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Abstract 

This paper investigates and describes how the concept of vertical farming could be used in 

the Danish production of pigs. The study examines the possibilities of cultivating a pig diet in 

vertical farms, with the intention of cutting CO2 emissions, and therefore making the 

production of pigs more sustainable. The topic was chosen with the world's climate crisis in 

mind and will propose a design of a future pig farm, as a solution. The theory of a sustainable 

city called “Regen villages” by Effekt, lays the foundation for the design of the pig farm, and 

this paper. Furthermore, this paper will present a variety of methods, which are used to 

strengthen the design, and the paper. The group has been conducting interviews with experts 

on the matter. This knowledge has then been used for analytical models such as cognitive 

color mappings, and thereby assisting in creating a design for the pig farm of the future. The 

design itself will show how the production of pigs could become sustainable in the future, 

although there is a long way to go. The design tells us about the possibilities for such a future, 

and the written paper shows the political and economic necessities it would need to get 

created. The future is hard to predict, but we do know that change is needed, for this planet 

to survive. This paper is therefore a preposition for implementing vertical farming into the 

Danish pig farms, to make the production sustainable.  

 

  



6 

Begrebsafklaring  

Vertical farming - Beskriver afgrøder der vokser i kasser ovenpå hinanden. Måden dette ser 

ud på kan for eksempel sammenlignes med bøger i bogreoler. Vertical farming er en metode 

til at dyrke mange planter vertikalt på. Plantekasserne er placeret over hinanden, så pladsen 

udnyttes så meget som muligt. 

Soilless farming - En metode hvor planter ikke skal bruge jord for at vokse. Der findes 

flere typer, bla. hydroponics og aquaponics. Fællesnævneren for dem alle er at der ikke bruges 

jord til at dyrke planterne. 

Geoponic farm – Dette er den ”traditionelle” måde at dyrke planter på. I et traditionelt 

landbrug, dyrkes planter i jorden og bliver vandet og gødet en gang imellem.   

Algefarm – Der findes to typer algefarme – et åbent og lukket system. I et åbent system 

vokser der alger i store bassiner, som ofte står udenfor i sollyset. I et lukket system vokser 

algerne i rør og der bruges LED-lys i stedet for solen. Området holdes sterilt for at undgå 

kontaminering i systemet. 

Nordic Harvest - Dansk firma, der primært gror afgrøder i hydroponic farms.  

Semi-strukturerede interviews - Interviews hvor tematikker og emner er i fokus, men 

der er plads til at gå andre retninger. 

Socioøkonomi - Hvordan et samfund udvikler sig på baggrund af lokal- eller 

verdensøkonomiens tilstand.  

Michael Minter fra CONCITO – CONCITO er en tænketank, som er fokuseret på miljøet. 

Michael Minter er programchef for CONCITO og er ekspert på dansk fødevarer og landbrug. 

Johnny Rasmussen fra DGT - Johnny Rasmussen arbejder som Business Development 

Manager hos DGT. DGT er ejet af Senmatic og specialiserer sig i at lave teknologi til forskellige 

typer gartnerier, inklusiv vertical farming. 
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CO2 – CO2 er en luftart som bla. opstår ved afbrænding af fossile brændstoffer og når 

vi trækker vejret. I sig selv er CO2 er en naturlig og vigtig luftart, som bidrager til bla. 

fotosyntese, men pga. den massive mængde som er blevet udledt og stadig bliver udledt, 

skaber det kæmpe konsekvenser for jorden i form af global opvarmning og klimaforandringer. 

Avlsdyr – Dyr som bliver avlet på. Det er oftest dyr som køer, svin, høns ol., som også 

bliver holdt i gårde. 

Kvalitative interview – Modsat kvantitative interviews, som fokuserer på at lave rigtig 

mange interviews, handler kvalitative interviews om at lave færre, men meget mere 

dybdegående interviews. 

 

 Governance struktur - Sporafhængige systemer skaber en governance struktur, og 

strukturen skaber en styring af teknologiudviklingen inden for det det område. 

 

 Teknologiske trajectories - Det er de spor eller trajectories som teknologiudviklingen 

følger.  

 Sædskifte - At skifte hvilke afgrøder som sås på hver mark. 

 

Bioreaktoren - Beholder hvor der foregår en kemisk proces eller biologiske celler 

dyrkes 

Mersalg - Et koncept i markedsføring hvor man sælger mere til kunden end 

umiddelbart nødvendigt.  
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Indledning  

Gruppen har til ønske at designe en løsning til en mere bæredygtig svinegård. 

Bæredygtigheden vil komme igennem pladsbesparelse, total reduceret import af afgrøder fra 

udlandet, og dyrkning af svinefoder uden pesticider.  

De nævnte mål, vil gruppen forsøge at opnå gennem den moderne teknologi ”vertical 

farming”. Herunder aquaponics, geoponics og en algefarm. Gruppen vil undersøge om vertical 

farming kan bruges i landbruget, og vil demonstrere et eksempel ved at designe “den 

fremtidige svinegård”.   

Konventionelt landbrug i Danmark bruger mange ressourcer og fylder kæmpe 

landområder. Ifølge rapporten “sådan ligger landet” af Holmstrup et al. (2017) bruger dansk 

landbrug 60% af hele Danmarks areal. 80% af dette, er opdyrket jord brugt til dyrkning af 

foder til avlsdyr. Den store synder er svineproduktionen, der ifølge rapporten 

“Landbrugsstruktur og miljøforhold for svineproduktion i Danmark” af Hermansen (2002), 

udgør 24% af det danske landbrugsareal.  

Dansk landbrug har optaget alt dette areal på bekostning af lysåben natur og skove. I 

1850 dækkede lysåben natur, som enge, 25% af landet. I dag er tallet faldet til 8.7%. 

(Holmstrup et al. 2017).  

Som nævnt bliver størstedelen af danmarks areal brugt til dyrkning af dyrefoder. Ifølge 

Holmstrup et al. er Danmark det mest intensivt dyrkede land i Europa. Med 93% af 

landbrugsareal under plov tager det danske landbrug en “omvendt” førsteplads. Den 

naturlige jord kan ikke alene understøtte de store mængder af korn der sås. Derfor hældes 

der kæmpe mængder af gødning ud på de danske marker. Gødning i så store mængder kan 

ikke optages naturligt i jorden, hvilket skaber udvaskning af nitrat-kvælstoffet. Alt nitrat-

kvælstoffet bliver skyllet ud i grundvandet, nærliggende søer- og kyster, hvor det herefter 

forurener vandet og dræber de naturlige fauna og flora (Hallberg 1987).  

 

Dog er foderet som bliver dyrket på dansk jord ikke nok til den moderne produktion 

af avlsdyr, så der bliver derfor importeret store mængder proteinrige sojaskrå hjem fra 

primært brasilien. Importen svarer årligt til omkring 1,6 millioner tons sojaskrå, og efterlader 
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store miljømæssige problemer i Sydamerika (Holmstrup et al. 2017). Den store efterspørgsel 

har ført til mere fældning af den sydamerikanske regnskov, Amazonas, hvilket går ud over 

lokale stammefolk, fauna og flora. Men også på globalt plan fører fældningen af regnskoven 

til mindre optagelse af CO2, og dermed stiger varmegraderne i verden og hvilket øger den 

globale opvarmning. 

Gruppen vil altså fokusere på den danske svineproduktion, da produktionen optager 

24% af landbrugsareal i Danmark, og at størstedelen af den indkøbte soja går hertil. 

(Hermansen 2002).   

På baggrund af de førnævnte faktorer i det danske landbrug og hertil svineproduktion, 

mener gruppen altså, at der er relevans for at undersøge, om en designløsning med vertical 

farming ville kunne skabe en mere bæredygtig svinegård- og produktion.  

 Gruppen vil i projektopgaven redegøre for de forskellige typer af vertical farms, og 

hvordan svineproduktion ser ud i dag. Derefter vil gruppen analysere den viden der kommer 

ud af redegørelsen og vælge de bedste løsninger til det endelige design af “den fremtidige 

svinegård.” Herefter vil gruppen diskutere “den fremtidige svinegårds” potentielle rolle i 

samfundet. Til sidst i opgaven, vil gruppen lave en konklusion på den kommende 

problemformulering, og fremlægge designet af “den fremtidige svinegård”, samt 

designprocessen.  
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Problemfelt 

Ifølge Globalis.dk (2020), er vi tæt på 8 milliarder mennesker i verden. FN forventer at dette 

tal vil nå 10,8 milliarder i 2100. Endvidere skriver Globalis.dk at overpopulationen vil medføre 

konsekvenser som vi ikke har løst på nuværende tidspunkt. Mangel på mad og 

klimaforandringer, samt husly er de åbenlyse.  

I følge Globalis.dk (2021) er der ca. 2 milliarder der ikke fik næringsrig mad eller mad 

nok i 2019. På trods af dette, bruger vi store mængder afgrøder til at fodre svin. 

Transformationen fra grønne afgrøder til svinekød er ikke hensigtsmæssig for mennesker.  

Den stigende population af mennesker kommer til at kræve mere plads. Denne plads 

er lige nu brugt på afgrøder til avlsdyr, hvilket heller ikke er hensigtmæssigt for en bæredygtig 

fremtid.  

Til sidst, betyder flere mennesker en højere CO2 udledning, og dermed et større pres 

på klimaet. Vi som mennesker skal ændre vores spise og levevaner, hvis vi skal redde denne 

planet. Dermed vil dette projekt foreslå en ændring i landbruget, og mere præcist 

svineproduktion, for at vi i fremtiden kan producere føde til 10,8 milliarder mennesker.  
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Problemformulering  

På baggrund af indledning har gruppen udviklet en problemformulering, der har til formål at 

fokusere på den moderne teknologi “vertical farming”, mere bæredygtighed i 

svineproduktionen og til sidst Design og Konstruktion;  

 

Hvordan ville vertical farming kunne skabe en bæredygtig designløsning for den fremtidige 

svineproduktion i Danmark? 

 

For at kunne give et omfattende svar på problemformulering har gruppen udarbejdet seks 

arbejdsspørgsmål; 

 

Arbejdsspørgsmål 

1. Hvad er vertical farming, og hvilke afgrøder kan der dyrkes?  

2. Hvilken kost har et dansk svin, og hvilke udfordringer har svineindustrien?  

3. Hvordan kan cognitive color mapping identificere mulige løsninger på svineindustriens 

udfordringer.  

4. Hvordan kan vertical farming være en designløsning, der kunne skabe en bæredygtig 

svinegård i fremtiden? 

5. Hvilke løsninger og konsekvenser kan designet af den fremtidige svinegård have på 

samfundsplan?  

6. Hvorfor har man ifølge designløsningen stadig svineproduktion i fremtiden?  
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1.0 Motivationen bag opgaven  

Gennem gruppedannelse-processen fandt gruppen sammen om et fælles emne, deraf blev 

der fundet fokuspunkter som bæredygtighed og moderne teknologi. Gruppen undersøgte 

forskellige muligheder inden for deres interessepunkt og fokuspunkter. Ud fra disse 

undersøgelser fandt gruppen frem til vertical farms, hvilket opfyldte begge fokuspunkter.  

Vertical farming er nemlig en moderne teknologi, der har til hensigt at gøre dyrkningen 

af afgrøder mere bæredygtigt. Vertical farming fangede gruppens interesse under videre 

undersøgelser. Gruppen besluttede sig for at fokusere på svineproduktionen, da der optages 

meget landareal på at dyrke foder til svin. Denne plads kunne blive brugt til at plante skove, 

og øge biodiversitet, samt nedsætte CO2 aftrykket som landbruget skaber.  

Under informationssøgningen kom gruppen til konklusionen, at det er mere effektivt 

og bæredygtigt at skære svin fuldstændig fra. Den store udledning af CO2 fra landbrugsdyr 

giver god grund til at stoppe med at producere dem og gå hen til noget mere bæredygt. 

Gruppen har taget det standpunkt, at svineproduktionen ikke vil forsvinde i nær fremtid, og 

at man derfor skal udvikle en mere bæredygtig svineproduktion. Gruppen blev derfor 

motiveret til at finde nye teknikker og metoder til at skabe en mere bærdygtig gård, for at 

bevare svinekød så længe som muligt på en bæredygtig måde. Gennem videre undersøgelser 

steg interessen for emnet, da gruppen opdagede de mange forskellige muligheder der var, 

for både udvikling og kombinationer af allerede eksisterende teknologier. 
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2.0 Afgrænsninger i opgaven: 

Fra gruppedannelsen til møder med vejleder, og opponentgruppen, har gruppen været 

opmærksom på det store omfang af opgaven. At skabe en bæredygtig svineproduktion 

kræver flere ressourcer, som tid og viden, end gruppen har adgang til. Derfor har gruppen 

forsøgt at indskrænke projektet ved at fokusere på hvordan en eksisterende svinegård ville 

se ud, hvis man i implementerede vertical farming.  

Dette fokus har skabt forskellige afgrænsninger i opgaven som vil blive nævnt i dette 

afsnit, med hensigt om at skabe bedre forståelse for læseren.  

 

 En af afgrænsningerne i projektet er størrelsen af svineproduktionen. Der er mange 

måder at opdrætte svin på, som også varierer for hvilke type svin man holder på sin gård. 

Derudover er kosten for svin også anderledes for eksempelvis pattegrise og slagtesvin. Her 

har gruppen valgt at fokusere udelukkende på opdrætning af fuldvoksne slagtesvin.  

  

 En anden afgrænsning af projektet er, om den fremtidige svinegård er økonomisk 

forsvarlig. Fokus i opgaven er altså ikke, om den fremtidige svinegård ville kunne tjene penge, 

men hellere en undersøgelse af hvordan vertical farming ville se ud på en svinegård. 

 

 En tredje afgrænsning er vertical farming. Teknologien er stadig ny, og de mest 

udbredte afgrøder der dyrkes lige nu, er forskellige typer af salat. Selvom gruppen igennem 

interviews og samling af empiri, har konkluderet at alle typer af afgrøder kan dyrkes i vertical 

farming, er brugen af teknologien til dyrkning af foder til avlsdyr ikke udbredt. Dette 

anerkender gruppen kan være en forhindring af realiseringen af den fremtidige svinegård. 

Yderligere vil gruppens produkt indeholde aquaponic farms. Disse består af mange elementer 

såsom fisketanke. Teknologien “Aquaponics” vil blive redegjort for, men dybdegående 

beregninger på hvor mange fisk vi skal bruge, og hvor meget mad de skal have, har gruppen 

ikke haft som fokus.  

 Realiseringen af den fremtidige svinegård er også en forhindring for projektet, da det 

hverken er økonomisk eller tidsmæssigt hensynsfuldt at lave prototyper af den fremtidige 

svinegård i virkeligheden. Derfor har gruppen fokuseret på om det er teoretisk muligt, og 

derefter udviklet en plantegning for hvordan en hypotetisk fremtidig svinegård kunne se ud.   
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En fjerde afgrænsning er, om bæredygtigheden på den fremtidige gård er optimal og 

om den kan kaldes bæredygtig. Ligesom der nævnes i motivationsafsnittet, er selve 

svineproduktionen ikke holdbar, og svaret på ultimativ bæredygtighed ville være ikke at 

producere svin overhoved. Her møder gruppens design en midtervej på spørgsmålet, ved at 

undersøge om en svinegård kan være bæredygtig. Vertical farmings største udfordring er 

mængden af energi det kræver at holde klimakontrollerede rum kørende. Selvom gruppens 

mål er en bæredygtig svinegård, er strømforbruget heller ikke et fokuspunkt. Gruppen har 

dog forsøgt at løse strømforbruget, ved at have en algefarm med i den fremtidige svinegård 

der producere energi. Samt også at plante skov på store dele af den eksisterende gårds areal, 

med hensigt om at lette CO2 aftrykket fra de verticale farme. Dog bliver regnestykket meget 

komplekst her, hvilket gruppen også bruger som begrundelse for ikke at fokusere yderligere 

på energiforbruget. 

 

 Femte faktorer som gruppen har valgt at afgrænse, er dyrkningen af afgrøder. Hertil 

kan man gå meget i dybden omkring den enkelte plante. Hvordan man optimalt dyrker, samt 

høster og bevarer planten. Hvordan planten herfra blive transformeret til svinefoder. Dette 

har gruppen valgt ikke at fokusere på, men ligesom med vertical farming, ligger fokuspunktet 

mere på hvad der er teoretisk muligt. Herefter hvordan man fremlægger denne viden på en 

forståelig måde.  

 

 En sjette og sidste afgrænsning gruppen er opmærksom på er, de meget spekulative 

elementer i opgaven. Projektets produkt handler om “den fremtidige svinegård”. 

Spekulationer omkring hvordan fremtiden ser ud er vanskelige, og derfor understreger 

gruppen at gården blot er en mulighed.  

 

For at opsummere har gruppen altså prøvet, så vidt så muligt, at afgrænse opgaven til 

et overkommeligt projekt. Der indgår nemlig mange elementer i en svinegård, vertical 

farming, og dyrkning af afgrøder. For mange til at gruppen, på den givne tidsfrist, kan nå at 

redegøre for det hele. Afgrænsningerne er derfor bevidste valg gruppen har taget, med en 

hensigt om at skabe en læsevenlig- og målrettet opgave.  
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3.0 Semesterbinding:  

DK: Design og Konstruktion er et læringskursus hvor vi som studerende bliver i stand til at 

organisere, tilrettelægge og evaluere designprocesser. Det har til formål at lære os at skabe 

designløsninger, og prioritere vores ressourcer og tidsforbrug i forhold til den pågældende 

opgave.  

STS: Subjektivitet, Teknologi og Samfund har til formål at skabe en sammenhæng 

mellem teknologi og mennesker. STS-kurset skal styrke den studerendes forståelse for 

samspillet mellem de teknologiske elementer i samfundet og det almindelige menneske. 

TSA: Teknologiske Systemer og Artefakter skaber en baggrundsviden for hvordan 

teknologi fungerer og hvilke idéer der ligger bag. Derved skaber en viden for hvordan vi bedst 

kan skabe et brugervenligt produkt.  

3.1 DK 

I projektopgaven skal gruppen have hovedfokus på faget Design og Konstruktion. Ved 

hjælp af de tre i’er (Inspiration, Ideation og implementation) vil gruppen udvikle et design 

kaldet “den fremtidige svinegård”. Yderligere vil gruppen også analysere svineproduktionens 

udfordringer ved hjælp af cognitive color mapping (CCM).  

 De mere underordnede metoder der hører til Design og Konstruktion, er den 

“abduktive forskningsstrategi” som gruppen har fokuseret på igennem hele projektforløbet. 

Herefter har gruppen også brugt den “dobbelt-halede fisk” som model, for at vurdere 

relevansen af empiri. Den dobbelt-halede fisk er også brugt som planlægningsmodel for 

opbygningen af dette projekt.  

 

Som supplerende fag, har gruppen besluttet at et godt resultat af denne 

projektopgave, vil kræve supplerende viden fra fagene “Subjektivitet, Teknologi og Samfund”  

(STS), samt “Teknologiske Systemer og Artefakter”(TSA).  

3.2 STS 

I STS vil gruppen fokusere på teorien om “sociotekniske systemer” udviklet af Geels. 

Denne teori vil gruppen anvende i diskussionsafsnittet til bedre at fremlægge samspillet 
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mellem vores design og samfundet. Hertil vil der blive diskuteret forholdet mellem 

forbrugeren og produktet, og hvilke utilsigtede konsekvenser designet har for samfundet. 

Et andet, dog mindre, element fra STS vil være interview-teori fra Kvale og Brinkmann 

(2009). Projektopgaven vil indeholde to empiriske interviews der er blevet udført som “semi-

strukturerede interviews”, så de interviewede eksperter kan snakke frit inden for deres 

emner. Gruppen har også lagt vægt på refleksiv objektivitet med en hensigt om at reflektere 

over hvad gruppens bidrag kunne være til svineproduktionen, i forhold til eksperternes viden. 

Til sidst har gruppen stræbt efter reliabilitet af de to interviews, altså konsistensen og 

troværdigheden af interviewene. Dermed kan vi i sidste ende spejle vores observationer af 

svineproduktionen i danmark og vertical farming med eksperternes viden samt viden fra den 

virkelige verden.  

 

3.3 TSA 

Da et fokus i projektet  også omhandler den moderne teknologi vertical 

farming, vil Trin-modellen fra TSA også kunne bidrage med en bedre forståelse af hvordan 

vertical farming fungerer. Mere præcist er det under trin nr. 6, kaldet “Drivkræfter og 

barrierer for udbredelse af teknologier”, at modellen fra Everett Rogers kaldet “Model for 

diffusion of innovation” ligger. Denne model vil gruppen gøre brug af i analyseafsnittet, til at 

få et bedre indblik i hvad vertical farming er, og hvordan gruppens designløsning kunne 

komme til at se ud i virkeligheden. Dog vil analyseafsnittet fokusere på de to første trin, 

hvorefter gruppen vil bruge de tre sidste trin som udgangspunkt i perspektiveringen.  

 

 For at opsummere, vil opgavens hovedfokus af fag være Design og Konstruktion. 

Derefter vil STS supplere med interview teori, og modellen “sporafhængighed og 

sociotekniske systemer” vil blive brugt som et springbræt i diskussionsafsnittet. TSA vil også 

være et supplerende fag, og modellen “diffusion of innovation” skaber et udgangspunkt for 

analyse- og perspektiveringsafsnittet. Alle modellerne vil blive præsenteret med et billede i 

næste afsnit “Teori og metode”.  



17 

4.0 Metoder: 

Dette afsnit vil redegøre og fremlægge et billede for de individuelle metoder der er 

blevet brugt i projektopgaven. Derudover vil afsnittet fremlægge teori fra “ReGen Villages” 

og TSA’s “sporafhængighed”, samt redegøre for hvordan teorierne hænger sammen med 

denne projektopgave;   

 

4.1 Den abduktive forskningsstrategi.  

Nu til anvendte metoder. Først starter vi med de metoder som hører ind under Design 

og Konstruktion. Som nævnt tidligere bruger gruppen to underordnede metoder;  

 

Figur 1. Den abduktive forskningsstrategi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskningsstrategien kaldes også “slutningen til den bedste forklaring”, og med det 

menes der at man må antage en kvalificeret løsning til et givent problem. Ordet abduktion, 

og tankegangen der følger med, oprinder fra den amerikanske filosof Charles Peirce. Han 

startede med en undren der blev til et behov, til et muligt design og til sidst en konklusion. 

(Figur fra Jan Pries Heje og Grosen oplæg) 
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4.2 Den dobbelt-halede fisk.  

 

Figur 2. 

Den dobbelt-halede fisk 

fungerer både som en 

skabelon for strukturen af 

dette projekt, samt et værktøj 

til vurdering af empiri.  

 

I dette projekt har vi fulgt 

fisken således;  

Til start i den første hale spørger vi os selv om problemet er interessant, og derefter 

indskrænker vi det til en problemformulering og arbejdsspørgsmål. Nu åbner vi op til fisken 

midte, hvor vi indsamler empiri, teori og metoder som er relevante for projektet. Der 

bearbejdes ud fra midten en redegørelse, analyse og diskussion. Til sidst i den anden hale, 

kan man nu konkludere problemformuleringen, og lave en perspektivering af fremtiden for 

projektet. (Figur fra Jan Pries Heje og Grosen oplæg). 

  

4.3 Cognitive color mapping. 

I Design og Konstruktion har vi to overordnede metoder;  

Når man designer et produkt på baggrund af et problem, er cognitive color mapping (CCM), 

en metode som kan anvendes. Metoden er beskrevet af John Venable i 2014. Metoden bruges 

til at skabe et overblik over hvad der ligger til baggrund for den uønskede effekt, og hvilke 

implikationer og konsekvenser problemet kan have. 

Man starter med at skrive den uønskede effekt eller problemet i midten af et papir 

eller på et whiteboard. Det skal være nemt at slette ting igen. Derefter skal man komme på 

alle de ting som kan føre til problemet samt hvilke implikationer ens problem har eller kan 

have i røde bobler med maks. 10-12 ord. Man kan yderligere udvide årsagerne til problemet 

samt implikationer og skrive hhv. årsager til årsagerne samt hvilke flere implikationer som det 
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første sæt implikationer kan forårsage. Man bruger pile til at vise hvilke bobler som hænger 

sammen, og pilene skal altid kun føre en vej (Venable 2014). 

Efter denne fase kan man begynde at vende boblerne om til det modsatte og skifter 

farven fra rød til grøn. På den grønne side skal man bruge verber i bydeform. Eksempelvis 

ændres "poor kundeservice…" til "improve poor kundeservice". Hermed ændrer man en 

negativ boble til noget som kan lede til et ønsket resultat. Ud fra det vendte CCM kan man 

udlede et bud på et design, ved at vælge hvilke bobler man gerne vil arbejde med (Venable 

2014). 

4.4 Design Thinking (Brown 2008): 

Alle designprojekter går igennem det som kaldes de 3 i’er. Hvert af i’erne er en overordnet 

fase i designprocessen og designprocessen kan gentages. under hvert af i’erne er der flere 

forskellige faser. Den første fase er Inspirationsfasen; statistik og data samles, således at der 

kan sættes rammer for problemet som skal løses. Den næste fase er ideationsfasen; 

udarbejdelse af et designforslag påbegynder, i denne fase arbejdes der med prototyper som 

også skal testes og evalueres på. 

Det kan både være designeren 

og “end-useren” som tester og 

evaluerer. Den sidste fase er 

Implementationsfasen; de 

bedste aspekter fra 

prototyperne samles i et 

produkt, som bliver det 

“endelige produkt”. Herefter kan 

designet evalueres og eventuelle 

problemer ved designet kan 

løses ved at starte processen 

forfra (Brown 2008).   

 

Figur 4: De 3 i’er (Brown 2008) 
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4.5 Trinmodel Modellen - Model for diffusion of innovation.  

I TSA arbejder vi med trinmodellen der er delt op i 6 trin. På det sjette trin introduceres 

“Model for diffusion of innovation” (Everett Rogers 1995);  

Modellen bruges til at vurdere ny teknologi, altså innovation, og analysere teknologiens 

potentiale i samfundet. Modellen består af 5 dele, dog har gruppen besluttet kun at arbejde 

med de første to dele “Knowledge” og “Persuasion”. Denne beslutning er taget på baggrund 

af hvad gruppen ser mest relevant i modellen, da de næste 3 dele hovedsageligt diskuterer 

en realistisk implementation af innovationen. 

 I første del kaldet “knowledge” analyserer vi de bagvedliggende faktorer for 

innovationen. Vi spørger os selv hvordan man gjorde førhen, samt hvilke normer og 

socioøkonomiske aspekter der findes på området. I anden del kaldet “persuasion”, 

analyserer vi de forskellige muligheder og begrænsninger som innovation skaber. Fordele og 

ulemper? Kan produktet prøves af? Hvordan prøver vi det af? Analyserende spørgsmål, som 

disse vil i anden del, give gruppen mulighed for at spejle den “fremtidige svinegård” i 

innovationsteori, og undersøge om ideen holder eller ej.  

De sidste tre trin har til formål at se om den nye teknologi bliver accepteret eller får 

afslag, og herefter hvordan teknologien kommer til at udvikle sig i fremtiden. 

4.6 Det semistrukturerede interview  

Gruppen har ført to interviews med udgangspunkt i interview teori fra Steinar Kvale 

og Svend Brinkmann (2009). Det semistrukturerede interview, starter med et givent emne 
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fra intervieweren. Derfra er samtalen dog ikke bundet af nogle bestemte spørgsmål, men fri 

til at gå alle retninger. Typisk indenfor det givne emne.  

Yderligere bruger Kvale og Brinkmann begreber som objektivitet og validitet til at 

beskrive det gode kvalitative interview. Det betyder at man skal lade den interviewede tale 

for sig selv, og ikke have alt for mange ledende spørgsmål. Dermed har man tillid til hvad 

man undersøger, og kan se om projektets tese kan stå på egne ben. 

Sidste begreb som gruppen fokuserer på i metoden er refleksiv objektivitet. Dette 

betyder at foretage et objektivt interview, men med en refleksion om hvad den nye viden 

kan bruges til.  
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5.0 Teori:  

5.1 ReGen Villages som teori 

“ReGen Villages” (effekt.dk/regenvillages) er et design selskab, der arbejder med moderne 

teknologier såsom vertical farming, for at skabe fremtidens byer. ReGen Villages fokuserer på 

bæredygtige designløsninger af huse, lejligheder, hele byer og offentlige pladser. Med 

integreringen af moderne teknologier i arkitektur af alle former, forsøger ReGen Villages at 

imødekomme fremtidens problemer, som over-populationen, større urbanisering og 

klimakrisen.  

 Herunder er ReGen Villages meget bevidste omkring landbrugets del af problemerne, 

og designer huse og byer, der med drivhuse og solceller er selvforsynende. Fokuset på vertical 

farming er også stort, og de bruger argumentet at landbrug forurener for meget, og moderne 

teknologi kan løse det.  

ReGen Villages anerkender også at der skal politiske tiltag til at løse de store 

udfordringer, men at deres designløsninger er med til at “lette byrden”.  

 

 James Ehrlich grundlagde ReGen villages, som nu arbejder sammen med det danske 

designfirma “Effekt”. Sammen skaber de bæredygtige byer på dansk land. Det er teorien om 

den bæredygtige by, som gruppen er blevet inspireret af i dette projekt. Gruppen vil arbejde 

videre på denne teori og undersøge om man kan implementere nogle af deres idéer på en 

svinegård.  

5.2 Sociotekniske systemer og sporafhængighed 

Et socioteknisk system kan beskrive forholdet mellem produktion og forbrug. 

Baggrunden for et socioteknisk system dannes af teknisk viden, produktionsstrukturer, 

brugerpraksis, regulering, kultur og symbolik. Alle disse er aktører i sig selv og er med til at 

fastholde de andre aktører i det sociotekniske system. Af denne grund er sociotekniske 

systemer sporafhængige. Et andet aspekt af de sociotekniske systemer; da det netop er 

sporafhængigt skaber det en governance struktur som styrer teknologiudviklingens retning. 

Dette kaldes teknologiske spor eller trajectories (Kemp & Loorbach 2006). 
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Som tidligere beskrevet er sociotekniske systemer sporafhængige. Sporafhængighed 

beskriver et system hvor aktørerne afhænger af hinanden for at systemet fungerer. Det vil 

sige at i et sporafhængigt system kan der ikke ændres på en aktørs basisfunktion uden at 

systemet falder sammen, og omvendt kan en aktør som ikke passer ind i systemet ikke tilføjes 

uden at systemet tilpasses (Geels 2004). 

  Figur 1: Multi-level Model (Geels 2004) 

Multi-level modellen illustrerer hvordan der sker ændringer i et socioteknisk regime. 

Det foregår på den måde at ændringer i omverden presser sociotekniske regimer, dette er 

kaldet et ”windows of opportunity”. Dette kan teknologiske nicher, udnytte og dermed 

påvirke de sociotekniske regimer og dermed være med til at ændre eller skabe nye 

teknologiske trajectories. Teknologiske nicher er områder hvor ny teknologi skabes på særligt 

beskyttede præmisser således de ikke påvirkes af nuværende sociotekniske regimer. Det er 

vigtigt at det sociotekniske system tilpasses således at nye teknologier kan blive en del af det 

sociotekniske system (Geels 2004).  

Aktørerne i systemet kan godt optimeres uden der sker en ændring på systemet men 

optimeringen kan ikke påvirke aktørens basisfunktion da det ellers ville kræve et større 

indgreb i systemet. Det vil sige at hvis en aktør skal have ændret sin basisfunktion skal 

samtlige aktører i systemet også ændres for at tilpasse systemet til den ændrede 
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basisfunktion for at systemet kan virke igen. Dette kaldes en systeminnovation. Der findes 4 

forskellige typer af forbedring, systeminnovation er en af dem. I denne type af forbedring 

ændrer man flere af aktørernes fundamentale funktioner i systemet for at opnå det ønskede 

resultat. Dette er den mest tidskrævende af alle 4 typer af forbedring men det er samtidig 

også den type med det største forbedringspotentiale (Søndergård et al. 2007).  

De andre typer af forbedring 3 er: 1: Re-design, som er den med det laveste 

forbedringspotentiale og mindst tidskrævende. 2: Funktionel innovation har et større 

forbedringspotentiale, men er mere tidskrævende.3: Systemoptimering har det største 

forbedringspotentiale, men er også mest tidskrævende. Disse 3 øvrige typer af forbedring 

ændrer ikke på aktørernes basisfunktion (Søndergård et al. 2007). 
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6.0 Empiri:  

I dette afsnit vil gruppen fremlægge hvad en vertical farm er, og hvilke typer af dem der findes. 

Herefter vil afsnittet redegøre for hvordan man opdrætter svin, og til sidst hvor meget CO2 

en dansk skov optager. Disse emner bliver redegjort med hensigten om at fremlægge den 

nødvendige viden til baggrund for at designe et produkt.  

 

6.1 Vertical farming og hydroponics 

Vertical farming, som før nævnt i begrebsafklaringen, henviser til praksissen at dyrke afgrøder 

vertikalt, altså opad. Dette er ikke noget nyt koncept, da både vertical farming og hydroponics 

kan spores tilbage til babylons hængende haver (Folds 2018.). Men med den stigende 

problematik vedrørende det absurde pladsbehov som moderne agrikultur nødvendiggør, 

bliver metoden mere og mere attraktiv.  

 

Traditionelt landbrug, også kendt som geoponics kan i følge AlShrouf (AlShrouf, Ali 

2017), defineres som praksissen at dyrke afgrøder i jorden, og i åbne forhold. Her skal der 

tages hensyn til naturlige fænomener som luften, vejret og hvor gødning og andre nødvendige 

midler benyttes for at høsten kan forekomme. Geoponics har en lang række negative effekter 

på miljøet, f.eks. at der skal bruges store mængder plads og dermed store koncentrationer af 

gødning og sprøjtemidler som pesticider. Nødvendigheden for meget plads betyder at 

naturlige områder som regnskove bliver eroderet så traditionelle marker kan plantes, og 

denne tendens vil kun blive ved med at stige, da efterspørgslen på afgrøder stiger med jordens 

befolkning. Dog er det muligt at bruge geoponic i en vertical farm.  

 

Soiless farming er et dyrkningssystem, der eliminerer nødvendigheden af jordbrug. 

Afgrøder dyrkes i stedet i næringsholdigt vand. Soiless farming egner sig perfekt til vertical 

farming og er også den mest udbredte dyrkningsmetode hertil. (AlShrouf, Ali 2017) 

 

Soiless farming kan inddeles i tre primære metoder. Hydroponics, Aeroponics og 

Aquaponics, men for alle 3 metoder bliver hydroponics brugt som et slags paraplybegreb, 
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selvom hydroponics også henviser til en specifik metode i soiless farming. Disse metoder 

benytter alle sammen næringsrig vand til at gøde planterne, men differentiere sig i hvordan 

systemerne specifikt fungerer. AlShrouf, Ali 2017) 

 

6.1.1 Hydroponic  

Hydroponic systemer bliver afgrøderne placeret i et gromedie eller næringsopløsning, med 

tilsatte næringsstoffer. Hydroponics benytter sig kun af vand og vandbaseret gødning og 

behøver ingen pesticider, da afgrøderne dyrkes i kontrollerede forhold. 

 

6.1.2 Aeroponics  

Aeroponics kan forstås som en slags undergren af hydroponics, men i modsætning til 

hydroponic systemet bliver der ikke brugt noget gromedie. I stedet er afgrøderne suspenderet 

i luften, og en næringsrig tåge bliver i intervaller sprøjtet på afgrøderne.  

 

6.1.3 Aquaponics 

Aquaponics er den sidste type soiless farm, og denne teknik introducerer aquakultur, altså 

dyrkning af havdyr, som gødning til systemet. Systemet fungerer på et integreret forhold 

mellem havdyr og planter, hvor fisk i en stor fisketank gøder hele systemet naturligt gennem 

deres afføring. Fisketanken er forbundet til alle afgrøderne, og det gødet vand bliver 

transporteret igennem systemet. Afgrøderne fungerer som et naturligt filter og vandet sendes 

tilbage til tanken. Mikrober opstår fra afføringen og omdanner ammoniak til nitrit og derefter 

nitrat som fungerer som gødning til planterne. Dette system simulerer en naturlig proces, og 

eksisterer på sammenspillet mellem havdyr og plante. (AlShrouf, Ali 2017) 

 

I hydroponics skelner man mellem åbne og lukkede systemer. Skellet henviser til 

hvorvidt komponenter i systemet skal tilføres direkte til planterne. Hydroponics der benytter 

et gro-medie er som regel et åbent system, da næringsstoffer skal tilføres vandet af en 
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tredjepart. Aquaponics er som regel et lukket system, da vandet eksisterer i en konstant 

cyklus og næringsstoffer, samt filtrering sker naturligt gennem systemet. Den primære fordel 

ved lukkede systemer er effektiviseringen af vandforbrug og nærings forbrug. Gruppen har 

besluttet at inkorporere aquaponics i designet af den fremtidige svinegård, da det vægter høj 

interesse, simulerer et naturligt system. (AlShrouf, Ali 2017) 

 

6.2 Algefarme  

En vigtig faktor er, hvorfra de forskellige farme får den tilstrækkelige energi til at dyrke 

afgrøderne. De lukkede systemer kræver nemlig strøm til at holde temperaturer på en 

konstant grad. LED-lysene, der erstatter sollyset og for planter til at gro, er også en stor 

forbruger af strøm. Derfor har fremtidens svinegård en algefarm der skaber bæredygtigt 

energi i form af naturolie.  

 

Der findes rigtig mange forskellige typer af alger, men fællesnævner for næsten alle 

er, at de kan findes i vand. Alger skal bruge meget få ting for at lave fotosyntese - vand, lys, 

CO2, nitrogen og fosfor. (Rams et al. 2008) De har også en stor tolerance for forskellige 

temperaturer og PH-værdier. 

 

Generelt kan alger deles op i to kategorier – mikroalger og makroalger. Mikroalger er 

meget små, som navnet hentyder, men kan vokse meget hurtigt. De fleste typer af mikroalger 

vokser så hurtigt, at de kan nå at fordoble deres biomasse på en dag, de har en størrelse 

mellem 2 mikrometer og 5 millimeter, og indeholder mange proteiner og lipider, hvilket er 

fedtstoffer.   

Mængden af lipider i en mikroalge udgør 15-77 % af algens tørvægt. (Jensen, P. D. og 

Bruhn, A. 2008). De smager ikke godt, og derfor bliver mikroalger kun spist af mennesker, når 

de bliver brugt som kosttilskud. Omvendt bliver de tit brugt som foder til dyr – ofte fisk. De 

resterende procent af tørvægten er kulhydrater og protein. 

 

Makroalger er flercellede organismer, som for eksempel tang. De fleste typer kan 

spises af mennesker og bliver f.eks. brugt i sushi samt andre retter. Ligesom mikroalger, kan 
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makroalger også spises af dyr, dog er der færre proteiner og flere kulhydrater i dem og bruges 

derfor ikke lige så ofte. De bliver et sted mellem et par millimeter og op til 30 meter høje, 

hvilket er langt større end mikroalger. En fordel ved makroalger er, at de vokser hurtigt, dog 

ikke helt lige så hurtigt som mikroalger. Makroalger indeholder høje mængder af kulhydrater, 

og kan derfor forgæres og laves om til bioethanol, hvilket kan bruges som biobrændsel. 

 

Der findes to metoder som oftest bruges til at dyrke alger; Den første er et åbent 

anlæg, som en dam eller et bassin, hvor algerne produceres under vand. Det er en gammel 

metode, og gennem tiden har man prøvet at effektivisere dette - nu produceres de oftest i 

store, aflange bassiner, som til en vis grad ligner væddeløbsbaner. Af denne grund bliver de 

også ofte kaldt ’raceways’.  

 

Algerne vokser under vandet, og optagelsen af sollys er derfor begrænset. Det er kun 

de øverste par centimeter af vandet som får nok lys til at algerne kan gro. På grund af dette, 

kræver raceways store mængder plads, til at fungere optimalt og fylder ofte kæmpe arealer 

for at få nok sollys til at algerne kan gro. Algerne i bassinerne bliver også meget nemt 

kontamineret. Da bassinerne er åbne og ofte står udenfor, er det normalt at bakterier og 

andre typer alger bliver blandet sammen med algerne i bassinet.  

 

Den anden metode som bruges til at gro alger, er et lukket fotobioreaktor-system. Det 

vokser ikke under vand på samme måde som i raceways, men algerne ligger i stedet i rør 

enten vandret eller lodret og optager energi fra LED-lys i stedet for sollys. Modsat raceways, 

fylder fotobioreaktorer langt mindre, da de kan dyrkes vertikalt. Vandet som algerne ligger i 

bliver pumpet rundt med CO2 og rørene er helt lukkede, så muligheden for kontaminering 

med bakterier mindskes så meget som muligt. Det er dog svært at holde vandet helt rent og 

frit for uvelkomne bakterier på den lange bane, hvis der ikke holds styr på hygiejnen, og derfor 

er det vigtigt at systemet og området omkring holdes fuldstændigt sterilt. (Jensen, P. D. og 

Bruhn, A. 2008) 

 

I forhold til raceways, giver fotobioreaktorer meget større kontrol over produktionen, 

da forholdene kan kontrolleres og næringsstoffer kan pumpes rundt. Bioreaktorer er dog 

generelt dyrere at sætte op og vedligeholde af denne grund.  
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Ifølge Johnny Rasmussen fra Dansk Gartneri Teknologi (DGT), er der en stor fordel ved 

opskaleringen af bioreaktorere: ”… jo større det er så vil det bruge mere strøm, men det er 

samme installationsomkostning. Jeg har lagt mærke til om vi laver en lille installation så skal 

alt klima ind vi kan styre det. Altså alle de tekniske ting fra os så pakken bliver næsten den 

samme, om du starter en lille produktion på lad os sige 200 kvadratmeter i en kælder eller som 

du starter en på 10.000 kvadratmeter så er det næsten det samme som vi leverer af 

klimastyring.”. (Johnny Rasmussen 2021). Selve styringen af systemet er ifølge Rasmussen 

samme pris, uanset om man har en lille eller stor produktion og det kan derfor være 

fordelagtigt og hurtigere betale sig hjem at have en større produktion. 

 

Udbyttet af alger kan i de fleste tilfælde være langt større end udbyttet af de andre 

typer afgrøder som ofte bruges til biobrændsel. Som tidligere nævnt, indeholder alger mange 

lipider og kulhydrater, og det er lige præcis dem, som kan omdannes til biobrændsel. Der 

bruges alkohol til at omdanne dem, og af økonomiske årsager bliver der oftest valgt den 

billigste type alkohol, hvilket er metanol. Metoden til at omdanne alger til biobrændsel er den 

samme som ved andre typer afgrøder, og er derfor en metode som er blevet brugt i mange 

år og forsket meget i. Olien fra afgrøderne kan i sig selv ikke bruges direkte som biobrændsel, 

da de indeholder urenheder. Alkoholen bliver brugt til at skabe en kemisk ændring, som gør 

at disse urenheder bliver fjernet og afgrøderne bliver til rent biobrændsel. (Rams et al. 2008). 

På grund af klimaforandringerne er der fokus på at udfase fossile brændstoffer og kul – 

biobrændsel kan erstatte disse og bruges som energikilde i stedet. Da algerne som bruges i 

biobrændsel optager meget CO2 mens de vokser, er de langt mere klimavenlige end fossile 

brændstoffer, og derfor er der fokus på at bruge biobrændsel i stedet for.  

 

6.3 Svineproduktion 

Svin spiser rigtig meget mad. Afhængigt af størrelsen og alderen på dem, kan voksne 

svin spiser mellem 2,3 kg og 3,5 kg - dog spiser almindelige slagtegrise omkring 2,3 kg mad 

om dagen. (Åbent Landbrug, 2021) De kan spise mange forskellige ting, dog består 

størstedelen af deres mad oftest af korn og sojaskrå, og der suppleres med vitaminer og 

mineraler. Da vores svin skal være økologiske, skal deres foder også være 100 % økologisk, 
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hvilket vil sige at ingen GMO’er eller pesticider er tilført foderet. Grise har et naturligt behov 

for at rode i jorden efter deres foder, og det er derfor et krav for økologiske grise, at de skal 

kunne have mulighed for at gøre dette. Derfor bliver der også givet græs, hø, rodfrugter eller 

andre typer af grovfoder, som svinene kan rode efter. 

Egentlig kan svin spise næsten alt. De bliver på nogle gårde også fodret majs, havre, 

sukkerroer og lignende afgrøder. Hvad de spiser, kan afhænge af visse faktorer - for eksempel 

årstiden og svinets alder. 

Der findes også vildsvin i naturen som spiser vilde planter, regnorme, frøer og endda 

fugle. (Åbent Landbrug, 2021) Dog bor langt de fleste svin på gårde. Her lever de i en 

indendørs grisestald og udendørs indhegning sammen med andre svin hvor de kan gå frit 

rundt. Økologiske svin skal som minimumskrav have 1,3 meters plads og ”permanent adgang 

til det fri” (Fødevarestyrelsen, 2021), altså mulighed for at gå udenfor grisestalden når de har 

lyst - dog kun fra 15. april til 1. november. Det er ikke et krav i vinterperioden eller når der er 

særligt dårligt vejr, da det under disse omstændigheder alligevel er sikrere for svinet at være 

indendørs.  

 

I Danmark bruges der rigtig meget plads på dyrkning af mad. Faktisk bliver over halvdelen af 

alt areal i Danmark brugt til landbrug. Der bliver ifølge data fra ”Åbent Landbrug” brugt ca. 60 

af Danmarks areal på landbrug og dyrkning af afgrøder. Det land, som ikke bruges til landbrug, 

består for det meste af skovområder, som udgør 14,5 %, lysåbne områder som enge og heder, 

som udgør 8,7 %, og ”byer, veje og øvrige infrastruktur-anlæg” som udgør 12,1 %. (Åbent 

Landbrug, 2018) Af alt det areal, som bruges til landbrug, fylder foder til husdyr hele 79,8 %. 

Med ’foder til husdyr’ menes der afgrøder som normalt bliver dyrket med det formål at fodre 

dyr - det er for eksempel korn, roer og majs. Der bliver ikke dyrket meget soja i Danmark, og 

det er fordi det er nemmere for landmænd af få det importeret fra udlandet. Der er dog en 

masse negative konsekvenser ved dette: det har en stor økonomisk omkostning og der holdes 

ikke kontrol med, om de udenlandske arbejderes rettigheder bliver overholdt. Samtidig er det 

dårligt for klimaet på grund af drivhusgasser der bliver udledt fra transporten og på grund af 

rydning af naturarealer som bruges til dyrkning. (Åbent Landbrug, 2018) Importen af soja fra 

udlandet stiger hvert år. I 2015/2016 blev der importeret omkring 1,7 mio. tons sojakager, 

hvilket er sojabønner som er presset i en form. De kommer oftest fra Argentina og lignende 
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varme lande. Det er oftest på grund af det danske klima at der ikke bliver produceret soja i 

Danmark, simpelthen fordi her ikke er varmt nok året rundt. Det er heller ikke sikkert der ville 

være plads, da der ifølge Åbent Landbrug bliver brugt hvad der svarer til over omkring 31 % 

af Danmarks landbrugsareal på produktion af soja i udlandet (Åbent Landbrug, 2018) 

6.3.1 Vinterhvede 

 Vinterhveden er i følge “landbrug of fødevarer” den mest dyrkede kornsort i Danmark. 

Kornsorten bruges især til dyrefoder, og er blevet den mest hyppigt brugte på grund af det 

store udbytte man får ved høst. Vinterhveden sås i september og høstes året efter i august, 

hvor man for et udbytte på omtrent 8 ton pr. hektar.  

 

6.3.2 Sukkerroen 

Som nævnt tidligere, har svin en naturlig trang til at rode efter føde i jorden. 

Rodfrugter er den primærer kilde til denne trang. Ifølge artiklen “Sugar beets may offer feed 

alternative boost young pigs gut health” (2016) af Einstein-Curtis, har sukkeret og fibrene i 

sukkerroerne en positiv effekt på svinenes tarmsystemer. Derudover fremlægger artiklen at 

den mængde korn sukkerroen erstatter i et svins diæt, ikke påvirker svinets endelige størrelse.  

6.3.3 Soja 

En anden vigtig faktor i svinets kost er mængden af proteinrigt foder. Den plante mest 

hyppigt brugt som proteinfoder er sojabønnen, der importeres fra Sydamerika. Ifølge 

rapporten ”Sådan ligger landet” (Holmstrup et. al. 2017, side 11) er sojabønnen i stigende 

efterspørgsel, og en af de store syndere når det angår klimaaftryk. Herunder indgår rydning 

og opdyrkning af regnskov, og derefter at transportere sojabønnen fra sydamerika til 

danmark. Rapporten konkludere også at det hovedsageligt er svineproduktion der importere 

bønnen, og hvis man kan gro et alternativt protein i Danmark ville det sparer store mængder 

klimaaftryk. Dyrkningen af sojabønnen i Danmark ville kræver et lukket system med 

kontrollerede varmegrader. En aquaponic farm kunne derfor være en mulig løsning.  
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6.4 Skov 

Som de fleste ved, optager træer CO2. For at løse nuværende klimaproblemer, er det 

en del af løsningen af bevare nuværende træer ved ikke at fælde dem, og ved at plante flere. 

Der er de sidste par årtier blevet fældet og afbrændt kæmpe mængder træer, specielt i 

udlandet, for at gøre plads til dyrkning af afgrøder. I Danmark gøres der meget for at bevare 

skovarealer, og det er en målsætning at de nuværende 15 % af landets areal som er skov, skal 

øges til 20-25 % inden dette århundrede er slut. Ifølge Hedeselskabet vil det have en masse 

positive effekter at plante flere skove: det vil styrke biodiversiteten, potentielt sikre kvalitet 

af drikkevand og optage CO2 via fotosyntese. Selskabet antager også at omtrent 1 hektar skov 

optager 10 tons CO2 årligt (Hedeselskabet, 2021). 

Delkonklusion 

Gruppen har i afsnittet redegjort for relevant empiri, der skal danne grundlag for 

resten af opgavens formål. Der er blevet fremlagt hvad vertical farming er og hvilke 

muligheder der er indenfor vertical farming. Altså hydroponic, aeroponic, aquaponics og 

algefarme. Derudover er der blevet fremlagt information omkring svineproduktion, især hvad 

svins kost består af, og hvilke afgrøder gruppen har vil fokusere på i projektet. Til sidst er der 

blevet redegjort for, hvordan rejsning af skov er en løsning til klimaudfordringerne.  
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7.0 Analyse afsnit 

I dette afsnit vil gruppen bruge metoden “problemkort” (cognitive color mapping). Det brugte 

problemkort blev udarbejdet af gruppen i Design og Konstruktions eksamen i november. 

Efterfølgende vil gruppen analysere problemkortet med en hensigt om at identificere mulige 

løsninger og udfordringer i dansk svineproduktion. Herefter vil de potentielle løsninger blive 

præsenteret. Yderligere vil dette afsnit undersøge om vertical farming kan være en 

designløsning til en mere bæredygtig svinegård. Dette spørgsmål vil vi analysere ved hjælp af 

modellen Diffusion of Innovations to første faser kaldet “Knowledge” og “Persuasion”. Til sidst 

vil afsnittet præsentere beregningerne bag den fremtidige svinegårds forskellige elementer. 

Såsom Aquaponic farm- til dyrkning af vinterhvede og sojabønner, samt geoponic farm til 

dyrkning af rodfrugter.  

7.1 Cognitive color mapping 

 Et problemkort kan illustrere de bagvedliggende problemer og løsninger i et erhverv. 

I dette tilfælde svineproduktionen, hvor gruppen i november allerede udviklede et 

problemkort til netop denne hensigt. Her ses første del af af kortet, hvori gruppen har 

analyseret svineproduktionens problemer:  

Figur 1: Problemkort fra Design og Konstruktions eksamen.  
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Boblen i midten er det overordnede problem, altså konstateringen at 

svineproduktionen ikke er bæredygtig. I de individuelle små bobler ses der punktummer i 

foran det første ord. Ordet før punktummerne kan erstatte det første ord efter 

punktummerne. Det første ord  beskriver problemet og ordet som kommer efter 

punktummerne beskriver løsningen. I Boblerne nedenunder konstateringen er de 

bagvedliggende årsager til vores problem. Her finder vi ting som “Brugen af pesticider til 

dyrkning af foder” og “Meget areal til dyrkning af foder”. Vi kan så dykke længere ned, og se 

hvad der ligger bag brugen af pesticider. Nemlig at det konventionelle landbrug er afhængige 

af pesticider, for at opretholde mængden af afgrøder, ved at beskytte dem mod insekter. Det 

store brug af areal til foder er en konsekvens af, at vi i danmark producere mange svin.  

Nu til boblerne der er placeret over konstateringen. Her har gruppen til Design og 

Konstruktions eksamen spurgt dem selv “Hvad er effekterne af vores konstatering?”. 

Boblerne viser blandt andet “øget nitratudvaskning i jorden” og “færre skove i Danmark”. 

Ligesom før, kan vi kigge videre på hvilke effekter dette resulterer i. Nitratudvaskning i jorden 

forøger forureningen i kyst- og grundvand. Effekten af dette (selvom problemkortet stopper 

her) er, at rent drikkevand bliver sværere at finde, og at dyr og planter nær kyster ikke kan 

leve der mere. Lad os tage den næste. “Hvad er effekten af færre skove i Danmark”? Ifølge 

problemkortet er effekten at biodiversiteten falder, dog kan man også spekulere om færre 

skove ikke også resultere i mindre optagelse af CO2. Man kan analysere effekterne af 

problemerne yderligere, dog stopper vi her, for nu at kigge på løsningerne.  
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Problemkortet er nu blevet vendt til løsninger og ser her ud; 

Gruppen kan nu analysere, ud fra det vendte problemkort (fra Design og Konstruktions 

eksamen), hvilke effekter skal en bæredygtig svineproduktion kunne skabe.  Hvis en 

vertical farm kan gro foder til avlsdyr i et lukket system, ville det afskaffe behovet for 

pesticider. Ifølge Johnny Rasmussen (bilag 2, spørgsmål 13) fra “Dansk Gartneri Teknologi” er 

det teoretisk muligt at dyrke alt i hydroponics, det er blot et spørgsmål om økonomi og plads. 

Dette leder os videre til pladsbesparelse. Ud fra problemkortet kan vi se at en bæredygtig 

svineproduktion ville skabe mindre plads til dyrkning af foder på marker, og dermed mere 

plads til skov. Yderligere ville en bæredygtig svineproduktion også reducere det CO2 aftryk 

som importeringen af sojabønner har.  

Vertical farming kan være den teknologi, der kan skabe disse løsninger. Da vertical 

farms bruger mindre plads på samme mængde afgrøder som konventionelt landbrug 

anvender. Derudover kan man i teorien dyrke sojabønner i vertical farms hvilket fjerner 

behovet for at importere afgrøder.  

Der er altså mange gode grunde til at dyrke foder i hydroponics. Bedre udnyttelse af 

plads, mindre CO2 aftryk, ingen GMO’er eller pesticider er nødvendige, da hele dyrknings- 

processen foregår i et lukket system. Det vil sige at økologisk foder er et garanti i en vertical 

farm. Derudover konkluderer rapporten” comparison between growing plants in hydroponic 

system and soil based system”  i 2018, at planter dyrket i ”hydroponic systems” gror hurtigere 

end planter fra konventionelt landbrug. Rapporten er endnu en grund til at gruppens design 
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“den fremtidige svinegård” hovedsageligt dyrker afgrøder i hydroponic farms, og mere 

præcist aquaponic farms hvilket er en underkategori. Planter gror generalt bedre og hurtigere 

i aquaponic farms, end de gør i konventionelt landbrug. Udbyttet på den fremtidige svinegård 

vil være pålideligt, da de lukkede systemer ikke bliver påvirket af årstider, modsat 

konventionelt landbrug.  

7.2 Diffusion of innovation  

Ud fra problemkortet kan vi se de potentielle positive effekter en bæredygtig 

svineproduktion ville kunne have for samfundet. Vi kan nu undersøge om teknologien 

“vertical farming” er en mulig designløsning, til at skabe en bæredygtig svineproduktion. Til 

det bruger vi modellen “Diffusion of innovation” til at analysere vertical farming, og den 

fremtidige svinegårds potentielle rolle i landbruget og samfundet. Yderligere er hensigten for 

brugen af denne model at kortlægge elementerne omkring vertical farming og 

svineproduktion.   

Modellen ser således ud;  

  7.2.1 Forudliggende betingelser 

Som beskrevet i semesterbindningen analyserer vi de to første skridt “Knowledge og 

Persuasion” samt “prior conditions”. Vi kigger nu på “prior conditions” altså forudliggende 

betingelser, for at danne en baggrundsviden til brugen af modellen;   

1. Forhenværende operationer:  
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I dette projekt har gruppen både undersøgt hvad vertical farming er, samt hvilke udfordringer 

dansk svineproduktion har. Vi starter med vertical farming, som er en relativ ny teknologi. 

Lige nu, produceres der mest forskellige former af salat til mennesker, og altså ikke dyrefoder. 

I forhold til svineproduktion, er faget præget af en kapitalistisk økonomisk tankegang, hvor 

man har specialiseret sig i at producere de største slagtesvin i de største mængder muligt.  

 

2. Hvilke problemer findes der?  

Som nævnt er vertical farming begrænset af hvilke former for afgrøder der gros. Det er nemlig 

i dag mest salat. Når det angår svineproduktionen, findes der mange problemer. Overordnet 

er industrien ikke bæredygtigt, hvilket betyder at CO2 aftrykket er for stort.  

 

3. Hvordan ses innovationen i vertical farming og svineproduktion? 

Vertical farming er en ny og successful teknologi, der bliver brugt overalt i verden på grund af 

de mange nye muligheder teknologien skaber. Dog har svineproduktionen ikke fulgt med 

tiden. Dansk svineproduktion er “godt” i en gammeldags forstand med mange store svin. Men 

hvis industrien skal overleve i en fremtid med øget fokus på bæredygtighed, er flere 

innovative teknologier nødvendige.  

 

4. Normer og traditioner i svineproduktionen. 

Normer bliver skabt af gentagelser og erfaringer, og da vertical farming er en ny industri 

vælger vi at lægge fokus et andet sted. Svineproduktionen derimod er et gammelt erhverv 

med massere af normer og traditioner. Teknologisk fremgang har fundet sted i industrien, 

dog er det ifølge artiklen “Mekanisering i dansk landbrug 1845-1920” (Søndergaard 2004)”, 

som navnet afslører, lang tid siden. Landbruget har fulgt med den teknologiske udvikling, dog 

har normerne og traditionerne ikke fulgt med. Økonomisk hensigt er det primære fokus for 

svineproducenter, hvilket spejler sig i normerne på svinegårdene. Normerne på 

konventionelle svinegårde er eksempelvis trængt plads for svinene, som lever hele livet 

indendørs i små båse. Disse forholds eneste mål er at opnå maksimal økonomisk profit. 
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7.2.2 Knowledge  

 Nu har vi analyseret forudliggende betingelser, herefter kan vi analyser den næste del 

af modellen som hedder “Knowledge” herunder “Characteristics of the decision making unit.” 

Altså hvilke karistika har vores målgruppe. 

  

1. Socioøkonomiske karistikaer: 

Gruppen har at gøre med danske svineproducenter, der ifølge Dansk statistik “ (Nørtoft 2019) 

tjener omtrent det gennemsnitlige i forhold til andre grupper af lønmodtagere. Dog fortæller 

artiklen os, at landbrugets gennemsnitlige indkomst svinger fra år til år, og altså ikke har en 

sat indkomst. Den enkelte landmands indtægt afhænger i stor grad af uforudsete variabler 

som verdens økonomi, politiske tiltag og kulturelle spisevaner. Landmanden er derfor mere 

udsat for sving i indkomsten end andre grupper af lønmodtagere.  

 

2. Personlige variabler: 

Landmænd har ikke samme form for sikkerhedsnet, som andre danske lønmodtagere. Da 

landmanden typisk arbejder selvstændig, hvilket gør ham afhængig af godt helbred. En 

uforudset personlig hændelse som en skade, der gør landmanden ude af stand til at arbejde, 

vil koste ham mere end lønmodtagere fra andre grupper.  

 

3. Kommunikations adfærd. 

Svineproducenterne i danmark hænger sammen gennem foreningen kaldet “Foreningen af 

Danske Svinekonsulenter” (FaDS). Her varetages og kommunikeres svineproducenternes 

interesser ud. Forretningsorienteret kommunikation fra den enkelte landmand foregår typisk 

gennem FaDS. Yderligere sælger den enkelte svineproducent typisk svinene til et 

distribueringsfirma. Der i dette tilfælde kunne være danish crown, som derefter sælger 

svinekødet videre til supermarkederne. Den enkelte landmand er som andre danskere også 

på sociale medier, og kan igennem dem dele fremgang og modgang på sin gård.  

 

 Nu har vi analyseret skridtet knowledge, og har dermed fået nok viden omkring 

svineproducenterne til at gå til næste skridt kaldet “Persuasion”. Dette skridt vil fokusere på 
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hvilke potentiale vertical farming har i svineindustrien. Vi stiller de fem spørgsmål fra 

underkategorien af persuasion kaldet “Perceived characteristics of the innovation”;  

 

7.2.3 Persuasion 

1. Relative fordele og ulemper:  

Fordele ved at have vertical farms er, at høsten er mere pålidelig. Der er ikke nogle variabler 

der kan ændre slut produktet, da alting kontrolleres. Derfor kan landmanden forudse præcist 

hvor stor en indtægt han vil have, og kan derfor have mere økonomisk frihed. Ulemperne ville 

være den dyre opstart samt at lære et nyt system til at gro afgrøder at kende. 

 

2. Kan vertical farming integreres i landbruget? 

Landbruget i dag har dyrer maskiner som majtærskere, og allerede eksisterende 

konstruktioner til deres behov. Der kan derfor være en økonomisk-orienteret tøven, ved 

implementeringen af ny teknologi. Da det vil gøre de eksisterende maskiner og konstruktioner 

ubrugelige. En anden udfordring af integreringen af vertical farming på gårde, vil være at 

landmændene skal lærer de nye teknologier at kende. En integrering behøver sandsynligvis 

politiske tiltag for at finde sted.  

 

3. Kompleksitet 

Vertical farming er kompliceret at forstå fra starten, da man skal have en viden omkring 

hvordan man gror afgrøder i vertical farms. Dog kan det hele automatiseres, og dermed 

kontrolleres relativt nemt. Det vil efter installationen være lige til at operere, og man kan 

endda få robotter til at styre varme og vand.  

 

4. Hvilke muligheder er der for afprøvning af “den fremtidige farm”? 

 Der findes gode eksempler, såsom Nordic Harvest, på hvordan vertical farming kan producere 

afgrøder i svære forhold på minimalt plads. Dog er metoden ikke udbredt i landbrug, så en 

afprøvning af “den fremtidige farm” ville kræve tid, penge og ekspertviden. Dog er dette 

muligt med korrekt politisk eller private tiltag.  
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5. Observation 

At få landmænds øjne op for vertical farming, ville kræve en succeshistorie der blev delt til 

andre landmænd, af en landmand. Det ville være den bedste måde, da de andre landmænd 

nemt ville kunne se sådan en farm på deres egen gård, hvis en lignende gård fik en vertical 

farm. Derfor ville den bedste måde at få omtale på, være at sørge for at det lykkedes en 

landmand at skabe en vertical farm, der virker og giver et godt udbytte. Rent praktisk kræver 

vertical farming store og høje bygninger, så fysiske præsentationer ville være til at se.  

 

 Nu vil gruppe fremlægge beregningerne på de afgrøder den fremtidige svinegård skal 

dyrke, og hertil algefarmen der skal producere strøm til gården.  

7.3 Beregninger for plads til forskellige afgrøder:  

For at opnå et realistisk element til den fremtidige svinegårds design, har gruppen 

lavet beregninger af hvor stor en mængde afgrøder de forskellige farme kan producere. Disse 

beregninger vil også danne baggrund for hvor store de forskellige elementer på fremtidens 

svinegård skal være. Herefter beregninger af hvor stor meget olie algefarmen kan producere. 

Til sidst i beregningerne konkluderer gruppen hvor mange svin gården ville kunne holde, og 

hvor meget skov man ville kunne plante på den sparede plads. 

 

Baggrundsviden før regnestykket:  

Ifølge “åbent landbrug” spiser et slagtersvin 2,3 kg dagligt. Det kan vi omregne til årsbasis: 

2,3*365=839.5 kg/år 

Ifølge ”Landbrug og fødevarer” dyrkes der om året 8 ton vinterhvede pr. hektar, og en 

vinterhvede gror til 120 cm.    

 

7.3.1 Aquaponic farme til vinterhvede 

Nu vil vi regne ud hvor meget vinterhvede de to aquaponic farms kan producere: 

Først regner vi ud hvor mange kvadratmeter (kvm) Aqua 1 har;   

Vi har 32 rækker. De er hver især 8 meter høje. 

Hver række er 23 m. lang, 3 m. bred. 
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Hver række består af 5 lag hvor der plantes hvede. 

  

Regnestykket: 

23*3=69 

69*5=345 

Der er altså 345 kvm. på en række. 

 

345*32=11.040kvm. 

Vi har altså 11.040 kvm. i hele ”Aqua 1.”   

  

Der gror 8 ton vinterhvede pr. hektar. 

11.040*0.8=8.832kg pr. år. 

  

11,040*8.000/10.000=8,832kg korn pr. år 

  

8832/839,5=10,5205 

 

Så cirka 10,5 svin kan altså brødfødes af vinterhvede fra Aqua 1. 

 

Aquaponics 2 hvede:  

Vi beregner nu hvor mange svin som kan brødfødes af Aqua 2: 

Vi har 34 rækker som enhver er 8 meter høje.  

hver af rækkerne er 18m lange og 3m brede. 

Hver række består af 5 lag. 

 

Regnestykket: 

Først skal vi beregne hvor mange kvm der er pr. række: 

18m*3m=54 kvm 

54 kvm*5=270 kvm 

Vi har hermed 270 kvm pr række. 

 

Herefter skal vi beregne hvor meget plads der er fordelt på alle rækkerne vi har i Aqua 2: 
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270 kvm * 34 = 9.180kvm 

Areal: 50*95=4.750kvm 

Vi ved der gror 8 ton vinterhvede pr hektar årligt fra ”Landbrug og fødevarer”, dvs at:  

10000kvm/8000kg = 0.8kg/kvm 

ud fra dette kan vi beregne kapaciteten af Aqua 2: 

0.8 kg/kvm*9.180 kvm=7.344 kg 

hermed ved vi at Aqua 2 kan gro 7.344 kg pr år 

Vi ved et svin spiser 2.3 kg dagligt ifølge åbent landbrug, hvilket vi tidligere beregnede var 

839.5 kg/år  

7.344 kg/839,5 kg = 8.75 svin  

Nu ved vi at Aqua 2 kan brødføde 8.75 svin årligt. 

 

Ud fra disse tal kan aqua 1 og 2 samlet producere: 

7.344kg + 8.832kg = 16.176kg  

Hermed kan de to aquaponic farme producere 16.175 kg årligt  

Herudfra kan vi beregne hvor mange svin vi kan fodre årligt udelukkende med de to farme: 

16.175 kg / 839,5 kg = 19,27  

Ud fra disse beregninger ved vi nu at vi kan brødføde 19,27 svin årligt kun vha. de to aquaponic 

farme.  

De to vinterhvede farme er et udgangspunkt for de andre farme, som vi nu kan regne ud hvor 

store skal være, for at opnå den ønskede diæt for svinene;  

65% vinterhvede. 20% soja. 15% sukkerroe.  

 

7.3.2 Aquaponic farm til soja 

Baggrundsviden for regnestykket:  

20% af svinenes diæt består af soja (Mason & Gu 2018). 

Der gror 2.9t soja pr hektar (Siamabele 2019). 

Soja kan høstes efter 45-65 dag, så gennemsnitlig 55 dage det svarer til at de kan høstes 6.6 

gange på et år (Albert, Harvesttotable.com) 
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Hermed kan vi regne os frem til at: 

2.900Kg/10.000kvm = 0,29 Kg/kvm 

hermed ved vi at der pr høst høstes 0,29 kg soja pr. kvm. 

Yderligere pr år: 

0,29kg/kvm*6.6=1,914 

Hermed ved vi at der kan pr år gro 1,914 kg soja pr. kvm. 

Ud fra vores tidligere beregninger kan i beregne hvor mange kvm vi skal gro soja på: 

4977/1,914=2600,313 kvm 

hermed ved vi at vi skal gro soja på 2600,313 kvm. 

vi besluttede os for at have 4 lag i hver række. Yderligere har vi bestemt at alle vores rækker 

er 3 meter brede og 11 meter lange. 

4*3m*11m=132 kvm 

hermed har vi 132 kvm pr række ud fra dette kan vi beregne mængden af rækker vi skal 

have: 

2600,313/132= 19.7 rækker 

vi runder op til 20 og derfor vil det sige at vi skal have: 

20 rækker som hver har 4 lag med en størrelse på 11x3  

 

7.3.3 Sukkerroer:  

Baggrundsviden for regnestykket.  

Ifølge en artikel fra “Feed navigator” kan et svins kost bestå af 23% sukkerroer, og resultere i 

bedre tarmsystemer. Dog vokser svinet sig ikke ligeså stor som svin på konventionel kost. 

Derfor har gruppen besluttet sig at sukkerroer skal svarer sig til 15% af svinets kost, med 

hensigten om at få et sundt og stort svin.  

 Ifølge en artikel fra “Southern states” kaldet “how to grow sugar beets”, tager de 90 

dage at gro, og vejer omkring 1 kg. når roen høstes.  

 Yderligere kan der, ifølge en artikel fra Purdue University i Indiana, gro 12.140 

sukkerroer pr. hektar om året.  

 

Regnestykket:  



44 

15% af svinenes diæt består af roer. 

Der gror 12.140,34 sukkerroer pr hektar , og en sukkerroe vejer i gennemsnit 1 kg.  

Yderligere tager det 90 dage i gennemsnit at gro en sukkerroe. 

 

Hermed kan vi regne os frem til at: 

12.140,34 Kg/10.000 kvm = 1.2 Kg/kvm 

Hermed ved vi at der pr høst høstes 1.2 kg roer pr. kvm. 

Yderligere pr år: 

1.2*4.06=4.93 kg/kvm 

Hermed ved vi at der årligt kan gro 4.93 kg roer pr. kvm. 

Ud fra vores tidligere beregninger kan vi beregne hvor mange kvm vi skal gro roer på: 

3.732,92/4.93=757,34 kvm 

hermed ved vi at vi skal gro roer på 757,34 kvm. 

Vi besluttede os for at hver række har 4 lag. Yderligere har vi bestemt at alle vores rækker er 

3 meter brede og 5.5 meter lange 

4*3m*5.5m=66 kvm 

hermed har vi 66 kvm pr række ud fra dette kan vi beregne mængden af rækker vi skal have: 

757.34/66=11,5 rækker 

Vi runder op til 12 og derfor vil det sige at vi skal have: 

12 rækker som hver har 4 lag med en størrelse på 5.5x3 

Hermed har vi fundet størrelsen på vores sukkerroe farm  

7.3.4 Konklusion på hvor meget foder og hermed hvor mange svin den 

fremtidige svinegård kan holde: 

Vi ved at vi kan producere 16.176kg vinterhvede pr. år. og yderligere skal svinenes kost bestå 

af 20% soja og 15% sukkerroer. 

Dvs. at vinterhveden skal udgøre 100-20-15= 65% af svinenes kost. 

Ud fra dette kan vi beregne hvor meget soja og hvor mange sukkerroer vi skal producere for 

at matche vores produktion af vinterhvede, dette gøres ved først at beregne hvor mange kg 

føde som udgør 1% af maden: 

16.176kg/65 = 248,8615 kg 
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ud fra dette kan vi beregne den samlede mængde mad vi skal producere: 

248,8615 kg *100 = 24.886,15 kg  

Hermed skal vi producere 24.886,15 kg foder årligt for at understøtte vores svin 

Yderligere kan vi beregne ud fra vores 1% hvor meget de andre bestanddele af kosten: 

Soja: 

248,8615 kg * 20 = 4977,23 kg 

Sukkerroer: 

248,8615 kg * 15 = 3732,92 kg 

Hermed har vi beregnet hvor stor en del de forskellige dele af foderet består af og hvor meget 

vi skal producere: 

16.176kg vinterhvede pr. år 

4.977,23 kg soja pr. år 

3.732,92 kg sukkerroer pr. år 

I alt 24.886,15 kg foder 

Det gennemsnitlige slagtesvin spiser 839,5 kg om året.  

24.886,15/839,5 =  

29,64 svin.  

Den fremtidige svinegård kan altså holde 30 svin (rundet op).  

7.4 Algefarm 

Som nævnt er strømmen krævet til at operere svinegården, skabt i en algefarm.  

Vores algefarm er baseret på en bioreaktor som ligger i en algefarm i pittsburgh pennsylvania. 
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Først skal vi beregne mængden af biomasse man kan producere på en kubikcentimeter: 

Bioreaktoren vi tager udgangspunkt i har 132 rør pr “unit” og de har 6 “units”. Hvert rør har 

en længde på 8000 cm, og en diameter på 6 cm. og dermed kan der gros 100.000 kg biomasse 

årligt i deres algefarme. 

Vi bruger formlen: r^2*pi*L = V til at beregne det enkeltes rørs rumfang: 

3^2*3,1415*8.000=226.194,7 Cm3 

Hermed har vi beregnet rumfanget af et rør i fra deres bioreaktoren, nu skal vi beregne hele 

bioreaktorens størrelse: 

226.194,7*132*6 = 179.146.202,4 cm3 

Dette betyder at alle rørene i bioreaktoren har et rumfang på 179.146.202,4 cm3. 

Ud fra dette kan vi beregne hvor mange kg biomasse som kan gros på en kubikcentimeter 

årligt: 

100.000/179.146.202,4=0,000558 kilo/cm3 

Nu har vi fundet frem til at der produceres 0,000558 kg/cm3 eller 0,558 g/cm3. ud fra dette 

kan vi beregne hvor meget vores egen bioreaktor kan producere af biomasse årligt: 

Vi har besluttet at vores bioreaktor har 50 rør pr Enhed og i alt 14 enheder, hvert rør er 40 cm 

langt og har en diameter på 6 cm. Ud fra dette kan vi beregne størrelsen og dermed også hvor 

meget biomasse vi kan producere årligt: 

3^2*3,1415*4000=113.097,553 cm3 
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Hvert rør i vores bioreaktor har et rumfang på 113.097,553 cm3, nu beregner vi det samlede 

rumfang for alle rørene i vores bioreaktor: 

14*50*113.097,553 cm3=79.168.287,1 cm3 

Det vil sige at vi har 79.168.287,1 cm3 i alt i vores farm, så nu kan vi beregne mængden af 

biomasse vi kan producere årligt: 

0,000558*79.168.287,1=44.175,90 kg 

Ud fra dette kan vi konkludere at vores bioreaktor kan producere 44.175,90 kg algebiomasse 

pr år. 

 

Vi vil bruge algerne til at producere energi så nu kan vi beregne hvor meget energi/olie 

mængden af biomasse producere?  

Først finder vi ud af hvor mange m3 olie 1kg algebiomasse kan producere, Vi ved at vi kan 

producere 136.9 m3 olie pr 10.000 m3 biomasse årligt, nu kan vi beregne hvor meget olie: 

Først skal vi omregne vi mængden af kvm olie vi får til liter: 

136.9*1000=136900L pr 10.000m3  

ud fra dette kan vi beregne hvor mange liter olie der kan produceres pr m3: 

136.900/10.000=13,96L olie pr. m3 biomasse 

Hermed kan vi beregne hvor meget olie vores bioreaktor kan producere på baggrund af 

størrelsen: 

13,96*79,17=1105,21 L 

Hermed kan vi konkludere at vores bioreaktor producerer 1105,21 L olie af 70 wt. årligt  

 

7.5 Delkonklusion  

 En opsummering af analyseafsnittet kan udlægges sådan; Igennem problemkortet har 

gruppen fundet bagvedliggende problemer og konsekvenser af svineproduktionen som den 

ser ud i dagens Danmark. Herefter har gruppen vendt problemerne til potentielle løsninger, 

som en bæredygtig svineproduktion ville have for samfundet. Gruppen har hermed vist, at 

der er belæg for en designløsning, der kan skabe mere bæredygtighed i svineproduktionen. 

Design løsningen skal komme igennem vertical farming. En ny teknologi hvis 

integrationsmuligheder med en svinegård er blevet analyseret, gennem modellen “diffusion 
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of innovation”. Her kom gruppen frem til, at det er muligt for landmanden at bruge vertical 

farming, men at der mangler politiske tiltag. Dette understøttes også af udsagnet fra Michael 

Minter1 (bilag 3, spørgsmål 8), der mener at teknologi er en del af løsningen, men at radikale 

ændringer i landbruget først vil ske, når politikerne bestemmer det. 

 Beregningerne bagved de størrelserne af elementerne af gården er blevet fremvist. 

Den fremtidige svinegård kan altså på 6.1 hektar, producere 24.886 kg foder og dermed holde 

30 svin. Derudover producerer algefarmen 1001 L olie (bioenergi) om året.  

  

 
1 Projektleder hos “Concito - Danmarks grønne tænketank”  
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8.0 Designprocess:  

I udviklingen af dette design har gruppen taget udgangspunkt i de tre i’er. Dette afsnit vil 

derfor være en gennemgang af denne model, samt hvordan brugen af interviews og 

modellerne “diffusion of innovation” og “problemkort” har skabt gruppens design.  

8.1 Inspiration 

I første fase kaldet “inspiration” kiggede gruppen ud på eksisterende svinegårde. 

Hvordan ser de ud, og hvad skulle man tage højde for når man designer en svinegård? Disse 

var fokuspunkterne, og her fandt gruppen hurtigt ud af at elementer på gården, såsom 

gylletank og svinesti er essentielt. Herfra, dog stadig i første fase, udviklede gruppen en 

problemformulering (som efterfølgende er skiftet), og aftalte research områder.  

Her ses første problemformulering, og mulige kilder:  
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Dog syntes gruppen ikke at denne problemformulering fanget gruppens interesse for 

vertical farming. Derfor er den senere blevet lavet om. De relevante researchområder var 

tilgængelig brugbare for forståelsen af vertical farming og landbrugets udfordringer. 

Yderligere fandt interviewene også sted i første fase. Her brugte gruppen Kvale og 

Brinkmanns (2009) interview teknikker til mere empiri. Første interview var med Michael 

Minter fra CONCITO. Her spurgte vi ind til hvilke rolle han ser svineproduktionen, og 

landbruget, have i samfundet. Minter kunne godt se teknologier, som vertical farming, have 

en rolle i et mere bæredygtigt landbrug, dog mente han at politiske tiltag skulle være 

drivkraften bag ved. Snakken med Johnny Rasmussen fra DGT handlede om vertical farming. 

Rasmussen sælger nemlig systemer såsom hydroponics til danske landmand. Rasmussen 

fortalte blandt andet at alle afgrøder var teoretisk muligt at gro i hydroponic systemer. Han 

fortalte også at auqaponic systemer er mere en mere bæredygtig form for landbrug, end vi 

har i dag. Dog er problemet den store mængde strøm aquaponic farme bruger.  

Efterfølgende begyndte gruppen at undersøge hvilke muligheder forskellige 

produktdesign havde at tilbyde. Denne process var igen skrevet op på et whiteboard:  

 

Gruppen har her kigget på om designet skulle forklare en process eller en artefakt. 

Yderligere hvilke metoder og teorier der kunne understøtte designet. Gruppen blev 

efterfølgende enige om at produktet skulle være den fremtidige svinegård som artefakt, men 

også at kigge på de indvendige processer i de forskellige elementer af svinegården.  



51 

8.2 Ideation 

Nu kunne gruppen starte på anden fase i de tre i’er kaldet “ideation”. På baggrund af 

målene for designet, lavede gruppen en brainstorm for hvordan den fremtidige svinegård 

skulle designes, og hvilke elementer gården skulle have. Her ses brainstormen:  

 

Herfra kom der en masse ideer til hvad produktet skulle fokusere på, og indeholde. 

Hvilke afgrøder skulle dyrkes? Hvilke former for vertical farming kunne bruges? Hvordan 

sikrer vi at det er bæredygtigt? Hvilke former for design ville præsentere den fremtidige går 

bedst? Gruppen skulle beslutte sige for hvilke af mulighederne fra brainstormen der skulle 

bruges i designet. Dette blev besluttet på baggrund af research. Et eksempel er 

beslutningsprocessen for valget af vinterhveden;  

Ifølge “Åbent landbrug” består størstedelen af svinets kost af korn. Ifølge “Landbrug 

og fødevarer er vinterhveden den mest dyrkede kornsort i Danmark, og med 8 ton per hektar 

er det også den kornsort, der giver mest udbytte. Derfor vil den fremtidige svinegårds største 

produktion være vinterhvede. På gården vil der derfor bruges mest plads til dyrkningen af 

vinterhvede. 

Yderligere ville gruppen undersøge hvilke problemer og potentielle løsninger der lå 

bagved svineproduktionen. Ved at bruge problemkortet, som gruppen udarbejdede til en 
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tidligere eksamen, fik alle i gruppen en forståelse for, hvilke problemer der lå til grunde for 

svineproduktionen. Herved kunne gruppen begynde at forestille sig hvordan en bæredygtig 

svinegård kunne se ud.  

 Sådan research og overvejelser er der gjort for alle beslutningerne taget. Dog var det 

ikke alle udregninger der var korrekte i første omgang. Sådan her så første udkast af 

plantegningen for den fremtidige gård ud;  

Efterfølgende fandt gruppen ud af at der var sket regnefejl for både sukkerroerne og 

sojabønnerne farmene. De to afgrøder skulle bruge mere plads for at supplere mængden af 

vinterhveden. Det færdige design vil blive præsenteret i næste afsnit kaldet “ Produktdesign; 

Fremtidens svinegård”. 

I gruppen blev der også lavet en fysisk model af gården i pap;  
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Dog var regnefejlen ikke opdaget endnu, og pap-modellen blev derfor lavet om. Dette var 

anden fase “ideation” hvori udviklingen af prototyper fandt sted. 

8.3 Implementation 

Tredje fase er kaldet “implementation”, og omhandler hvordan produktet kommer til 

live på bedst mulig vis. Men som nævnt i afgrænsningsafsnittet er dette produkt for stort til 

at realiseres, med den tid og økonomi gruppen har til rådighed. I stedet har gruppen beregnet 

hvor mange svin, den fremtidige svinegård ville kunne opdrætte, hvis den blev realiseret 

engang i tiden. Derudover analyserede gruppen den fremtidige svinegårds potentialle i 

virkeligheden, ved hjælp af modellen “diffusion of innovation”. Her blev det konkluderet at 

det er muligt at realisere svinegården igennem de rette tiltag. 

8.4 Delkonklusion 

Igennem interviews og indsamling af empiri fik gruppen den ide, at dette projekt skulle 

handle om svineproduktion og vertical farming. Derefter brugte gruppen et problemkort 

omkring svineproduktionen, til at vise det belæg der er, for at skabe mere bæredygtigthed i 

industrien. Hertil lavede gruppen en brainstorm på hvilke produkt der ville kunne skabe en 

bæredygtig svineproduktion. Gruppen fandt frem til at udvikle “den fremtidige svinegård”, 

som et eksempel på hvordan vertical farming kunne bruges hos svinegårdene. Til sidst i 

analysen fremlagde gruppen hvordan den fremtidige svinegård skulle implementeres i 
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samfundet. Dette gjorde gruppen igennem de to første skridt af modellen “diffusion of 

innovation”. Gruppen kom frem til at fremtidens svinegård kræver penge og ekspertviden at 

implementere nu. Yderligere ville politiske tiltag også være nødvendige for at omdanne hele 

svineproduktionen til “fremtidige gårde”. Dog er det muligt.   
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9.0 Endeligt design: Fremtidens Svinegård 

Gruppen har ud fra problemformuleringen og arbejdsspørgsmål nr. 4 ” Ville vertical farming 

være en designløsning, der kunne skabe en bæredygtig svinegård i fremtiden?” udviklet et 

design af fremtidens svinegård. Fremtidens svinegård vil gro svineføde i vertical farms, og 

mere præcist aquaponics, geoponics og algefarme. 

Først og fremmest har gruppen taget udgangspunkt i en eksisterende svinegård på 

Ørbækvej 88 i Gislev. Gården er med sine 34,6 hektar godkendt til at holde 8000 svin, dog er 

kun 6,1 hektar brugt på at holde grisene, og de resterende 28,5 hektar er opdyrket jord, 

formentlig til dyrkning af svinefoder.    

Den eksisterende gård ser således ud:  
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Ovenfor ses plantegningen for den eksisterende gård på Ørbækvej 88:  

(Længere oppe ses bondemandens hus - dette er ikke et fokuspunkt.)  

 

Gruppen har med designet til hensigt at undersøge hvor mange svin den fremtidige 

svinegård ville kunne holde på de 6,1 hektar, som selve “gården” består af. De resterende 

hektar har gruppen i designet brugt til dyrkning af skove. Designet vil fokusere på brugen af 

plads til afgrøder, og herfra hvor mange svin den fremtidige gård kan holde. Derfor vil sidste 

del af dette afsnit være forklarende regnestykker der legitimerer designbeslutningerne. 

Regnestykkerne er også samlet til sidst med hensigt om et lettere forståeligt designrationale. 
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Først vil afsnittet nu præsentere designrationalet, hvor i det endelige design også vil 

præsenteres.  

9.1 Designrationale 

Gruppen har gjort sig mange tanker omkring hvilke afgrøder der skulle dyrkes på den 

fremtidige gård for at få den optimale produktion. Ifølge organisationen Landbrug og 

fødevarer er vinterhveden den mest dyrkede kornsort i Danmark. Det er på baggrund af det 

store udbytte man får fra vinterhveden. Derfor vil den fremtidige svinegård benytte sig 

primært af vinterhvede, hvilket er 65% af svinenes kost.  

Dernæst vil svinets kost bestå 20% soja (Mason & Gu 2018), som et proteinrigt 

supplement. Den fremtidige svinegård vil derfor have en aquaponic farm til at dyrke soja.  

Svin har (Organisationen Landbrug og fødevarer) et naturligt behov for at rode i jorden 

efter foder. Yderligere efterlader svin gylle hvilket forureninger. Gruppen har i designet valgt 

at bruge svinets gylle som næringsstof i en geoponic farm, der har med henblik på at gro 

sukkerroer. Roerne vil blive kastet rundt i svinestien, så svinene kan rode efter dem. 

Sukkerroerne vil udgøre de sidste 15% af svinets kost.  

 Aquaponic farms skaber mange muligheder med klimakontrol. Dog skal bruge strøm. 

Derfor vil der i designet være en alge farm, der producerer energi til den fremtidige svinegård. 

På baggrund af denne kost, har gruppen designet de forskellige elementer som 

fremtidens svinegård vil bestå af;  

 

9.2 Vinterhvede 

Da vinterhvede er den afgrøde gården skal producere den største mængde af, vil der 

være to bygninger til dette formål. Det er på baggrund af, at energien der skal bruges til at 

holde på varmen, ville være eksponentielt større hvis de to bygninger blev til én. Derudover 

skal vinterhveden gro i aquaponic farms, der afhænger af fisketanke til næring (s. x). Disse 

fisketanke ville blive for store hvis gården kun havde én bygning til aquaponics. To aquaponic 

farme er derfor designløsningen. De to aquaponic farme er forskellige størrelser af hensyn til 

plads, og ser således ud ovenfra; 
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Rækkerne er placeret som “Nordic Harvest” gør det (bilag 1). Mellemrummet mellem 

rækkerne skaber god plads til maskiner og mennesker til at arbejde i de forskellige rækker.  

Den største bygning til aquaponic farme er 87 m. lang, 60 m. bred, og 10 meter høj. 

den kalder vi for ”Aqua 1.” Dernæst er den mindre 95 m. lang, 50 m bred, og 10 meter høj. 

den kalder vi ”Aqua 2”.  

 

De individuelle vertical farms kalder vi ”Rækker”. På grund af de forskellige mål af 

bygninger er størrelsen på deres rækker også forskellige;  

Aqua 1:     Aqua 2:  

 

  

Ud fra de kommende beregninger kan aqua 1 og 2 producere 16176 kg vinterhvede om året. 

Dog er det ikke kun vinterhvede som svinets kost skal bestå af. (Udregninger fra s.38)  
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9.3 Soja 

Svinet skal nemlig også bruge et proteinrigt element i kosten for at vokse sig stor. Her kommer 

sojabønnen ind. Sojaskrå, som det kaldes efter bønnen, er blevet til mel, bliver dyrket på den 

fremtidige svinegård. Herved sparer vi store CO2 aftryk på ikke at importere bønnen. Soja 

gror ikke normalt i dansk klima, dette spiller dog ingen rolle i en klimakontrolleret aquaponic 

farm. Den ville se sådan ud ovenfra;  

 

Her ses rækkerne hvori sojabønnerne gror. Bygningen er 32 m. bred og 54 m høj, og 10 m. 

høj. Der er 20 rækker med vertical farms, og plads imellem rækkerne til at maskiner og 

mennesker kan arbejde. De individuelle rækker ser sådan her ud;  
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Sojafarmen vil også have et gro rum, hvor i sojafrøene vil spire indtil de flyttes til aquaponic 

farmen. (Udregninger på s. 40)  

Sojafarmen vil producere 4977 kg soja per år, det svarer til omkring 20% af svinenes kost. 

(Udregninger på s. 40)  

 

9.4 Sukkerroer og gylletank 

Som tidligere nævnt skal svinets kost have et element der supplerer svinets naturlige behov 

for roden efter føde. Sukkerroer er, ifølge rapporten “feeding organic pigs” s.47 af Edwards 

Sandra (2002), den roe med bedste egenskaber til svineføde. Sukkeret i roen gør nemlig 

svinene aktive.  

 Den gylle som svinene producere skal samles op i en gylletank. Derefter omdannes 

gyllen til gødning i et kompostrum. Gødningen vil den fremtidige svinegård bruge til at dyrke 

sukkerroer i en geoponic farm. Den vil se sådan ud ovenfra;  

 

Bygningen til geoponic farmen vil være 21 m. bred, 64 m. lang og 10 m. høj. Ligesom de 

forrige bygninger, vil der her være god plads til arbejde mellem rækkerne. Farmen består af 

12 individuelle rækker, som ser sådan ud hver for sig;  
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I hele geoponic-farmen vil der produceres 3.732 kg sukkerroer om året, hvilket svarer til 15% 

af svinenes kost. (Udregninger på s. 41)   

 

9.5 Algefarm 

Fremtidens gård skal bruge energi til at få de forskellige vertical farms til at gro afgrøder. Den 

energi vil blive produceret i en algefarm. Algefarme skaber hovedsageligt biobrændstof til 

gården, og derefter kan algerne også bruges som et supplerende proteinrigt foder til svinene. 

Algefarmen set oppefra;  

 

Bygningen som algefarmen ligger i er 30 meter bred, 55 meter lang, og 10 meter høj. 

Selve farmen vil bestå af 14 rækker af vertical algefarme. (Udregninger på s. 43)    
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9.6 Svinestald og gylletank 

Den fremtidige gård skal holde svin. Da det foder de får og spise er økologisk, mangler 

der bare den rigtige mængde plads, for at man må kalde svinene økologiske. Ifølge 

fødevarestyrelsen skal økologiske svin have 1,3 meter staldplads, samt fri adgang til udendørs 

svinesti. Dette er derfor designet på den fremtidige svinegård, så gården kan holde økologiske 

slagtesvin. Derudover har den fremtidige svinegård også en gylletank, hvori svinenes afføring 

opbevares og omdannes til gødning. Gødningen skal herefter bruges til dyrkningen af 

sukkerroer.  

 

9.7 Svineproducentens hjem.  

Personen der opererer på gården, skal selfølgelig have et sted at bo. I dette tilfælde 

har det fremtidige design valgt at beholde det allerede eksisterende hus på grunden.  

 

9.8 Skov på resterende areal.  

I gruppens design vil der plantes skov på de resterende 28,5 hektar, som lige nu formås 

at bestå af opdyrket jord altså marker. Ifølge “Hedeselskabet” optager 1 hektar skov cirka 10 

ton CO2. pr år. Plantning af skov vil altså kunne optage 285 ton CO2 om året på den fremtidige 

svinegård.  

 

9.9 Delkonklusion  

For at opsummere er alle elementerne beskrevet på den fremtidige svinegård. Nu vil 

gruppen præsentere én plantegning med mål, og én med navne på de forskellige bygninger. 

Alle målene er udtænkt efter beregningerne for afgrøder, som ses i analyse afsnittet 

plantegningerne. 

 Fokuspunktet for designet har været hvor mange svin den fremtidige svinegård ville 

kunne holde, ved hjælp af vertical farming. I beregningerne i analysen har gruppen kommet 

til konklusionen at den den fremtidige svinegård kan holde 30 slagtesvin årligt.  
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 Yderliger kan algefarmen producere 1105,21 L olie af 70 wt. årligt. dette er også 

beskrevet i udregningerne. Dog er energiforbruget på farmen ikke et fokuspunkt, så de 1105 

liter olie er blot én mulighed for at skabe energi til farmen.  

 Derudover vil de resterende 28.5 hektar, som hører til gården, blive brugt til rejsning 

af skove. 

 

 

Her ses første plantegning:  

Plantegning af fremtidens svinegård i metermål. 
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Her ses anden plantegning: 

Plantegning med navne på de forskellige bygninger. 
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Flowchart af de forskellige elementer:  

 

 

Dette var gruppens produkt “den fremtidige svinegård”. Hvori forskellige vertical 

farms dyrker afgrøder til svin. Algefarmen producerer strøm, og de resterende arealer som 

førhen var marker, er nu blevet til skove. Dette er gruppens forslag til en mere bæredygtig 

svineproduktion.  
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10.0 Diskussion 

Dette afsnit omhandler en diskussion af landbruget som socioteknisk system, problematikker 

og konsekvenser der eksisterer i det nuværende landbrug, og hvilke muligheder fremtiden 

har for svineproduktionen, og hvilken rolle vores design af “den fremtidige svinegård” kunne 

spille. Vi vil både diskutere de etiske og samfundsmæssige problematikker, men også 

økonomiske strider samt muligheder for salg af svinekød i fremtiden. 

10.1 Landbruget er et socioteknisk system.  

Vores projekt omhandler at prøve og komme med nogle ideer til et produkt som kan være 

med til at dyrke mere bæredygtigt foder til svin. Ud fra dette kan man anvende Frank Geels 

teori om sociotekniske systemer og regimer. 

Kigger man på det nuværende traditionelle landbrug, bliver det tydeligt at vi har med 

et socioteknisk regime at gøre. Tager man det traditionelle landbrug og piller det fra 

hinanden, er der nogle forskellige aktører, som er med til at opretholde det. Herunder har du 

blandt andet, regulering fra myndigheder; ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri, 

herunder fødevarestyrelsen, landbrugsstyrelsen og fiskeristyrelsen (Ministeriet for 

Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2021).  

Yderligere er der også landbrugsmaskinerne, som anvendes på daglig basis til at dyrke 

jorden og opdrætte avlsdyr. Der Indføres nye regler i 2022 for sædskifte og dokumentation af 

gødning, dermed reguleres dyrkning af afgrøder også (Tersbøl 2021). Yderligere skal der være 

foder til avlsdyr, pesticider til bekæmpelse af skadedyr og gødning til markerne, alt dette skal 

også produceres og handles med.  

 Dette er nogle af aktørerne i det sociotekniske system som omfatter det traditionelle 

landbrug. Hvis en af disse aktører ændres i basisfunktion. Altså hvis regler ændres eller afgifter 

stiger eksempelvis, kan det have store påvirkninger på resten af systemet. Det kan betyde at 

priser stiger, som vil gøre, at der bliver købt færre produkter fra gårde. Dette kunne føre til, 

at gårde tjener færre penge og dermed ikke ville kunne opretholde produktionen. Som der 

bliver snakket om i interviewet med Johnny Rasmussen (bilag 2), så handler det i sidste ende 

om at ”break even”, også for et landbrug. Det er jo trods alt en forretning. 
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For at opsummere er landbruget i dag, et socioteknisk system som er sporafhængigt. 

Dette betyder også at der er en governance struktur. Der skaber nogle teknologiske 

trajectories, som gør at det bliver svært at bryde ud af de landbrugsvarer, vi har i dag. 

Der er begyndt at ske en række ændringer i omverden, som påvirker det nuværende 

landbrugs sociotekniske regime. En af de mest væsentlige er klimaændringer. Her kan vi tage 

fat i multilevel-modellen, som viser hvordan teknologiske trajectories kan påvirkes og ændres. 

Man kan stille sig selv spørgsmålet, hvorfor har man ikke gjort nogle innovationer på 

dette område tidligere, når man har haft data helt tilbage fra 1958, hvor Charles David Keeling 

først begyndte at måle CO2 i atmosfæren på Mauna Loa på Hawaii (Scripps CO2 Program)? 

Og yderligere er der også belæg for, at vores nuværende landbrugsvarer påvirker 

biodiversiteten (Holmstrup et al. 2017) og miljøet (Hallberg 1987). En begrundelse kan være 

at vi ikke har haft den nødvendige teknologi til at kunne skabe et mere bæredygtigt landbrug. 

Yderligere kan man også tage fat i at vi indtil videre, kun har optimeret vores landbrug og ikke 

lavet nogen form for ændring på basisfunktionerne. Som tidligere nævnt, så er optimeringer 

en mindre ressourcekrævende måde at opnå forbedring på (Søndergård et al. 2007). Man kan 

argumentere for nogle forskellige årsager til hvorfor der ikke har været større incitament til 

at lave innovationer på dette punkt.  

En anden mulig årsag er at det ikke kunne svare sig økonomisk at lave innovationer på 

punktet. Dette kan være fordi investorer ikke har set nogen ide i innovationerne, og at der for 

landmænd ikke har været nogen økonomisk årsag til at ændre på deres landbrug. En anden 

kan være teknologisk viden, at vi simpelthen ikke har teknologi som kan understøtte et mere 

bæredygtigt landbrug, som er lige så effektivt, som det vi har i dag. Dette går også hånd i hånd 

med den første årsag, da der skal være nogen til at betale for forskningen inden for området. 

 En tredje årsag kan være, at klimaændringerne ikke har haft stor nok betydning for at 

igangsætte en innovationsproces. Store nok konsekvenser for klimaet ville betyde incitament 

til at få investorer og regeringer til at finansiere en forskning på dette område og yderligere 

at befolkningen støtter det og at folk gerne vil købe mere bæredygtige produkter i 

supermarkedet. 
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En mulig begrundelse for hvorfor denne innovationsproces er gået i gang nu, er at 

klimaforandringerne eller deres prognose er blevet store nok til at sætte dette i gang. Som 

tidligere nævnt har det traditionelle landbrug et socioteknisk regime over 

teknologiudviklingen inden for området. Spørgsmålet er så om vertical farming med 

aquaponics passer ind i det traditionelle landbrug? 

En af hovedforskellene på hydroponics, overkategorien hvorunder man finder 

aquaponics og traditionelt landbrug, er gromediet som bruges, som også er beskrevet i 

afsnittet om hydroponics. Det vil sige at hydroponics kræver en række andre vilkår for at 

fungere end det traditionelle landbrug gør. Bare ud fra dette kan man konkludere at i sig selv 

ville aquaponics ikke passe ind i det sociotekniske system, som er det traditionelle landbrug. 

Endvidere for at gro alt svinefoderet i Danmark, kræver det yderligere foranstaltninger. 

Med dette sagt så er det ikke umuligt at indføre, og det har allerede vist sig muligt i 

Nordic Harvests2 tilfælde. For at aquaponics og dyrkning af svinefoder i Danmark kan være 

muligt, skal det hjælpes på vej. Det kan være økonomiske incitamenter og støtte som en af 

mulighederne, eller en anden måde hvorpå man kan understøtte foranstaltningen af gårde 

med vertical farming, i stedet for traditionelt landbrug. For en af problematikkerne ligger i at 

der er en hel del landbrugsmaskiner, som ikke kan bruges mere, idet man igangsætter brugen 

af aquaponics. Et forslag kunne være at når maskinerne blev forældede at man i stedet for at 

købe nye, installerede aquaponic farms.  

10.2 Den fremtidige svinegård på samfundsplan 

En utilsigtet effekt ved vores design; ved at vi producerer alt foderet på farmen og plante 

skov, der hvor der var marker før, skærer vi markant ned på mængden af kød vi kan 

producere. Dette vil betyde at mængden af kød som farmen kan producere hermed, også 

falder, som kunne føre til en stigning i prisen af kødet. Ved at prisen stiger, skubber vi kødet i 

retning af at blive mere et luksusprodukt end et hverdagsmåltid. Dette kunne betyde at en 

større dele af befolkningen ville spise mindre svinekød.  

 

 
2 https://www.nordicharvest.com/  

https://www.nordicharvest.com/
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Vores svinegård ville også kunne give befolkningen et mere miljøvenligt stykke 

svinekød, da alt fodret svinene har spist er fri for pesticider og dermed økologiske. Allerede 

nu er det begyndt at komme flere miljøvenlige alternativer til kød i form af plantebaserede 

fødevarer, men hvis man ikke har et ønske om at skære kød fra, men gerne vil have et 

alternativ til traditionelt dyrkede svin, kan den fremtidige svinegård være en løsning. 

Problemet ved dette kunne som tidligere nævnt være at prisen på dette kød ville være højere, 

produktionen af god kvalitet har højere omkostninger end produktioner af store mængder 

svin.    

  

Yderligere har vores svinegård muligheden for at oplyse befolkningen om, hvilke 

muligheder som der er inden for bæredygtigt landbrug. Dette ville betyde at der ville komme 

en bredere forståelse for bæredygtigt landbrug i samfundet, men også at der ville komme 

større forståelse for hvilke konsekvenser, som traditionelt landbrug kan have på miljøet. 

Endvidere ville det kunne skabe en større forståelse af hvor meget mad der bliver brugt på at 

opdrætte svin, som ellers kunne have blevet brugt som mad til os. Derfor er det ikke 

ensbetydende med at det ikke skal gå til opdræt af slagtesvin, da det ville være umuligt at 

fjerne kødet fra folks tallerkener fra den ene dag til den anden. Dog betyder det ikke, at der 

ikke skal gøres noget ved mængden af kød som produceres og indtages. Hermed kan man 

tage fat i muligheden om at gøre kød et luksusprodukt i stedet for et hverdagsprodukt – det 

er jo heller ikke hver dag man spiser hummer; men at rykke kød salget fra supermarkeder til 

slagtere og specialiserede forhandlere. Dette ville for det første betyde at når folk går ned og 

handler, vil der ligge ekstra arbejde i at købe kød, også da man så skulle et andet sted hen for 

at købe det. Yderligere ville det også få en betydning for slagteribranchen da den igen ville 

blive vækket. 
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10.3 Svineproduktionens økonomiske fremtid 

Gruppens design indebærer en af mange mulige løsninger på fremtidens problemer 

med kødproduktion. En af de største problematikker ved kødproduktionen er ineffektiviteten 

ved omdannelsen af plante til kød. Det skal forstås på den måde, at afgrøder som dyrkes til 

fodring af avlsdyr faktisk kunne bruges som mad til mennesker. I følge vegetarisk.dk 

omdannes 4 kg foder til 1 kg svinekød og svinekødet er derfor ikke særlig hensigtsmæssigt 

praktisk set. Dette ville ikke være et lige så stort problem hvis mængden af foder der skal 

produceres, reduceres gevaldigt. Derfor bliver gruppen nødt til at tage det standpunkt at den 

overordnede svineproduktion skal reduceres. Det har selvfølgelig den effekt at svinekød bliver 

dyre, og bliver fjernet fra hylderne i supermarkedet og bliver erstattet med plantebaseret kød. 

Som nævnt før, bliver svinekød højest sandsynligt et luksusprodukt i fremtiden, og blive købt 

og solgt hos specialiserede forhandlere som slagterier og delier. 

 

I denne forbindelse kunne der tages fordel af den voksende markedstendens til 

abonnement-baseret handel, beskrevet af Graham Jones fra computerweekly.com. 

Svineproducenter kunne gå i handelsaftaler med firmaer som sælger mad i portionsanrettet 

mængder som f.eks. designkonceptet Bord Dæk Dig (Waldstrøm et al. 2020). Denne 

markedstype ville gøre det muligt for svineproducenter at producerer efter behov i stedet for 

at producere til mersalg, og dermed reducere mængden af kød der bliver produceret. 

 

10.4 Delkonklusion 

For at konkludere har vi diskuteret det nuværende danske landbrug med en socioteknisk linse 

og er kommet frem til konklusionen, at den manglende bæredygtighed skyldes mangel på 

teknologisk innovation, samt et manglende økonomisk og politisk incitament til fremskridt. 

På grund af landbrugets uhensigtsmæssige tilgang til svineproduktionen har vi diskuteret 

behovet for en markant reducering i svineproduktion, og det faktum at svinekød bliver et 

væsentligt dyrere og mere specialiseret produkt i fremtiden, sammenlignet mere med 

krabbekød og hummer, i stedet for dagligvare kød som kylling. Vi har til slut givet nogle ideer 
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til hvordan salget at kød kunne fungere i fremtiden og hvilke konsekvenser og fordele disse 

drastiske ændringer kan have. 

11.0 Konklusion 

Projektet har undersøgt hvordan brugen af vertical farming kan skabe en mere bæredygtig 

svineproduktion i Danmark. Igennem teorier om “RegenCity” og sociotekniske systemer har 

gruppen samlet empiri til udarbejdningen af en designløsning kaldet “Den fremtidige 

svinegård”. Designet er også skabt på baggrund af metoder, såsom modellen “diffusion of 

innovation” og “cognitive color mapping”.  

Designet består af plantegninger, og derefter individuelle tegninger af de forskellige 

elementer på gården, som aquaponic farmene. Designet er afgrænset til et teoretisk 

projekt, og er derfor ikke blevet testet i virkeligheden. En opførelse af den fremtidige gård 

kræver økonomisk støtte, og hvis man derefter vil gøre det til den nye norm at gro afgrøder 

på, skal der også politisk støtte til.  

Projektet debatterer også fordelene og ulemperne ved sådan et design. Her 

konkluderer gruppen at teknologisk innovation er en del af løsningen på en bæredygtig 

svineproduktion. Dog skal politiske tiltag finde sted, før en større omvæltning af det 

konventionelle landbrug kommer til at ske. 

Et teoretisk design, medgiver gruppen også kan have mange uforudsete udfordringer 

hvis det implementeres i virkeligheden. Gruppens designløsning lægger fokus på 

pladsbesparelse igennem vertical farming, herunder klima neutrale forhold for aquaponic 

farme, der kan gro alle planter, hele året rundt. Dermed reducerer man den nuværende 

importering af sojabønner, og eliminere brugen af pesticider. Marker der førhen blev brugt 

til afgrøder, kan ifølge gruppens design bruges til skove, der vil fremme biodiversiteten og 

optage CO2 i luften. 
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12.0 Perspektivering 

I 2020 udlægger Finansministeren Nicolai Wammen med sin mening om hvordan de danske 

reduktionstiltag skal foregå for at ramme den 70% reduktion som er lovet. Han mener at 

reduktionen primært skal ske i slutningen af 2020’erne, på grund af økonomiske årsager 

(Stenberg & Larsen 2020). Disse tiltag er afbildet som en hockeystav-formet kurve som viser 

reduktionen over årtiet: 

 

(kilde: Stenberg & Larsen 2020) 

På baggrund af de årlige udledninger CO2 vi har i år (50 mio. ton) og den lovede 

mængde udledninger (21 mio. ton) har Stenberg og Larsen beregnet at hvis vi reducerer 

lineært så vil vores samlede udledning fra 2021 til 2030 være 355 mio. ton og hvis vi laver en 

”hockeystav-reduktion” så kommer vores samlede udledning i tidsrummet til at være 456,5 

mio. ton. Med henblik på klima kan man argumentere for at den lineære reduktion er den 

som giver de bedste resultater. Yderligere argumenterer Stenberg & Larsen også for at ved at 

Wammens reduktionsforslag skal vi yderligere reducere efter år 2030, da vi ellers vil overgå 

den øvre grænse på 500 mio. ton, efter få år. 

                   Ud fra dette kan der tages fat i vores design. Noget af det væsentlige som ligger 

til baggrund for vores svinegård er netop at det er ”fremtidens” svinegård. Hele vores design 

fungerer på papirerne, men vi mener at dette først ville kunne implementeres i fremtiden. Vi 

kan nemlig ikke med sikkerhed kan sige om driften af vertical farming kan svare sig 
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udlednings-mæssigt i forhold til hvordan foderproduktionen fungerer på nuværende 

tidspunkt. Derfor vælger vi at udskyde dette problem til fremtiden. Dette betyder at vores 

design i større grad følger Wammens forslag for reduktion af CO2 udledning end den lineære 

model. 

                   Med det sagt, så er der andre årsager til at begynde at anvende vertical 

farming. Som tidligere nævnt mener FN at verdens befolkning vil nå 10,8 mia. i år 2100 og 

som tidligere nævnt menes det, at omkring 2 mia. ikke får nok næring og mad. Som det 

nævnes tidligere, menes det ikke at vores nuværende landbrug vil kunne brødføde den 

mængde mennesker. Derfor bliver man nødt til at finde på andre løsninger så man kan sørge 

for at landbrugets kapacitet kan understøtte befolkningens størrelse. Dette kan vertical 

farming være med til at løse da det gror afgrøder i lodret såvel som vandret. Hermed sparer 

man en masse plads. Det kræver dog mere strøm da man skal lave kunstig belysning for at 

efterligne solen. Yderligere er det kun muligt lige i øjeblikket dyrke bladgrønt. 

                   Ud fra den nuværende tekniske viden vi har på dette område, kan vi i hvert 

fald med sikkerhed sige at systemet skal ændres, da det netop ikke er muligt at opretholde 

de nuværende landbrugsvaner og samtidig brødføde de kommende generationer som 

tidligere nævnt. Derfor skal systemet som ligger bag det traditionelle landbrug ændres 

således at der kommer bedre vilkår for forskning og implementering af andre typer af 

landbrug som er mere pladsbesparende. Med dette sagt, så er der også muligheder for at 

selve landbrugsformen, vertical farming med hydroponics, skal ændres og forbedres. 

                   Yderligere kan man tage fat i om vores madvaner er en del af det system som 

er en del af det traditionelle landbrug, hermed kan man også arbejde videre med om det er 

noget som skal ændres for at gøre landbruget i dag mere bæredygtigt. Hvis man kigger på det 

på baggrund af Frank Geels teori om sociotekniske systemer, så kan man bestemt 

argumentere for at der er en sammenhæng mellem vores madvaner og landbruget. Idet 

landbruget giver os muligheder for at spise kød på dagsbasis, gør det at vi spiser mere kød. 

Yderligere når vi går ud og køber kød på dagsbasis, skaber det et større belæg for at producere 

kød. 
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                   Herudfra kan en del af løsningen til at gøre landbruget mere CO2 neutralt være 

at reducere mængden af kød som produceres. En anden del kan som sagt, på baggrund af 

vores tekniske viden ikke siges med sikkerhed hvordan det kommer til at blive muligt at gro 

vores traditionelle afgrøder i hydroponics. Det kan også sagtens være at der findes en anden 

løsning på vores problem. Men et forslag kan i hvert fald være benyttelsen af hydroponics i 

svineproduktionen.   
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Bilag 1: 

Nordic Harvest  
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Bilag 2: 

Interview med Johnny Rasmussen 
 

1. Oscar: Først og fremmest vil jeg lige introducere dig. Jeg sidder her og snakker 
med Johnny Rasmussen som er business development manager fra DGT dansk 
gartneri teknologi by semantic er det korrekt 

 
Johnny Rasmussen: det er korrekt ja 
 

2. Oscar: Godt. Så vil jeg lige præsentere vores opgave og hvad interviewet kommer 
til at handle om. Vi skriver projektopgave omkring svineproduktionen og se om 
vertical farming design, ville kunne skabe en mere klimavenlig svinegård. Til det 
vil vi gerne snakke med sådan nogle som dig Johnny som er eksperter på 
området. Så første spørgsmål er, hvad laver i hos DGT og hvad er din rolle som 
business development manager 

 
Johnny Rasmussen: 
Her hos dgt der har vi i over 50 år beskæftiget os med at teknologier og teknikker til 
at styre klimaet inde i et væksthus. Ikke bare det, men også at fremstille 
gødningsblander til at vande planterne i væksthuset, og til at styre EC og PH og give 
dem den rigtige mængde gødning, uden at bruge alt for meget gødning i forhold til at 
genbruge vandet. Så det er det vi gør. Vi laver faktisk også LED, så vi laver LED 
lamper som vi så fabrikerer her i Danmark.Så vi har en bred produktion som også 
laver alt muligt som tandstænger og gear til gartneri. Så vi har rigtig meget i gang, og 
vi er jo i hele verden, vi har forhandlere i hele verden. Det der er min opgave går ud 
på at finde nye forhandlere eller gøre sådan at vores forhandlere de eksisterende, de 
bliver trænet i vores produkter og bliver “up to date”. Så det er det vi gør og jeg er 
uddannet gartner selv og har været selvstændig gartner og noget salgsuddannelse 
også, det er egentlig min baggrund. 
 

3. Oscar: Ja, ja i skriver på jeres hjemmeside at i er first movers på LED belysning. 
 
Johnny Rasmussen: 
Ja, ja det var vi. Vi var nogle af de første til at lave LED lys til at give energi til 
planter. Og det er en speciel type LED man bruger til at gro planter med, og vi var de 
første i form af et universitetsprojekt der gjorde at vi i samarbejde med odenses 
universitet startede det her op og fik bygget noget LED op. Det har vi virkelig gjort 
med mange af vores ting, og har været first movers på nogle områder på grund af 
det at bruge de studerende til ligesom få udviklet noget og det har vi gjort med 
mange ting. Nu kan man jo sige at LED bare for 6 år siden da vi stod på messe så 
var vi måske en to, tre LED fabrikanter der stod og solgte LED lamper og nu er der 
måske to, tre haller fyldt med dem der vil sælge LED. Så der er sket lidt. 
 

4. Oscar: Det må man sige. Er det sådan at i også har en lidt grøn orientering, i hvert 
fald ud fra jeres hjemmeside. Er det mere klimavenligt at gro ting i de her 
drivhuse. 

 
Johnny Rasmussen: Ja, jamen det er det. Det er forstået på den måde at vores 
klimastyring er jo indrettet således at hvis man tager nogle specielle programmer og 
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tilkøber så kan man faktisk spare extra meget på energi. Det er også noget der kan 
lade sig gøre i forhold til intelligent teknologistyring inde for  LED, altså hvor den 
kører efter solstråling med nogle sensorer og det kører op og ned efter solens 
indstråling i gartneriet og så kører lamperne automatisk. Så der er flere muligheder 
og bevæger man sig ind i det med vores gødningsblandere. Så har vi også lavet en 
der kan vande ud med organisk gødning. Så på alle områder går vi all in. 
 

5. Oscar: Det lyder jo bare godt. Det er også derfor vi er blevet meget interesseret i 
at gro noget vertical farm. Med alt det her pladsbesparelse og især fordi vi i 
Danmark bruger super meget plads på afgrøder til dyr. Det er jo ikke så holdbart 
i fremtiden med flere mennesker og vi skal bruge mere mad, og vi skal ikke sætte 
de her store fodspor som vi gør lige nu. Jeg synes også jeg kan læse inde på jeres 
hjemmeside at i også har nogle løsninger på at gro nogle ting vertikalt. Så tænkte 
jeg bare på at der er jo forskellige måder at gøre det her på, og den mest hyppige 
måde er hydroponisk farme. Så tænkte jeg på hvad i bruger og hvad fordelene 
ved den i bruger. 

 
Johnny Rasmussen: Ja, altså vi bevæger os også med mest idet hvor vi ikke har 
noget jord omkring potten kan man sige, altså omkring rødderne altså hydroponisk. 
Så det er også de systemer vi ligesom, men vi kan faktisk styre inde i alle systemer 
det har ikke noget på sig om det er det ene eller andet. Vi er jo bare dem der levere 
signalet også levere vi vandet og gødningen ud. Vi kan vande ud til både 
drypvandinger og hydroposik og hvad man har lyst til. Vi kan også vande store 
marker over i Californien, med bær på flere hundrede hektar med vores system. Der 
laver vi bare en anden anordning så vi kan det. så vi kan det hele.  
 

6. Oscar: Så i har systemerne kan man sige. 
 
Johnny Rasmussen: Ja 
 

7. Oscar:Okay så forstår jeg det bedre. I skriver også på jeres hjemmeside at der er 
nogle faldgrupper med noget vertikalt farming, og inden man går i gang skal man 
bruge noget viden og kapital og være sikker på man udnytter pladsen ordentligt. 
Så tænkte jeg på hvad begrænsningerne måske er med hvad man kan går i de her 
maskiner. Fordi lige nu virker det som om det er lidt begrænset. 

 
Johnny Rasmussen: Man kan sige, man skal jo selvfølgelig være en der ser en 
fremtid i det her i form af at, jeg kan se ideen i new york eller andre storbyer og får 
produceret varen i direkte inde i byen, så man ikke skal transportere det ind i byen 
med lastbiler. Så er det jo det rigtige sted at gøre det, der giver det mening. Hvor 
man ligesom laver afgrøderne lige ved kunden, køberen så der er jo der det giver 
mening, men det er en svær proces at styre noget inden i en lukket hal som vertical 
farming. Det er rigtig svært og har også sine begrænsninger, det er jo sådan noget 
som salat og krydderurter. Det fylder jo ikke så meget og det har en kort 
produktionstid vi snakker måske nede omkring syv, otte uger og så kan må gå hen 
og snitte det og få det afsted til forbrugeren. Så der er der nogle ideer i det, men det 
er klart sådan noget som tomater og agurker det vokser jo i højden og bliver rigtig 
højt så det bliver jo svært at lave inde i en vertical farm fordi en vertical farm skal 
give mening skal det jo laves i det moving gotter. Det vil sige et system hvor 
planterne bliver groet nede i nogle render som bevæger sig frem af i systemet 
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automatisk, efterhånden som de bliver større. Når de så rammer enden af systemet 
så skal de bare igennem en maskine, som snitter dem og putter dem i pose. Så 
bliver systemet vasket, som de har været i, så køre det tilbage igen og startes forfra 
automatisk med nogle potter der bliver sat ind af robotter. Så hvis det hele er 
robotiseret automatiseret som det skal være hvis det skal være noget der er 
funktionelt inden for vertical, så kan det godt lade sige gøre. Der er mange processer 
i det der også gør det dyrt altså strøm til at styre køle, og affugtningen især. Det er 
det største problem vi ser lige nu i de vertical farms, det er at få fugten væk hurtigt 
nok. 
 

8. Oscar: Okay, så kan man sige at strømmen er ligesom det det koster. 
 
Johnny Rasmussen: Det koster rigtig mange penge, det er rigtig dyrt at drive de her. 
 

9. Oscar: Også er begrænsningerne at de skal gro op af og at høje planter har svære 
ved det. Men måske i teorien er det muligt at gro alt sådan set 

 
Johnny Rasmussen: Ja du kan jo lave alt der inde i teorien. Det er bare et spørgsmål 
om der penge i det, eller om det bare er en ideologi. Hvad er der i det for folk. 
 

10. Oscar: Ja nemlig. Vi har kigget på at vi i danmark importere en masse soja, for at 
give protein til alle vores svin. Det er ret unikt for sojabønnen fordi den er så 
proteinrig. Man kan ikke rigtig erstatte det med noget vi kan gro i danmark. Men 
så tænkte vi at man måske kunne gro det her i vertical farming. Så er problemet 
bare at de bliver lidt høje, men så kunne man begrænse transporten, og der er en 
masse fældninger af træer i amazon. Fordi der skal være plads til marker, det er 
det vi prøver at undersøge. Jeg kan høre at det lyder som om man måske bare 
skal undersøge om strømmen er mere klima sparende, end transporten af 
sojabønneren, og om det overhovedet giver mening. 

 
Johnny Rasmussen: ja der er noget “break even” ret hurtigt som man lige skal regne 
igennem 
 

11. Oscar:ja “break even” er et godt ord for det. Så tænkte jeg på at vi vil gerne lave 
nogle økologiske grise i vores lækre svinegård, og de skal bruge nogle rodfrugter 
og om de overhovedet kan gro i hydroponiske farme eller om de skal bruge noget 
med jord i? 

 
Johnny Rasmussen: Nej umiddelbart vil jeg sige at alt kan gro i hydroponisk farm, 
det vil jeg våge at påstå. Gulerødder hvis de får sprøjtet næring ind fra f.eks nogle 
dyser med med hele tiden der sørger for at roden er fugtig og mængden af gødning 
extrakter de kommer til i den forbindelse, jamen så burde det kunne lade sig gøre. 
jeg har oplevet de fleste planter er ligeglade med om de står i jord, bare der er 
næringsstofferne de ikke tørre ud. Det er jo opgaven at sørge for at de ikke tørre ud, 
sørge for at de hele tiden er fugtige ved at sprøjte på en eller anden måde, i 
intervaller måske. Så det kan godt lade sig gøre, det burde det kunne. 
 

12. Oscar: Det lyder rigtig godt, det vil vi undersøge videre på. Vi har også undersøgt 
muligheden at i stedet for at bygge det over jorden, kan man grave nogle store 
huller også bygge verticale farme nede under jorden så det er endnu mere plads 
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besparelse. Så tænkte jeg på om du ser nogle udfordringer i det eller om det kun 
er muligheder.  

 
Johnny Rasmussen: Nu tænker jeg jo at det bliver en større affære og skulle grave 
huller i jorden. Fordi så skal du også stive det af og det bliver nok hurtigt dyrt så det 
er nok billigere at bygge det op af oven på jorden.  
 

13. Oscar: okay så det er måske, mere om pengene her. Vi prøver at kigge lidt på det 
grønne aspekt af det her og det lyder som om verticale farm skaber mere 
bæredygtighed og er mere klimaneutralt generelt. Hvis man så kunne erstatte 
noget landbrug med nogle vertikale farm, kunne det bare være super smart. 

 
Johnny Rasmussen:: Jeg tror at teorien er god nok, og der er jo så bæredygtigheden 
ved at genbruge de ting du tilsætter frem for hvis du havde det i et drivhus eller på 
friland. Så der kan jeg godt se ideen i det, men det er rigtig dyrt at drive det. men det 
er en god ideologi og den vil også sørge for at alle ting der bliver tilsat, som f.eks. 
hvis du dyrker planter kan du bedre styre om der kommer insekter ind og så videre. 
Skadedyr er der selvfølgelig ikke. Så skal man jo sørge for at have genmanipuleret 
material eller in vitro som kommer ind som er rent når man starter op. Så der er 
nogle processer i at holde det adskilt fra omverden. Når det er sagt kan det jo godt 
lade sige gøre, men lige nu med de produkter der dyrkes i de her vertikale farme 
som jeg kender til med salater, der er ikke penge i det. Der er der simpelthen ikke 
det kan ikke lade sig gøre. 
 

14. Oscar: Det skal videreudvikles kan jeg høre 
 
Johnny Rasmussen: Så skal du nok give ligeså meget for salaten som du gør på 
grønland. 
 

15. Oscar: Det lyder lidt vildt. Så før den her teknologi ligesom kan gå hen og redde 
verden så skal den lige udvikles noget mere.  

 
Johnny Rasmussen:Ja, men jeg ved ikke engang om det er det fordi et eller andet 
sted er vi jo hvor vi skal være udviklingsmæssigt, vi mangler ikke ret meget. Det vi 
mangler er endeligt på en eller anden måde at plastre hele bygningen ind i solceller, 
for at få det energi optimalt altså direkte strøm.   
 

16. Oscar:Så strømmen er et stort problem kan jeg høre. 
 
Johnny Rasmussen: Den fylder jo næsten fire, fem gang så meget som et 
almindeligt gartneri. 
 

17. Oscar: Har du se nogle alge farme, som vi har kigget på. Fordi restproduktet kan 
bruges som brændstof.  

 
Johnny Rasmussen: Ja dem har vi stødt ind i og vi har også solgt nogle LED, til 
nogle af de her alge farme. Dem er der faktisk et par stykker af i Danmark også i 
udlandet. Den ide kan jeg jo godt se noget i fordi det er jo nogle alger de opblomstre 
ret hurtigt. Det kan så åbenbart bruges til nogle processer som du siger, med at lave 
noget brændstof. 
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18. Oscar: Jeg tror solceller sidder ude på bygningen så virker det som om alge farme 

også sidder ude på bygningen. Gennem sollys bliver tørret af, så man bruger vind 
og vejr til processen. 

 
Johnny Rasmussen: Er man ude i sådan noget og det kan blive rentabelt, kan man 
få det til at virker så er vi jo langt. Så måske også bruge jordvarme og få det hele til 
at spille sammen. Men det er jo bare hvor stort det bliver er det er jo det det 
afhænger af hvor rentabelt det er. Fordi jo større det er så vil det bruge mere strøm, 
men det er samme installations omkostning. Jeg har lagt mærke til om vi laver en 
lille installation så skal alt clima ind vi kan styre det. Altså alle de tekniske ting fra os 
så pakken bliver næsten den samme, om du starter en lille produktion på lad os sige 
200 kvadratmeter i en kælder eller som du starter en på 10.000 kvadratmeter så er 
det næsten det samme som vi levere af klimastyring. Det kan godt være du skal 
bruge nogle flere penge på kølemaskine fordi det er en større installation.   
 

19. Oscar: Så man skal scale op er det det der er ideen. 
 
Johnny Rasmussen: Ja man skal scale op i nogle få punkter som lys og køl, og 
selvfølgelig antal reoler og der der skal være det inde. Men selve den styring du 
putter ind der skal styre det hele det er den samme pris. 
 

20. Oscar: Okay så før det bliver cost efficient, skal man have en stor gård ihvertfald i 
forhold til jeres produkt. 

 
Johnny Rasmussen: Ja det vil jeg sige der kan det hurtigere betale sig hjem 
ihvertfald, det er det jeg ser lige nu. Men det er da rart at se at der er nogle der 
prøver at optimere det og regne lidt på det. Fordi nordic harvest og dem der har 
startet det op, de har jo startet op uden at vide endelig hvad det var de gik i gang 
med, de har selvfølge fået nogle penge til det. Men de har jo ikke haft undskyld mig, 
en kæft forstand på at dyrke planter. Og har man ikke det kan jeg ihvertfald se de 
par farme vi ser lige nu og den ene af dem har vi installeret, de har virkelig store 
problemer.  
 

21. Oscar: Vi har faktisk et interview linet op med to medarbejder der ude fra så det 
glæder jeg mig til høre. 

 
Johnny Rasmussen: Der er slet ingen tvivl om at de har problemer med klimaet. 
 

22. Oscar: Det lyder da godt, det er et godt spørgsmål. Jeg er løbet tør for spørgsmål 
til dig, det har været rigtigt spændende og tak for din tid. Jeg ved ikke om der er 
et guldkorn du lige skal af med her til sidst. 

 
Johnny Rasmussen: Nej jeg tror vi har været det hele omkring, så jeg har bidraget 
med det jeg lige kunne huske. 
 

23. Oscar: Jamen tusind tak, jeg skal nok skrive en god opgave ud fra det her. 
 
Johnny Rasmussen: Det er alle tiders, det er godt held og lykke med det. 
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Bilag 3: 

Interview med Michael Minter 
 
O= Oscar 
M=Michael Minter  
 
Interview: 
 

1. O: Så vi i gang, og jeg vil lige introducere dig.. Jeg snakker med Michael Minter, 
der er programchef for fremtidens fødevarer hos Concito – Danmarksgrønne 
tænketank. Er det korrekt?  

 
M: Det er korrekt?  
 

2. O: Og Michael du er uddannet fra roskilde universitet, hvor jeg og min gruppe 
også går lige nu. Så jeg tænkte på om du ikke ville fortælle lidt om dig selv og din 
akademiske baggrund?  

 
M: Jo, jeg har læst den lange forvaltning på RUC, og blev færdig i 98’.. tror jeg det 
var, og jeg rykkede direkte ind i et studiejob i naturfredningsforeningen. Der blev jeg 
så hængende i 7 år. og så har jeg arbejdet som kommunikationsrådgiver med 
kampagner omkring miljø og forurening. Så var jeg selvstændig i ét år, og fik Concito 
som en af mine første kunder, og været med dem siden 2011. Mit studie på RUC 
handlede altså meget om gruppearbejde, og fokus på miljø i Europa, så jeg var altså 
rimelig målrettet på at arbejde med miljø og bæredygtighed, hvilket jeg så også har 
gjort i godt 20 år nu.  
 

3. O: Det er jo også derfor vi gerne vil i kontakt med dig, så du kan fortælle os lidt 
om miljø og bæredygtigthed i landbruget. Men først skal vi lære dig mere at 
kende, så hvad er din rolle i Concito, og hvad laver Concito egentligt?  

 
M: Jeg er chef for vores fødevareprogram, med en ambition om at få et lidt mere 
systematisk greb om landbruget og omstillingen af fødevarersystemet fra jord til 
bruger. Jeg har således eksperter i landbrugsjord i teamet, men min egen indsats 
udover at være leder, er fokus på ændring af kostvaner og det ansvar der ligger i 
dagligvarer- og foodservice sektoren i forhold til at skubbe os over i noget mere 
bæredygtigt kost?  
Jeg har også arbejdet med det nye klima- og kostråd, og været med i den dialog. Det 
var så det konkrete vi har lavet siden 2018.  
 

4. O: Ja, alt det her med fødevarer og landbrug er vi interesserede i. Nu vil jeg lige 
introducere vores projekt, og formålet med interviewet. Vi vil gerne undersøge 
om vertical farming kan skabe et mere miljøvenligt landbrug. Både i forhold til 
pladsbesparelse og så også se på hvad man kan dyrke i vertical farms.. For 
eksempel sojabønner som lige nu bliver importeret fra sydamerika, som en del af 
grises kost. Hvis man altså kan gro det i danmark i stedet, ville det sparer meget 
CO2 på fragt og fældning af regnskov. Men det altså vores projekt, og det er 
derfor vi gerne vil tale med dig omkring landbruget, og hvordan det ser ud lige 
nu.  
Jeg har derfor læst op på dit arbejdsområde, og tænkte på om du kan fortælle 
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mig hvem der har skrevet det her i en debat-serie i altinget: "Flere debattører i 
denne …(tørke)…-serie har argumenteret for, at den enkelte landmand ved bedst, 
har styr på bedriften og nok skal få sikret den nødvendige grønne omstilling, hvis 
bare man får frie tøjler. Det synes der dog ikke at være historisk belæg for"  

 
M: Ja, det lyder som noget jeg har skrevet.  
 

5. O: Ja det nemlig dig, og kan du uddybe at der ikke er historisk belæg for at 
landmanden ved bedst?  

 
M: Jamen det er der ingen der kan alene, derfor bliver nødt til at have nogle politiske 
regler ind over, der ville kunne hjælpe os med at opretholde de CO2 aftaler vi har 
indgået. Vi kan ikke enkeltvis som forbruger eller virksomhed tage ansvar for store 
globale problematikker, som klimaudfordringerne. Hvis det stod til den enkelte ville 
man se irrationelle beslutninger. Hvis vi tager landmanden, ville han sige, godt jeg 
skal halvere mit udslip så nu halvere jeg min produktion. Det giver ingen mening for 
landmanden, derfor skal vi have det op på et samfundsmæssigt plan. Have det 
reguleret og styret, med afgifter og incitamenter til at gøre det der er bedst for 
samfundet. Det er også et kompetence spørgsmål om den enkelte ved hvad der er 
bedst for klimaet. Derfor kan man ikke lade det op til den enkelte.  
 

6. O: Ja, jeg kan forestille mig at landmanden gerne vil gøre det rigtige, og gøre hans 
produktion mere klimavenlig. Det er jo rationelt for alle. Der bliver efterhånden 
også lagt fokus på det i medierne, at den måde vi har landbrug på i Danmark er 
klimavenligt i forhold til andre lande, men er stadig ikke bæredygtigt for 
fremtidigt produktion. Landmanden vil nok gerne omstille sig, men da der ikke 
er noget økonomisk incitament, er det svært da der er penge i klemme.   
Så vi må finde på nogle andre løsninger end at lade den enkelte stå til ansvar.  

 
M: Det ville heller ikke være fornuftigt i globalt perspektiv, da der er brug for føde til 
den stigende befolkning. Reduceringen skal altså ske ved at effektivisere 
produktionen på den ene side, men også producere fødevarer der har et mindre 
klimaaftryk end den traditionelle mælk og kød, der produceres i stor stil i dag.  
 

7. O: Det leder videre til mit næste spørgsmål, for du skriver også i debat-serien at 
et "grundlæggende punkt" for en grøn omstilling er en mere effektiv produktion 
af de fødevarer, og herunder øget udbytte per hektar. Hvordan ser en mere 
effektiv produktion af fødevarer ud, også når man skal tage brugen af plads i 
mente? 

 
M: Der er to hovedelementer i det, den ene er at få effektiviseret produktionen af 
husdyr, få styr på gødning, og produktionen af hvad de spiser. Det skal vi arbejde på 
og forbedre.  
Den anden side er at vi skal rykke fra den animalske produktion til en mere 
plantebaseret en. Så vi kan bruge produktionen af plantebaseret mad til mennesker i 
stedet for dyr. Der er nemlig et stort tab i at omsætte planter til kød. Det er en 
ineffektiv fødevareproduktion og som kunne effektiviseres ved at producere flere 
planter til mennesker.  
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8. O: Ja det har vi også diskuteret i projektgruppen, om det overhovedet er 
realistisk at mennesker spiser kød i fremtiden, eller om det hele skal være 
plantebaseret. Her kom vi frem til at vores projekt skal gå ud fra en holdning i 
midten, at vi ikke kommer til inden for 10 år, at få alle mennesker på en vegansk 
kost, men hvis man kunne gøre produktionen mere klimavenlig ved for eksempel 
vertical farming, der skaber mere plads.  
Din holdning fornemmer jeg lidt er at der skal være nogle flere retningslinjer og 
incitamenter der for markedsførende til at gøre det rigtige. Hvad tænker du så 
teknologiens rolle er i alt det her?   

 
M:  Teknologien har helt sikkert en rolle, og kan gøre landbruget mere klimavenligt. 
Det er heller ikke vores overbevisning i Concito at vi skal helt af med kød, det skal 
dog reduceres meget markant. Vi skal producere mere på det danske 
landbrugsareal, som i øvrigt bliver mindre ved politisk tiltag omkring 100.000 hektar 
til skove. Dog skal vi stadig producere mere mad, mens fødevarer systemets 
klimabelastning skal i nul.  
 

9. O: Så det lyder faktisk som om at der skal noget teknologi til for at opnå de her 
klimamål.  

 
M: Helt sikkert at der skal teknologi til i husdyrproduktionen, og teknologi til at udvikle 
alternativer til kød og mælk, for som sagt tror vi heller ikke på at alle kan overbevises 
til en fuldstændig plantebaseret diæt.  
 

10. O: Du har undersøgt lidt omkring danske madvaner samt skrevet om danskernes 
dem, og det er det vi har snakket om i forhold til at det ikke er så realistisk at alle 
skal rykke over til en vegansk diæt men at man ligesom skal prøve at gradvist 
gøre det. så tænkte jeg på hvilke løsninger du ser, for at vi kan få nogle bedre 
madvaner egentlig? 

 
M: noget af det handler om kompetencer. Rigtig mange af os, det gælder også mig 
selv, vi er, fra tidligere, vant til og lave meget af den animalske kost vi spiser i dag. 
Det er kød og mejerivarer der spiller hovedrollen og så er der lidt grønt som tilbehør. 
Det skal vendes fuldstændig om i fremtiden i vores måltidskultur, vi skal også lære at 
lave lækker mad som er hovedsageligt plantebaseret. det kræver nogle nye 
kompetencer i køkkenet derhjemme men også i foodservice virksomheder og i 
restaurationsbranchen hvor vi i en stigende grad skal opleve at der er gode 
alternativer til en bøf med et par kartofler ved siden af. så det er en udvikling der skal 
arbejdes med og det kommer ikke af sig selv. det kræver opkvalificering af 
køkkenpersonale i professionelle køkkener og det kræver noget inspiration og 
oplysninger til os almindelige forbrugere til at lave noget andet derhjemme og et godt 
udbud i butikkerne osv. af gode alternativer til traditionelt kød og mælk. så der er en 
masse arbejde på den dagsorden. 
 

11. O: så kan man også rykke over i etik, og etik i teknologi, men også etik i 
madvaner. For der kunne godt være nogle problemer i, jeg tror der er nogen der 
synes at den her grønne dagsorden der lidt er ved at ske, gør at de føler sig lidt 
tvunget til at gå grønt. f.eks med supermarkeder der skubber det grønne 
alternativ, men samtidig er der også meget kød som bliver ved med at blive 
billigere og billigere. Så der er lidt et etisk aspekt i det. Men jeg ville høre om du 
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så nogle etiske udfordringer i omstillingen af landbruget, hvis man skulle gøre 
det grønnere?  

 
M: Ja der er en udfordring i forhold til husdyrproduktionen at det kan blive for 
intensivt og gå ud over dyrevelfærd, og den slags spørgsmål, og der kan du jo godt 
presse den for hårdt i forhold til at sætte i forhold til at sikre en bedre 
klimaeffektivitet. der mener jeg jo ikke personligt, og det er jo holdning og moral om 
vi skal pine dyrene for at mindske klimabelastningen, og der mener jeg ikke at vi skal 
gøre det.  
 

12. O: er det egentlig synd for landmanden, hvis han altså skulle omstille sig? 
 
M: nej det vil jeg ikke sige det er, det er ikke synd for nogen at vi skal omstille os, det er 
et vilkår for os alle sammen, og hvis du vælger at stå fast og sige “ det har jeg slet ikke 
lyst til, og jeg gør som jeg er vant til “, så er du jo selv uden om det hvis du står med en 
dårlig forretning, hvor der ikke er nogen der gider at købe dit produkt eller handle med 
dine varer. så der er er vi alle en del af omstillingen, det er landmændene selvfølgelig 
også, der vil jeg sige at vi overhovedet ikke efterlader landbruget. Vi argumenterer 
netop for at vi som samfund skal hjælpe til med at fremtidssikre landbruget og give de 
rigtige incitamenter til at  gøre de ting der nu er nødvendige for at løse klimakrisen i 
fødevaresektoren, og der skal vi jo som forbruger også tage vores del af ansvaret og 
sørge for at der er en efterspørgsel på de varer der har et lavt klimaaftryk så det kan 
svare sig for landmanden at producere noget andet end de gør i dag.  
 

13. O: det lyder som om du er overbevist om at retningen i fremtiden er at grønt 
kommer sælger og økologi sælger, og det tror jeg også man ser nu, at folk går 
efter økologi frem for andet.  

 
M: Ja og klimavenlighed. Det kan du jo se, altså der er en masse eksempler på 
fødevare virksomheder der markedsfører sig på lavt klimaaftryk og nogen gange er 
der hold i det og andre gange er der ikke så meget hold i det. der går det over i 
greenwashing, men det er en meget vigtig markedsføring faktor i dag at kunne 
demonstrere at man har styr på klima tingene. 
 

14. O: det er sjovt med greenwashing, jeg så nemlig lige at hele Danish Crown var 
blevet sat af på grund af det, og at mange af de store dagligvare virksomheder 
slet ikke gider at sælge deres produkter mere på grund af skandalen. 

 
M: De sælger det stadigvæk, men de vil ikke acceptere at de markedsfører det med 
at det er klimakontrolleret gris. Det er jo ikke fordi de stopper med at sælge koteletter 
fra Danish Crown. De vil bare ikke acceptere den type markedsføring, hvor du giver 
forbrugeren et indtryk af at det er et godt klimavalg.  
 

15. O: Det er også et godt eksempel på at den private sektor også gør noget ved det, 
at det ikke kun er forbrugerne, men at det også er nogle private virksomheder. Så 
skal politikerne bare igang, for det virker lidt til at det er hos dem hvor det halter 
lidt. Der er stemning for det hos befolkningen, den private sektor skubber det 
også, og nu er det så bare de her retningslinjer som vi snakkede om der skal på 
plads, og jeg tror de har en ide om at danmark stadig er et landbrugssamfund og 
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jeg tror det syn skal vi prøve at komme af med, og blive et ekspertise samfund 
der dyrker noget lækker gris, i stedet for meget gris. 

 
M: Det ved jeg nu ikke, jeg ser ikke noget problem i at være et landbrugsland, som 
producerer massere af fødevarer og meget mere end vi selv kan forbruge. men det 
skal være en helt anden produktion end den vi har nu for at få det ned i for at få det 
ned på det rigtige klimaaftryk og i det omfang som er nødvendigt. jeg synes det er 
super positivt at være en god fødevareproducent, det er lige så godt som at være 
producent af biler eller iphones. Faktisk bedre da vi taler om basale goder. 
 

16. O: Jeg mente nu egentlig mere at vi skulle gå fra kvantitet til kvalitet, så frem for 
at lave så meget som muligt så bruge den plads der er miljøbevidst? 

 
M: der kan godt være mere fokus på kvaliteten, men der skal stadigvæk være fokus 
på at producere mest muligt mad på mindst mulig plads. Det er jo også en kvantitativ 
tankegang kan man sige, men hvis vi rykker over i væsentlig mere plantebaseret 
produktion til forbrug så er der også plads til at sætte større fokus på kvaliteten af 
kødet.   
 

17. O: her til sidst ville jeg lige spørge om det det her vertical farming projekt vi er i 
gang med, om det kunne være en løsning på problemet? 

 
 M: Det er et godt supplement, jeg vil ikke sige at det er en løsning på 
fødevaresystemets udfordringer, fordi det er meget større end vertical farming kan 
håndtere. vertical farming er et godt supplement, når det handler om salat grønt og 
bær og lignende. men det bliver ikke der hvor vi dyrker kartofler, hvede, kål osv., 
hvilket jo er de rigtig store afgrøder. salat grønt er en lille del af vores 
fødevareforsyning og forbrug, og her kan vertical farming noget relevant. 
spørgsmålet er så om det kan noget mere relevant end traditionel drivhus 
produktion, hvor man trods alt får udnyttet dagslys. Når man ser til holland, så er det 
super optimerede systemer, hvor de også har hydroponics osv. men med åbne 
systemer hvor de har glas i stedet for lukkede lagerhaller, hvor man bruger LED lys. 
Så jeg er ikke sikker på om de har fundet den mest optimale løsning der er, men det 
kan noget interessant i forhold til bynær produktion, for nogle af de varer der er en 
del af vores forbrug og også i fremtiden 
 

18. O: så det lyder som om at hvis teknologien bliver udviklet endnu mere og at man 
kunne dyrke nogle større afgrøder, at det i ville kunne hjælpe rigtig meget. 

 
M: Det tvivler jeg lidt på det, fordi jeg kan ikke se hvordan den slags systemer 
kommer til at forsyne os med kål og kartofler og rodfrugter og andre vigtige afgrøder 
i det plantebaserede system. Men det kan noget fordi det er et supplement og jeg 
tænker især i forbindelse med mega byer osv. hvor det også kan være en god bynær 
produktion der kan spare noget transport, som mexico city og andre steder i verden 
hvor du virkelig har store befolkninger der skal have noget og spise, hvor man 
virkelig kan gøre det bynært, det tror jeg kan give god mening. Dog som et 
supplement og ikke som en løsning op fødevaresystemets udfordringer, der skal 
noget andet til også.  
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19. O: Jamen, tusind tak fordi du gad at svare på alle mine spørgsmål og at du ville 
sætte noget tid af til det her. så tænkte jeg bare på om der var noget du havde 
som du gerne ville tilføje, noget vigtigt til vores projekt måske, eller hvordan det 
har været at snakke med mig?  
 

M: altså det jeg vil sige omkring vertical farming som jo er det der gør at vi ser et 
potentiale i det men et begrænset potentiale, det er jo det store energiforbrug der er 
forbundet med LED belysningen. Der siger de jo fra Nordic Harvest at det er noget 
større issue da de bruger strøm om natten, men så længe vi ikke har et 100% 
vedvarende energisystem og der vil stadigvæk blive større efterspørgsel for grøn 
energi til biler og alt muligt andet, så kan man ikke bare frådse med energi, som de 
gør i et vist omfang der, sammenlignet med andre produktionssystemer, og det er 
nok deres største udfordring.  
 
O: det er et godt råd, den må vi lige holde i mente  
 
M: der er super gode perspektiver i det på den anden side i forhold til 
pladsbesparelse. Jeg vil ikke skyde det ned, men jeg ville bare påpege at der er 
nogle udfordringer i det som ikke er løst  
 
O: Det var egentlig sådan det, jeg synes jeg har fået noget god info ud af det   
 
M: det var godt, god fornøjelse med det og fortsat god dag  
 
O: tak og i lige måde 
 

 

 


