidt lyssky. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at 

hydroponics var tilgængeligt, når jeg går op i mit lokale plantecenter. De ved nul og en skid 

om det. "Altså, du skal  da bare have noget pottemuld og sådan noget". Nej! Jeg skal ikke have 

noget pottemuld. Jeg skal ha' rene lecanødder, og de ved ingenting om det. Og det er utroligt 

at de er uddannede gartnerer. 

JE: Ja, det er meget sjovt, hvorfor  der ikke er noget undervisning i det. Altså nu læste vi 

det med at tomatproduktionen i USA det er 80% der er dyrket hydroponisk. 

Ja, og hvis du ser ‘Katrine og Alfreds tomater’, hvis du går ind på deres hjemmeside, så kan 

du sådan liiige fornemme  de har blokke, og så ligger de på sådan nogle rockwool (slaps?). 

Det skal jeg også - jeg har de der sorte kasser der står nede for enden, de passer med sådan 
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en slap ned i - det er sindssygt nemt. Og så laver jeg sådan en lille hætte der passer hen over, 

så der ikke kommer alt det her alger og mos ovenpå toppen, og så står de bare stort set lukket 

- der er næsten ikke noget vandspild. Mængden af vand man bruger er utroligt lille. Man siger 

at man sparer cirka 90% vand, ved at dyrke de samme varer - eller planter i almindelig jord, 

fordi meget vand bare pisser lige igennem. Og et eller andet sted så er det jo en forenklet proces 

i forhold til det man gør i jord, man har bare elimineret den del der hedder jord. Der er X antal 

mængde næring i, og så kører man bare en kontrolleret proces på det. Så kan du jo optimerer 

det helt afsindigt meget. Jeg ved ikke om i har set den video fra Japan hvor de har sådan en 

stor "dome", altså et vandbasin - jeg tror den har en radius på over 5 meter, så er den en lille 

gangbro ind til midten, så står der en lille dame derinde, og hun står bare og sætter små brikker 

i, med bitte små salatspirre i - så kører den rundt den der. Så efterhånden som den kører rundt, 

så bliver de skubbet længere og længere ud af - det vil sige at der mere og mere plads til hver 

plante - og når de når ud til enden, så har de timet den cyklus der - jamen så tager de dem op, 

og wups salathovedet - pakker dem i kasser. 

JE: Ligger de bare og flyder deri? 

Nej, de kører i sådan nogle skinner  - men det hele står, altså hænger i vandoverfladen - og det 

fungerer sindssygt godt. Altså de kører jo også klimakontrol, så de har styr på hvor meget ilt, 

der er i luften og alt muligt. Men det kan de jo stort set gøre året rundt,  fordi de opvarmer med 

jordvarme, og det er jo noget af det der bliver aktuelt i Danmark, for hvis man skal gøre det i 

større stil - du bliver nødt til at have en energikilde enten til opvarmning eller til lys. Der duer 

det ikke at tage det fra stikkontakten, med det her bæredygtighed. 

A: Endnu en gang, kan du lige fortælle hvordan det var du fik spiret dine planter? 

Hvordan du har din gang med at gå fra spæd frø til stor plante? 

Altså, jeg sætter dem i de her små blokke - altså den her har så fået lov til at dø. Den er blevet 

lidt skæv og væltet lidt, så kom den hen til nogle andre af de her brikker - og wupti så sætter 

den rødder, så altså basilikum er en sindssygt taknemmelig plante. Men det er bare sådan nogle 

små firkantede brikker der sidder i et stort ark, knækker det af jeg skal bruge - ét lille hul - i 

med frøet, og dem har jeg jo så gjort våde, og justeret ph værdi - så kører det. 

JE: Skal det have noget næring til at starte med? Altså når du sætter frø i? 

Jeg gir' dem fra dag ét af. En lille bitte smule - og så kan jeg jo så gradvist øge det. Fordi jeg 

ved lige præcis hvad næringsværdien er i det vand jeg har nedenunder. Så det er jo et eller 

andet sted bare en kontrolleret proces jeg laver. 

A: Har du mulighed for at sætte rockwool over i dit lecakar derover? 
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Det kunne jeg godt gøre hvis jeg ville. I og med at den har den højde som den har, så er jeg 

nødt til at vælge nogle forholdsvis lave planter. Jeg har ikke lige fået forspirret nogle 

salatplanter, så dem har jeg været oppe at købe i plantecenteret. Jeg gav en 20'er for sådan en 

pakke. Altså det kan man jo sagtens selv forspirre, men der er jo også noget der hedder et 

arbejde. 

A: Jaja, det er jo også med ikke at købe sig helt fattig første gang man er deroppe, og stå 

der to dage senere fordi man har glemt lidt næring. 

Men altså, det bed derhenne  det vil primært være til hvidløg, løg, porre, salat, sådan 

forholdsvis lave planter. 

JE: Hva'… lave planter? Hvad er det? 

Ja, altså tomater de bliver jo uendelige hvis du ikke begynder at kappe dem ned. Jeg havde 

lavet noget lignende sidste år, hvor jeg så havde sat mine tomater op i. De har jo alligevel en 

meter op til loftet, men det blev bare en jungle uden lige, og det væltede bare ud over det hele. 

Alt det der med at man skal nippe de der mellemskud af, jeg kunne slet ikke komme til det. 

Pludselig sagde jeg til mig selv, at jeg kan godt lide syltede grønne tomater, og så fældede jeg 

det hele. Det tog overhånd. Og det er igen det - det sku' prøves. Jeg fandt ud af tomater - det 

vil jeg gerne have ned i gulvhøjde.  Fordi så kan du lave snorre, og så få dem helt til loftet. 

Chilierne kunne også sagtens stå i sådan en, de bliver heller ikke sådan sindssygt høje, og du 

kan trimme dem så de får mere bredde på. Og så tænkte jeg at de vil gerne have noget plads 

ud af, så areal det er jo ikke så stort derhenne - så hvidløg dem kan du jo sætte rigtig mange 

af på en kvadratmeter. Og med det danske klima - jo hvidløg groer jo fint udenfor, og man kan 

lave nogle monster afgrøder ved at have det under tag. Jeg har været inde at se nogle der laver 

porre, der bliver så store her i diameter. Fordi du hele tiden optimerer forholdene Altså det er 

jo det det handler om. Optimering, Optimering, Optimering. 

A: Hvor tit tilføjer du næring til dine planter? 

M: Jeg tænker inden vi spørger om det - skal vi så ikke lige finde det system vi vælger - 

så har vi systemanalysen. 

A: Skal vi så ikke gå med den der? 

Ja, aquaponics? Det vil jeg også sige er den sådan mest byvenlige. Fordi det kan du gøre 

sådan. Altså, om du vil lave det som de der public gardens. Hvor folk kan komme og få lov til 

at dyrke. Altså du kan jo sætte det op i en baggård. Altså en palletank, rundt om toppen - og så 

kører det. Altså du kan lave det i en dam, alt afhængig af hvordan du vil have det til at se ud 

designmæssigt. Du kan koble det til et akvarium. 

Jeg har også nogle meloner der skal hen i det. 
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JE: Hvor lang tid tager det at dyrke sådan nogle? 

Ja, det tager jo så hele sæsonen. Jeg har prøvet sådan lidt - det der står inde bagved, det er 

det der skal stå - og så kommer der salat, og det kommer til at stå ude foran hvor jeg kan 

komme til det. 

M: Går du ikke og deler helt vildt meget ud af det? 

Altså, ude på arbejdet - der er jeg kendt som chilipusheren. Tæt på halvtreds planter som gav 

helt vildt. Og det er lige fra de helt monster stærke til de almindelige peberfrugter. I år har jeg 

mest peberfrugter, fordi det er det mest almindeligt i min egen husholdning. Det er alligevel 

begrænset hvor meget chili man kan få anvendt. Selvom man er chiliglad så er der grænser for 

hvor langt man kan bruge af dem.  

JE: Altså det betyder ikke noget med jordmængde der ligger dernede? 

Nej, det betyder ikke noget den smule smulder. Det gør ikke noget. Fordi vandet i sig selv er jo 

forholdsvist klart - og det ligger jo bare som bundfald dernede. Altså min plan er jo så, at den 

der, den skal graves lidt ned, så jeg har et overløb på den tank her, og så pumpen køre fra den 

anden derover. Så skal den der har den der buffer - den er på cirka 200 liter, og hvis jeg har 

100 liter i den her, så kan jeg have 2 til kører samtidig. Jeg kan få dem til at køre lidt på skift, 

så kan jeg faktisk komme helt op på fire. 

A: Og når du beskriver den her som en buffer, hvad mener du så? 

 

Optagelse 3: Systemanalyse 1 

Så er der mest rumfang til fiskene, også står pumpen derovre og hvis jeg så har 100 liter her i 

jamen så tager jeg halvdelen af tanken derovre blandt andet når den så lukker ud så lukker den 

ned til fiskene igen og det så løber over i den der. 

A: Så du også har et rent bassin til fiskene og til afløbet fra bassin. 

Ja, den er bare kommet til at fungere helt perfekt. Jeg tror jeg har lavet 5 eller 6 forskellige af 

denne her, der findes nogle typer os hvor man tager et rør op, der bare laver sådan en sløjfe, 

men så kunne jeg ikke holde den fri for hvad hedder det leca nødder og den første jeg havde 

lavet den var for lille i diameteren, så den kunne jo ikke trække mere den skal jo trække mere 

vand ud end jeg putter op i 

JE: Ja selvfølgelig 

men mængden man putter op i den skal jo helst køre ved de der 3,4,5 cyklus i timen for at man 

får udskiftet vandet så meget som muligt. 

JE: ja prøv at se hvordan den falder 
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Ja ja, den køre. Det ser jo faktisk rimelig – den køre rimelig hurtigt ned. 

JE: ja det gør den godt nok. Det var da helt vildt. Hvor meget er der tilbage når den er 

tømt? 

Så ligger der, jeg tror der ligger 20 l tilbage eller sådan noget den køre sårn rimelig langt ned 

.. jeg har så lavet en fejl. Det er at det rør her. Jeg har ikke fået hugget nok nede i bund, så den 

vil gerne stå sådan lige og bøvse lidt for så suger den mere end der løber ind i, men det. 

A: Det var den man måske kunne høre der lige før? 

Ja, nemlig også løber der mere ind.    

M: Hedder det ikke noget bestemt når det er med den der slags, den der video du var 

inde på beskrev de et eller andet? 

Jo det hedder en bellcifel.    

M: Det var det det var. 

Det er det jeg kender det som. Ja sårn, ja jeg ved ikke om der findes et dansk ord for det. Jeg 

har et par stykker jeg finder på Youtube blandt andet en englænder der bor nede i syd frankrig, 

da jeg først opdagede ham, så var det bare ud over stepperne, han er han laver nogle sindssygt 

gode forklaringer, men han meget meget teknisk nogle gange når han begynder at forklare med 

ph-værdier og næringssalte og sådan noget, så skal man have tungen lige i munde for han 

snakker meget hurtigt og meget teknisk og han laver selvfølgelig og sårn noget med udsugning 

og sårn noget og det er minded på folk der dyrker cannabis, men når du ser hans planter er 

det altid chilier og sårn noget, og der er han lidt mistænkt for at have to rum han dyrker i. 

(Grin) 

A: Hva hvordan kan det være du ikke har lagt rockwool her op? der er jo i hvert fald 

lecasten her. 

Det er simpelthen fordi det er så dejligt nemt, og at tage planter ud og i og flytte rundt på dem, 

fordi det ku være for et eksempel det her er lilla blomkål. De står sandsynligvis for tæt til at 

når de begynder at blive store og fylde mere og mere fordi i princippet kan jeg bare tage 

planten og flytte den en lille smule så det er jo utrolig alsidigt det her. Og i og med at jeg kører 

højere med leca nødderne end vandstanden så vil jeg have en tør overflade, så får jeg ikke 

alger og sådan noget i fordi de spiser jo også af næringen. 

A: Og hvordan? det der ikke kommer alger, fordi leca stenene tager luften eller hvad 

man skal sige? Det værste af det? 

Ja eller så længe der er tørt oven på her, så sker der ikke noget med dem 

A: Det er jo smart. Så du bruger ikke pesticider og sådan noget? 
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Der er ingen, hvad hedder det - det er jo ikke nødvendigt at luge, der er ikke brugt sprøjtemidle 

eller noget somhelst. Det er fuldstændigt rent og det jeg synes der er det fede ved det, det er jo 

at det super biodynamisk og fiskens affald giver næring, så du skal heller ikke brug 

kunstgødning eller noget, så hvis jeg giver fiskene økologisk foder, så er det også en økologisk 

produktion. Det ved jeg så ikke om man kan få til fisk. 

A: Godt spørgsmål – jeg har ikke fisk 

Jeg ved heller ikke ret meget om fisk. Jeg har haft en hund engang og det er sårn det nærmeste 

jeg kommer husdyr 

JE: Det er ret tæt på hinanden 

A: hva rørene her er det bare i pc eller?   

Det er også noget jeg har købt hjem fra nettet, for du kan ikke - jo du kan gå ud i Bauhouse 

hvor der står Gadenna på også koster det kassen. 

A: Men det er simpelthen bare nogle små samlinger der er her?  

Ja og i og med der ikke er mere tryk på. Det her det er hurtigt samlet. Normalt så tager jeg og 

holder dem lidt i kogende vand så bliver de lidt blødere også skubber jeg dem helt ind på, men 

i og med det ikke er en permanent opstilling for denne her pumpe så venter jeg lige lidt med at 

samle det 100%. 

M: Vil du bare lige kort. Jeg ved godt du sagde det til at starte med, men bare lige til 

optagelsen her fortælle hele systemet sådan, hvordan det fungere i sammensætning. 

Ja, øhm altså vi har vandtanken nedenunder, som forhåbentligt gerne skulle blive et 

fiskebassin, hvor pumpen så sidder og pumper op, og den køre konstant med et vis flow og 

fylder karret. Og når karret bliver fyldt, så står der en automatisk, ja bellsiphon, som bryder, 

hva hedder det, som overløbet gør at den simpelthen suger alt vandet ud af karret igen. Og det 

er jo selvfølgelige vand, der kommer op i en højde, så det når rødderne og i og med at man 

køre den cyklus hvor vandet stiger og falder, så trækker du en masse luft og ilt ned til rødderne, 

og det er tit det der går galt for folk, det er det at det ikke får ilt nok. Almindelig, altså hvad 

hedder det nu, pottemuld det bliver jo sådan noget kompakt noget, og så får det ingen ilt, også 

står det og søber i vand. Og systemet passer stort set sig selv. Jeg skal toppe det op med lidt 

vand engang imellem og fiskenes afføring giver næring til planterne, som så renser vandet og 

så får fiskene rent vand igen. Så det er næsten vedligeholdelsesfrit når det kører. 

JE: Men hvad gør du så nu, hvis man skal have noget næring i? så hælder du det vel bare 

i her – gør du ikke det? 

Jo, altså hvis jeg vælger ikke at have fisk i. 

JE: Ja lige præcis. Hvad gør man så de forskellige planter skal vel have forskellige? 
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Ja, men man kan godt køre sådan en all-around blanding og så sige. I og med jeg køre de her 

mere bløde plantetyper salater, som ikke får sårn en her træagtige stængel, så kan jeg køre den 

samme næringsmængde og give dem alle sammen og det passer med at når planterne er små, 

så er fiskene også små og efterhånden, som planterne vokser så vokser fiskene også. Og så 

skulle de gerne køre den samme cyklus og salat det tager jo kun 14 dage eller sådan noget, så 

er det jo klart. Så er det bare i med nogle nye. Jeg har da også frø jeg kunne sætte der lige nu, 

men jeg vil bare ha nogle lidt hurtigere. Også har jeg leget med at lave butchoi og alle mulige 

andre mærkelig salattyper, man ikke lige ser nede ved købmanden og det synes jeg er fedt, man 

kan lave selv. Fordi iceberg salat koster hvad 10 kr det er jo ikke sikkert jeg kan lave den ret 

meget billigere, men jeg tror på at den smager bedre når jeg selv laver den og den er ikke 

hentet ned fra Italien eller oppe nede fra holland, som har hentet den igennem et helt tredje 

sted, som man ikke ved noget om. Fornøjelsen i at kunne producere selv er jo enorm. 

A: Så oppe i det her, der bruger du så kun en allaround, der bruger du ikke med Grow 

og?    

Nej, altså hvis jeg putter fisk i så kommer der, så tilsætter jeg ikke næring overhoved 

A: Okay 

Så er det kun fiskene der levere den næring, som der skal bruges. 

JE: Det er bare fiskefoder der skal i for at få det til at køre? 

Ja, også laver de nummer to nede i vandet og fisk laver producere jo ikke kolibakterier, så på 

den måde er det rent, sårn hvis man bruger hestemøg ude i sin køkkenhave og sådan noget, så 

skal du jo rense det for bakterier og jordbakterier og sådan noget. Det er der jo ikke i det her, 

så i princippet kan man høste salathoved tage det med ind spise det. Du behøver ikke at skylle 

det først. 

JO: Men så ofre du os noget hvad hedder det effektivitet -  de gror langsomt? 

Det gør jeg. Ja fordi jeg kender jo ikke næringsindholdet på samme måde, som jeg gør i det 

andet. Men det kan man jo se på planterne om de har det godt og om fiskene har det godt. så 

et eller andet sted er det jo sådan lidt mere lidt et lille kredsløb man opbygger. 

Jo: I stedet for en masseproduktion af med det helt koncentreret hvad hedder det? 

Ja, man går lidt på kompromis med effektiviteten i det, men jeg syns det er en fed måde at dyrke 

selv på, fremfor for at dyrke i køkkenhaver og sådan noget. Plus at du kan jo være midt inde i 

københavn, hvor du bare sætter sådan en her i gårdhaven på fliserne. Så hugger man toppen 

af vender den rundt, fylder den op og så køre det bare. 

JE: Ja det er nemlig genialt, det er det sku. 

Så det er en hurtig måde at få det ind på stenbroen på. 
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M: Hvad med måleapparat, sårn i forhold til ph værdier og alt sådan noget. 

Det gør jeg ikke noget af her. Det skulle gerne passe sig selv. 

M: Okay 

Så det er ikke sårn det der, hardcore hydroponiks hvor man siger sårn sårn sårn skal ph 

værdien ligge 5,8 til 6,3. 

M: Hvornår er det det er det så? 

Det er det, når man køre over i de andre systemer, og det kræver væsentligt mere også selv 

som hobby dyrker. For så er det sådan noget med når du har x antal liter vand i dit reservoir 

så tanker du op fordi planterne bruger vand og det kan du gøre indtil. Hvis du har 200 l vand 

med næring, når du har toppet det op med 200 l så skal du faktisk skifte det hele. Jeg pumper 

det jo bare ud i køkkenhaven, for der er masser af næring i, men så skifter du det, også tilsætter 

du ny næring og starter på en frisk igen. Og det er omstændig proces, specielt når man gør det 

inden for. Jeg har det oppe på førstesalen, og skal ned på badeværelset og  hælde ud og op 

igen, og slæbe vand frem og tilbage, og det er også der man køre med demineraliseret vand 

og. 

A: At man ligesom nulsætter det hele? 

Ja, og så hvis man gør det inden for så er det også med lys på og hele. 

A: hvad når man så har alt det der næring på der. Er det så en gang om måneden eller 

en gang om ugen eller hvor tit skal man skifte vandet og næringen? 

Det kommer selvfølgelig an på hvor meget vand man har i, for jeg har kørt med sidste år tror 

jeg der havde jeg en palletank også og i og med jeg havde 600 l så går der jo lang tid inden 

jeg har toppet op med 600 l vand igen, så det klarer sig rigtig lang tid. Og man kan også godt 

trække den længere, men så går man på kompromis med optimeringen. Øhm, men jeg syns det 

var meget eller hvad skal man sige det er utrolig simpelt at have med at gør så har jeg jo bare 

de der øhm grå rør trukket rundt, så stod der så nogle spande der på rad og række hele vejen 

ned af, så det var egentligt meget simpelt at arbejde med, men så har jeg jo så en slange med 

vand,  hvor det pumper op med dryppere, og de der drypper der går jo også næringssalte i, så 

de sku jo skiftes en gang imellem. Man skulle jo holde øje med dem. På et tidspunkt havde jeg 

sådan en plante, der var begyndt at stå og hænge lidt. Jamen, så var det tid til lige at få skiftet 

den der drypper. Der er lidt mere vedligeholdelse i. 

A: Helt sikkert. 

A: kommentar angående spørgeguide (internt mellem gruppen) 
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Det havde også nogle andre fordele fordi jeg kunne jo flytte rundt på de spande som jeg nu 

ville, så kunne jeg bare koble en fra og ud med den og i med en anden. Jeg kom lige i tanke om 

noget jeg ville sige før, men den er væk nu. 

JE: Hvad med her - temperaturen her? Var det fisk der skulle have de her 12-13 grader? 

Ja, de sku gerne op over de 20. 

JE: De skal op over 20 grader. Ja okay. 

Helst op over de 20, fordi det er en spise fisk, og hvis de får det for koldt, så vokser de ikke 

også tager de ikke på. 

JE: hvad med planterne er de ligeglade med hvad temperatur vandet har de får. så længe 

der er næring i? 

Ja stort set. Hvis det nu er en super varm sommerdag, så kan de godt lide at stå med fødderne 

i koldt vandt eller køligere vand. De er ikke så følsomme over for det der, for så sker der jo en 

større fordampning fra bladene. Da jeg kørte det andet system med drypper, så kunne jeg jo se 

når solen den virkelig bagte. Jamen så fik de for meget næring, for de bliver ved med at trække 

det op de har brug for, for at holde bladene sprøde, men så var der for meget næring i, så var 

jeg nødt til at sænke næringsindholdet mængden, så snart det blev hedebølge der midt på 

sommeren. Hvis der bliver hedebølge, men det er jo også super nemt så kan jeg bare tilsætte 

mere vand også kunne jeg jo se at mine værdier de faldt og hvis jeg havde problemer med 

ophobet næringssalte, så kunne jeg skylle det igennem med noget, der hedder floraclean, så 

opløses de der næringssalte, som sidder i blokken. Så tog jeg bare mit retur løb og satte ned i 

en balje, og så fik de et skud af det der også stod det nogle timer, og kørte vand op igennem og 

returløbet hælder jeg så bare ud også spædet nyt vand til. 

A: Hvad var det med planter og det hele eller er det når du. Vi snakker om det der med 

at flusher medier eller hvad man skal sige om du kan genbruge dem? 

Ja, det er jo også at flushe. Altså lecaen kan man jo genbruge i et hvis omfang. Selvfølgelig er 

der en masse rødder og sådan, når man tømmer det, men ellers så kan de genbruges. 

M: Hvor mange gange ville du sige. Nu siger du at du brugte noget fra sidste år? ´ 

Det er nemlig fra sidste år noget af det her. Der kom også lidt kokos med da jeg også skulle 

lege med det lidt sidst år.  

A: Kan jeg løfte denne her op? (bellsiphon) hvis det er i orden? 

Ja så stopper det jo bare. Det sker der ikke noget ved. 

JE: Nå for helvede. Ja 

A: Så der er sådan en her nede. 

M: Uhørbart - kommentar 
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A: Og så det er nemlig også det jeg prøver lige at gennemskue den. Den danner så tryk 

herind. 

Den stiger jo samtidig op, og så har du jo en afstand fra afløbet, og op til toppen af det låg her, 

og den afstand gør at når vandet begynder at løbe inde over, og så suger den den der luft med 

ind ,og så fylder den det hele med vand. 

A: Okay 

Også trækker den hele ud, og det er også derfor jeg har et stykke rør på nedenunder. Det er 

simpelthen for at få det der flow, så man hele tiden har noget der trækker vandet ud. 

JE: Ligesom i gamle dag hvis man havde et akvarie derhjemme, så tog man en slange i 

også lige suge. 

Ja, en hævert hedder det. 

JE: Ja lige præcis 

A: Det er simpelthen en genial løsning 

JE: Ja det virker godt nok er helt sindssygt. 

Og når det så bliver varmt så planterne, de kommer ikke til at hænge ligesom man ser med 

andre folk med deres kapilærkasser og sådan noget. Altså de er ikke så følsomme over for de 

der varme meget varme, fordi de hele tiden får vand og næring, og har mulighed for at trække 

op. Og jeg har ikke sidst år de eneste planter der kom lus i. Det var hvis de lige pludselig ikke 

fik nok vand eller sådan noget. Så begyndte de at blive lidt svage, så kommer lusen. Jeg har 

diskuteret med folk og det der med alle planter får lus – det gør de ikke, svage planter får lus. 

Jo stærkere dine planter er, jo mindre er sandsynligheden for at de får lus. Så hvis du hele 

tiden kører det der optimerede dyrkning, så kommer der ikke nogen lus. 

JO: Prøvede du så hvor de fik lus også fik dem til at blive sunde og raske igen også 

forsvandt lusen igen? 

Ja også forsvinder lusen igen. 

JO: Hold da op. 

Jeg har endda en der sendte til mig en papkasse med en chiligren fyldt med lus, og den hængte 

jeg op i mit drivhus simpelthen for at modbevise. Så hænger jeg den her lige hen over mine 

chiliplanter, så må vi se om de lus får lyst til at bo nede ved mine planter - der kom ingen lus. 

JE: Hvad med rødderne her. Nu kan jeg jo se at du siger jo rødderne de ligger de stikker 

ikke så langt ned, om man hele tiden har denne her vandstand vil de så ikke længere søge 

ned mod bunden? 

Jo jo, i og med planten vil vokse, så vil de også have nogle større rødder, men de er ikke så 

sultne efter at komme ned af, som hvis de var ude i haven, for jeg har noget meget saltet jord 
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her ude også i mine porrer. Jeg kan ikke hive dem op, når jeg skal høste dem fordi rødderne 

går så langt herned fordi søger så meget nede af, og det bruger de jo også energi på.  Her 

bliver de lidt mere dovne. 

JE: Det er jo klart de står jo bare her og hygger sig. 

M: Hvis vi lige går tilbage til det her med leca perlen, øh så sagde du at de var gode fordi 

kan holde sig tørrer? 

Ja i overfladen her. 

M: Er der nogle ulemper ved det? 

Øhm 

M: Sådan i forhold til andre? 

De er rigtig glade for at flyde ovenpå 

M: Så hvis der var vand her op til? 

Ja, jeg kunne godt tænke mig med tiden, hvis jeg kunne tvinge dem ned under vandet, også de 

til sidst som en svamp, suge det vand de kunne, så de gad at blive liggende nede i bunden. Så 

var jeg glad. Men der kører vi åbenbart en anden type i Danmark end de gør i udlandet. Fordi 

når jeg ser de amerikanske - de har ingen problemer med at det flyder ovenpå. 

JE: Hvad er det lavet af sådan noget leca her? 

Øhm ekspanderet ler tror jeg. 

M: Ja 

A: Hva hvis du så skulle have fisk ned i dit system der og det skulle blive 20 grader varmt 

dit vand der. Har du gjort dig nogle tanker om hvordan du ville gøre det? 

Den her (peger på en radiator). En radiator - så skal den op og hænge her. Malet sort. og så 

håber jeg på at jeg kan cirkulerer vand derop igennem, så jeg kan hæve temperaturen, men 

altså hvis vi får en crappy sommer med sådan noget vejr her, så er jeg lost. Så kan jeg ikke. Så 

skal man til at have solfangere, men det er også en anden forretning. 

A: Helt sikkert. Det er også en sjov ide med at bruge radiatoren der synes jeg. 

Ja ja, for jeg havde overvejet bare at bruge de der slanger med de der fittings, også bare hænge 

en spiral op her over. Radiatoren er måske lidt nemmere at gå til og fra. 

JE: Det var det vi læste et sted, så var der nogen der havde gjort. Så havde de taget slange 

og kørt rundt om en kompost. Altså ligesom en spand fyldt op med kompost, og det 

varmer og bliver varmere og varmere også er slangen sådan viklet rundt. Det var et eller 

andet med at de kunne holde temperaturen. 

Ja, så kan du udnytte varmen fra den det var faktisk også smart. Jeg har også læst rigtig meget 

om noget der hedder thermal banking. Hvor du graver, inden du lægger gulv i dit drivhus, så 
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ligger du hvad hedder det sådan nogle drænrør ned i, og så har du et rør ned, og så når det er 

varmt, så suger du simpelthen luften fra toppen af drivhuset om dagen, og blæser det ned i der, 

og så varmer du egentligt jorden op nedenunder dit drivhus. Men det kræver at du - det kræver 

et rimeligt stort arbejde. Jeg har gravet ufatteligt mængder jord væk her, bare for at få det ned 

i niveau, altså øhm i forhold til vi er lidt under her, og det ser ikke ud af så meget, men det er 

nogle trillebøre fulde og det vil jeg jo rigtig gerne lave herinde os. Men det må altså blive et 

senere projekt. Jeg har ikke noget imod at skulle hive alle fliserne op også bygge det herinde, 

men ideen i det er jo så at man varmer jorden op nedenunder, og der hvor de køre der dyrker 

de så også i den jord, som bliver varmet af den luft, men altså alle folk åbner jo vinduerne i 

deres drivhuse om sommeren for at få alt det der varme ud. Der er det jo federe, hvis man kan 

gemme det til om natten, så man har muligheden for at kunne varme drivhuset op eller holde 

en højere nattetemperatur. Sådan som vi har vejret lige nu, vi er jo næsten nede på frysepunktet 

om natten. 

Gruppe svar: Det er vi nemlig. 

Og det er jo også sådan noget, det er jo et projekt man kan lave i et drivhus, hvis man skal 

dyrke inde i byen, jamen så er du nødt til at gå lidt på kompromis, men altså i princippet kunne 

du lave det her beklæde det med træ eller et eller andet eller du laver opbygningen også ligge 

bassinfolio i, så kan du jo lave det pænt. Det her ser jo rædselsfuldt ud. Det skal jeg da være 

den første til at erkende, men det er den hurtige måde at gøre det på. Fordi man har jo karret 

og så er det bare en vinkelsliber på. 

A: Altså jeg syns sku også det er charmerende at det er så simpelt, som det er. Du siger 

at når det først er sat op og det så køre, altså. 

Ja 

(pause) 

  

 Optagelse 4: Systemanalyse 2 
.. Man kan købe de der helt simple næring.. eller hvad hedder det (UHØRBART-0:15)dunk 
oppe fra  Jem og Fix. Det fungerer også fint man kan købe noget vækstgødning som er all-
around.  
M: Hedder det bare det? All-around? 
͒͒Ja, det hedder det - universal..  
M: Er det det du bruger til det her? 
Det bruger jeg ikke. Ikke til den her. Jeg har heller ikke brugt det herinde, fordi jeg køber de 
der tre delte. Fordi så nørder jeg lidt mere i det. Men det er slet ikke nødvendigt for at man 
kan køre hydroponisk. Man kan også få nogle som er to delte og sådan noget. Det der egentlig 
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er vigtigst er at man kører pH-værdien lidt ned. Og det er jo nemt, når det bare er vand. Og 
så, så skal du bare have den næring du har brug for. Og det er sådan. Det er noget finger 
(UHØRBART-0:52), arh hvor meget skal jeg give den her? Og sådan. Det kan du se på planten. 
Du kan se om den er glad. Altså, bliver den lys i bladene, så får den for lidt. Begynder bladene 
at krølle, så får den for meget. Så skal du bare finde den her balance.  
A: Så du bevæger dig meget sådan intuitivt frem? 
Ja, og det er sådan. Hvis det bliver meget varmt og de jo optager meget vand, jamen så skal 
jeg køre med en lavere blanding, fordi ellers får de for meget næring. Og det.. Men det kan jeg 
jo justere som jeg nu har lyst til. Man kan se det på planterne. Altså, det er hele tiden den der 
med at have fornemmelse for, hvad er det du arbejder med? Det er en levende ting. Og derfor 
kan du ikke opsætte en masse regler og sige ‘sådan og sådan’ skal du gøre, fordi det variere 
utrolig meget.  
M: Hvad med regnvand? Bruger du det? 
Nej. Men jeg har en palletank, så jeg har gjort klar til at jeg kan bruge det. Og hvis jeg så tager 
en  højtrykspumpe og sætter på derude, så kan jeg køre det igennem det mit eeh.. (UHØRBART-
1:53) anlæg, og så rent faktisk også bruge det. Eller køre det igennem almindeligt filter, hvis 
det skal være til den der. 
M: Okay, hvis man nu bruger udelukkende det [regnvand], skal man så også bruge måle 
øøh?  
Jaa, du skal tilsætte nogle næringsstoffer til det, fordi regnvand har en lavere hvad hedder det 
eh… Der er ikke så mange mineraler og sådan noget i. Og så får ens tomater, de får.. 
(UHØRBART-2:15).  Der kommer sådan en brun plet… Det kan de ikke li’.  
A: Men ja hva’, hvad tænkte du vi manglede noget om? 
JO: Vi snakkede bare mere sådan specifikt om, hvordan.. Altså.. Fordi du snakkede om 
det var jo  en uni… univ.. all around blanding til det her, ikke? Hvis eeh.. (Søren afbryder) 
.. Hvis jeg vælger ikke at have fisk i..  
JO: Ja præcis. 
(Søren fortsætter) - Så køber jeg en all around gødning i, og der er jo typisk anført en dosering 
x antal milliliter per liter eller 100 liter eller hvor meget de nu.. Hvor meget de nu angiver. Og 
det kan man køre helt simpelt.  
JO: Men du køre.. Du har ikke en der.. Hvor det sådan.. Den er der du snakkede om… 
Du har de tre der (peger). 
Jeg har mine tre delte. Og det er jo så.. I starten så skal den have jo mest ‘Grow’, og så 
efterhånden så ændre man blandingsforholdet til.. Og så når du kommer og de begynder at 
sætte blomster, jamen så køre du jo den der.. ‘Bloom’.. Simpelthen for at fremme blomstringen.  
M: Så de to? (peger) 
Ja, og så er der en med nogle mikronæringsstoffer en der hedder ‘micro’. Og det er sådan 
nogle mikronæringsstoffer, som du ikke får i en almindelig. Og det er det der gør forskellen på 
en almindelig all around gødning  og så de her tre delte. Det er at der er væsentlig flere af de 
der mikronæringsstoffer, næringssalte og sådan noget i. 
3:32 
M: Tilføjer du den fra start så, sammen med ‘Grow’ eller er det… ? 
Ja. Man kan også vælge bare at sige ⅓ af hver. Og så kører man sådan hele  sæsonen igennem. 
Men så risikere du også at få for tidlig blomstring, jeg har nogle chilier for eksempel de er 
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allerede begyndt at blomstre. Det synes jeg ikke de skal lige nu. Men det er jo fordi de et eller 
andet sted er begyndt at blive lidt (UHØRBART-3:53) - eller de ikke har fået nok vand eller 
fået for meget lys eller et eller andet - også tænker, uuha jeg er ved at dø. Jeg skal skynde mig 
at sætte nogle blomster og så bære noget frugt fordi.. Min sæson er snart ovre… Så man skal 
egentlig narre dem til at sige: “Nå jamen, at der fryder er gammelt (UHØRBART-4:06) vi 
vokser og bliver store og stærke. Og så ka’ jeg.. Det er jo det der med, at man går ind og 
manipulerer lidt med naturen.. Med næringen.  
A: Men det er hovedsageligt derover du bruger næring, ikke? (peger på andre 
hydroponisk dyrkede planter) 
Jo, dem der derovre der tilsætter jeg næring til chiliplanterne og alle de andre derovre. Og de 
andre systemer, der ville man ogs’ bare sætte en 200 liters tank til, som den kan ta’ fra og så 
kører systemerne. Og det kan man så gøre både udendørs og indendørs som man nu har lyst 
til. 
A: Og det hvor du siger 200 liters tank.. Det er fordi det er det du har til rådighed, ikke? 
Jaa. Og så en almindelig tromle  som den der (4:48) 
A: Helt sikkert 
Og jo større vandtank man har - altså selv til små systemer - jo større vandtank du har, jo 
mindre følsomme bli’r de. Der er mulighed for udtørring, men der er ogs’.. Eeh.. Din pH-værdi 
bliver mere stabil, jo større tank du har og køre med. 
A: Så denne hernede der er fx? 
Der er cirka 100 liter i den der. Og så fik den lige hjul på.. Den blev egentlig sat op fordi.. Det 
er lidt sjov. Jeg havde besøg fra nogle fra Aalborg Universitet i mandags. Som eeh.. De ville 
så lave sådan noget by.. Indendørs i lejlighed. Window farm. De ville også vide noget om 
hydroponics.  
JE: Du er sgu efterspurgt 
Ja åbenbart, og det viser jo også hvor lidt udbredt det er. 
JE: Jamen, det er jo nemlig det.. Vi har jo haft svært ved ligesom at finde nogle steder 
hvor man egentlig ku’ se nogle systemer. 
Det er jo dem der dyrker cannabis, de har jo ikke lyst til for mange gæster ind i ehhh..  
JE: Hehe, det har de sgu ikke! 
Det er sgu sådan lidt mere suspekt ehhh. Dyrkning de laver jo. Og jeg synes det er ærgerligt.. 
Jeg har fået en kollega med på det, fordi.. Man kan lave et helt simpelt system. Noget der 
hedder (UHØRBART-5:59)-pos. Der står de i en bakke, hvor der ligger sådan en lille 
flydeventil nede i. Og så sørger den hele for der er 2 cm vand nede i den bakke.. Og så står 
der.. Så er det bare almindelige potter til at stå nede i. Og når det så suger vandet, så åbner 
den der ventil, så den sørger altid for at holde den samme vandstand i. Så har du en 50 liters 
tank, hvor der kører slanger hen til de der ventiler. Så står det egentlig bare og passer sig selv. 
Så kan du kigge i tanken - nå den mangler vand - (pift), så hælder du det deri. Så har du ikke 
brug for strøm eller noget som helst der pumper. Fordi det er jo heller ikke alle der har strøm 
tilgængeligt. Og så det kræver sådan set.. Det kræver at man har strøm tilgængeligt. Det er jo 
sådan set en ulempe.. At vi skal have det. Men inde i byen.. Der er jo ikke lang til nærmeste 
stikkontakt. 
JE: Nej overhovedet ikke… Men hvad hvis man nu skulle gøre det helt bæredygtigt? Ville 
man så godt.. Ville pumpen kunne trækkes af solenergi fx? 
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Det tror jeg godt man kan. Altså man kan jo få helt ned til små 12 watt’s pumper, og det er sgu 
ikke ret stor solcelle.. energi til.. For at få den til at køre. (Pause). Jeg ved faktisk ikke engang 
hvor hurtig.. Joo, sådan en som den der kører den omkring 40 watt eller sådan.. Det er ikke 
meget strøm for at få den op at kører. Det ville nok bare være nemmere at kører ned til 12 watts 
system. Det er så ulemper ved at bygge det selv. 
 
(Hyggesnak, afrunding mellem gruppemedlemmer og anbefalinger til kilder) 
 
… (teknisk snak om lys og økonomi) 
JE: Hvad er det økonomiske omfang? At have sådan noget lys til at stå. Er det dyrt i 
strøm og..?? 
(Puhha lyd) - Jaa.. Min elregning er steget med 800,- her efter vinteren så.. Så der er udgifter 
i det. Man skal ikke sætte sådan noget op, fordi man synes det er sjovt. Det er så’n.. Eller man 
skal sætte sådan nogle op fordi det er sjovt ,man skal ikke gøre det for økonomien.  
A: Jeg skal bare lige være helt sikker på at jeg har forstået det her med recirkuleringen 
med vandet, når man kommer nyt vand i, ikke?  
Ja? 
A: Den her (peger på tanken) 100 liter, 200 liter. Så er det når der er kommer 200 nye 
liter i, altså der er fordampet så meget.. 
Ja, når planterne har optaget 200 liter og jeg har mistet det til almindelig fordampning. Så 
skifter jeg hele baduljen. Men det er ikke et must at gør det. Man ka’ sagtens køre videre og 
blive ved med at toppe op.. Men så begynder du at få nogle.. noget med dine tal og sådan noget, 
for så ser det ud som om der er masser af næring i. Men det er egentlig næringsrester, som 
ikke bliver optaget af planterne.  
A: Okay… (Pause) Ved du om man kan anvende fx sådan noget der næringsfattigt vand 
eller næringsrestvand til andre planter? 
Det kan man sagtens. 
A: Vi snakkede om der fx var nogle bestemte typer planter der måske kunne bruge det 
(Der tales kort i mund på hinanden) 
.. Jeg ved ikke om der er specifikke planter der gør det ehmm. Altså, jeg plejer jo bare og bruge 
det ude i køkkenhaven fordi.. Så får det jo lige noget ekstra næring.. Om det virker eller ej, det 
ved jeg sgu ikke. Men om ikke andet, så er der vand i min køkkenhave. Det er det samme også. 
Når jeg bruger mit (UHØRTBART-12:32)anlæg.  Indtil når jeg har taget det, så har jeg jo bare 
sat den op i brusekabinen, og så har jeg bare ladet spildevandet løbe ud. Jeg ville have lavet 
det herude, sådan så. Den gemmer det i en tank, så kan jeg vande med det i køkkenhaven. 
Køkkenhaven er ligeglad med at der er det der ekstra næringssalte i.  
A: Ja.. Det andet løber jo bare ned igennem? 
Så.. Det er bare sådan at gøre det lidt mere bæredygtigt, så der ikke bare løber vand ud.  
A: Helt sikkert.. (Pause) Cool… Jeg synes vi er kommet rigtig godt.. 
M: Mmh, har du noget som du vil tilføje? 
Hm.. Nej ikke lige nu… Jo, hvis i har spørgsmål og sådan noget senere, så kontakter i mig 
bare. 
M: Det vil vi virkelig gerne, tak! 
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(Tale om en bog han er med i) 
 
Interview slut 
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Bilag 6: Opfølgende facebook chat med Søren 

Hej Søren - tak for besøget, det var fedt! Har lige et par spørgsmål, hvis det er cool! Jeg sidder og skriver om PH-værdi 
nu. Hvor tit er det du kontrollerer din PH-værdi? Hvor på skalaen vil du gerne have den til at ligge? Og til sidst hvad 

tilsætter du af syre og base for at få værdien opretholdt? (I dit flood&drain system) . 

 

Hej, og selv tak. Jeg er super glad for at kunne hjælpe  

Jeg vil helst have at ph værdien ligger omkring 6,0 for da er optaget af næring maksimalt. Når jeg spirer måler jeg 
max 1 gang om ugen, men når det kommer på plads i drivhuset forsøger jeg at gøre det én gang dagligt. Men det er 
også lidt overkill. Jeg bruger kun ph down da den typisk kun stiger af sig selv. Det er typisk fosfor syre 

 

I denne video giver en god ven en rigtig god forklaring https://youtu.be/X5vLME0N-54 

pH for Hydroponics 101 

We help you understand what pH is and why it's important to manage the acidity / alkalinity of your hydroponic nutrient 
solution for healthy, happy plants. 

youtube.com 

Hans kanal er i øvrigt rigtig god  

Perfekt Søren - tak! Lige én ting mere. Det vand du topper op med - i takt med at planterne optager vand, og noget 

fordamper. Er det postevand, regnvand eller noget tredje? Og er det tilsat næring?  

 

Jeg topper op med rent vand. Ideelt set er omvendt osmose vand bedst, men det får jeg endnu ikke produceret i så 
store mængder. Når jeg bruger det er det tilsat CalMag 
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Bilag 7: Computerstøttet interview via e-mail korrespondance - Harlem 
Grown:  
 
Mail 1: 
Hello. 
I called you earlier and I just want to be sure that we are on the same page. My impression is 
that this is the establishing of an interview - So fare no specific date or media has been chosen. 
 
The purpose of this interview is for us(my student group. Consisting of 4 people including 
myself - all from the University of Roskilde.) to get an insight in how Harlem Grown has 
impacted the local community. We are more specific hoping to hear some stories about how 
the people involved experience Harlem Grown. 
 
The interview will hopefully with your approval be used to paint a picture of how urban farming 
(hydroponic systems) can impact a local community.  
 
Its up to you if you want to be anonymous and we will of course send you the transcript of the 
interview if you are interested. 
 
Let me know what kind of media you would like to use for the interview(skype, mail, phone, 
face-time or any other media of your choice)  
 
We hope to hear from you and thank you for your time.  
Best regards from: Mona, Jesper, Jonas & Aske.    
 

 
 
Svar på Mail 1: 
Hi All,  

If you're looking to get more information about how local communities understand Harlem 
Grown's impact in their community then I think it would be a good idea to speak to our 
Greenhouse manager, Ms. Assanah (cc'd). She is a member of the community that now works 
for Harlem Grown. If you're interested in more information regarding the organizational 
workings of Harlem Grown then I could connect you to our COO, Whitney Files (cc'd). 

Best, 

Chinonye 

 
 

 
Mail 2 til Chinonye: 
Dear Chinonye. 
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Thank you for your response! The main purpose of this interview, is to establish an overview 
of the impact Harlem Grown is having on the community. We therefore believe that Ms. 
Assanah would be able to provide us with the necessary information, so if you would kindly 
send us her contact information and notify her of our wish to establish contact, that would be 
greatly appreciated. We would also like to use this opportunity to thank you for your 
cooperativeness! We wish you a great day! 
 
Best regards, 
Jesper, Jonas, Mona and Aske. 
 

 
 
Svar på mail 2: 
Hi Jesper, 
 
Ms. Assanah would be happy to be an interviewee.  Her email is 
ms.lassanah@harlemgrown.org. I've also cc'd her.  
 
Best, 
 
Chinonye 
 

 
 
Mail 3 til Ms. Assanah - Spørgeramme: 
Hello Ms. Assanah, 
 
As per agree, we hereby send you our questions. Thanks in advance for participating. 
 
● What is the story of your involvement with Harlem Grown?  

- How did did you get introduced to the concept, and what are your motivations 
regarding your work? 

- Why did you choose urban farming? 
 
● Do you experience the impact of Harlem Grown, and how would you describe it?   

- How would you describe the urban picture of Harlem before and after Harlem 
Grown was established? 

- During our research, we heard that parts of Harlem is described as so called 
“food desert”, how would you describe Harlem and what are your thoughts on 
the description of Harlem as a food desert? 

- Would you say Harlem Grown has an influence on the local community in a 
social perspective? If yes, how would you describe that influence?  

- What would you say the importance is of involving locals? 
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● Would you consider ‘Harlem Grown’ as being influential on the environment? If so, 
how? 

 
Best regards, 
Jesper, Jonas, Mona & Aske.  
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Bilag 8: Transskribering af computerstøttet skype interview med Ms. 
Assanah - Harlem Grown 
 
I denne transskribering er det relevant at nævne, at der er tale om et Skypemøde, hvor begge 
parter deltager i en video konversation. Derfor, når interviewet går i gang, bliver der nikket og 
smilet og ikke nogen pauser med plads til ord som: “Ja. Okay”, da dette bliver vist ved 
ansigtsudtryk og findes irrelevant at transskribere. 
 
Opstart 
A: Hey again Assanah 
How you’re doing? 
A: I’m doing good. Just a little bit nervous because of the whole breakdown with the 
computer. 
Mmh hm 
[Pause] 
You oh.. You…. You see me? 
A: Yeaah I see you 
I don’t see you! 
A: Just a second, Imma see if I can turn it on.. There 
[Video på Skype bliver tændt, og der grines og hilses igen] 
Okay, okay. So how are you? 
A: I’m good. And you? 
I’m taking it easy. It’s not so hard so that’s a good thing… Wait, where you from? If you 
don’t mind me asking. 
A: Uuhm, I’m from Denmark. Copenhagen more precisely 
Ahh okay okay okay.. All right.. I have a cousin down in Denmark.  
A: You have? 
Ehm, that’s all I know.. Yea.. [Der grines] 
A: Okay. It’s a cool place 
I hope so. Let me move _ away???(UHØRBART: 1:10) - so you can have all my attention. All 
righty, here we go. 
A: Okay.. If you don’t.. 
So how do we... 
A: Ohh, I was wondering ehmm. Like a basic thing is - I was wondering if it’s okay with 
you that I record the conversation so we can transcribe it for our project. 
No problem, no problem, no problem. Whatever works best for you. 
A: Cool! Ehm.. Yea.. I would like the interview to go in a way where ehm… I hopefully 
can get you to tell like everyday stories and ehmm. Like how you experience things. 
Ehm.. So not so much like facts. But more like ehmm. The experience of ehm.. of the 
different scenarios.  
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So what is it ehmm. Do you want the experience as working with Harlem or working as in the 
greenhouse? 
A: Ehm, both 
Oh a little bit of both?? [grin] 
 
Præsentation af Ms. Assanahs og Harlem Grown fra begyndelsen til i dag 
A: Yeah ehm.. I would also like to hear a little bit of the story of eh.. The evolvement of 
the community in Harlem. And what Harlem Grown has like done for the community 
and how it is being accepted.. Or greeted by the community.. (UHØRTBART-2:38) 
Okay. You ready because it’s gonna be a long road! 
A: Yea yea yeah, I’m ready 
 
[Grin] 2:46 
All right, well.. I was uhm.. I was born and raised in Harlem. We can start by that. I have been 
in Harlem. I was here from.. I was born in 81.. So I have witnessed Harlem until now. So I have 
witnessed all the bumps in the road of Harlem. My background, my family background is West 
Indian. We are from South America, Diana. So I got the luxury of having the roots (UHØRART-
2:38). As well as Harlem teaching me how to become a woman. Because it was very.. I grew 
up with like.. Street Corners hanging out on Street Corners and stuff.. So I was.. All of that I 
was witness to. But my family gave a foundation to know that there is other opportunities. But 
I still was raised in Harlem and I have to give credit to Harlem for who I am today. Because if 
I didn’t know those opportunities I wouldn’t be able to survive now. So umm. I’ve lived 
Downtown Harlem, to Uptown Harlem. Now I’m Uptown and.. It’s in a different part of 
Harlem. But as I came up here, I moved up here because my daughter was attending elementary 
school. So it wasn’t like just me, my mom and my dad. It is now me, my mom, my dad and my 
daughter. 
 
Første gang hun så Mr. Tony 
We are __ family (UHØRTBART -4:18). So she actually started going to school up on 134 
which is right across the street from the garden and the greenhouse on 134st side.  She was in 
Pre K. And ehm.. I would see this guy standing at the front door. Greeting everyone. I never 
knew if he worked in the school. I knew he had to be a part of the school. But he would stand 
at the door every morning when I would bring her to  __ (UHØRBART-4:50) myself to school. 
And he would always greet every kid. So I said “Hello! I remember when I was in elementary 
school and the principal would stand at the door and greet everybody in the morning time”. I 
haven't seen that in many years because, like I said Harlem has changed.  They took a lot of 
the old roots out. And I think that’s what.. You know, bringing things down for not remembering 
what our roots are - you don’t. And for having that kids input of coming to school and someone 
greeting ‘em before they get into the building with a happy note. It gives the kid a different 
level when they come into the teacher. You know? If they upset, coming into school you gonna 
get a kid that’s upset all day long. So I was admiring that oh. You know.. Now I know this is a 
good school. You know they have people greeting the kids and stuff like that. That was one __ 
that we __ UHØRBART-5:45). Then I like, a week later. My daughter Nivea, she comes to the 
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house. And she said: Yeah.. I plant a eggplant with a man named Tony today”. So I’m like, 
wait - in school? She like [have] nowhere to garden across the street from school. So I’m like.. 
Ain’t no man in Harlem know how to plant no eggplant! [Grin] 
 
Første gang hun mødte Mr. Tony 
So I came down to school. And to look to see who it was. It was Tony. The same guy greeting 
the kids every morning. I was like, you know.. “What are you doing here? I thought you greet 
the kid at the school”. And he was like “No, I work across the street I’m running in a 
greenhouse. I mean a garden across the street”. So I was like. “You know, let me take a look 
at the garden”. Then I was so admired how they handle the plants, leaves.. It took me back in 
the - and the eggplants of course [grin] - It took me back to when I used to go to Diana when 
my grandmother. Seeing all the different type of footplants the dong trees, the mango trees, the 
coconut tree.. So you know.. It took me, even though he didn’t have all of those, but you know.. 
It looked the same similarity. So as time went on, I just kept coming around. You now, dropping 
Nivea of the school. “Hey Mr. Tony, whatca doing can we help with anything?”. And it was 
one day. He was in the greenhouse. And he was like, “I have a board meeting” [med hende] - 
and now we starting a board. You know, I was around when there wasn’t no board. Because 
I.. We started a board, I have to be at the board meeting it was all on the 142nd street, I have 
to be in the greenhouse.. So I’m like.. Why don’t you just don’t show me what you know and 
see whatever I don’t know I’ll call you if you want it. And he said okay, you know.. 
 
Harlem Grown = Nye muligheder, ny livsstil  
So i’ve started working in there, we have farm leaders and other co-workers that used to work 
in there as well. So I’m like - whatever I didn’t know I got the input from them. Tony would 
show me like if I see something going on - I like: “Tony I don’t know what this is, what is this, 
is it like this”... You know like little bit of pieces. And here we are in june of this year. Oh next 
week. It makes 2 years I’ve been officially in the greenhouse. And my daughter was 5 when the 
met Mr. Tony, she now 10. And Harlem Grown is the foundation of her future. She never went 
to no college like Domal(?) or.. All these different colleges or even going out to these farms, 
actually farms where egg is a egg a land..(?-9:08). Things like that. Harlem Grown has opened 
up that door for her. So everyone that comes along with Harlem Grown, I - as a parent and as 
a mother that has a mother in the program I have to thank them for the opportunity. It has in 
fact made me to save up for college for her now. You know. Growing up in Harlem is like once 
you graduate 12th grade, it was like, hey alright, you going on your own. It wasn’t like which 
college to pick or which college you wanna go to. I was all like, as long as you pass 12th grade 
you were good! You know, now it’s like - she’s 10 years old and she can’t tell you where she 
wanna be, but she can tell you what college she wanna go to. You know, that’s the things that 
Harlem Grown has given to her. And I have been able to been onboard to witness Harlem  
Grown from nothing to something, you kno’? So I’ve watched the seed plant and I’m the leaves 
that’s growing on it, so. That’s how I look at it. [Grin] 
 
Et indblik i børnenes muligheder hos Harlem Grown (10:12) 
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A: Yeahh. So what kind of opportunities would you say that it’s giving to the community? 
Talking about the perspective of your daughter now. Like having the opportunities to see 
things grow and have an insight in colleges and.. (10:30) 
(UHØRBART - 10:24) They look forward to meeting up with each other every saturday, 
because every saturday they have a program, where the kids that’s affiliated with the program 
- or even the kids that's not affiliated or heard about us, they have activities all saturday, like 
you know, if you have homework - you can do your homework, from a certain time to another, 
yeah you have gym-time, (UHØRBART) class, even doing cooking classes with (to navne), 
(UHØRBART - 10:57). It gives them something to look forward to (UHØRBART - 11:10).. been 
around each other for the 5 years. So it’s like they’re growing together you know? And 
everyone is getting bigger and (UHØRBART - 11:14) So it’s like they’re not seeing each other 
so much so they look forward to that saturday. And being able to, you know, (UHØRTBART - 
11:20) what they did throughout the week, what was going on in there you know. Like, it opens 
up a door for her to have different types of friends and not just what’s in the neighbourhood 
you know? Give her a little bit of everything. Gotta get all the spices in. One pot! [Grin] 
 
Beskrivelse af valget af bylandbrug (Urban Farming - 11:42) 
A: Howcome you choose like urban farming? 
I think I’ve seen that question when you first were trying getting this interview. I’ve seen that 
question. And the answer to that I hope is not cocky. But that’s how I actually feel. I didn’t 
choose urban farming. Urban farming choose me. And I don’t mean to be cocky when I say it. 
I didn’t know I could run a greenhouse. I wasn’t even looking forward to that. Tony could tell 
you. But when I walked into the greenhouse: “Aadrr, I’m not eating no lettuce! When I wanted 
lettuce I (UHØRTBART - 12:20)”. I have no reason to lie to you. But as time went on and I 
was working on everyday basis and working with the workers that I’ve worked with, Lydia, 
Ruby Ciara, it makes you take a light in another different look to anything that’s growing in 
the garden. It can be something as simple as something dying. That’s the type of person I am. 
I like to pick up all the plants that doesn’t survive. As they’re dying [other workers]: “Oh, 
throw it away”. Cause I like to come take care of it, nutrate it, show it love and show them 2-
3 months later. “I thought this plant were dead” [other workers]. But you know. So that’s why 
I say urban farming chose me. And I didn’t even know I had the green thumb. So that’s it you 
know. And as time went on I heard that my grandfather was a big farmer in Diana so.. It chose 
me and I love that it chose me. It was a calling that I needed to be called. And I didn’t even 
know it. 
 
Harlem som en ‘Food Desert’ (13:33) 
A: I also have a question about the description of Harlem like a food desert? I ran across 
this a few places and I saw Tony talked about it. How is your experience of Harlem as a 
food desert? 
My experience was completely different than what I’ve seen my friends go through. And the 
people that were surrounding me. Once again it goes back to my roots, you know. My family, 
my whole family is from South America. So they come from a country where you have to survive 
of the land, you know. So they’ve known that. But to say personally I haven't witnessed that.. 
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Because my mother couldn’t make.. [griner] a full course meal out of a can of chickpeas and 
a handful of rice [griner] vs. my friends families they can have numerous cans of chickpeas 
but.. “I don’t want that. I want fried chicken from across the street. I want the chinese food 
from up the block. I want the nasty chopped cheeseburger”. Because that’s all they know. They 
don’t know how to survive off of that 1 can of chickpeas and a handful of rice, you know? They 
wasn’t exposed to that. So that’s all they know. That’s why we have such a diabetes problem 
or.. You know, people not knowing what they’re putting into their mouth. Because you have to 
treat your body like a temple. But you know, now things has started to change in a lot of.. 
People are starting into eat healthy. You know even something new as having a commercial. I 
always say this and people laugh at me. Columbian Presbyterian is a hospital out here that’s 
big and they have a commercial where the guy said kale he eat kale cause it’s good for his 
heart. Half of the people in Harlem doesn’t even know what kale is. But now, they are trying 
to go pick it up. Because they’ve seen the guy in the commercial with it. (UHØRTBART-15:57).. 
I’m telling you to eat it. That’s why when I harvest I make sure I give out to everybody in the 
community. I don’t just give out to people who come out to the Harlem Farm. I give out to 
people that’s collection cans on the street. I give out to people that’s sleeping in the subway at 
night. I give out to people that’s sleeping under the Hunt Point Bridge, you know. I give out to 
people that I know there’s no way that they’re gonna pickup lettuce or get any kale or arugula 
or basil. But just for you to have something going into your body even though I know for the 
rest of the day you’ll probably be eating of the can - the garbage can, you know?  
 
‘Vigtigheden’ ved at inkludere børn og samfundet (16:36) 
A: I know this might be a little trivial question but what would you say is the importance 
of including children and including the local community in Harlem? For example you 
said you were.. 
Yeaah.. Well I think it’s more importance to get to the kids. Because the kid takes it home to 
the parent. The kid takes it home to the grandpa. The kids tell the man on the corner: “You 
eatin’ that? Look at this. Look at how much sugar is in that”. You know? Then the man would 
start to look and say: “Oh how much sugar is in here?” and then when you tell him he start 
looking at it different. First it’s like a (UHØRTBART-17:18). It’s like. If I wanna eat a 
cheeseburger amma eat one…but when the kids say it, it brings them down and make them feel 
a different way so I think it's better when, I think it's more important getting to the kids you 
know they there's a saying  hope not to go off left field I’ll scare you.. There’s a saying, if there 
was a fire. Who would you save? Your mother or your child. And then you save your child. 
Because your mother may have lived her live. You know? Give the child the opportunity. And 
children speak louder than adults. (UHØRBAR SÆTNING-17:57-18:03). It’s getting to the kid 
that is more important thing. Cause the kids they spread your business like a telephone game, 
you know? So they’ll spread the word [grin].  
 
Sidste bemærkninger (18:27) 
A: Nice.. I’m actually about done.. But do you have any like last remarks or something? 
Uuhm.. Huh.. I don’t wanna get too deep on it [grin]. No I’m just.. Thank you for this 
opportunity it’s something new for me you know? Like I told you I’m a stranger to the computer 
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world. If it was me I’d still living it this (UHØRBART-18:51). So I guess you know with this 
new system and how things are changing  so I have to get onboard or I’ll be left behind. I 
wanna thank you for this opportunity.  
 
Afsluttende snak om kusinen i Danmark og at vi skal besøge Harlem, hvis vi nogensinde skulle 
komme til New York.  
 
.. Please do cause.. Tony -  I know a lot of people get non-profit a (UHØRTBART-19:29) what 
do they say the money go into their own pocket. I actually witness Harlem Grown _ their pocket 
to give out. So you know, come see us. We are good (UHØRBART-19:39) you know. I like to 
say we not a non-profit organisation. We are movement. And we move into change we move 
into teach you know, it’s not just Harlem. There’s a little bit of Harlem everywhere even in 
Denmark. Once the life goes off, Harlem pops up [grin]. We are movement we not non-profit. 
 
Interview slut 
 


