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Abstract 
This project examines the technology hydroponic and how it is implemented and used in the 

context of the society. Hydroponic is a modern farming-technology which is not a common use 

in today’s conventional farming structures. The technology is based on a water-irrigation-

system. This system is connected to a nutrient- and mineral-based dispenser. The goal of 

hydroponics is to keep the crop hydrated and nutrient-rich. The crop is situated in a non-soil-

based growth medium. The consequences of this is that the growth medium does not contain 

any pathogens and therefore it cannot contaminate the crop. 

 

The main focus in the project is how the technology can contribute to conventional farming by 

investigating the opportunities and limitations by analysis. This is supplemented with a 

presentation of the hydroponics artifacts, subsystems, inputs, processes and outputs using the 

technique TRIN-model.  

 

Furthermore, the project is based on qualitative method where informants give insights to how 

they use the technology and the strengths and weaknesses of the technology. Additionally, they 

give their ideas of how hydroponics can be more implemented and why it has not been 

implemented further in farming at this point. The interviews originate in the semi-structured 

interview-method, to secure an open approach, to identify all the themes in the best way 

possible and to investigate the informants’ personal experiences with hydroponics.  

 

The study concludes that in general, hydroponics is sustainable regarding water consumption, 

which is significantly reduced in the use of hydroponic farming compared to conventional 

agriculture. Furthermore, there is a common consensus from our informants that the product 

has a higher quality and taste. Hydroponics can therefore be an alternative way of growing 

crops, where it can be a supplement to conventional agriculture in the future if it is further 

implemented in the community and further developed. 
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Indledning 
På nuværende tidspunkt er det vigtigt at tage stilling til den globale opvarmning, så vi kan nå 

at bremse den negative udvikling. Mennesket er nødsaget til at handle på de globale 

forandringer ved at tilpasse og udvikle måden, vi lever på. Da teknologi i dag er i højsædet, vil 

det være oplagt at udvikle en ny teknologi eller ændre en allerede eksisterende, ved at gøre 

teknologierne mere bæredygtige, end dem samfundet gør brug af i forvejen. 

  

Derfor er det relevant at stille spørgsmålet: Findes der en mere effektiv og bæredygtig metode 

at dyrke afgrøder på? Dette projekt vil gennem en redegørelse og analyse vha. TRIN-modellen 

undersøge hydroponik og hydroponiks samfundsmæssige kontekst. 

  

Hydroponik er en metode til at dyrke afgrøder og planter, der dyrkes i jordløse systemer. 

Vandet i systemet kan recirkuleres. Projektet tager udgangspunkt i lukkede hydroponiske 

systemer. Desuden ønsker gruppen at undersøge, hvorfor hydroponik ikke er mere udbredt i 

samfundet. Projektet vil via Everrett Rogers’ innovationsteori se nærmere på, hvordan det er 

implementeret i samfundet og mulighederne for videreudvikling. Samtidig vil projektet gøre 

brug af Marc de Vries’ teori om teknologisk viden, for at sætte perspektiv ved menneskers 

forståelse for hydroponik som teknologi. 

 

Afslutningsvist revurderes projektets tilgang til problemstillingen gennem en diskussion af 

metoder og teori. Diskussionen vil derudover indebære perspektiver af hydroponiks rolle som 

supplement til konventionelt landbrug. Dette udmunder i projektets sammenfatning og 

resultater til at besvare problemformuleringen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

4 

 

Problemfelt  
I problemfeltet vil der blive præsenteret problemstillinger ud fra projektets 

problemformulering. Problemfeltet ser problemformuleringen i en større kontekst med fokus 

på global opvarmning og fødevareproduktion.  

 

I disse dage prøver vores klode at fortælle noget. Skove brænder ned i Australien. Isen smelter 

på Antarktis. Flere steder på kloden, forsvinder ferskvandet. ” Global warming is expected to 

result in decreased water availability in semi-arid regions where major crop regions are 

located.” (Kanae, 2009, s. 860). I 2009 skrev Shinjiro Kanae Global Warming and the Water 

Crisis. Her beskrev han, hvordan fremtiden for verdens ferskvand vil se ud. I varmere områder 

hele vejen langs ækvator vil tilgængeligheden af vand reduceres. 

 

 

Figur 1 fremtidig område med utilgængelig eller lav tilgængelighed af ferskvand. 

Lande som dyrker de afgrøder som folk, i Danmark, køber i supermarkeder, vil med tiden få 

svært ved at kontrollere deres landbrug pga. klimaforandringerne. Afgrødeproduktion i 

halvtørre områder kræver langt mere vand end landbrug med rigelig nedbør (Kanae, 2009). 

Det forventes med den stigende globale opvarmning, at situationen vil forværres. ” Major crop 

production regions worldwide are located in semi-arid regions, and people in those regions 

have exploited their water resources as much as possible” (Kanae, 2009, s. 861).  

Kanae mener at i midten af det 21 århundrede, vil den globale opvarmning være skyld i en 2 

graders stigning af gennemsnitstemperaturen på kloden. Det betyder ikke, at det bliver umuligt 

at leve på jorden, men det vil skabe store ændringer i klimaet (Kanae, 2009). Derpå kan det 

også blive en nødvendighed at ændre vores måde at dyrke afgrøder på. Kanae beskriver også 

en ændring i nedbør, som vil resultere i oversvømmelser flere steder i verden (Kanae, 2009). 
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Som den globale opvarmning stiger, jo flere varme dage får vi, og jo mere vand har 

landbruget brug for. Ifølge DMI er den globale temperatur steget med i gennemsnit 0,8C fra 

år 1900 frem til i dag. Som det kan se på grafen ovenfor, stiger temperaturen fra år til år. Der 

var især en udvikling i temperaturen, fra omkring år 1970, hvor kurven de følgende år viser 

en markant stigning. ”Selvom klimaændringerne ikke direkte er skyld i enkelte hændelser 

med ekstremt vejr, er det statistisk set helt forventeligt, at omfanget, antallet og varigheden af 

ekstreme vejrhændelser øges i takt med, at jordens atmosfære opvarmes af den voksende 

koncentration af drivhusgasser” (Stendel, 2018, ¶).   

 

Som det kan ses på Kanae’s kort højere oppe er Danmark, situationen taget i betragtning, 

heldige med hensyn til vores fremtidige muligheder for ferskvand. Danmark vil dog stadig 

opleve fremtidige ændringer i vejret. Temperaturen stiger, og er allerede steget, flere grader. ” 

De ti varmeste år i Danmark er spredt fra 1930'erne og frem til nu, men de fleste ligger i de 

sidste årtier, hvor landstemperaturen også har vist en kraftigt stigende tendens” (Cappelen, 

2020, ¶). Soltimerne i Danmark bliver flere, og det samme gælder for det årlige nedbør. ”Den 

årlige nedbør på landsplan i Danmark er steget omkring 100 mm siden 1870'erne” (Cappelen, 

Figur 2 Global gennemsnitlig månedlig temperatur 1850 - 2018 
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2020, ¶). Vejret bliver generelt mere utilregneligt, og dette kan gå ud over måden, der dyrkes 

afgrøder på. Da den globale befolkning er estimeret til at nå cirka 10 milliarder mennesker 

inden 2050 (Ritzau, 2019), øges udfordringen med at skaffe nok mad til hele jordensbefolkning, 

på en bæredygtig og omkostningseffektiv måde.  

 

Begrænsningerne for sæsonbestemt vejr, transportudfordringer og øget udbytte er, nogle af de 

udfordringer som hydroponik måske kan løse, og derved, muligvis, sikre fødevareproduktion i 

fremtiden. Dette er gruppens forudtagelse, og et emne der vil være et gennemgående tema i 

dette projekt.  

 

I tusinder af år har mennesket opdyrket landet for at producere afgrøder. Men med en kraftig 

stigning i antallet af mennesker på vores planet gennem de seneste århundreder, som et resultat 

af den industrielle revolution, øgede levestandarder og faldende dødelighed, er presset på 

traditionelt landbrug konstant steget (Thomsen, et al., 2013). Selvom moderne teknik har 

forbedrede produktionshastigheder (Landbrugsavisen, 2019), bruges en stor del af verdens 

samlede jordareal til afgrødeproduktion Dette er med til at skabe miljømæssige udfordringer, 

der spænder fra habitatrydning, til jordforringelse, som lægger et stort pres på vores planets 

ressourcer (Thomsen, et al., 2013).  

 

70% af verdenens vandforbrug går til landbrug (Kanae, 2009). Vand er tæt forbundet med 

fødevareproduktion og konventionelt landbrug, som det kendes det i dag. Mere sol og de 

fremtidige høje temperaturer vil betyde, at der er brug for endnu mere vand. Hvis Kanae har 

ret i sine beregninger mht. manglende vand i fremtiden, så vil det for flere lande ikke være 

muligt at poste store mængder vand ud over deres afgrøder. Derfor er der brug for nye 

teknologier i verden, der gør det muligt at anvende vandet uden for stort et tab. ”Water is only 

a resource if it is available where and when it is required, in sufficient and required amounts 

(usually vast amounts), and at sufficient inexpensive cost” (Kanae, 2009, s. 862). 

 

Hydroponik er en teknologisk metode til at dyrke afgrøder på uden brug af jord. Fordelen, 

sidestillet med overstående, er at denne teknologi udnytter dets ressourcer til det fulde 

potentiale, her inkluderet vand. (Goddek, 2019) “In horticultural crop production, the 

definition soilless cultivation encompasses all the systems that provide plant production in 

soilless conditions in which the supply of water and of minerals is carried out in nutrient 

solutions with or without a growing medium (e.g. stone wool, peat, perlite, pumice, coconut 
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fibre, etc.)” (Goddek, 2019, s. 78) Hydroponik dyrkes enten i et såkaldt Closed Loop System 

eller Open Cycle System, hvor planten dyrkes i et nærringsmedium. Planten tilføres alt det den 

har brug for – vand, lys og næringssalte. Hydroponik er et yderst kontrollerbart system, som 

gør det muligt at dyrke året rundt uden påvirkning af vejr. Projektet går i dybden med det 

hydroponiske system, hvordan det virker, og hvordan teknologien er implementeret i 

samfundet. 

 

Motivation 

Motivationen indeholder drivkraften bag projektet samt baggrunden for valget af teknologien 

hydroponik, som det essentielle i projektet.  

 

Drivkraften bag projektet udspringer i FN’s verdensmål, som den bærende motivationsfaktor. 

Verdensmålene, beskrevet herunder, ligger til grund for projektets udarbejdning. Gruppen 

mener, det er interessant at undersøge en teknologi, der kan hjælpe den overordnede 

problemstilling for FN’s verdensmål. 

 

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling består af i alt 17 mål, der alle bidrager til en verden 

med mindre fattigdom, størrer økonomisk vækst, mere lighed og en positiv miljømæssig 

udvikling. Den positive miljømæssige udvikling er den del, som gruppen har taget inspiration 

fra. Hvert mål har flere delmål, hvor alle lande underlagt FN, har en række retningslinjer 

(United Nations Development Programme, 2015a; United Nations Development Programme 

2015b). Gruppen ønsker at bæredygtighed er vægtet i projektet, hvorfor det er interessant at 

bruge målene som inspiration i projektet. Gruppens interesse har særligt været på verdensmål 

9 og 12.  

 

Det niende mål omhandler industri, innovation og infrastruktur. FN ser at må der foretages 

vedvarende investeringer i infrastruktur og innovation, før økonomisk vækst og udvikling kan 

opstå.  

“Da over halvdelen af verdens befolkning bor i byer bliver massetransport og vedvarende 

energi kun vigtigere, og det samme bliver væksten af nye industrier og informations- og 

kommunikationsteknologier.” (United Nations Development Programme, 2015a). 

For at kunne finde løsningerne på miljømæssige problematikker, er det derfor utroligt vigtigt 

at fokusere på den teknologiske udvikling. Dette kan være ved at fremme den bæredygtige 
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industri, og investere i denne udvikling af innovativ forskning der kan fremme den bæredygtige 

udvikling (United Nations Development Programme, 2015a). 

 

 
Figur 3 Oversigt over de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling (United Nations Development Programme, 2015a). 

Yderligere ligger gruppens interesse i delmål 9.4, der lyder således: 

“9.4 Inden 2030, skal infrastrukturen og eftermonteringsindustrien opgraderes for at gøre dem 

bæredygtige, med mere effektiv udnyttelse af ressourcer og øget brug af rene og miljøvenlige 

teknologier og industrielle processer. Alle lande skal handle ud fra deres respektive kapacitet.” 

(United Nations Development Programme, 2015a). 

Her tydeliggøres det, at der skal være fokus på teknologier, der formår at udnytte ressourcer 

effektivt og bæredygtigt, som gruppen har en formodning om, at hydroponik formår.  

 

Det 12. mål hedder: ”Ansvarligt forbrug og produktion”. For at skabe bæredygtig udvikling er 

det nødvendigt at ændre måden, der produceres på, så aftrykket der sættet på naturen mindskes.  

“Landbruget er den største forbruger af vand på verdensplan, og kunstig vanding står nu for 

ca. 70 procent af alt forbrug af ferskvand beregnet til menneskeligt brug.” (United Nations 

Development Programme, 2015b). 

Ifølge FN er landbruget skyld i 70% af verdens vandforbrug. Det er derfor relevant for projektet 

at sætte dette i kontekst til hydroponik, da en af hydroponiks fordele er et lavt vandforbrug. 

Dette kan muligvis mindske vores forbrug af ressourcer, fremfor unødigt at spilde dem (United 

Nations Development Programme, 2015b). 
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Disse udvalgte verdensmål skaber bund for motivationen i projektet. Gruppen mener, at det er 

interessant at undersøge en teknologi, der kan hjælpe disse verdensmål på vej, samt undersøge 

hvilken rolle hydroponik spiller, som en samfundsmæssig bæredygtig løsning. Dog er 

verdensmålene ikke i fokus eller analyseret i projektet, men blot en motivation.  

 

Problemformulering 
Følgende afsnit indeholder problemformulering, samt arbejdsspørgsmål, som er formidlet ud 

fra gruppens motivation. Disse arbejdsspørgsmål giver en oversigt over projektets formål og 

baner vej for problemformuleringens besvarelse. 

 

Problemformulering 

 

• Hvordan fungerer teknologien hydroponik, og hvordan er den implementeret 

i samfundet?  

 

Arbejdsspørgsmål 

Projektets arbejdsspørgsmål er delt op i 2 dimensioner - TSA og STS, da gruppen ønsker at 

undersøge fra disse to vinkler. Projektet benytter teorier og metoder fra begge kurser for at 

besvare dem fyldestgørende. 

 

TSA-orienterede arbejdsspørgsmål: 

• Hvordan fungerer hydroponik som et teknologisk system og hvilke teknologiske 

artefakter og delsystemer indgår i dette? 

• Hvad er de utilsigtede effekter ved hydroponik? 

STS-orienterede arbejdsspørgsmål: 

• Hvilke fordele er der ved hydroponik sammenlignet med konventionelt landbrug, i en 

bæredygtig kontekst? 

• Hvordan indgår hydroponisk dyrkning i samfundet på nuværende tidspunkt?  
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Semesterbinding 
I dette projekt er Teknologiske systemer og artefakter & Subjektivitet, teknologi og samfund 

de udvalgte dimensioner. Disse vil forankres i projektet ved at benytte litteratur i form af 

metoder samt teori inde for disse.  

 

Teknologiske systemer og artefakter er først og fremmest blevet valgt, da det er den bærende 

dimension i dette projekt. Dimensionen fokuserer på de teknologiske principper, mekanismer, 

og processer der indgår i tekniske systemer samt hvilke påvirkninger der tilkommer. Den givne 

teknologi i dette projekt er det hydroponiske system, hvor dette i TRIN-modellen vil blive 

redegjort og analyseret. Under afsnittet TRIN-modellen har gruppen yderligere udvalgt teorier, 

som ligger sig under de forskellige TRIN. Her er Marc de Vries’ teori om teknologisk viden 

brugt i trin 4, og Everett Rogers’ Innovationsteori brugt i trin 6. Disse er med til at give en 

forståelse for, hvordan teknologien fungerer og forståelsen for udbredelsen af teknologien. 

 

Subjektivitet, teknologi og samfund er blevet valgt til at understøtte Teknologiske systemer og 

artefakter ved at se teknologien i den samfundsmæssige kontekst, som den indgår i. 

Dimensionen fokuserer på lokaliteter, artefakter, teknologiske, samfundsmæssige og sociale 

relationer, som mennesket befinder sig og interagerer i. Her bruger gruppen metoden 

Semistruktureret interview af Svend Brinkmann & Steinar Kvale til at undersøge, hydroponiske 

systemers funktion, fordele og ulemper og potentielle fremgang i samfundet. 

 

Afgrænsning 
I afgrænsningen vil fremgå emner, som gruppen ikke forholder sig til i projektet, men som 

potentielt kan være vigtige at belyse i forbindelse med implementeringen af hydroponik i en 

samfundskontekst. Afgrænsningen er udarbejdet for at sikre at emnerne valgt i projektet har et 

hovedfokus, så projektet ikke bliver for bredt.  

 

Politiske aspekter 

I dette projekt vil der ikke blive taget højde for politiske aspekter såsom udenrigspolitik, import 

og eksport af varer og konsekvenser for samarbejdet mellem EU-landene. Gruppen er klar over 

at disse aspekter, skulle hydroponik benyttes til at gro mere lokalt, potentielt kan have 

konsekvensen af mindre import fra andre lande. Gruppen har valgt ikke at fokusere på politiske 

muligheder og konsekvenser ved øget indførsel af hydroponik i det danske landbrug. 
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Private husholdninger 

Projektet udfolder ikke muligheden for dyrkning af afgrøder i et hydroponisk system, som err 

implementeret i private hjem. Gruppen vælger i stedet at fokusere på storskala, hvilket vil 

indebære virksomheder, supermarkeder eller større kollektive systemer, som indgår i en 

samfundskontekst.  

 

Transport 

Transport af hydroponiske afgrøder samt udstyr til dyrkelsen er blevet fravalgt, grundet dette 

emne i sig selv, er meget fyldestgørende. Selve transportsektoren er desuden en kompleks 

størrelse, som kræver en masse viden om logistik samt en anden vinkel på projektet end 

gruppen har valt.  

 

CO2 

Bæredygtighed og CO2 udledning går hånd i hånd, når der fokuseres på den klimamæssige 

forandring i samfundet. Det er en faktor, som har stort fokus i mange sammenhænge, derfor 

også i hydroponik. Dog er dette fravalgt, da det også kræver en dybere forståelse for, hvordan 

det spiller ind i forhold til sammenhængen.  

 

Planternes biologi 

Gruppen ønsker ikke at undersøge, hvordan det er muligt at optimere planterne og afgrøderne 

ved bestemte værdier såsom pH, EC, næringssalte mm. Dette er beskrevet overordnet i 

rapporten, for at give indblik i, hvordan hydroponik fungerer. Der vil blive givet et oprids af 

fotosyntese, planters vækst osv. Men der vil ikke blive gået nærmere i dybden.   

 

Økonomi  

Økonomi berører gruppen i mindre grad, men undersøger ikke emnet i en dybdegående analyse. 

Dette er grundet empiriindsamling, hvor det ikke har været muligt at indsamle tilstrækkelig 

nok viden samt tal til at kunne undersøge emnet yderligere.  
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Teori samt teoretiske overvejelser 

Projektet benytter nedenstående teorier indenfor dimensionen TSA, da der gøres brug af dem i 

analysen til at understøtte den indsamlede empiri. Besvarelsen af problemformuleringen, samt 

arbejdsspørgsmål, understøttes via de udvalgte teorier. 

 

TSA – Teknologiske systemer og artefakter 

I dette afsnit bliver der redegjort for de teorier der bliver benyttet i projektet, under kurset 

teknologiske systemer og artefakter. 

 

Rogers innovationsteori 

”Innovation er implementering af nye eller væsentligt forbedrede produkter, 

produktionsprocesser eller organisationsformer. Ofte skelnes der mellem invention, som 

betyder opfindelse, og innovation eller diffusion, som handler om spredning af opfindelsen” 

(Jørgensen, 2019 s. 10). 

 

Innovation handler om implementering af nye produkter eller en forbedring af eksisterende, og 

hvilke aktører der gør det muligt eller forhindre spredningen. I sammenfatning med Rogers’ 

innovationsteori, ser man dog også på selve opfindelsen forbundet med spredningen og en 

række andre faktorer. Ser man nærmere på teorien skelner Everett Rogers mellem innovation, 

diffusion samt kommunikation. Innovation er en idé, et objekt eller en praksis der anses som 

værende noget nyt. Disse kommer fra et individ eller gruppe som kan tilpasses. Diffussion er 

processen, hvor innovationen bliver kommunikeret ud gennem en bestemt kanal over tid. Det 

bliver kommunikeret ud gennem et socialt samfund hos individer eller grupper i dette. 

Figur 4 Communication Channels. Diffussion of innovation. (Rogers, 1962) 
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Kommunikation er som diffusion også en proces, hvor individerne og/eller gruppen i det 

sociale samfund deler viden med hinanden for at få fælles forståelse for innovationen.  

Ser man nærmere på teorien, går Rogers også i dybden med emnet. Her præsenterer han 

”Model of stages in the innovation-decision proces”.  

Hertil er 5 stadier i processen, som ses på figuren nedenfor. 

1. Viden: Det første stadie omhandler et individs eller en organisations viden og forståelse 

for, hvordan en innovation fungerer. 

2. Overtalelse: Andet stadie viser hvordan individet eller organisationen derefter udvikler 

en holdning til innovationen – positiv eller negativ.  

3. Beslutning: Som det ligger i navnet, omhandler tredje stadie beslutningsprocessen, hvor 

det besluttes enten at benytte eller afvise innovationen ved at deltage i aktiviteter. 

4. Implementering: Fjerde stadie drejer sig om at individet eller organisationen vælger at 

benytte sig af innovationen. 

5. Bekræftelse: Femte og sidste stadie handler om at individet eller organisationen søger 

bekræftelse i at benytte eller afvise innovationen. Dette kan ske efter ny viden om 

innovationen. 

Projektet benytter Rogers innovationsteori til at besvare anden del af problemformuleringen i 

forhold til udbredelsen af hydroponik. Derved ser gruppen på 6 trin i trin modellen, hvor Rogers 

innovationsteori befinder sig under. Arbejdsspørgsmålene vil besvares i bl.a. analysen og 

bringe en vinkel til diskussionen. 

 

Marc De Vries – Teknologisk viden 

Marc De Vries er en hollandsk professor i reformatorisk filosofi. De Vries har blandt andet 

skrevet om ”Technological Knowledge” altså Teknologisk Viden. Her beskriver han hvordan 

man bliver nødt til at have viden om en teknologi før, man kan skabe en teknologi. Om dette 

skriver han: ”Artifacts, as we discussed them in the previous chapter, are the outcome of a 

process in which knowledge plays an important part.” (de Vries, 2016, s. 22). Artefakter som 

er en del af teknologier udkommer af en proces hvor viden spiller en vigtig rolle. Det vil sige 

at der skal viden til om et bestemt område for at kunne skabe artefakter inden for det givne 

område og dermed skabe nye teknologier. Uden viden om området vil der ikke kunne skabes 

en teknologi inden for området (de Vries, 2016). 
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Derudover taler Marc de Vries om input og output i teknologier. Med input og output mener 

Marc de Vries at hvis man sætter noget ind i en teknologi, vil det i sidste ende blive til et 

slutprodukt, som kan bruges af mennesker (de Vries, 2016). 

 

Det er blandt andet derfor at gruppen arbejdsprocessen i projektet, har startet med at skabe en 

viden indenfor hydroponik. Dette indebærer at undersøge hvad hydroponik er og hvordan 

teknologien bliver brugt i samfundet. Herefter har gruppen analyseret hvordan hydroponik 

fungerer som et teknologisk system for til sidst at komme med et forslag til hvordan hydroponik 

kan forbedres og dermed blive mere udbredt i samfundet.  

De Vries beskriver hans fortolkning af hvad viden er. Som De Vries skriver I sin tekst ”In this 

field most debates circle around the following short description of knowledge: justified true 

belief.” (de Vries, 2016, s. 23). De Vries beskriver viden som en retfærdiggjort sandhed - en 

sandhed om den verden vi alle sammen lever i, som er retfærdiggjort på baggrund af fakta og 

oplevelser fra mennesker.  

 ”justified true belief” kan identifiseres ved at undersøge afsender og overveje om følgende er 

korrekt: 

  

1. Denne person tror at udsagnet er rigtigt 

2. Denne person har kunne retfærdiggøre udsagnet 

3. Eller at udsagnet er sandt 

 (de Vries, 2016) 

 

Det vil sige at for at noget kan være viden, skal det, ifølge de Vries, først retfærdiggøres og 

godtages af både personen der har indsamlet denne viden samt af andre mennesker som stoler 

på at denne viden er rigtig.  

Hydroponik er et godt eksempel på de Vries’ teori om at der ikke kan skabes ny teknologi på 

et område uden viden om området. Dette skyldes at hydroponik er en relativ ny teknologi som 

tager udgangspunkt i de erfaringer og viden som man har fra konventionelt landbrug. Det vil 

sige at man har taget den viden og de erfaringer der allerede findes om konventionelt landbrug, 

og ud fra denne viden videreudviklet og skabt en ny niche. Her bruges både gammel viden fra 

allerede kendte teknologier, samt nyere viden. Kendt viden bliver altså brugt til at udvikle nye 

teknologier. 
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Marc de Vries, forklarer i sin tekst ”Teaching about Technology” at man bliver nødt til at forstå 

en teknologi for at kunne arbejde med den og videreformidle hvad teknologien går ud på. Med 

dette mener han at man skal kende den teknologi man arbejder med og hvordan teknologiens 

teknologiske systemer samarbejder for at få teknologien til at fungere. 

  

I dette projekt vil der komme en analyse af input og proces. Dette vil hjælpe til at give en 

bredere forståelse af teknologien.  

Input er de elementer man tilføjer i systemet. Altså de fysiske ting man indsætter før systemet 

kan startes. Processen er det der aktivt sker under og i systemet. Både hvordan mennesker 

interagerer med systemet for at få et output, men også de indre mekanismer der automatisk sker 

under processen. 

 

Metode samt metodiske overvejelser 

De valgte metoder i dette projekt, vurderes af gruppen til at kunne besvare 

problemformuleringen. Metoderne bruges til at undersøge teknologiens funktion og hvordan 

mennesker, som arbejder med denne, forstår hydroponik som teknologi. De valgte metoder er 

kvalitativ metode herunder semistruktureret interviews og meningskondensering. De 

semistruktureret interviews giver et indtryk af industrien som hydroponik optræder i og 

hvordan den arbejdes med. Meningskondenseringen giver et overblik over informanternes 

udtalelser og holdninger til hydrponik.  

 

Påvirkning af metodeudførelse 

Gruppens forventninger til projektet var at benytte den etnografiske metode med henblik på 

deltagerobservation. Intentionerne var derved at aftale et møde med en lokal restaurant eller 

firma og deltage i deres daglige drift, for at observere hvordan hydroponik fungerer i praksis. 

Derudover ville gruppen også gerne interviewe flere eksperter på området samt virksomheder, 

som allerede benytter hydroponik.  

 

Grundet omstændighederne vedrørende COVID-19, blev planerne ændret og forventningerne 

til projektet. Af denne årsag har gruppen valgt udelukkende at udføre digitale interviews, hvor 

gruppen har kontaktet eksperter med viden om hydroponik, for at høre deres holdninger til 

teknologien, fordele og ulemper og udbredelsen. Dog blev det også begrænset, hvem gruppen 
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kunne komme i kontakt med, da nogle virksomheder enten udelukkende ønskede fysisk 

fremmøde eller ikke havde lyst til at diskutere virksomhedens fremtid, grundet COVID-19. 

Specielt i vores data indsamlet via metoden TRIN-modellen blevet påvirket. Den indsamlede 

data i trin 5 blev mindre end oprindeligt tiltænkt i projektet, da problemer med udbredelse af 

COVID-19 forhindrede gruppen i at indsamle den nødvendige information. 

 

STS – Subjektivitet, teknologi og samfund 

I dette afsnit bliver der redegjort for de metoder der bliver benyttet i projektet under kurset 

Subjektivitet, teknologi og samfund. 

 

Kvalitativ metode 

Den kvalitative metode er en metode, hvor der ses på kvaliteter og egenskaber ved 

undersøgelsens fokus, fremfor mængde, tal eller størrelse, som ses ved den kvantitative 

metode. Dette gør, at resultaterne af undersøgelserne ikke giver nogle målbare data, men kun 

er menings- og holdningsbaseret. På denne måde får man én aktørs synsvinkel på et emne eller 

personen som undersøger emnets egen observation i aktørens miljø. Den kvalitative metode 

dækker over interviews, deltagerobservationer og feltobservationer. Der analyseres udsagn, 

observationer, fortolkninger mm. (Rienecker & Jørgensen, 2019) 

 

Når der udføres et kvalitativt forskningsinterview, baseres dialogen ud fra dagligdags samtale, 

samt professionel samtale. Det kvalitative forskningsinterviews styrker er, at informanternes 

subjektive holdninger og meninger bliver tydeliggjort.  Med denne metode er det vigtigt at have 

i mente, at svarene er personlige og lægger sig op ad informantens eget livssyn og billede på 

verden. Derfor rummer disse interviews information, der skal fortolkes (Kvale, 1997). 

 

Kvale og Brinkmann semistruktureret interview 

”Jeg ønsker at forstå verden ud fra dit synspunkt. Jeg ønsker at vide, hvad du ved, på den 

måde, du ved det. Jeg ønsker at forstå betydningen af dine oplevelser, være i dine sko, føle 

tingene, sådan som du føler dem, forklarer tingene, sådan som du forklarer dem. Vil du være 

min lærer og hjælpe mig med at forstå?” (Brinkmann & Kvale, 2009) 

Som ovenstående citat forklarer, har det semistrukturerede interview den fænomenologiske 

tilgang. Dette betyder at formålet er at få en opfattelse af og forstå fænomenerne for den 

interviewedes fænomener. Dette vil gøres ved at forsøge at dække alle tematikker under 

interviewet. Desuden er denne slags forskningsinterview en måde at skabe viden og 
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synspunkter fra både intervieweren samt den interviewede. I det semistrukturerede interview 

vil der fokuseres på korte, enkle og fokuserede spørgsmål. Det er med til at skabe en åben 

tilgang til emnet og en mere flydende dialog. Der vil desuden i denne metode også gives en 

kort briefing inden, som vil tydeliggøre formålet, så intervieweren samt den interviewede er på 

samme bølgelængde (Brinkmann & Kvale, 2009). 

Gruppen har valgt at bruge denne metode, da den åbne tilgang vil give ærlige svar og derpå 

konkret information om denne aktørs personlige oplevelse af hydroponik. Denne metode 

danner derved grundlag for vores interviewguide senere i projektet. 

 

Interviewerens rolle  

Det er ikke kun vigtigt at overveje, hvilke spørgsmål der stilles, og hvordan man stiller dem. 

Det er også værd at overveje, hvilken rolle intervieweren spiller i interviewet. Som det fremgår, 

er intervieweren formidleren mellem projektet og informanten. Det er interviewerens rolle at 

indsamle den vigtige empiri til projektet. Intervieweren skal sørge for, at den empiri der bliver 

indsamlet, er relevant og dialogen er kontrolleret. Interviewerens rolle er afgørende for 

kvaliteten og integriteten af interviewet (Kvale, 1997). 

 

Interviewguide 

En interviewguide kan være opbygget på forskellige måder. Fælles for interviewguider er at 

disse angiver rækkefølgen, strukturen og temaerne som interviewet skal arbejde sig igennem. 

Det er muligt at en interviewguide blot består af få overordnede spørgsmål, der lægger sig op 

ad overemnet. Men kan også bestå af nøje udvalgte og specifikke spørgsmål (Kvale, 1997).  

Det er op til den enkelte interviewer at bedømme, hvilken slags interviewguide der er bedst for 

at få den viden, der ledes efter. Derudover hvor tæt på udarbejdet interviewguide, interviewets 

skal følge (Kvale, 1997). 

Interviewguiden og de spørgsmål den indebærer kræver viden om hydroponik, overvejelser og 

konkrete mål for interviewets gang. I projektets interviewguide, udarbejdede gruppen i 

fællesskab vigtige åbne spørgsmål i rækkefølge efter den naturlige dialogs flow. De vurderet 

vigtigste spørgsmål for interviewet blev markeret med gul. Interviewguiden skulle ses som 

rettesnor, men ikke følges slavisk. Hvis informant bevægede sig ind på et relevant emne udover 

interviewguidens spørgsmål, fulgte interviewer med, men brugte derefter interviewguiden til 

at finde tilbage til hovedspørgsmål. 

Interviewguide kan læses i bilag 13. 
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Meningskondensering 

Meningskondensering er en metode, der kan hjælpe forskeren til at forstå holdninger og pointer 

i det kvalitative interview. Her udtages og analyseres de egentlige pointer, meninger og 

holdninger ud fra udført interview. Det er med til at give struktur på det semistrukturerede 

interview. Projektet opsætter en oversigt med to kolonner henholdsvis naturlige 

betydningsenheder og overordnede temaer. Naturlige betydningsenheder er den egentlige 

transskribering, hvor Overordnede temaer analyserer transskriberingen og formidler centrale 

temaer. Desuden er det væsentligt, at der ikke fortolkes yderligere, men at det opstilles på en 

objektiv måde (Kvale, 1997). 

Meningskondenseringen kan findes i bilag nr.5, 6 og 7. 

Naturlige betydningsenheder 

[…] 

Overordnede temaer 

[…] 

 

TSA – Teknologiske systemer og artefakter 

TRIN-modellen 

Gruppen har i dette projekt valgt at gøre brug af TRIN-modellen, som fremfor at være en 

metode, nærmere er en teknik, som består af 6 trin. Formålet ved at benytte denne metode er at 

beskrive en teknologi. TRIN-modellen kan benyttes til at beskrive alle slags teknologier. 

Modellen tager udgangspunkt i det teknologisk-videnskabelige aspekt inden for kurset 

Teknologiske systemer og artefakter. 

“Formålet med TRIN-modellen er ikke at give en ny definition af teknologiske artefakter, 

modeller, m.v., men snarere at samle bud fra eksisterende litteratur i en model med seks 

centrale trin”.  (Jørgensen, 2018, s. 6). 

Som der bliver beskrevet i ovenstående citat, er det derfor ikke meningen med TRIN-modellen 

at ændre på den eksisterende teknologi, men redegøre og analysere en teknologi via modellen. 

Derudover er det ikke en nødvendighed at benytte sig af alle 6 trin, da det blot er en skitse for 

at beskrive en given teknologi. 

 

De 6 trin 

De seks følgende trin er beskrevet ud fra Niels Jørgensens rapport Digital signatur. En 

eksemplarisk analyse af en teknologis indre mekanismer og processer, hvor de seks trin bruges 

og beskrives i detalje (Jørgensen, 2018). 

 

1. Teknologiens indre mekanismer og processer 
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I dette trin fokuseres der på hvilke indre mekanismer og processer, som støtter og bidrager til 

teknologiens formål. I TRIN-modellen er det er en vurderingssag, hvilke centrale indre 

mekanismer og processer der er og hvilke mekanismer og processer, som medvirker til 

teknologiens formål. 

 

2. Teknologiers artefakter 

Artefakter i TRIN-modellen opfattes som værende menneskabte og ikke frembragt gennem 

naturen. Artefaktet har en teknologisk funktion og anvendes under sociale og naturlige 

ressourcer. Herunder indgår også information, viden og praktisk erfaring, hvor formålet er at 

opfylde menneslige behov.  

I en teknologi indgår der oftest flere artefakter, som gør at teknologien kan fungere. 

”Artefakter er menneskabte genstande og adskiller sig som sådan fra genstande frembragt 

gennem processer i naturen. Et teknologisk artefakt er et artefakt, som har en teknologisk 

funktion. Teknologi er omformning af natur (stof og energi) under anvendelse af naturlige og 

sociale ressourcer samt information, viden og praktisk erfaring med henblik på at opfylde 

menneskelige behov” (Jørgensen, 2018, s.7).  

 

3. Teknologiers utilsigtede effekter 

De utilsigtede effekter anses som værende negative effekter, hvorfor der skelnes mellem de 

tilsigtede og utilsigtede. Utilsigtede effekter er dermed en risiko, som skaber en effekt fra 

teknologien. De utilsigtede effekter forekommer for eksempel ved designfejl eller økonomiske 

behov. I TRIN 1, forsøger man at imødekomme de tilsigtede, hvor der i TRIN 3 fokuseres på 

de utilsigtede. 

 

4.  Teknologisystemer og sammenhænge 

Dette trin ser på de naturlige processer der indgår i et teknologisk system og de sammenhænge 

de er skabt af. Disse processer indgår i teknologiske systemer, som har til formål at opfylde et 

menneskelig behov. 
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5.  Modeller af teknologier 

Abstrakte, numeriske, visuelle eller fysiske modeller kan præsenteres under trin fem, hvor 

særlige egenskaber er i fokus. Disse egenskaber gengives, for at vise, hvordan de er undersøgt 

i forhold til teknologien. 

 

6.  Teknologiers som innovation 

I dette trin, er implementering af nye teknologier samt forbedring af eksisterende produkter i 

fokus. Faktorer for hvordan teknologi får fremdrift eller hvordan den begrænses i udviklingen 

varierer alt efter teknologien, samt hvad der opfattes som fordele og ulemper. 

 

Uddybelse af de 6 trin 

I dette projekt har gruppen valgt at benytte alle 6 trin, da projekt berør alle og dermed er 

relevante til at give et helhedsbillede af teknologien. Nogle trin vil blive præsenteret som en 

redegørelse, hvor andre vil fremgå som en analyse med empiri og teori inkluderet. 

 

Informanter 
Som nævnt tidligere vil gruppen i projektet benytte den kvalitative metode til at interviewe 

eksperter om hydroponik. Gruppen har valgt informanter på baggrund af deres beskæftigelse 

med hydroponik og dermed på forhånd haft en forståelse og fornemmelse af, hvilke spørgsmål 

der kunne stilles under interviewene. Derudover er valget faldet på disse informanter ud fra 

hvilken rolle deres virksomhed spiller i samfundet og hvilken indflydelse hydroponik har eller 

kunne have i virksomheden. De bærende informanter er alle firmaer, som beskæftiger sig med 

fødevare. Gruppens formål med interviewene var derpå at kortlægge holdninger angående 

hydroponik, heriblandt fordele og ulemper samt udbredeselen af hydroponik i samfundet. 

 

Nordic Harvest 

Anders Rieman – Ansat I Nordic Harvest  

Nordic Harvest er en virksomhed i Høje Taastrup, der benytter sig af vertical farming, hvor der 

produceres afgrøder med henblik på videresalg. De ser gerne at landbruget bevæger sig ind i 

storbyen. Desuden har de forsket en del i hydroponik, og via deres benyttelse af hydroponik 

udelukket pesticider fra deres produktion. Dermed har de formået at producere afgrøder, der 

er, ifølge dem selv, af bedre kvalitet end konventionelt landbrug. Afgrøderne bliver dog en 
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smule dyrere af denne grund.  Selve produktionen foreligger på en 14 etagers bygning med 10 

meter mellem hver etage. 

 

Nordic Flexhouse 

Anders Thomsen – Direktør i Nordic Flexhouse  

Nordic Flexhouse er en dansk virksomhed beliggende i Ballerup, som arbejder med forskellige 

former for hydroponiske teknologier. Dette indebærer blandt andet luftrensning, grønne 

byggekomponenter, agricultural hydroponik- og aquaponik. Virksomheden ser et stort 

potentiale ved brugen af hydroponik.  

Derudover har Nordic Flexhouse også lavet en containerløsning, hvor indeklimaet kan styres 

og derved skabe det optimale klima for at sikre de bedste forhold for afgrøder.  

 

Irma  

Michael Buus Nielsen – ansvarlig for udbredelsen af de hydroponiske systemer 

Irma er en supermarkedskæde, som ejes af Coop. Placeringsmæssigt er størstedelen af butikker 

med dropoiske anlæg placeret i hovedstadsområdet, hvor produktionen foregår i en montre i 

selve butikken. Meningen er at 37 butikker skal have det hydroponiske system implementeret 

På nuværende tidspunkt har nogle af de 37 butikker fået implementeret det blandt andet 

Amagercenteret, Østerport st og Nørreport st. Irma ser et potentiale i hydroponik, da de ser det 

som et produkt som n sidstilles med økologi.   

 

Roskilde Universet 

Rikke Lybæk – intern lektor. Institiut for Mennesker & Teknologi  

Rikke Lybæk er specialiseret i planlægning af GHG-afbødende teknologier, styring af 

naturressourcer samt planlægning af vedvarende energi. Derudover arbejder hun med 

energiplanlægning, hvor fokusset er hvordan det er mulig at implementere vedvarende energi. 

Hendes uddannelse er fra Roskilde Universitet, hvor hun har både master i teknologisk og 

socioøkonomisk planlægning samt ph.D i Energiplanlægning.  
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Fejkilder 

 
Interview: 

Under projektet er der opstået forskellige fejlkilder i forbindelse med anvendelsen af 

interviewguide og under interview. Først og fremmest ligger den semi-strukturede metode op 

til åbne spørgsmål, hvor informant har mulighed for selv at lede interviewet i en ønskede 

retning og komme med egne værdier og tanker. Dette er dog blevet begrænset, da nogle 

spørgsmål under interview er formuleret ledende, og derpå i den retning gruppen har haft 

intentioner om. Dette har gjort at informant i nogle situationer har haft større tendens til at svare 

det, som gruppen gerne ville høre. Under interviewet er der derudover blevet stillet lukkede 

spørgsmål, som kun kunne besvares med ja eller nej. 

 

Informanter: 

Informanterne til projektet har været svære at finde grundet COVID-19. Derpå er valgte 

informanter ikke førstevalg, da gruppen har kontaktet en del virksomheder og eksperter 

igennem projektet. Hertil fandt gruppen ud af at én af informanterne ikke var ekspert på 

hydroponik, men derimod aquaponik, hvor at et hydroponisk system indgår i. Informanten 

informerede dog om, at hun ikke kendte til hydroponiks detaljer. Dette gjorde at interviewet 

med denne informant, skabte en smule forvirring samt en anden vinkel end gruppen havde 

forestillet sig under interviewet. 

 

Emperi-indsamling: 

Med henblik på valg af teori og metode, har fokus for besvarelse af projektet været at benytte 

kilder og undervisningsmateriale fra kurserne. I denne forbindelse har gruppen fastlåst sig på 

teoretikere og metoder, uden at undersøge om der fandtes andet materiale til at besvare 

problemstillingen på. Dette blev tydeligere senere i projektets proces, men ikke ændret.  

Gruppen ønskede at benytte sig af materiale i form af bøger til at understøtte metoder, empiri 

mv. Dette blev begrænset af COVID-19, da biblioteker lukkede og kun online materiale var 

tilgængeligt. Derfor er gruppens primære litteratur baseret på websteder samt digitale kilder. 

På baggrund af dette har det været besværligt at finde akademiske kilder. 
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TRIN Analyse 
Nedenstående afsnit i projektet omhandler en redegørelse og analyse af hydroponik som 

teknologi, samt hvordan den er implementeret og kan implementeres yderligere i samfundet. 

Problemformuleringen samt arbejdsspørgsmål vil dermed besvares i de følgende afsnit.  

 

TRIN 1: Teknologiens indre mekanismer og processer 
 

I trin 1 præsenteres en overordnet gennemgang af hydroponiks tilsigtede effekter og en 

introduktion af de indre processer og mekanismer, som indgår i et hydroponisk system. Trinnet 

indeholder desuden en kort gennemgang af 4 forskellige eksempler på hydroponiske systemer. 

Formålet med dette trin er at besvare første halvdel af problemformuleringen: Hvordan 

fungerer teknologien hydroponik [...].  

 

Formål med hydroponik 

Ved hydroponisk dyrkning, dyrkes afgrøder i et jordløst miljø. Her tilføres planten vand og 

mineraler med eller uden et vækstmedie. Eksempler på vækstmedier kunne være kokosfibre, 

stenuld eller perlit (Goddek et al, 2019). Hydroponisk dyrkning af afgrøder gør det muligt at 

dyrke vertikalt, så afgrøder ligger i flere lag. På denne måde er der plads til flere afgrøder på et 

mindre areal (Cross, 2013).  

 

Der findes både åbne og lukkede hydroponiske systemer. I lukkede systemer bliver vand og 

næring recirkuleret tilbage til planten. Der skal derpå bruges mindre vand, og der går en mindre 

mængde vand til spilde i dette system (Stefan, 2013). I åbne systemer recirkuleres vandet ikke 

(Goddek, 2019). Da planten ikke bruger jord som vækstsmedie, undgås jordbåren sygdom. 

Planten får derpå patogenfrie muligheder fra start. I jordløs dyrkning er vækst og udbytte på 

denne måde uafhængig af dyrkningsmiljøet. Derudover er en fordel ved hydroponiske 

systemer, at de er utrolig kontrollerbare. Miljøparametre såsom mængden af næringssalte, 

temperatur og luftfugtighed styres af dyrkeren. Den hensigtsmæssige kontrol giver en målrettet 

forsyning af næring til planten og resulterer i afgrøder af høj kvalitet (Goddek et al, 2019). 

Dyrkeren har større råderum over, hvilke næringssalte der tilføres planterne samt mængden af 

disse. Dette kan sænke forbruget af næringssalte i produktionen. Derudover opstår der ikke 

udslip af forurenende elementer i naturen, da det er et mere kontroleret. Pesticider tilføres ikke 

i systemet, da der ikke bruges jord ved hydroponik (Stefan, 2013).  
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Afgrødeproduktionen ved hydroponik er høj og stabil, på grund af den forøgede kontrols 

tilstedeværelse. Hverken vejr, sygdomme eller andre ukontrollerbare faktorer finder sted ved 

hydroponik (Stefan, 2013). Hvis der benyttes et lukket hydroponisk system recirkuleres det 

vand og de næringssalte, som planten ikke har optaget. Derpå udnyttes alle ressourcer til det 

fulde potentiale (Goddek, 2019). Marcela Stefan påstår, at hydroponik har store fordele sat 

overfor konventionelt landbrug i sin artikel “The hydroponic system”. ”Hydroponics may 

potentially produce much higher crop yields. Also, hydroponics can be used in places where 

in-ground agriculture or gardening are not possible” (Stefan, 2013). 

 

En forsimplet præsentation af, hvad et hydroponisk system består af, kunne være en beholder, 

et vækstmedie, næringssalte, lys, vand og hertil inkluderes et vandingssystem (Dette kan være 

i form af et pumpesystem) (Stefan, 2013). Dog er hydroponik mere komplekst. Den 

hydroponiske proces fungerer vha. mange mindre delsystemer og delprocesser. 

 

Som nævnt findes der flere former for hydroponiske systemer. Man taler generelt om seks 

forskellige hydroponiske systemer, og under disse systemer findes flere forskellige typer 

systemer. Alle systemerne har individuelle komponenter, og bygger alle på grundprincipperne 

præsenteret ovenfor. De seks systemer er: Aeroponic system, Drip system, Ebb and flow 

system, N.F.T: Nutrient Film Teqhnique System, D.W.C: Deep Water Culture System og Wick 

System (Stefan, 2013). I dette projekt præsenteres fire af systemerne, og derefter en generel 

beskrivelse af hydroponiks indre mekanismer og proces. 

 

Deep Water Culture system (DWC-systems) 

DWC er et system, der lader afgrøder “hænge” i iltet vand. Denne fremgangsmåde beskrives 

som det nemmeste og mest populære system på markedet (Stefan, 2013). Ved dette system 

organiseres afgrøderne i netpotter over et dybt reservoir, som indeholder den iltede 

næringsopløsning. Afgrødernes rødder kan på denne måde række ned i opløsningen. Rødderne 

er på alle tidspunkter sænket helt ned i og dækket af vand, og det er derfor vigtigt at iltningen 

af vandet er kontrolleret nøje.  Dette er et åbent system. 

DWC-systemer kræver ikke, udover kontrol af ilten i vandet, stor opmærksomhed. Dette er en 

af fordelene ved systemet. Til gengæld er det ikke muligt at gro større afgrøder i systemet, 

hvilket derfor ikke gør systemet ideelt til dyrkning i storskala (Mohammed, 2018). 

  

Wick system 
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Dette er det simpleste af alle systemerne (Stefan, 2013). Wick-systemer fungerer ved at 

afgrøderne gror i et vækstedie, i bakker over et reservoir. Reservoiret indeholder 

næringsopløsning og der benyttes ikke elektricitet til at drive vand rundt. Dette er et åbent 

system, da vandet ikke recirkuleres rundt, men er i et kar. Dette er muligt, da WICK-

systemerne benytter en “væge” eller tråd, hvor den ene ende strækkes fra bakken med planten 

ned til reservoiret med næringsopløsningen. Vægen suger næringsopløsning op til planten 

Derved undgås der at bruge en pumpe, som i andre hydroponiske systemer. Vægerne kan dog 

ikke bære nok næringsopløsning til at gro større afgrøder, eller til afgrøder der har et større 

næringsbehov. Systemet fungerer derfor ikke ideelt til dyrkning af større afgrøder i storskala 

(Ferrarezi, 2016). 

   

Nutrient Film Technique (NFT) 

I dette system hænger afgrøderne over en konstant strøm af vand og næringsopløsning. 

Opløsningen fugter afgrødernes rødder. Afgrøderne er plantet i kasser, som fungerer ved 

kanaler, hvor vandet kan løbe igennem. Kasserne er vinklet, hvorved vandet konstant kan løbe 

fra den ene ende til den anden, inden det drænes ned i reservoiret og pumpes op igen. På denne 

måde iltes vandet også i dette lukkede hydroponiske system. I modsætning til DWC-systemer, 

dækkes rødderne ikke af vand i NFT-systemer. NFT sparer en masse vand, da det bliver 

recirkuleret uden at der går for meget til spilde. NFT er godt til storskalaproduktion, da 

størrelsen på afgrøder og systemer kan ændres efter behov. En ulempe er, at rødderne kan 

blokere for vandstrømningen til hinanden, hvilket umuliggør storskaladyrkning (Mohammed, 

2018).  
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DRIP System 

 

Figur 5 Viser et klassisk DRIP-system. https://www.nosoilsolutions.com/drip-hydroponics/ 

DRIP-systemer er det system som er mest udbredt (Stefan, 2013). Et DRIP-system fungerer 

ved at afgrøderne plantes i vækstmediet i plantekasser. Pumpen tilfører vand op til afgrøderne, 

hvor det løber langs rødderne og vende tilbage i vandreservoiret. Dette er et lukket system og 

har potentiale i storskala. Plantekasserne kan nemt stables uden at plantevæksten hæmmes, da 

planterkasserne får sit eget pumperør og sæt af lamper (Mohammed, 2018).  

 

Disse systemer ses ofte i flere lag af plantekasser og fungerer derfor ideelt i storskala, da der 

kan dyrkes mange afgrøder på et mindre areal. 

 

   

Figur 6 repræsenterer hydroponik’s proces fra startprodukter til slutprodukt og bevægelse gennem samfundet. Dette er opført 

på baggrund af information fra kilderne: Goddek (2019), Resh (2013) og Bilag XX – (Irma-interviwe). 
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Indre mekanismer og processer i hydroponik 

Dette afsnit er skrevet på baggrund af figur 6, som kan ses ovenover. Afsnittet er delt op i 

overskrifter, som fremført i figur 6. Der findes mange forskellige måder at dyrke hydroponisk, 

og derfor er der tale om de mest udbredte metoder af lukkede hydroponiske systemer. For at 

beskrive input, proces og output benyttes denne model med udgangspunkt i De Vries teori om 

teknologi. 

  

Ressourcer og Input  

Al produktion har brug for ressourcer, og dette er også tilfældet ved fremstilling af hydroponisk 

dyrkede afgrøder. Ved hydroponisk dyrkede afgrøder er der fire vigtige faktorer. Vand, lys og 

temperatur, næringssalte og såsæd. 

  

• Det første element i hydroponik er vand. Vandet som bruges ved hydroponik i Danmark 

hentes fra grundvandet. ”Vandet pumpes op, iltes og filtreres, før det sendes videre til 

vores vandhaner” (Villumsen et al, 

2015). Det er en betingelse, at 

vandet skal være rent i hydroponsik 

dyrkning. Vandet, som bruges ved 

hydroponik i Danmark, er fra 

grundvandet. Lande som ikke har 

rent grundvand tilgængeligt, kan 

have problemer hydroponisk 

dyrkning. I disse lande kommer den 

primære vandressourcer fra 

artesiske brønde, vandløb eller fra 

opsamlet nedbør. Det med føre at 

det kan være kontamineret 

(Marques et al, 2018). 

 

• Det andet element er næringssalte. Der er mange forskellige næringssalte i 

næringsopløsningen brugt ved hydroponik, da forskellige afgrøder har brug for 

forskellig næring. Opløsningen giver afgrøderne de bedste vilkår for vækst. 

Næringsstofferne kan bl.a. udvindes via minedrift (fosfor) og være syntetisk 
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produceret. Det mine-produceret næringsstof er fosfor (Resh, 2013). ”Fosfor er et 

grundstof, som ikke kan fremstilles syntetisk, men udvindes fra forfatsten” (Ottosen et 

al,2018). Planteproduktion er afhængig af fosfor, og derved også de hydroponisk 

dyrkede afgrøder. Dog er der ikke uendelige mænger fosfor. Derfor er ikke en 

genanvendelig ressource. Andre næringsgssalte kan fremstilles syntetisk. Dette betyder 

at næringssaltene bliver frembragt ved kemiske processer i laboratorier. Eksempler på 

nærringssalte er nitrit, nitrat og carbon (Resh, 2013). 

 

• Det andet vigtige element er såsæd, som er opdyrket frø. Såsædproduktion sker primært 

på fabrikker, men produceres også landbrugsfabrikker, der beskæftiger sig med 

hydroponik (Nielsen, 2001). Såsæd produceres ofte økologisk uden hjælpestoffer. 

Såsæd er produceret ud fra udvalgte frø, med ønskede genetiske egenskaber (Nielsen, 

2001). Derefter undersøges de i et laboratorie, hvorefter at egenskaberne godkendes 

dyrkning. Efterfølgende er det muligt at benytte såsæden i det hydroponiske anlæg. 

Visse benytter allerede forarbejdede afgrøder i systemet (Resh, 2013).  

 

• Det fjerde vigtige element er lys og temperatur, som begge udvindes via elektricitet. 

Elektriciteten i Danmark produceres i kraftværker, naturgasdrevne decentrale 

kraftvarmeværker, vindmøller, biobrændsel og solceller (Energidata, u.d.). Den føres 

via elnettet til producenten af hydroponiske afgrøder. Eksempelvis drivhuse, 

lagerbygning eller andet. Her føres strømmen via ledninger til LED-lamper, som er 

placeret ovenover. LED-lamperne skaber lys, som afgrøderne skal bruge for at lave 

fotosyntese. 
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Operativ proces 

 

Den operative proces kan udføres af gartnere, der har kontrol over de hydroponisk dyrkede 

afgrøder. Det er vigtigt at besidde stor viden om hydroponisk dyrkning, da det er en mere 

kompliceret proces end ved første øjekast. Der er som nævnt mange forskellige hydroponiske 

systemer, men dette eksempel tager udgangspunkt i et lukket system med pumpe, da det ses 

oftere i større skala. Den første proces dyrkeren udfører er, at plante såsæden i det valgte 

vækstmedie. Her tilsættes frø f.eks. i kokosfibre i en plantekasse. planten er vokset til en 

passende størrelse, efter omk. 4-6 dage, er der mulighed for omplantning i det valgte 

hydroponiske system (Resh, 2013). Det næste skridt i processen er næringsopløsning til 

afgrøderne.  

 

Næringssaltenes mængde beregnes ud fra den rette mængde vand, hvorefter de bliver opløst 

(Resh, 2013). Denne proces foregår i et separat kar - også kaldet vandreservoiret. Her pumpes 

vandet og de nu opløste næringssalte, ud til det hydroponiske system. Her cirkuleres det rundt 

i det lukkede system og møder vandet, enten rødderne fra hver plante eller optages i 
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vækstmediet. Afgrøderne kan kun optage den rette mængde vand og den rette mængde 

næringssalte. Nærringsopløsningen løber derefter tilbage til vandreservoiret via rør og 

recirkuleres derefter tilbage i det hydroponiske system (Eriksen, 2017). Den sidste proces, som 

dyrkeren har råderum over, er klima-belysning. Det er vigtigt at afgrøderne får den rigtige 

mængde lys og står i det rette klima. Dette er dog afhængig af, hvilke typer afgrøder der dyrkes.  

 

Distributionskæde og Produkt 

Såsæden har nu de optimale forhold, for at vokse og blive til en plante. Når planten har den 

ønskede størrelse, kan den høstes og gøres klar til at blive solgt i butikkerne. Planten høstes 

ved at hele planten tages op med rødderne. Det er op til den enkelte udbyder om den skal pakkes 

med eller uden rødder.  Afgrøderne bliver også oftest vasket inden de pakkes (Resh, 2013).  

FIGUR 8 
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Den pakkede plante skal derefter transporteres via et køretøj og distribueres ud til 

forretningspartnerne, der har bestilt en specifik mængde afgrøder. De leverede afgrøder kan nu 

klargøres af virksomhedens medarbejdere i butikken, og er derved klar til at blive solgt til 

kunder. Det tomme hydroponiske system renses og steriliseres grundigt inden det er klar til 

dyrkning igen. Næringsopløsningen bliver til et laboratorie og undersøgt om den kan reguleres 

og benyttes igen (Resh, 2013). 

 

TRIN 2: Teknologiens artefakter 

 

I et hydroponisk system indgår flere artefakter. Dette er eksempelvis vækstlamper, 

vækstmedier og vandpumpe, som nævnes nedenfor. Disse teknologiske artefakter muliggør 

hydroponisk dyrkning som delsystemer i processen, og vil blive beskrevet i følgende afsnit. 

Trin to hjælper til besvarelsen af første del af problemformuleringen: Hvordan fungerer 

teknologien hydroponik (...), samt anden halvdel af første arbejdsspørgsmål: (…)hvilke 

teknologiske artefakter og delsystemer indgår i dette? Vækstlys anses, som værende en kunstig 

lyskilde til at fremme væksten hos afgrøder  (Museeums Bloggen, 2019). 

En LED-vækstlampe kan være enten primær, eller en supplerende lyskilde, til væksten i 

afgrøderne. Der kan være flere årsager til at benytte LED-vækstlys. Det giver planten mulighed 

for at få lys i alle årets dage samt supplere i vintermånederne, hvor dagene er kortere. Ved brug 

af kunstigt lys fra en LED-vækstlampe, vil man bedre kunne kontrollere flere aspekter. Først 

og fremmest leverer denne lyskilde kun et bestemt slags lys til afgrøderne som giver en effektiv 

vækst. Der bruges også en vis mængde varme, som gør at temperaturen ikke bliver for høj i 

systemet. Dermed vil vandforbruget også være lavere, da afgrøderne vil have brug for en lavere 

mængde vand, på grund af mindre fordampning.  For at give afgrøderne de mest ideelle forhold 

er det vigtigt at bruge rødt og blåt lys, da det fremmer væksten og er vigtig i forhold til 

fotosyntesen. Det er vist, at mange afgrøder kan vokse normalt, hvis de vokser i rødt og blåt 

lys, som kan ses på billedet ovenfor (Energiled, u.d.). 
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Figur 7 Individuelle lysdioder der udstråler grønt og rødt lys 

Individuelle lysdioder udstråler normalt kun et enkelt smalt farveområde, og derfor blandes 

forskellige farve LED’er, afhængigt af den tilsigtede anvendelse. Grønt, rødt, langt rødt og blåt 

lys har alle en indflydelse på roddannelse, plantevækst og blomstring.  (Goins, et al., 1998). 

Hvide LED’er lys giver et fuldt spektrum af lys, designet til at efterligne naturligt lys og giver 

afgrøderne et afbalanceret spektrum af rødt, blåt og grønt.  

 

Vækstmedie 

Alt afhængig af, hvilket hydroponisk system der benyttes, er det være forskelligt, hvilket medie 

der passer bedst til formålet. Det ønskes at planterne er fugtige og ikke drukner, samt er 

mættede med den rette mængde nærringstoffer. Selve mediet i sig selv, har ikke mulighed for 

at gro noget. Det vil derfor være nødvendigt at dyrke afgrøderne ud fra et bestemt materiale. 

Der er flere forskellige organiske materialer, som er naturligt fremkommet, der er mulige at 

benytte som vækstmedie. Det er også muligt at benytte uorganiske materialer. Disse materialer 

kan også være opstået, som biprodukt eller af affald i en industriel eller bymæssig produktion 

(Goddek et al., 2019). Der vil nedenfor blive redegjort for nogle af disse materialer til brug i 

hydroponiske systemer. Der er udvalgt fire forskellige – kokosnødfibre, sand, pimpsten samt 

stenuld. 
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Kokosnødfibre – materialet er et biprodukt ved produktionen af kokosnødolie. Det skal 

komposteres i nogle år (cirka 2-3), dehydreres og komprimeres før det kan bruges. Derefter 

skal der tilsættes vand, op til 2-4 gange den størrelse, som det har ved komprimeringen. Det 

har en pH-værdi, der som oftest ligger i den høje ende. Derudover er miljøpåvirkningen ved 

brug af kokosnødfibre lavere end andre materialer, da det er lettere at bortskaffe. Det er derfor 

blevet et mere fortrukket materiale i jordløse systemer (Goddek et al., 2019).  

 

Sand – dette materiale er uorganisk og kan variere i sammensætningen alt efter hvor det 

stammer fra. Ser man på pH-værdien, er det bedst med en pH mellem 6,4-7,0, da det derved 

ikke har indflydelse på opløseligheden af fosfor og jern. I hydroponiske systemer er fint sand 

det der egner sig bedst i størrelsen 0,05-0,5mm (Goddek et al. ,2019).  

 

Pimpsten – pimpsten er et meget let og skrøbeligt materiale, hvor selve strukturen bliver 

forholdsvist let opbrydelig. Alt efter oprindelsessted og størrelse, kan det indeholde nogle 

mængder af magnesium, jern og fosfor. Disse næringssalte kan pimpsten opbevare og senere 

afgive til planten. Materialet har som regel en neutral pH-værdi, men i nogle tilfælde en smule 

højere (Goddek et al, 2019). 

 

Stenuld – det mest populære materiale i jordløse systemer er stenuld. Inden stenuld anvendes, 

tilsættes der specielle harpikser og derefter komprimeres det. Dette gør at materialet ender med 

at være et forholdsvist skrøbeligt materiale. Grundet dette, vil det over flere cyklusser muligvis 

skulle udskiftes, da det skal kunne opnå en vis ilttilgængelighed for rødderne. Udover dette er 

materialet, god til dræning og luftning i systemet og fungerer godt til at forankre planterødderne 

(Goddek et al, 2019).   

 

Pumpeteknik  

En pumpe er den mekaniske del af det hydroponiske anlæg. Pumpens opgave er at recirkulere 

vandet i systemet. Den mest kendte og udbredte pumpe type er centrifugalpumpen. Når pumpen 

er i drift, skaber den en trykstigning fra pumpens indløb til pumpens udløb (Jørgen, et al., 

2001). Det er denne trykforskel, som fører vandet gennem pumpen og videre ud i de 

hydroponiske anlæg. Centrifugalpumpen skaber et højt tryk ved at der tilføres elektrisk energi 

til en elmotor, som leverer mekanisk energi til vandet via den roterende løber. Løberen er en 
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række skovle som roterer inde i pumpen. Væsken strømmer ind ved løberens center og ud langs 

dens skovle. Centrifugalkraften øger hermed væskens hastighed. 

 

Figur 8 Væskens vej gennem centrifugalpumpen, set fra bunden. (Jørgen, et al., 2001, 10). 

Pumpeindløbet fører væsken ind til midten af den roterende løber, hvorfra den slynges ud mod 

periferien (Jørgen, et al., 2001). Der findes flere typer af centrifugalpumper. De kan inddeles 

efter deres driftsprincipper. Dette projekt vil udelukkende undersøge cirkulationspumper. 

Cirkulationspumper kan bruges til mange formål og er derfor den mest anvendte. 

Cirkulationspumper kan bruges til at cirkulere vand i lukkede anlæg, som at leverer varme, 

aircondition, varmt brugsvand eller som vand med næringssalte i et hydroponisk system 

(Jørgen, et al., 2001). 

 
Figur 9  Pumpen set fra siden, den mørkegrå del øverst er elmotoren. (Jørgen, et al., 2001, 10). 
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Figur 10 Vandets flow gennem det hydroponiske anlæg (forsimplede). (Jørgen, et al., 2001, s 13). 

Pumpen er nødvendig hvis vandet skal recirkuleres. Når vandet løber gennem anlægget ved at, 

falde ned igennem det, bliver den potentiel energi i vandt bliver brugt. Der er derfor nødvendigt 

at tilføre ny energi. Det er denne proces som pumpen udfører (Jørgen, et al., 2001). 

 

TRIN 3: Teknologiens utilsigtede effekter 

Hydroponik har som andre teknologier utilsigtede effekter. I dette trin vil gruppen komme ind 

på hvilke utilsigtede effekter hydroponik har, hvilken betydning de har for hydroponik som 

teknologi samt en kort fortælling om virksomheders Cooperative Social Responsibility - CSR. 

Hydroponiske anlæg har en hel del utilsigtede effekter, hvorfor gruppen har valgt at fokusere 

på fire af de utilsigtede effekter og gå i dybden med disse nedenfor. De fire udvalgte er 

vandkvalitet, økonomi, virksomheders branding og produktion af næringssalte, da gruppen 

finder de mest essentielle. Trin tre besvarer projektets andet arbejdsspørgsmål, som lyder: 

“Hvad er de utilsigtede effekter ved hydroponik?  

 

Vandkvalitet 

Den første utilsigtede effekt ved hydroponiske anlæg er, at de kræver en høj vandkvalitet. Dette 

gør, at vandet skal forarbejdes, så det har den rette kvalitet. Betydningen af dette er, at alt vand 

ikke kan benyttes. Derfor bruges ressourcer og tid på at ændre kvaliteten af vandet, tilpasse 

vandet til planterne, der ønskes produceret i det hydroponiske anlæg. 
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Økonomi 

En anden utilsigtet effekt ved det hydroponiske anlæg er, at det koster meget at etablere. 

“Hvis vi ser på sådan en containerløsning, så bliver det hurtigt en dyr løsning. Det kommer 

an på hvor ambitiøs man er. Men der er en række pumper som skal bruges, 

cirkulationspumper, varmepumper, ventilationsanlæg. Så det løber hurtigt op kr. og øre.” 

(Bilag 1, s. 5) 

 

Dette begrænser muligheden for udbredelsen af teknologien og udelukker firmaer mindre 

kapital, der har mulighed at benytte eller omlægge allerede eksisterende landbrug til 

hydroponik. Dette udelukker som nævnt, virksomheder med mindre kapital og dermed skaber 

konkurrenceforvridning. 

 

Virksomheders branding 

For virksomheder som vil arbejde med hydroponik i Danmark, vil der også være nogle 

utilsigtede konsekvenser i forhold til at opfylde deres CSR-politik (Bæredygtighed, 2015).  Ved 

at bruge næringssalte, som er udvundet i miner eller ved kemisk fremstilling, da 

produktionsformer indeholder miljørisici.  

CSR står for Corporate Social Responsibility og er en måde hvorpå virksomheder har mulighed 

for at tage samfundsmæssigt ansvar. Denne måde fremmer samarbejde med andre 

virksomheder, myndighederne og lokalsamfundet om at skabe løsninger som kommer 

virksomhederne og de lokale aktører til gode. Det kan sammenlignes med positiv 

markedsføring, hvor virksomheden gennem en række tiltag i virksomhedspolitikkerne, opnå 

en virksomheden en profil, som betegnes positivt af samfundet. Dette omhandler ofte 

bæredygtighed og miljø. Dog kan der ved udvinding af næringssalte være risiko for, at 

virksomheden skader sin CSR-politik.  

 

Produktion og brug af næringssalte 

En utilsigtet effekt der kan forekomme ved brug af næringssalte, er at disse næringssalte skal 

udvindes fra undergrunden. Dette betyder at jordens naturressourcer mindskes og derfor er der 

risiko for, at der i fremtiden vil være mangel på naturressourcer. Næringssaltene der benyttes i 

hydroponiske anlæg, bliver oftest udvundet i forskellige miner på tværs af kloden. Disse 

næringssalte skal derfor transporteres enten med fly, skib eller lastbil og derved udleder 

produktionen af disse, drivhusgasser (Finn A. et Al., 2015).  

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Corporate_Social_Responsibility
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Udover de utilsigtede effekter der opstår ved at producere næringssaltene, er der også 

utilsigtede effekter ved forkert brug af næringssaltene. Hvis der bruges næringssalte som er i 

kemisk ubalance med hinanden, kan det risikeres at gøre afgrøderne uspiselige eller at 

planterne visner. Det er desuden vigtigt, at mængden af micro-næringssalte er ikke er for høj, 

da det hæmmer planternes vækst (Finn A. et Al., 2015). 

 

Et tredje utilsigtet scenarie er, hvis næringssaltene risikerer at ende i grundvandet eller andre 

vandløb. Dette kan skabe forurening i form af nitrifikation - en for stor mængde nitrit og nitrat 

i vandområderne, som giver varig skade af vandområderne. (Finn A. et Al., 2015).  

 

Ved minedrift 

“Fosfor er et grundstof, som ikke kan fremstilles syntetisk, men udvindes fra fosfatsten, som er 

en begrænset ressource. For at sikre, at fosforressourcerne (fosfatsten) ikke løber tør, er det 

vigtigt, at vi bliver bedre til at genanvende fosfor.” (Ottosen et al., 2018) 

 

Ved udvinding af næringssalte gennem minedrift, er der risiko for at naturressourcer kan blive 

opbrugt. Der er også en risiko for at der kan forekomme varige skader på de områder som 

minerne ligger i, da minedriften i de fleste tilfælde efterlader områderne med store 

miljømæssige udfordringer, både under og efter produktion. Derudover vil der ved udvinding 

af næringssalte ved minedrift også være en udledning af drivhusgasser, da det kræver transport 

ved hjælp af lastbiler for at få transporteret råstofferne fra minerne til forarbejdning (Finn A. et 

Al., 2015). 

 

Kemisk produktion af næringssalte 

Under kemisk produktion af næringssalte, vil forekomme miljømæssige risici. I kemisk 

produktion af næringssalte arbejdes med kemikalier, som risikeres at blive udledt i naturen. 

Dog er risikoen ved kemisk produktion af næringssalte, ikke særlig udbredt i Danmark, da der 

er strenge krav og regler i forhold til produktionen, af de kemiske substanser.  

  

Derfor er det vigtigt for en virksomhed, der vil beskæftige sig med hydroponik, at overveje 

hvilken form for udvinding af næringssalte, som passer bedst til virksomheden. Samtidig er det 

væsentligt at ansætte folk med ekspertise inde for området. Disse ansatte skal kontrollere at alt 

stemmer overens med virksomhedens interne miljøpolitikker. 
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TRIN 4: Teknologisystemer og sammenhænge  
 

I dette trin fokuseres der på de teknologiske systemer og deres sammenhænge. Der vil blive 

analyseret på de forskellige elementer der indgår, som alle er med til at danne det fulde system. 

Her vil der særligt være fokus på input og proces. Trin fire giver en dybdegående beskrivelse 

af delsystemer i det hydroponiske system og besvarer derfor første halvdel af projektets første 

arbejdsspørgsmål: Hvordan fungerer hydroponik som et teknologisk system(…)? 

 

For at kunne forstå en teknologi bliver man nødt til at forstå teknologiens delsystemer - 

sammenhængende systemer af teknologiske artefakter. En teknologi fungerer, ved at der er 

teknologiske systemer til stede, hvilket gør at artefakterne samarbejder. I hydroponiske 

systemer finder man, som i andre teknologier, derved også teknologiske systemer. Et 

hydroponisk system kan forstås som sammenhængen mellem en række artefakter i form af en 

pumpe, som pumper vand ind i systemet, kassen som vandet er i, og borde hvorpå afgrøderne 

står. For at få en forståelse for dette, gøres der brug af Marc de Vries teori, om input, proces og 

output i forhold til hydroponik. Dette beskrives i nedenstående afsnit.  

  

 

Figur 11 Udarbejdet til projektet. Illustration af input, process og output i det hydroponiske system. 
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Input 
 

Vand 

Vandforsyningen til det hydroponiske anlæg stammer fra samme vandforsyning som også 

bruges til konventionel markvanding i Danmark. Ifølge Videnscentret for landbrug, bliver 

grundvandet pumpet op af undergrunden, gennem boringer. Som oftest benytter man det øverst 

liggende grundvand til vanding (Videnscenter for landbrug, 2020.). Vand er et kritisk input til 

landbrugsproduktionen og spiller en vigtig rolle i fødevaresikkerheden. Kunstvandet landbrug 

repræsenterer 20 procent af det samlede dyrkede land og bidrager med 40 procent af den 

samlede fødevareproduktion verden over. Kunstvandet landbrug er i gennemsnit minimum 

dobbelt så produktivt pr. jordenhed, som ved landbrug der kun benytter regn. Dette muliggør 

en større produktion, intensivering og diversificering af afgrøder (Thomsen, et al., 2013).  

 

Grundet befolkningsvækst og klimaændringer forventes konkurrencen om vandressourcer at 

stige, med en særlig indvirkning på landbruget. Kombineret med det øgede forbrug af kalorier 

og mere komplekse fødevarer, der ledsager indkomstvækst i udviklingslandene, anslås det, at 

landbrugsproduktionen vil skulle udvide med ca. 70% i 2050 (Thomsen, et al., 2013). 

Imidlertid vil den fremtidige efterspørgsel for vand fra alle sektorer i samfundet stige. Den 

største stigning i forbrug i en sådan omfordeling vil komme fra landbruget på grund af dens 

nuværende andel af vandforbruget. I øjeblikket bruger landbruget i gennemsnit 70 procent af 

det tilregnelige ferskvand globalt, primært på grund af fordampningen fra afgrøder og marken 

(Damme & Andersen, 2018). Tværsektorielle omfordelinger af vand og betydelige 

forskydninger af vand væk fra landbruget er også nødsaget til, at ledsages af forbedringer i 

vandforbruget og forbedringer i vandforsyningssystemerne.   

Vandforsyningsloven er på plads for at sikre at der er (drikke)vand nok til befolkningen af god 

kvalitet samt at der er vand nok til at naturen og miljøet er beskyttet. Der er derfor en række 

hensyn og prioriteringer til grundvandets benyttelse, alt efter grundvandsforekomsten. Her 

fremgår det at rent drikkevand og et sundt naturmiljø er en højere prioritet i forhold til 

udnyttelsen af grundvand - vanding af marker. Der skal gives tilladelse i Danmark til at bruge 

grundvand til markvanding. Dette sker ud fra vandforsyningsloven. I denne lov tages der 

hensyn til følgende før der gives tilladelse (i prioriteret rækkefølge):     

1. Befolkningens forsyning med drikkevand.   
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2. Opretholdelse af god tilstand for vandløb, søer og vand afhængige terrestriske 

naturtyper.   

3. Øvrige behov for vand, herunder industri og markvanding.   

Vandet kan og bliver brugt til kunstvanding, pesticider og gødnings fordeling, afkøling af 

afgrøder og frostkontrol.  I jordløst landbrug (hydroponik), spiller vandkvalitet en væsentlig 

rolle. Dette kommer af at vand af højere kvalitet har lettere ved at opløse de tilsatte 

næringssalte, som planten skal have for at vokse (Marques, 2018). Vandet i de hydroponiske 

systemer kommer ind gennem vandrør, der fører det videre til det reservoir, systemet benytter. 

Her oplagres og blandes vandet med næringssaltene, der skal give afgrøderne næring. Alt efter 

hvilket hydroponisk system der bliver benyttet, vil vandet enten blive i reservoiret og optages 

direkte af plantens rødder eller blive pumpet op i rør der fører vandet ud til planterne, hvorved 

de bliver vandet oppefra (Hvid, 2020). 

 

Næringssalte 

Når man dyrker afgrøder, er det vigtigt, at planterne får al den næring de behøver. Er der en 

ubalance i næringstilførslen, vil dette føre til nedsat produktion. Derfor er det nødvendigt at 

tilføre de rette elementer, som de individuelle afgrøder har brug for (Marques, 2018). Projektet 

vælger at beskrive de fire næringssalte kvælstof (nitrogen), jern (iron), zink (zinc) og fosfor 

(phosphor). Der vil nedenfor redegøres for udvalgte næringssalte og deres virkning. 

 

Først og fremmest er der flere elementer der er essentielle for planternes vækst. Disse kan ifølge 

Marques, blive klassificeret som følgende: 

 

Figur 12 Figur over de næringsstoffer afgrøder har brug for. Her beskrives både navne og forkortelser. (Marques, et al., 2018, 
s. 88). Der er flere næringssalte end de henviste på figur 14. 
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Klarificering af nødvendige næringssalte for de hydroponiske afgrøder: 

• Ikke-minerale makro-næringssalte: C, H, O; 

• Minerale makro-næringssalte: N, P, K, Ca, Mg, S; 

• Mikro-næringssalte: Mn, Fe, B, Zn, Cu, Mo, Cl. 

 (Marques, et al., 2018) 

 

Forskellen på mikro- og makro-næringssalte, er hvor meget planten har brug for fra 

næringssaltene. 

  “[...] Secondary macro-nutrients, which are also necessary, but in smaller amounts. 

Micronutrients, which are required in very small quantities for growth and reproduction.” 

(Storey, 2016, ¶). 

 

Planternes vækst består af 90-95% C, H og O. Disse elementer kommer fra luft og vand, 

betyder at elementerne har en lav omkostning, både økonomisk og bæredygtig. Derfor er fokus 

på næringssaltene, da de er det modsatte. De mest essentielle næringssalte og deres roller er 

forskelligt alt efter hvad man vælger at dyrke og hvordan næringen bliver optaget.  

 

Kvælstof – den væsentlige rolle for kvælstof er at producere proteiner, aminosyrer og 

chlorophyll1, Nitrater optages hurtigt gennem rødderne i planten og kan desuden opbevares i 

planten uden at være have giftige virkninger.    

 

Jern – en af de vigtigste næringssalte er jern, da den er ’nøglen’ i en del biologiske processer. 

Dette er eksempelvis fotosyntesen. pH skal helst ligge på 5,5-6,0, for at forbedre optagelsen af 

jern.    

 

Zink – Ved enzymatiske reaktioner2 er zink vigtig, da det øger hastigheden for vækst. Dårlig 

vækst er dermed en af konsekvenserne ved mangel af Zink.    

 

Fosfor – er med til at fremme rodudvikling, hurtigere vækst af knopper samt blomstermængde. 

Fosfor optages let og kan opbevares i planten uden at gøre skade på den. Dog kan det blokere 

 
1 Stof der farver planterne grønne (Goddek, et al., 2019). 
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eller reducere optagelsen af andre næringssalte. Hvis man ønsker at fjerne fosfor, er det i 

modsætning til jord, let i jordløse systemer (Goddek, et al., 2019). 

  

 

Såsæd    

I Danmark er det landbrugsstyrelsen der står for certificering af såsæd. Certificering bygger på 

forskellige komponenter. Certificering udføres på baggrund af kontrol af såsædens oprindelse 

- om sorten er godkendt. Dette skal til før såsæden må forhandles. For at kontrollere dette, 

foretages en række prøver. Her kontrolleres de arealer der bærer såsæden. Her undersøges det 

om der er fremmede arter i fremavl marken. Her kigges der efter ukrudt, der kan kontaminere 

avlen.  Der kigges også på om hvorvidt, afstandskravet til pollenkilder er opfyldt. Der tages 

prøver som sendes til videre kontrol hvis nødvendigt. Disse sendes til frølaberatorier, der 

kontrollerer om såsæden kan godkendes. Der er dermed en række krav der skal opfyldes før 

godkendelse. Såsæd må først sælges når partiet er certificeret (Landbrugsstyrelsen, 2020).  

 

I det hydroponiske system, er såsæden et af de kritiske elementer før systemet kan fungere. 

Hvis der ingen såsæd er, vil der ingen plante være. Det er derfor vigtigt at såsæden behandles 

korrekt og at det justeres til systemet efter behov. Såsæden plantes i et vækstmedie, hvor det 

her er muligt for såsæden af slå rødder. Dette er grobunden for at systemet kan fungere. Her er 

frøet afhængig af de øvrige input: vand, lys og næring. Nedenstående tabel, giver en række 

eksempler på hvilke slags såsæd, der kan indgå i et hydroponisk system: 
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Figur 13 Oversigt over hvilke afgrøder der kan dyrkes i hydroponiske systemer. (Admane & Sardare, 2013, s. 301) 

  

Der er mange muligheder for at gro hydroponisk. Det ses at en stor del af planterne der kan 

gros, er enten kulhydrater, grøntsager eller krydderurter. Ifølge Admane og Sardare er der en 

klart bedre arealudnyttelse i hydroponik frem for konventionelt landbrug (Admane & Sardare, 

2013). 

 

Lys   

På jorden er solen den største lyskilde. Solen er med til bringe energi til planter, som blandt 

andet gør at planterne kan producere sukker. Solenergi er med til at omdanne atmosfærisk 

kvælstof og ilt. Dette foregår i fotosyntesen, som er essentielt for afgrøder (Johnson, 2016). 

Fotosyntesen er vigtigt i forhold til planters liv grundet væksten. Lys afgør om væksten bliver 

succesrig alt efter, hvor meget lys planten har brug for. Der er mange faktorer der spiller ind, 
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når det kommer til plantens trivsel såsom placering af planten – ude eller inde, dagslængde, 

årstid, temperatur samt lysmængde behov. Hvis ikke planten har mulighed for naturligt sollys 

eller en mængde der ikke er tilstrækkelig nok, kan der suppleres eller erstattes med kunstigt 

lys. Kunstigt lys kan især supplere de måneder, hvor planterne ikke har mulighed for naturligt 

sollys. Eksempelvis kunne være vintermånederne. Lyskilder i hydroponiske systemer vil ofte 

komme fra LED-lyskilder, som beskrevet tidligere.  

 

Proces   

Vand 

Åbne og lukkede systemer  

Der tales generelt om to kategorier. Åbne og lukkede systemer. I Hydroponiske systemer kan 

vandet og næringen blive genbrugt eller bortskaffet.  Åbne systemer genbruger ikke den 

overskydende næringsopløsning, og lukkede systemer opsamler og sender den overskydende 

næringsopløsning tilbage i systemet (Goddek, et al., 2019). Der er mange fordele ved lukkede 

systemer. Der erfares at for eksempel at næringssalte og vand bliver brugt mere effektivt samt 

at ressourcespild bliver mindsket, hvilket ikke kun fører til en mindre belastning på miljøet, 

men også en besparelse økonomisk. Der er dog ulemper ved de lukkede systemer. 

Vandkvaliteten skal være højere, da der er større risiko for smitte. Ved sygdom i vandet vil den 

spredes hurtigt, da det bliver genanvendt.   

 

Figur 14 Et åbent system (A) og et lukket system (B)  (Goddek et al., 2019, s. 78). 
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Overskydende vand fra systemet 

Ved brug af spildevand i landbruget kan der være flere ferskvandsressourcer til rådighed til 

andre formål, herunder til naturen og husholdningerne. Spildevand kan være et alternativ, når 

landbrugets vandbehov skal dækkes. I visse europæiske lande giver brugen af renset spildevand 

i landbruget allerede store fordele i vandforvaltningen. På Cypern forventes der f.eks. i 2014 

at blive genvundet en vandmængde svarende til ca. 28 % af landbrugets vandforbrug i 2008 

afgrøder (Thomsen et al., 2013). Dette spildevand stammer fra forskellige kilder. Typiske 

kilder til landbrugs vand inkluderer: Floder, vandløb, grøfter, kanaler, damme, reservoirer, søer 

og lokalt indsamlet vand såsom cisterner og regntønder. Dette er under en forudsætning om, at 

kvaliteten af det genvundne vand er god og renset.   

Vandkvaliteten fra disse kan påvirkes af dårlig planlægning. Nærliggende industriområder, 

andre landbrug og foder partier, har muligheden for at forurene vandet. I disse er der potentielle 

risici for forurening (Thomsen et al., 2013). Dårlig vandkvalitet kan påvirke kvaliteten af 

afgrøder og føre til sygdom hos delt planterne og mennesker som har indtaget dem.  

 

Næringstilførsel 

Amy Storey argumenterer i sin tekst “An Overview of Hydroponic Nutrient Management for 

Every Grower”, at der er en række forudsætninger for en god næringskontrol i hydroponisk 

systemer (Storey, 2016). Forekomsten af den gode næringskontrol forekommer når dyrkeren: 

  

1. Er Informeret omkring plante næring og hvor de kommer fra.  

2. Tilføjer den rette mængde næring til planterne. 

3. Tilføjer den korrekte forhold mellem næringssalte til planterne.  

4. Overvåger og måler hver plante på ethvert givent tidspunkt. 

5. Tager økonomiske og arbejdsrelaterede beslutninger om næringssaltene  

(Storey, 2016).  

 

EC-værdi betyder ledningsevne og er måling af hvor mange mineraler (salte) samt hvor meget 

gødning der er i vandet (Storey, 2016). Ved at kunne måle EC-værdien vil man bedre kunne 

vide, hvor meget eller hvor lidt, man skal fodre planterne, da man ser hvor meget de optager. 

En anden vigtig grund til at man måler EC-værdien er, for sikre at der først og fremmest er 

mineraler i vandet, da almindeligt rent vand eller destilleret vand ikke indeholder mineraler, 
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hvilket planter har brug for. Hvis niveauet af EC er for højt, kan man dermed tilføje rent vand, 

for at sætte niveauet ned. Temperaturen hænger sammen med EC-værdien, da niveauet af EC 

kan blive for højt, hvis det bliver for varmt, da planter ved højere temperaturer optager mere 

vand og dermed stiger næringsniveauet (Goddek, et al., 2019).  

Der sker samtidig en række hændelser i systemet, hvor der er menneskelig interaktion med 

systemet. Dette kan være når vandet eller næringen skal skiftes og når temperaturen skal 

kontrolleres.  

 

Dog er der ikke nødvendigvis brug for særlig meget menneskelig ageren med systemet. 

Computere kan med fordel benyttes til at styres pumpning, blanding af næringssalte og kontrol 

af temperatur.  

Hvor ofte og hvor meget næring planterne skal have afhænger af hvilke næringssalte man 

benytter og hvilke afgrøder man har med at gøre. Derudover afhænger det også af størrelsen 

på reservoiret. Ifølge Admane og Sardare bør planterne “fodres” hver dag, og er de bedst at 

tilføre næring til planterne mellem klokken 6:00 og klokken 8:00 (Admane & Sardare, 2013).  

  

Det er smartest at tilføre næringsopløsning til rødderne, uden at væde bladene, da man på denne 

måde, i større omfang kan undgå sygdom i planterne. Det anbefales der skylles igennem med 

rent vand én gang om ugen, for at skille sig af med salt der eventuelt skulle have blevet siddende 

ved planten. På denne måde undgås ophobning af jern ved rødderne. Den mængde 

næringsopløsning der løber fra rødder når de vandes, kan genbruges ved næste vanding, hvis 

der benyttes et lukket system (Admane & Sardare, 2013). 

 

Vækst 

 
Fotosyntese 

Under planters udvikling sker der en naturlig proces, der kaldes fotosyntese. Denne proces er 

vigtig for planten. Det er imidlertid ikke tilfældigt, at man vælger at have lys og vand som 

inputs. Afgrøder bruger dette til at lave fotosyntese, der hjælper dem til at gro.   

Før end afgrøder kan vokse kræver de kuldioxid (CO2), vand (H2O) og lys. Alle organismer 

har brug for energi for at overleve og gro. Mennesker og dyr indtager som bekendt dette via 

mad, men planter har en evne til at producere det selv. Det er her vandet, lyset og kuldioxiden 

kommer ind i billedet. Planten benytter dette til at lave glucose. 
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Formlen for fotosyntese lyder således:  

6H2O + 6CO2 → C6H12O6+ 6O2 (Johnson, 2016). 

 

Planterne benytter som nævnt selv glukosen til at vokse sig større. Fotosyntese fjerner også 

CO2 fra atmosfæren, da dette benyttes til at danne det organiske stof i afgrøder (Johnson, 2016).  

  

Livscyklus for frøplanter 

Planter har forskellige livsstadier, i deres livscyklus. Livscyklussen starter med et frø der spirer, 

hvilket kaldes springstadiet. Efter dette stadie, bliver frøet til en kimplante, i kimstadiet. Herfra 

begynder planten for alvor at vokse, dette stadie hedder det vegetative stadie. Planten forbliver 

i dette stadie indtil den begynder at vokse knopper og blomst. Når planter har de optimale 

forhold og planten har nået en vis alder, vil den begynde at gro blomster, for at sikre artens 

overlevelse. Dette kaldes det generative stadie, også omtalt blomsterstadiet. Herefter vil 

planten visne (Sørensen, 2017). 

  

 

Figur 15 Illustration af livscyklus for en plante fra frøstadie til afgrøde (Sørensen, 2017, s. 17). 

  

Denne livscyklus forekommer er også gældende for planter i det hydroponiske system. Derfor 

er det gavnligt at give planterne de bedst mulige forhold, når planten vokser. Dette er for at 

bedste afkast af de hydroponiske afgrøder.  
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Kontrol af systemerne 

I hydroponiske systemer er der behov for kontrol af systemerne. Analyser udført i forbindelse 

med hydroponiske systemer består ofte af biologisk forskning samt fysiologiske og biokemiske 

forandringer. Dette gør det muligt at maximere kontrol af væksten. Denne kontrol består blandt 

andet af lys intensitet, pH-værdi af vækstmedie og temperatur.  (Asao, 2012). Grøntsager der 

vokser i jord, under naturlige omstændigheder, får planterne deres næring fra jorden. Dog er 

jorden ikke nødvendig for plantens vækst, da det ikke er jorden selv, næringen kommer fra. 

Jorden opfører sig nærmere som en beholder for næring. Planternes rødder har mulighed for at 

optage de næringsfyldte mineraler gennem det vand der er i jorden. Det er derfor muligt at 

fjerne jord fuldstændig og i stedet benytte sig af andre vækstmedier (Asao, 2012). 

 

Dyrkning af afgrøder i hydroponiske systemer, under kontrollerede forhold, giver en stabilitet, 

da alle afgrøder oplever, og er under samme forhold. Man vil derfor opleve et slutprodukt der 

er meget ens (Asao, 2012). I følgende vil der komme en dybere forklaring af de 

kontrolelementer der er nævnt ovenfor.  

   

Lys 

At tilføre den rette mængde og kvalitet af lys til planterne er essentielt for at planterne kan 

danne fotosyntese. I udendørs brug benyttes solen, til at give planterne det lys de har brug for, 

for at lave fotosyntese, hvilket ikke er muligt i indendørs systemer. Der er derfor brug for 

kunstigt lys, for at forstørre produktionens kapacitet. Som tidligere nævnt har LED lyskilder et 

stort potentiale for at gro afgrøder. LED lamper der er udstyret med blå og røde spektrum, 

bruges ofte til dette formål. Sammen med andre lyskilder skaber disse det bedste grundlag for 

fotosyntese (Darko, et al., 2014). Goddek foreslår også at en teknologisk fordel ved at benytte 

disse LED lamper, til hydroponisk dyrkning, er at disse lamper har en meget lang levetid - helt 

op til 50.000 timer (Goddek, et al.,2019). Dette gør det muligt ikke at bruge for meget energi, 

tid og ressourcer på at skifte lys og pærer i systemet. Indstillingen af lystemperaturen er en 

vigtig proces, da dette er med til at påvirke måden planterne vokser på (Goddek, et al.,2019). 

  

 

PH-værdi 

PH-værdien er væsentlig i forhold til processen og hvor hurtigt væksten går, da 

planten/afgrøden vil optage mest mulig næring, hvis vandet har den korrekte pH-værdi. 

Reguleringen af pH er vigtig for at måle mængden af næringssalte i vandet. For at kunne 
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opretholde pH-værdien på en skala, hvor alle afgrøder kan dyrkes, skal hydroponisk system 

være et sted mellem 5.5 – 6.3 pH. Det gør sig dog gældende at se mere konkret på den konkrete 

plante, da nogle kan have bruge for en pH udenfor den nævnte skala. Det er desuden bedst for 

væksten at det uanset planten, forbliver på et niveau, hvor det er stabilt, da pH-værdien også 

hjælper på næringsværdien i planterne (Goddek, et al., 2019). 

  

  

• 0: Battery acid 

• 1: Gastric acid 

• 2: Lemon juice 

• 3: Soda 

• 4: Tomato juice 

• 5: Black coffee 

• 6: Urine and milk 

• 7: Pure water 

• 8: Seawater 

• 9: Baking soda 

• 10: Great Salt Lake 

• 11: Ammonia solution 

• 12: Soapy water 

• 13: Bleach 

• 14: Liquid drain cleaner 

Som det ses på ovenstående skema, har rent vand en pH-værdi på 7. Vand er dermed hverken 

surt eller basisk (Godfrey, 2018). 

 

Når næringssalte tilføres, vil der ske en ændring i pH-værdien af vandet. For det meste vil 

næringssaltene, sænke pH-værdien og dermed gøre vandet mere surt. Ph-værdien kan 

kontrolleres ved tilføje syrer eller baser til opløsningen. Phosphorsyre, kan være et eksempel 

på en syre der kan tilføjes. Dette er en syre der vil skade planterne minimalt (Godfrey, 2018). 

 

Temperatur af vand 

Vandtemperaturen er som navnet indikerer vandets temperatur, hvilket skal ligge på 18-20 

grader, for at opnå en god temperatur og vækstforhold til planterne. Hvis temperaturen enten 

er for lav eller for høj, vil planterne visne eller gå i dvaletilstand alt efter, hvor længe de 

eksponeres for dette (Resh, 2013). 

 

Temperaturen er af denne årsag betydning for, hvad man har af muligheder, hvis det 

hydroponiske system skal påvirkes ved de naturlige temperaturer. Hvis ikke, vil det derfor være 

nødvendigt at påvirke temperaturen, dette kan være via køling eller opvarmning. Om 

sommeren og vinteren, vil forholdene, derfor skulle påvirkes forskelligt (Resh, 2013). Om 
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sommeren vil det hjælpe at sænke temperaturen ved køleapparater og om vinteren kan man 

benytte en varmemåtte under karret. Dog anbefales det overordnet set at undgå direkte sollys, 

for ikke at få for høje temperaturer samt at placere systemet i et ikke alt for tørt miljø (Resh, 

2013). 

  

Kontrol af udefrakommende kontaminanter og sygdomme 

Det er vigtigt i hydroponiske systemer, at planterne har vis styrke og der ved området omkring 

rødderne holdes sterilt. Det er kritisk at holde bestanddelen af sygdomme i rodnettet nede. 

Disse sygdomme opstår ofte fra svampeinfektioner i plantens rødder, og det er ikke muligt, at 

bruge gift mod disse i hydroponiske systemer (Admane & Sardare, 2013). 

  

OUTPUT  

Det endelige mål med hydroponiske er en kommerciel varer. Outputtet af system er dermed de 

afgrøder der er groet. Output i et hydroponisk system vil være afgrøder der skal brødføde 

mennesker. Efter processen er overstået vil afgrøderne blive høstet og distribueret til 

supermarkeder, restauranter eller lignende.  

 

Teknologiens sammenhænge 

Det sker regelmæssigt at de hydroponiske afgrøder ikke er succesfulde og produktionen slår 

fejl. Ifølge Douglas José Marques, kommer dette problem af mangel på viden på området, 

særligt i forhold til næring (Marques, et al., 2018). 

 “Many of these hydroponic crops are not successful, mainly due to the lack of knowledge of 

the formulation and the adequate management of nutrient solutions” (Marques, et al., 2018). 

Det er ifølge Marques nødvendigt, at aktøren i det hydroponiske system har en viden om 

systemet og dets elementer, før systemet kan fungere optimalt. Dette lægger sig også op ad den 

samme pointe af Marc De Vries’, præsenteret højere oppe i projektet. 

 

 

TRIN 5: Model af teknologien 
I dette afsnit vil hydroponiske anlægs vandforbrug blive sat op mod konventionelle landbrugs 

forbrug. Der vil blive analyseret på en model over vandforbrug af tomater, under forskellige 

dyrkningsmetoder.  

 

Reduktion af nødvendigt vand i landbruget 
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Som beskrevet flere steder er vand en ressource som vi gør klogt i at spare på, da vandbehovet 

bliver større, takt med at vi bliver flere mennesker på jorden, og vi, grundet global opvarmning, 

kommer til at opleve flere tørkeperioder. En løsning til problemet med større vandbehov er at 

bruge mindre af den. Her er en opstilling af hydroponiks vandforbrug i forhold til det 

konventionelt landbrugs vandforbrug.  

 

Figur 16 kunstvanding af konventionel mark med marksprøjte. 

Afgrøde (Output) Vandforbrug (Input) Dyrkningsmetode  

Et kilogram tomater 60 liter Dyrkes udendørs (konventionelt) 

Et kilogram tomater 15 liter Hydroponisk drivhusdyrkning 

Et kilogram tomater 4 liter Fuldt optimeret hydroponisk anlæg 

FIGUR 21 (Montero, J., 2019). 

 

Som det kan ses i tabellen, er udendørs landbrug en storforbruger af vand. Det ikke fordi disse 

systemer producerer mere mad, men fordi der er et større tab. Dette er også gældende for andre 

ressourcer. Det er dog meget svært at komme med konkrete komparativer, af hydroponik da 

anlæggene sjældent er ens eller deler komponenter, det samme er gældende for konventionelle 

landbrug.  
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Som en afrunding af trin 5 henvises der til afsnittet ”Komparativ analyse” af kilder og viden 

om hydroponik. Begrundelse for at trin 5 er det korteste afsnit blandt trinene begrundes i 

”Komparativ analyse” og vil blive kommenteret på ydermere her.  

 

 

TRIN 6: Udbredelse af teknologi 
 

”The orginazation of micro vegetables, are the two very important strategies: production 

management and the marketing. There are two distinct but mutually influence each other to be 

successful in the chosen business… It is not enough to produce vegetables: we must know them 

and sell” (Stefan, 2013). . […] It is not enough to produce vegetables: we must know them and 

sell” (Stefan, 2013).  

 

Som beskrevet i ovenstående citat, vil der primært være tre faktorer, som især gør sig gældende 

i forhold til implementeringen af hydroponik. Der skal være aktører, som har stor interesse for 

teknologien, viden til at bruge teknologien og udbrede den samt hvordan den bliver 

markedsført. Dette vil blive yderligere besvaret ved anden del af problemformuleringen ”[...] 

og hvordan den er implementeret i samfundet?”.  

Dertil hvordan det er muligt at sprede teknologien mere i samfundet og hvilke tekniske krav, 

der gør sig gældende for at spredningen er muligt. Hydroponik er en innovation der er en 

eksisterende teknologi, hvorfor gruppens interesse vægter yderligere implementering i 

samfundet.  

 

Aktører 

Der er flere aktører der påvirker implementeringen og udviklingen af teknologien i en bestemt 

kontekst, som i dette tilfælde er samfundet. Disse er blandt andet myndighederne, brugerne, 

virksomhederne og producenterne som er med til at bidrage til dette. Disse aktører er med til 

at begrænse eller fremdrive hydroponik i forhold til, om de vælger at benytte eller afvise 

teknologien og hvis de vælger at benytte den, hvilken holdning de udvikler i positiv eller 

negativ retning.   
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Aktører Fremdrifter Begrænsninger 

Myndigheder Politik & økonomi Viden 

Brugere Bæredygtighed & kvalitet Viden & økonomi 

Virksomheder Økonomi, marketing & 

efterspørgsel 

Viden, økonomi & 

efterspørgsel 

Producenter Økonomi, efterspørgsel & 

viden 

Økonomi, efterspørgsel & 

viden 

Oversigt over aktørers fremdrifter og begrænsninger i forhold til hydroponik 

 

Fremdrifter 

”Man skal nok lige forklare hvad hydroponik er” (Bilag 3, s. 32) 

Simpelt og konkret fortalt i ovenstående citat, vil det i første fase af implementeringen af 

hydroponik være vigtigt at give forbrugerne viden. Som tidligere beskrevet er det derfor ikke 

nok udelukkende at dyrke planterne, men også gøre opmærksom på, hvorfor denne plante 

adskiller sig fra andre. For at udbrede denne viden, er markedsføring en stor del af fase 1, dae 

det skaber et let og hurtigt overblik på, hvad hydroponik er, hvordan det anvendes og hvorfor 

der er potentiale i denne teknologi. Denne viden er ikke udelukkende til gavn for brugerne, 

men er også med til at afdække virksomheder og producenters vidensgrundlag. Hvis god 

markedsføring og branding er i højsædet, vil det være lettere at rykke fra fase 1 til fase 2 og 3, 

hvis det fremgår tydeligt, hvad fordelene ved hydroponik og hydroponisk dyrkede afgrøder er, 

fremfor andre metoder og produkter. Disse parametre kan være, at det er mere klimavenligt, 

bedre smagen og højere kvalitet. I fase 2 og 3 vil det for virksomhederne også være muligt at 

inddrage forbrugerne, så der er mulighed for at undersøge, hvad der fungerer samt ikke 

fungerer ved teknologien. Denne feedback har samtidig mulighed for at fremskynde processen, 

så fase 4 og 5 vil indtræde hurtigere.  

 

”.. Hvis du har en restaurant 

der vil brande sig på at være sådan mere bæredygtige og recirkulerende, og genbruge organi

ske materialer, så kunne du jo lave sådan et anlæg i forbindelse med en restaurant .. ” (Bilag 

7, s. 44).  

 

Dernæst er ildsjæle, der har interessen for hydroponik ligeså en måde, hvorpå hydroponik kan 

markedsføres. Dette er især gældende i konteksten af lokalt dyrkede afgrøder. Ved at bruge 
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denne form for markedsføring, kan det for forbrugeren være lettere at tilgå, da de i forvejen har 

haft intentioner om at besøge stedet – restaurant, café, supermarked mm.  

 

”Over i de gamle bilfabrikker. Der har man simpelthen... hvad skal man sige... ja, taget, de 

her lokaler til sig, befolkningen har taget de 

her lokaler til sig og er begyndt at dyrke alt muligt” (Bilag 7, s. 44).  

 

Hvis myndighederne stiller lokaler, containere, gamle bygninger og andet til rådighed, som kan 

benyttes af befolkningen i en by til at dyrke hydroponik, gør det fremdriften lettere. Dette er 

grundet en lettere tilgang til dyrkningslokaler- og steder, hvorfor interessen hos forbrugerne 

højst sandsynligt vil være højere, end hvis de selv skulle besidde et område og/eller sted.  

 

Begrænsninger for udbredelsen 

Selve implementeringen af hydroponik forholder sig overordnet set i fase 1 under Rogers 

innovationsteori, da viden angående teknologien er relativt begrænset og ikke specielt udbredt. 

Som beskrevet ovenfor er udbredelsen af viden, om hvordan hydroponik fungerer vigtig, da 

den kan være forholdsvis kompleks at forstå. For at dette er opfyldt, vil virksomhederne være 

nødsaget til at fortage en masse analyser, hvilket kan indebære livscyklusanalyse og forskellige 

faktorer såsom CO2 udledning, hvis det skal kunne dokumenteres at det er mere bæredygtigt 

end konventionelt landbrug.  

 

Selvom dette kriterie er opfyldt hos forbrugeren samt virksomheden, vil der være andre 

aspekter, der gør sig gældende for, hvordan hydroponik udvikler sig i fase 3 og 4. Dette er den 

økonomiske del.  

 

“Det kan være en forhindring i forhold til indførelse af nye teknologiplatforme at man bliver 

presset på pris, fordi der er ingen tvivl om at når man arbejder med hydroponik, så 

snakkergruppen kvalitetsprodukter og dermed arbejdergruppen med en måske lidt dyrere pris” 

(Bilag 7, side 47).  

 

I denne udtalelse starter det økonomisk set med at være en dyr teknologi at benytte sig af, 

selvom det i sidste ende skaber et bedre produkt end det der ellers er på markedet. Dette gør 

derfor at selve salgsprisen for forbrugeren dermed også vil være på et højere prisleje end 

afgrøder og grøntsager dyrket ved konventionelt landbrug.  
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“Man kan så sige, prismæssigt så ligger vi i den højere ende. Det kunne måske sætte en 

begrænsning for at man tager dem (Bilag 3, side 30).  

 

Der skal derfor være et forretningsmæssigt potentiale i teknologien, da teknologien på 

nuværende tidspunkt er dyr og forbrugerne skal være villige til at bruge flere penge på 

slutproduktet, da der ellers ikke vil være potentiale i at starte en forretning op med teknologien.  

 

En anden slags begrænsning er den politiske og lovgivningsmæssige del af udviklingen. Det er 

her, hvor myndighedernes rolle træder i kraft, da det er dem, som har mulighed for at begrænse 

og tilpasse teknologien, ved at lovgive på en bestemt måde.  

 

”Vi skal opfylde alle de krav som fødevarestyrelsen og plantedirektoratet stiller til almindelige 

landmænd og drivhusejere” (Bilag 4, s. 34).  

 

Da teknologien, som tidligere nævnt er i startfasen er implementeringen, kan det være en 

begrænsning for den lovgivningsmæssige del, da myndighederne ikke har nok viden omkring 

hydroponik. Derfor giver det bedre mening at stille de samme krav som ved konventionelt 

landbrug end at lovgive mere direkte til hydroponisk dyrkning.  

 

Delkonklusion 

På nuværende tidspunkt vil det ud fra de adspurgte informanter være en teknologi, der har 

potentiale, selvom det er en dyr teknologi at benytte. Der er god argumentation for at kvaliteten 

af afgrøderne generelt er bedre end ved konventionelt landbrug samt at muligheden for 

bæredygtig dyrkning er højere. Dog er det en teknologi som forholder sig i fase 1 af 

implementeringen, hvor den urbane dyrkning er mulig. Hvis der derimod skal være mulighed 

for at dyrke afgrøder ved hydroponiske metoder på storskala, vil det muligvis være et godt 

supplement til konventionelt landbrug. Dette er dog først muligt, når teknologien er mere 

modnet og implementeret i samfundet.  
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Komparativ analyse 

I dette afsnit vil det hydroponiske anlægs forbrug blive sat op mod det konventionelle landbrug, 

i en sammenfattet komparativ analyse. Det hydroponiske anlæg, vil eksemplificeres i en urban 

kontekst. Afsnittet er møntet på at besvare arbejdsspørgsmål 3 som lyder: ”Hvilke fordele er 

der ved hydroponik sammenlignet med konventionelt landbrug, i en bæredygtig kontekst?”. 

Denne problemstilling er mere kompleks, hvorfor afsnittet er en forsættelse af ”TRIN 5: Model 

af teknologien” og vil afdække tænkelige årsager til denne kompleksitet. 

 

Miljøpåvirkninger 

I en undersøgelse ved navn “Environmental impacts of urban hydroponics in Europe”, fandt 

3 forskere fra Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet frem til en række 

konklusionerne. Deres undersøgelse sammenlignende tre scenarier ud fra forskellige 

klima/forbrugs behov.  

 

▪ Urbane hydroponik. 

▪ Drivhus landbrug. 

▪ Konventionelt landbrug. 

 

Den urbane vertikale hydroponiske produktion levere den bedste udnyttelsen af landbrugsareal. 

Angående drivhusgasudledningen, ferskvands forbrug, og fossile råstof forbrug er større end 

ved konventionelt landbrug med mark brug (Romeo, et al., 2018). 

 

Dette resultat kan forklares ved at tage se på de forskellige systemegenskaber. Den vertikale 

hydroponiske gård kræver større etableringsomkostninger end de to andre typer af 

kultiveringer, da den ikke er afhængig af jord, men derved har brug for lodrette konstruktioner 

og et cirkulerende vand/nærings-system, som kræver pumper og filtre. 

 

Klimapåvirkning fra elforbrug  

Angående klimaaftrykket bidrager forbruget af elektricitet to tredjedele til påvirkningen af 

urbant hydroponik, mens produktionen og brugen af gødning i konventionelt landbrug. er det 

hovedårsagen for drivhusgasudledningen. Urbant hydroponik kræver et 

kunstvandingssystemet som har behov for en konstant vand tilførsel, der kommer fra et 

pumpesystem, der bruger strøm. Udslippet fra den givne elektricitet afhænger af, hvordan 

elektricitet produceres i den givende by. I undersøgelsen fra Aalborg var gården placeret i 
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Lyon, den franske energimix hvoraf over 70% er kerneenergi. Produktionen af kerneenergi har 

et stort behov for kølevand, hvilket forklarer, hvorfor urban hydroponik har større indflydelse 

på forbruget af vand, selvom det har et mindre direkte vandforbrug (Romeo, et al., 2018). Dette 

påpeger vigtigheden at se på kultiveringer af grønt som en helhed.  

 

Forbrug af elektricitet til kunstvanding er blandt de største belastninger for alle scenarier, men 

har mindre indflydelse end forbruget af varme i det konventionelle drivhus-scenarie. 

Drivhuslandbrug har den dårligste ydelse, undtagen vandforbrug, i hver kategori. Behovet for 

at kontrollere temperatur i Drivhus landbrug, resulterer i et fordoblet udbytte i forhold til 

dyrkning på marken, men kun en halv gange mere end ved lodret hydroponik (Romeo, et al., 

2018). 

 

Klimapåvirkning fra delsystemer 

Påvirkningen på ferskvands-økotoksicitet skyldes varmeforbruget i drivhus landbrug, 

hvorimod for de andre to scenarier flere processer påvirker den samme størrelsesorden: 

elproduktion, gødningsproduktion, udstyrsproduktion, pesticidproduktion og transport. 

Kombinationen af udstyr og energibehov er ansvarlig for indvirkningen af urbant hydroponik 

på fossil udtømning. Drivhuslandbrug har på grund af nødvendigheden af at opvarme drivhuset 

en ydelse, der er mere end ti gange forringet, mens dyrkning på marken, det vil sige relativt 

lavt input, har halvdelen af effekten af urbant hydroponik. En fordel ved by-landbruget er 

forkortelse af forsyningskæden og reduktion af tab under transporten af produkterne. Takket 

være gårdens nærhed til forbrugerne er grøntsagerne friskere og behøver ikke at blive afkølet 

under leveringen. Af disse grunde antog undersøgelsen et nul-tab i transportfasen. For det 

konventionelle landbrug er den rapporterede distributionstab på den anden side ca. 12%. 

 

At have en høj produktion i et begrænset rum er en af hovedkvaliteterne ved lodrette 

hydroponiske systemer. Eftersom der ikke er behov for jord, kan dyrkningen foregå i mange 

forskellige rum: på hustage, indendørs, på forladte industriområder og på vægge.  

 

En yderligere positiv egenskab ved hydroponik er, at kvaliteten og kontaminering af jorden 

ikke udgør en risiko for produktionen. Dette betyder dog, at hydroponik skal understøttes af en 

ekstern tilførsel af gødning for at nære planterne. Urban hydroponik har brug for mere 

næringsstoftilførsel end drivhusdyrkning, men mindre end ved mark produktion, hvor en del 

af den påførte gødning går tabt på grund af udvaskningsprocesser. Hydroponik muliggør en 
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optimering af næringsforsyningen for at understøtte planternes vækstfaser. Ved at recirkulere 

vand og undgå tab ved infiltration har urbant hydroponik, et vandforbrug syv gange lavere end 

konventionel drivhusproduktion og omkring fire gange lavere end dyrkning på marken, der 

ellers også drager fordel af regn.  

 

Diskussion 

I diskussion afsnittet, vil gruppen revurdere projektets tilgang til problemstillingen og se kritisk 

på valg af metoder, teorier, informanter, empiri og hydroponik som landbrugsmetode. 

  

• Kritik af interviews 

Da projektet var på vej ind i den empiriindsamlende fase, blev Danmark lukket ned på grund 

af COVID-19. Dette begrænsede muligheden for at opsætte møder med informanter, på trods 

af ihærdige forsøg. Hydroponik er ikke så udbredt i Danmark, og det var derfor begrænset hvor 

mange der kunne interviewes på et troværdigt grundlag.  

 

Dog blev der skabt kontakt til Rikke Lybæk, som er ad.junk på Roskilde Universitet. Her var 

tanken, at der skulle snakkes hydroponik, med en ekspert. Det viste sig dog kort inde i 

interviewet, at Rikke Lybæk ikke har arbejdet med hydroponik, men derimod akvaponik. 

Denne misforståelse vendte hele interviewet på hovedet. Hvad der ellers skulle have været et 

semistrukteret interview om udbredelse og fordele ved hydroponik, blev en ustruktureret 

samtale, primært om mulige ulemper ved hydroponik. Selvom dette kunne virke som en negativ 

drejning, var der en del positive elementer ved denne interview. Gruppen fik nemlig god 

inspiration utilsigtede effekter, som er det tredje trin i TRIN-modellen.   

Det skal dog pointeres at Rikke Lybæk ikke er ekspert i hydroponik, og derfor udtaler sig på et 

grundlag af formodninger. Derfor kan gruppen ikke nødvendigvis gå ud fra at alle hendes 

udtalelser om hydroponik er korrekte. Af denne grund er Rikke Lybæk ikke benyttet som 

ekspert i projektet, men derimod som en inspirationskilde til trin 3 og trin 6. 

 

Da restriktionerne under Corona-krisen blev lempet, var det muligt for gruppen at opsøge nye 

relevante informanter med viden indenfor hydroponik. Dette var dog ikke ensbetydende med, 

at der ikke opstod problematikker under disse interviews. Primært var der to problematikker 
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som gruppen undervejs og efterfølgende har bidt mærke i. Disse var ledende spørgsmål og 

udfordringer ved digitale interview.   

  

1. Ledende spørgsmål. 

Uden intentionen, har gruppen stillet flere af informanterne ledende spørgsmål. Disse 

spørgsmål omhandler for det meste det positive ved hydroponik, og de lægger derfor op til at 

svaret også belyser hydroponik positivt. Et eksempel på nogle af disse spørgsmål kunne være:  

• Eksempel 1: 

”I forhold til hydroponik generelt, vil du så sige at der er nogle fordele ved det, i forhold til 

andre måder at dyrke på? F.eks i sammenligning med konventionelt landbrug.” (Bilag 3, s. 

29). 

• Eksempel 2:  

”Okay. Hvordan, i forhold til konventionelt landbrug, ser I muligheder for at det hydropinisk 

landbrug kan gå ind og erstate det?” (Bilag 4, s. 34). 

 

Dette har muligvis haft en indflydelse på det semistrukturerede interviews gang og retning, 

hvor den overordnede opfattelse af hydroponik i interviewet var positiv. Det er svært at komme 

med et klart svar på hvorvidt udfaldet af udtalelserne kunne have været anderles, havde gruppen 

ikke stillet spørgsmål der lagde op til positivitet omkring hydroponik. Derudover stillede 

interviewer også en del lukkede spørgsmål under interview. 

   

2. Udfordringer ved digitale interviews.  

Grundet corona-virus, har gruppen været nødsaget til at afholde interviews over telefon eller 

online via Microsoft Teams. Der var kun ét interview, der kunne udføres på webcam. At have 

en længere samtale med et fremmed menneske over telefonen, skaber en distance. Kunne man 

give hånd, se hinanden i øjnene og læse kropssprog ville det skabe en bedre dynamik under 

interviewet. Disse telefoniske interviews, var udelukkende båret af verbal overdragelse, uden 

mulighed for at tolke på kropssprog og ansigtsudtryk. Derfor er samtalerne begrænset af denne 

verbale overførsel og bliver påvirket heraf. Det er igen svært at give et fuldbyrdet svar på, 

hvordan udfaldet kunne have været anderledes, havde gruppen og informanter haft mulighed 

for at mødes i virkeligheden og udføre interviewet på denne måde. 
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• Kritik af Rogers innovationsteori 

I forhold til hydroponik har gruppen fået en idé om, hvilken fase hydroponik befinder sig under, 

men da det kun er besvaret ud fra kvalitative interview, er det ikke specielt generaliser bart. 

Derudover er der faser i Rogers teori, hvor det ikke er tydeligt, om det er muligt for en teknologi 

at gå tilbage i sin udvikling. Hvis hydroponik bliver markedsført yderligere, er det ikke 

nødvendigvis givet at hydroponik forekommer på storskala. Det giver dog mening, at der skal 

viden til, da det er det, som vores informanter også fandt frem til.  

Fase 4 og fase 5 kunne i princippet være én fase, da de ligger meget op ad hinanden, hvilket 

gør at det kan være svært at vurdere, hvor hydroponik forholder sig i faserne, hvis teknologien 

når dertil.  

  

• Kritik af Marc De Vris 

Gruppen har valgt at inddrage Marc de Vries’ teori om “læren om teknologi”. Selve teorien 

forklarer hvordan man bliver nødt til at have viden om en teknologi, og hvordan denne virker, 

for at kunne arbejde med den, og derudover videreformidle hvad teknologien kan, til andre. 

Dette stemmer overens med informanters- og kilders udtalelser om vigtigheden ved 

ekspertviden til at kontrollere et hydroponisk system. 

Dog er Marc de Vries’ teori om læren om teknologi meget ensidig og bygger mest på 

argumenter fremsat ud fra Marc de Vries’ personlige holdninger. Derfor bliver teorien lidt 

ensidig og bygger ikke på undersøgelse, men på personlige holdninger og argumenter. Derfor 

sætter gruppen spørgsmålstegn ved Marc De Vries’ validitet, dog kan teorien bruges, men den 

skal teorien ikke følges ukritisk.          

  

• Kritik af Trin-modellen  

Gruppen har været nødsaget til at skrive et eksternt komparativt analyseafsnit om landbrug sat 

overfor hydroponik, da TRIN-modellen ikke er fyldestgørende på dette punkt. TRIN-modellen 

er god til at beskrive en eksisterende teknologi - hvad den indeholder, hvordan den fungerer og 

dens fremtidige potentiale. På denne måde blev den også brugt for at give et grundigt overblik 

over teknologien hydroponik. Dog sætter den ikke ny teknologi i perspektiv med den 

eksisterende teknologi. Dette mener gruppen, kan være en ulempe i analysen af hydroponik, 

da denne indeholder en masse fejl og mangler, som konventionelt landbrug ikke gør og 

omvendt. Hydroponik skulle gerne være et bedre alternativ til konventionelt landbrug, og en 
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videreudvikling af landbruget. Hydroponik har en masse positive aspekter, hvor den kan være 

et alternativ til fødevareproduktionen, men er ikke fyldestgørende ift. de eksisterende 

utilsigtede effekter ved konventionelt landbrug. Dette aspekt mangler TRIN-modellen at 

udfylde. 

 

• Kritik af komparativ analyse  

Konkret data fra et hydroponiske anlæg. De er ofte baseret på udtalelser som disse: 

”Hydroponik bruger 90% mindre jord og vand end landbrug, men har potentialet til at 

generere 3 til 4 gange mere mad end sidstnævnte” (Morgan, 2018) og ”Man genanvender ca.  

90% af vandet. Det at arbejde med cirkulere ressourcestrømme kan man gøre på en helt anden 

måde når man arbejder med drivhuse eller vertical farming” (Bilag 1, s. 5). Kommentarer som 

disse er ekstremt vage, da det er ikke klart, hvad nøjagtigt hydroponik sammenlignes med, når 

der henviser til “landbrug” og ”drivhuse”. Selvom hydroponik bruger mindre vand end 

jordbaseret fødevareproduktion, da vandet, der bruges i jordbaseret produktion, kan gå tabt i 

jorden, ikke optages af afgrøder sammenlignet med at blive i en recirkulationssløjfe med 

hydroponik. Den nøjagtige mængde vandbesparelser afhænger af systemtypen.  

 

Derudover virker "3 til 4 gange mere mad" meget overdrevet og ”Hydroponik […] gør, at 

planten så har haft optimale betingelser til at vokse, og så bliver den meget mere smagfuld og 

næringsrig end eksisterende produkter, så på den måde så kangruppen udkonkurrere dem på 

kvaliteten. Fordi planterne har haft optimale forhold da de voksede og fordi de har stået i et 

rent miljø […]” (Bilag, s. 34) meget subjektiv. Dog bliver det negative faktum om operationelle 

kompromiser forbigået. Disse skal indgås for at finde en balance mellem optimale parametre 

for sunde afgrøder og de økonomiske begrænser. Dette er et must for at kunne tjene penge på 

slutproduktet.  Et større output fra et anlæg er eller ikke uden omkostninger. Denne acceleration 

af afgrødeproduktionen afhænger af mængden af næringssalte i vandet, ilt og kuldioxid i det 

omkringliggende atmosfære og lys og temperatur tilgængelig for afgrøder. Disse yderligere 

elementer øger dog både investeringsomkostningerne og driftsomkostningerne, hvilket ofte er 

for dyre til at være økonomisk levedygtige.  

  

Derfor mangler udsagn som ovenstående en klar definition af referencen scenarie og 

sammenligningens reference enhed. I en økonomisk vurdering af højere output niveauer kan 

kun sammenlignes meningsfuldt, hvis der er en klar henvisning til input niveauer, der kræves 
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for at opnå et givent output. Ved vurderingen af hydroponiske systemer. De operationelle 

kompromiser vil muligvis blive mindre hvis muligheden for at dyrke flere forskellige afgrøder 

udnyttes. Afgrødespredning omfatter dog højere niveauer af viden og mere arbejdskraftkrav. 

Jo flere forskellige afgrøder, jo vanskeligere er det at opfylde de optimale betingelser for alle 

de valgte afgrøder. Kommerciel hydroponik anlæg ser derfor således efter konstant parametre 

for deres afgrøder. Dette kan opnås ved at bruge afgrøder med ens vækstbetingelser. Dette 

giver mulighed for store output, som kan være et krav for at trænge igennem til partnere som 

supermarkedskæder og giver mulighed for at bruge samme opbevaring, behandlingsudstyr og 

processer af afgrøder. Sådan storstilet produktion er i stand til at bruge ”economies of scale” 

for at reducere enhedsomkostninger, hvilket normalt ikke er tilfældet for hydroponik i mindre 

produktionsskalaer.  

  

”Afkastet af investeringer (ROI) for hydroponiske systemer varierer fra 1 til 2 år, afhængigt af 

landmandens kunnen såvel som omfanget af landbruget ” (Morgan M., 2018). Sådant udsagn 

skal tages med forsigtighed. De knappe data, der er tilgængelige om afkast af investeringer 

rapporterer om meget længere tid. Ifølge Adler et al. (2000) tager det 5,5 års afkast for en 

investering på cirka $ 300.000 for et hypotetiske hydroponisk salatsystem.  

 

Faktiske data om hydroponiske anlægs økonomi er ekstremt svære at komme med, da 

virksomheder, der har vovet sig med kommerciel hydroponik, er tilbageholdende med at dele 

deres data. I tilfælde, hvor virksomhederne der klarer sig godt, deler de enten ikke deres data, 

da det betragtes som en forretningshemmelighed, eller hvis de deler data, sådanne data skal 

tages med forsigtighed, da disse virksomheder typisk har interesse i salg af hydroponisk udstyr, 

viden og/eller fungere som en konsulentvirksomhed. Ud over dette er der virksomhederne, der 

ikke har opnået rentabilitet, de foretrækker ikke at dele deres fiaskoer offentligt. Alt dette 

medfører at det er svært at komme med nogen konkrete bud på hvad tilbagebetalingstiden og 

drift omkostningerne på et hydroponisk anlæg er.  

  

• Gruppens tanker om hydroponik  

Landbrug har eksisteret i flere tusinde år. Det er kultur og er bygget på erfaring igennem flere 

tidsaldre. Verden har udviklet sig på mange områder og især med den teknologiske tidsalders 

tilstedeværelse er der opstået flere nye teknologier, som har hjulpet os med at blive mere 

selvforsynende, mere effektive og mere bæredygtige. Men hvorfor er der ikke nogen udbredte 
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alternativer til den traditionelle måde at dyrke afgrøder på? Og hvorfor er der ikke sket en 

lignede fundamental teknologisk revolution, som set inden for samfundets andre dimensioner? 

Der findes flere metoder til at dyrke afgrøder på end konventionelt landbrug – f.eks. 

hydroponik. Der findes både fordele og ulemper ved denne teknologi, som der også findes ved 

det landbrug vi kender i dag. Hydroponik er bæredygtigt i sin vandbesparelse, hvis man sætter 

det overfor konventionelt landbrug, hvor hele 70% af vandet går tabt. Hydroponik er 

arealbesparende, da man kan opbygge det vertikalt. Dette giver mulighed for større 

produktioner på mindre plads. Dette gør også hydroponik utroligt fleksibelt, da det kan gro alle 

steder med de rigtige remedier. Eksempelvis kan hydroponik rykkes ind i byerne, og gør 

transportdistancen af afgrøderne kortere. Da afstanden bliver kortere skabes mindre CO2 fra 

transportmidlet, og derudover skal afgrøderne ikke køles ned ved fragt. Hvis hydroponik kunne 

hjælpe landbrugsproduktionen, ville det frigøre markerne til dyrkning af skove eller andre 

naturarealer.   

En anden bæredygtighedsfaktor for hydroponik er at det ikke gør brug af pesticider og andre 

kemikalier, som siver ned i jorden og i vores grundvand som det gør i konventionelt landbrug, 

dog stopper bæredygtighedsfaktoren her. Hydroponiks brug af næringssalte er et stort minus i 

både økonomisk bæredygtighed og miljømæssig bæredygtighed, da hydroponik har brug for at 

få tilført fosfor. I hydroponisk dyrkning udvindes fosfor fra minearbejde, da hydroponik er et 

jordløst system. Udvindingen af fosfor fra miner gør hydroponik mindre bæredygtig. Der er en 

specifik mængde af fosfor i naturen, og denne naturressource vil en dag være brugt op. 

Konventionelt landbrug får fosfor naturligt fra jorden og fra gødningsspredning. På dette punkt 

er konventionelt landbrug mere bæredygtigt end hydroponik. Konventionelt landbrug er 

derudover langt mere økonomisk bæredygtigt, da maskiner kan bruges i flere år og er 

kvalitetsmæssigt modstandsdygtige, hvorimod hydroponik har en dyrere opsætning og skal 

bruge strøm 24 timer i døgnet, på at pumpe vand og næring til planterne, samt LED-lamperne 

som sørger for lys til fotosyntese. Da det ikke har været muligt at få konkrete tal udleveret i 

forbindelse med projektet, er det svært at konkludere på, hvad der er bedst og hvad der er mest 

bæredygtigt. Hydroponik åbner for udvikling af ny landbrugsteknologi og for et nyt 

bæredygtighedsperspektiv til landbrug, men som så mange andre teknologier er der utilsigtet 

konsekvenser ved denne også. Begge former for landbrug nedprioriterer bæredygtighed på 

forskellige faktorer, men ingen af dem kan siges at være helt bæredygtige.  

Godt landbrug har brug for robust teknologi. Konventionelt landbrugs output styres af vejr - 

for meget regn drukner afgrøderne og for megen sol tørrer dem ud, medmindre landmanden 

kunstvander. Selvom teknologien i form af landbrugsmaskinerne er utrolig slidstærke, så er 
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landbruget skrøbeligt. Især i en fremtid med mere regn og mere sol. Mennesket er ikke herre 

over vejret i konventionelt landbrug. Hydroponik bygger sin skrøbelighed på afhængighed af 

strøm, men denne faktor er ikke kritisk for udbyttet i lande som Danmark. Hvis strømmen går, 

mangler planterne sin nødvendige mængde vand og lys, men de fleste som bygger produktion 

op omkring dette, kan have nødgeneratorer. Hydroponiks output er mere sikkert end 

konventionelt landbrug, da der er større kontrol af input og proces. Her styrer dyrkeren de 

forskellige forhold, som lys og temperatur. 

Hydroponik skubber både til vores udvikling af landbrug og til vores forståelse af, hvad 

landbrug kan være. Hydroponik gør os herre over faktorer, som vi ikke har været førhen - dette 

gør vores landbrug mere kontrollerbart. Hydroponik har stadig brug for udvikling i et samfund, 

hvor vi skal tænke på klima og miljø. Denne teknologi er en positiv udvikling i landbruget, 

men det er også en udvikling, som mangler et par puslespilsbrikker for at imødekomme krav 

om et bæredygtigt samfund. Kan man sige at hydroponik er mere bæredygtigt end 

konventionelt landbrug? På nogle punkter ja, men på andre er der plads til forbedring. Hvis der 

for eksempel opfindes en ny og mere bæredygtig metode til at udvinde fosfor på, som ikke 

formindsker jordens naturressourcer, vil hydroponik være et langt bedre valg, på 

bæredygtighedsskalaen, end konventionelt landbrug. 

 

• Kritik af resultaterne  

 

Fremgangsmåden for dette projekt, havde været anderledes under andre omstændigheder. 

Projektet havde muligvis været mere fyldestgørende i forhold til empiriindsamling samt indblik 

af hydroponiks potentielle fremgang i samfundet. Dette havde været muligt at belyse 

hydroponiks forhold til produktion, økonomi og marketing med målbare data. Fysisk 

inspektion af et hydroponiks anlæg, har ikke været muligt at udføre i undersøgelserne. Manglen 

af fysisk observation af teknologien, har medført en forståelse baseret udelukkende på skriftlige 

kilder og verbal formidling fra informanter. Foregående har haft en indvirkning på projektets 

resultater. 
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Konklusion 

I dette afsnit vil der blevet konkluderet ud fra problemformuleringen: “Hvordan fungerer 

teknologien hydroponik, og hvordan er den implementeret i samfundet?” 

 

Hydroponik er simpelt forklaret, en metode til at dyrke afgrøder i jordløse systemer, hvor 

pesticider og kemikalier kan undgås. Det er et kompliceret system med flere delsystemer og 

artefakter, som indgår. Det hydroponiske system er yderst kontrollerbart. Sat i kontekst af 

konventionelt landbrug er antallet af regulerbare parametre øget. Dette medfører et krav om 

forøget overvågning fra dyrkeren. Projektet har haft et særligt fokus på lukkede systemer, da 

disse er mere vandbesparende end åbne systemer. Et lukket system fungerer ved, at vand og 

næringssalte recirkuleres i systemet. Lys er et krav for planternes fotosyntese og vækst. 

Lyskilden kan være naturlig eller kunstig. Hydroponik er utroligt fleksibelt, da det kan gro alle 

steder med de rigtige remedier og forhold. Eksempelvis kan hydroponik rykkes ind i byerne, 

og gøre transportdistancen af afgrøderne kortere. Der findes både fordele og ulemper ved denne 

teknologi, som også findes ved det konventionelle landbrug. 

 

Generelt set er hydroponik bæredygtigt især med hensyn til vandforbruget, der reduceres 

markant i forhold til konventionelt landbrug. Der er desuden bred konsensus fra vores 

informanter, om at slutproduktet besidder en højere kvalitet og smag. 

 

Teknologien er på nuværende tidspunkt i startfasen af implementeringen, hvor markedsføring 

og branding ikke er i fokus. Derfor er der også et begrænset kendskab til teknologien, hvor der 

mangler et større vidensområde, for både virksomheder, producenter og forbrugere. Disse er 

desuden aktører, som er med til at begrænse eller fremdrive teknologien i samfundet i 

sammenspil med myndighederne. Økonomi, viden og markedsføring er faktorer, hvor 

aktørerne kan begrænse eller fremdrive hydroponik yderligere end det er på nuværende 

tidspunkt.  

 

Hydroponik kan derfor være en alternativ metode til at dyrke afgrøder på, hvor det kan være et 

supplement til konventionelt landbrug i fremtiden, hvis det implementeres yderligere i 

samfundet og videreudvikles.   
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