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00:53 Os: "Så synes jeg vi lige starter med at komme med en kort præsentation af vores projekt 
eller arbejde, så du kan danne dig et billede af det og så kan vi stille dig nogle spørgsmål 
efterfølgende." 
 
Jakob: "Det er fint, kan i ikke lige sige hvem i er?" 
 
02:05 Os: "Jamen det vi arbejder med eller beskæftiger os med i vores gruppe, det er at vi godt 
kunne tænke os at udvikle det her lokal, bæredygtige fødevarer produktion, inde i storbyer og så 
ser vi gerne at produktionen er ved hjælp af akvaponik, som vi har læst noget om, og så har vi 
givet det et navn som vi har kaldt LOSUS, som står for local sustainable food system." 
 
Jakob: "Det kunne jeg ikke høre det sidste. LO?" 
 
Os: "LOSUS hedder det. Det er en forkortelse for local sustainable food system." 
 
Jakob: "Ja okay"  
 
Os: "Øhm ja, og i det her system der er det hensigten, at vi gerne vil dyrke nogle afgrøder til, 
lokalt selfølgelig, til de beboer der bor i lejlighedskomplekserne, i stedet for at de skal handle 
dem i et supermarked. Øh og så vil vi også prøve at gøre det billigere for forbrugerne, så de 
ikke er afhængige af sæsonbetonet afgrøder, blandt andet. Og så er målet med produktionen 
ligesom at kunne forsyne dem i en specifik ejendom, og så har vi valgt at tage udgangspunkt i 
et boligkvarter ude i valby, hvor der ca. bor 151 mennesker, øh hvor vi så vil dække deres 
daglige grøntsags behov, som vi har læst ifølge hjerteforeningen, er på ca. på 600 gram om 
dagen pr. person. Og så har vi ca.1500 m2 på det her tag, at gøre godt med, og det er så 
deroppe at vi tænker at produktionen den ligesom skal foregå. Så har vi lagt os meget op af, da 
vi skrev til dig på mail, og du svarede med at du ikke synes at det var særlig realistisk og så 
kunne vi godt tænke os at spørge om at nu hvor du har fået den her baggrundsviden, bag ved, 
eller introduktionen, kunne du så se at det måske er en realistisk målsætning at gøre som vi har 
tænkt det?" 
 
03:55 Jakob: "Øh ja altså jeg vil sige det på denne her måde, at der er jo rigtig mange aspekter i 
det her med økonomi og taget bæreevne og energiforsyning eller er det ubeskyttet altså er det 
drivhus med lys er det ubeskyttet og så videre som er afgørende for projektet og økonomien og 
alt det andet, men det som er øhm, det som er en begrænsning, det er at der kræver plads at 
producere til et menneske." 
 
Os: "Mmh." 
 
04:34 Jakob: "Og også strøm altså nu har jeg sendt jer en artikel som siger noget om 
pladsbehovet hvis man producere til en amerikaner under forskellige diæt scenarier. Har i haft 
tid til at kigge på den?" 
 
Os: "Ja." 
 
Jakob: "Og der jo eksemplet for eksempel the vegan choice ikke. Det er 1000m2 på en person, 
ca. Eller godt 1000m2 for en persons årlige forbrug af fødevarer, som inkluderer olier og 
selvfølgelig ikke noget kød, men altså som inkluderer forskellige ting som ikke bare handler om 



grøntsager. 
Øhm vi har lavet, altså jeg kan simpelthen sagtens sætte mig ind i jeres øhm i jeres motivation 
af jeres interesse, og øh, af samme grund har vi lavet på et tidspunkt en øvelse i et fag der 
hedder urban ecosystems, hvor vi kigger lidt på hvad kan man faktisk dyrke og der tager vi så 
udgangspunkt i et konkret karré og så kan de så lave i løbet af 4 timer max, 3 timer så bliver de 
introduceret og skal tegne og hvordan kunne man lave noget på den her karré og hvad kunne 
man eventuelt dyrke, og der har vi så også lavet sådan et excel regneark med nogle standart 
udbytter for forskellige afgrøder, jeg skal lige finde det ark og vise jer det. 
06:12  
 
Men nu er det en af mine tidligere studerende, som plejer at vejlede i det her så jeg er ikke 
sådan super øhm, ja, jeg er ikke super ekspert i og forklare det, men jeg kan lige prøve, jeg kan 
lige prøve bare at dele det så i lige kan se noget om det.  
Øhm.. 
Kan i se skærmen?" 
 
Os: "Ja." 
 
Jakob: "Det her det er lidt simplificeret selvfølgelig ikke, men der kan man så se der karré der et 
skur der er karré udeskur så er der selve arealet og de får de her oplysninger plus en tegning og 
så kan man så kigge så kan man så lave et design, hvor man så siger, at vi skal have et drivhus 
det skal have så og så stort et areal, øhm og så er der noget der er ude drivhus og indenfor 
karrén på selve pladsen og langs med facaden, altså sådan så man ligesom prøver, skal der 
være plads til cykler. Altså man laver nogle forskellige afregninger, hvor meget plads kan man 
egentlig bruge og så kommer man så frem til et eller andet areal som man har til rådighed.  
Og så er der sådan nogle forskellige afgrøder, som man kan vælge mellem her og der er så 
angivet hvor meget man kan forvente og få, for en hektar, og en hektar det er 10.000 km2. Og 
så er der nogle næringsstoffer som de skal have og så laver man så et eller andet 
systemdesign og så kan man så nå frem til et eller andet antal kilo man kan høste. og så kan 
man regne ud med nogle næringsstoffer og så er der i det her tilfælde 1200 personer og det 
skal have ligesom i siger 600 gram og så kan man regne et årligt behov ud og en øhm, hvor 
meget der egentlig er behov for og så, hvor meget man egentlig kan producere så det er 
ligesom, altså man kan sige lidt købmands agtig tilgang til det. 08:46 Og det kan da godt være 
det kunne da godt være at det var noget for jer. Det kunne jeg jo også godt sende til jer. 
 
Os: "Jamen det tror jeg godt kunne give et meget godt overblik, over hvad der er realistisk 
måske, og så ud fra det kan man så finde ud af hvad er pladsbehovet efterfølgende." 
 
Jakob: "Og det som, jeg har jo arbejdet en del år med det her urban agriculture fordi, det er jo 
snart mange år siden, at de første studerende kom til mig og sagde kan vi ikke begynde at 
kigge på det her. Jeg tror det er vel 12-15 år siden eller sådan noget. Så det bliver en slags, 
man kan nærmest kalde det undervisningsbaseret forskning eller tænkning, altså det kom fra de 
studerende. Og det der i hvert fald er det er hvis man skal se på det fødegrundlag som der er i, 
sådan som vi spiser i dag, men også sådan som vi kan spise fremover, altså så kan man ikke 
komme udenom at det tager noget plads.  
09:44 
Os: “Nej.” 
 
Og selvom man så tænker, at jo altså vi kan gøre det med vertical farming for eksempel, det er 
skide smart og der kan man også bare dyrke enormt meget på meget lidt plads og sådan noget 
ikke, men der skal man også bare gøre sig klart, at noget af det man kan dyrke, det er det man 



kalder leanfeast altså det er svært dyrke hvede og majs i sådan noget vertical farming ikke. Der 
er nogle afgrøder som, det er typisk nogle afgrøder som ikke er enormt energikrævende og 
enormt højde krævende som man vil dyrke der. Øh og så er der eksempler på, der kommer 
eksempler på, at i Singapore for eksempel der kan man også godt få økonomien til at hænge 
sammen, med at dyrke tomater vertical selvom altså tomatplanter er høje og så videre. Så man 
kan godt lave sådan nogle systemer fordi at en importeret tomat i Singapore koster måske 10 
kroner for en tomat men smager af helvede til, elendigt. Altså det er virkelig dårlig mad ikke, så 
folk vil altså godt betal premium prices, for noget er dyrket i en sort der smager lækkert og som 
ikke skal køres. Der er forskellige betingelser forskellige steder i praksis ikke. Så nogle steder 
der kan noget lade sig gøre, fordi det kan ikke lade sig gøre at få ordentlig mad på anden måde 
og andre steder så er det bare ikke markedets vilkårene ikke øhm. Så det er en komplekst ting, 
men altså ja jeg tænker lidt, noget af det jeg selv er nået frem til i forhold til urban agriculture. 
11:26 Så kan man sige at der noget der handler om, at give folk en følelse af at dyrke noget og 
en stor tilfredsstillelse, og der noget med at børn kan have læring af det, de har godt af at se 
ting dyrke og sådan noget der, men det er sådan noget jeg ville kan for citizenfarming. Altså det 
er noget almindelige beboer kan overskue eller almindelige borgere på en eller anden måde, de 
kan gøre det der hvor de bor, eller de kan tage kan tage hen et sted og dyrke og sådan noget 
ikke, men det har en stor værdi, men værdien er ikke primært den mængde af man får fra det. 
Altså selvfølgelig får man noget man fra det, men det er ikke enorme mængde af mad man får, 
men det er mange af alle de ting der er omkring, med det man kan give til ens unger og måske 
opbygge et fællesskab med andre omkring det. 12:16 Det er velset eller veldokumenteret at 
med områder hvor der er folk fra mange forskellige kulturer, som ikke kan finde ud af at snakke 
med hinanden der sådan noget også enormt godt til også at skabe noget fællesskab. Der kan 
være damer fra kurdistan, som er pisse dygtige gartnere og virkelige kan folde sig ud, det har 
jeg i hvert fald selv set ikke. Eller folk fra Afrika som er mega gode fordi de har det i sig, de er 
landmænd på en eller anden måde i udgangspunktet, og forstår det meget bedre en normal 
dansker, som hvis landmandsfamilie er 3 generationer gammel og der er en hel masse viden vi 
har tabt. Så der kan være rigtig mange kultur værdier som kan læres og eller jeg ved ikke om 
jeg skal kalde det kultur, men altså samfundsmæssige sociale værdier og uddannelsesmæssige 
og der kan lære af at lave sådan nogle ting.13:17 Men så er de ikke så meget madens værdi 
altså substitutions værdien af den mad man ikke køber i butikkerne. En anden form for urban 
argriculture det er sådan noget som er virkelig produktion altså og hvor man har høj intens 
belysning og sådan noget. Det er overhovedet ikke rart at opholde sig sådan et sted, fordi det er 
bare ikke menneske fedt, at det er bare ikke fedt at være der som menneske. Det er sådan 
nogle produktionsanlæg hvor man går ind med maske og heldragt nærmest for at undgå at 
bære virus ind og så er der robotter og sådan noget ikke. Det er ligesom, det er noget helt 
andet, så hvor man virkelig satser på at tonse ud og der er det som regel afgrøder der er høj 
værdi i altså pr kilo i hvert fald, altså krydderurter, salat måske og sådan nogle ting som folk de 
er vant til at betale meget for, men det er ikke så meget vores staple foods man kan, altså det er 
ikke realistisk. Øhm og så er der også det at plads regnskabet på en eller anden måde, altså 
der har man det jo med at se bort fra, at hvis energien skal produceres med solceller, ude på en 
eller anden mark, så tager det ret meget plads, at have det her vertical fordi det bruger ret 
meget energi, selvom at hvad hedder det, at det er med nye former for lyskilder som er mindre 
energikrævende, men det er, så plads regnskabet er mere kompliceret, end det her, vi dyrker 
enormt meget på 1 m2, der er en hel masse plads som går med at skaffe energi også, hvis det 
skal være grøn energi. Nu siger jeg bare en hel masse, men jeg ved ikke om det giver nogen 
mening for jer, det er bare nogle af de ting jeg har." 
 
15:08 Os: "Jeg tænkte lige på et spørgsmål i forhold til det du nævnte før, det med at skabe 
værdi, i forhold til det med at når mennesker selv er med inde over produktionen skaber det 
sådan værdi i samfundet, men hvis vi hælder mere til at skulle lave et produkt som mere 



handlede om produktionen, om det så ville have relevans for mennesker hvis man gjorde 
sådan, ikke at de skulle være derinde og gå og kigge i forhold til bakterier men man kunne 
ligesom lave noget glas nogle steder, så de stadigvæk var en del af at se udviklingen af 
produktionen. For eksempel de mennesker i ejendommen som skulle spise det, ville det være 
relevant at lave det som en del af det så de var med i det, uden ligesom selv at røre ved det. 
Eller ville det være fuldstændig irrelevant?" 
 
15:50 Jakob: "Jamen altså det kan man jo godt overveje, at lave noget som er mere produktions 
intensivt. Øhm men i skal se for jer, altså min tid er jo helt kort, men i skal se for jer, at det ser, 
jeg skal lige som om kan finde sådan et billede. Øhm jeg prøver lige at dele igen, jeg prøver lige 
at se om jeg kan få et billede ind over her, altså det er jo, altså det kan godt være, øhm rart at 
se på, altså jeg vil ikke udelukke det. Der er jo nogle, altså en masse lys ikke. Ja der er jo det 
med lys og patogener og så skal man have styr på næringsstoffer og måske en slags robot, det 
skal i hvert fald være ret kontrolleret det der management, hvis man skal have høje udbytter og 
så konkludere jeg, at det ikke er virkelig livable environment, øhm ja så er der så nogle af det 
der hvor meget spare man egentlig i transport og så og det der med areademant ikke som jeg 
snakkede om, det tager ganske meget, det kan tage ganske meget plads hvis man skal over til 
sol, men der findes jo, der findes sådan nogle systemer som, jeg kan simpelthen ikke lige huske 
det. Der er et israelsk firma der har lavet et koncept, som de markedsfører fra Berlin. Hvor de 
laver sådan nogle små rum, som man kan stille ind i irma for eksempel, hvordan så kan have 
sådan noget dyrkning og hvor folk de så kan, der er en medarbejder som så går ind og høster 
direkte, så får man det helt friskt. 18:15 Altså jeg ved ikke om der er nogle, for eksempel 
gourmet kokke som flegner fuldstændig ud over, det der med at kunne gå ud i baggården og så 
tage noget helt frisk høstet et eller andet ikke og jeg kunne forestille mig, altså sådan noget det 
er jo nogle koncepter man kunne undersøge, er det noget ikke. Øh ja jeg vil foreslå, altså jeg 
tror nu, i har jo lavet projektet, i skal gå videre med det, men i vil kunne bruge nogle af de her 
tanker som en slags refleksion, jeg synes i skal gå videre med det, og så kan jeg prøve at 
sende jer det her regneark, og så så kan i prøve at se om i kan bruge det på jeres system ikke." 
 
Os: "Ja det ville være fedt." 
 
Jakob: "Og så må i godt vende tilbage til mig med det udfyldt, og siger ser det her fornuftigt ud 
medmindre i selv er helt sikker på at det har i klaret rigtig, så behøver i ikke at sende det til mig 
det er jo ikk det. Og øhm og så ja, så nu må i jo så sige, nu ved jeg ikke hvor langt i er nået, 
men i vil sikkert ikke begynde at lave helt om nu, men så sige nu har vi arbejdet med det her, vi 
kan se de her de og de muligheder og de og de begrænsninger." 
 
19:31 Os: "Ja. Det skal vi også, det er også et krav." 
 
Jakob: "Hvad siger du undskyld?" 
 
Os: "Det er også noget vi skal inkludere i opgaven, det er også et krav, at vi afgrænser." 
 
Jakob: "Ja præcis ikke, så øhm, og hvor er i hende på studiet egentlig?" 
 
Os: "1 semester." 
 
Jakob: "1 semester, på hvilket fag?" 
 
Os: "Humanistisk teknologi hedder det." 
 



Jakob: "Ja okay, men det er også der i er nødt til at lære noget om det faktiske forhold i 
jernindustrien, eller i det her tilfælde fødevareproduktionen ikke, det er fint i får den, det passer 
sikkert fint til jer, med et regneark der." 
 
Os: "Ja, okay." 
 
Jakob: "Den er god nok til at gennemskue, tror jeg nok." 
 
Os: "Ja, det må vi håbe, nu så jeg faktisk, lagde jeg mærke til det der slide du vist os, øh også 
generelt med areademant, men er det alligevel ikke en reduktion i plads i forhold til hvad vi ser 
nu med de der kæmpe marker, altså korte det ned og så gøre det vertical. Og så måske, altså 
det er jo stadigvæk stort." 
 
Jakob: "Altså man har ikke sat sig ned og så lavet en LCA, en life cycle analysis, der er ikke 
lavet gode analyser, det er det industrien siger, men der er virkelig mange af de der vertical 
farming typer som bare pimper deres produkter helt vildt, ud over hvad det kan holde til." 
 
20:50 Os: "Hvad mener du med det? Pimper?" 
 
Jakob: "Ja, at det er så fantastisk og så miljøvenligt, der er ingen dokumentation for det." 
 
Os: "Ja okay. Vi læste også en rapport for hvad hedder det united nations, at det, hvad hedder 
det, at aquaponics i europa ikke er anerkendt som økologisk, og det undrede vi os lidt over, 
fordi det var det anset som i USA og Canada blandt andet. Ved du hvorfor det er?" 
 
Jakob: "Jeg er ikke sikker på øhm hvordan forholdene er internationalt. Jeg mener at aiforia 
siger at for at noget kan være anerkendt økologisk, så skal det være dyrket i jord. Og det er 
specificeret i EU systemet, at det ikke er godt nok at det står i en potte i jord. Det skal 
simpelthen have kontakt til jorden altså hvad hedder det. Og det er jo klart at det jo sådan, at 
hvorfor er det sådan, fordi det er andet er jo også godt men det. Men det er sådan at reglerne er 
og det er noget der ligger i en dyb, altså man kan sige landmands båren tænkning bag. Altså 
det er jo hidtil landmændene der har bestemt hvordan økologien skal være indrettet, og så os 
videnskabs vi må jo så komme halsende efter og prøve at finde ud af, hvad foregår der og hvad 
sker der? Og gå i dialog med dem omkring, jamen er det her også det rigtige og sådan noget 
der. Jamen det er landmændene der bestemmer, og de har altså bestemt at er sådan. Og det er 
ikke altid logisk eller rationelt eller videnskabeligt begrundet." 
 
Os: "Men kan det være noget der ændrer sig? Nogensinde tror du?" 
 
Jakob: "Ja, men det tager bare lang tid, jeg er selv i dialog med, hvad hedder det, sådan 
landmænd i EU sammenhæng. Men ved i hvad jeg bliver nødt til at løbe videre, jeg har noget 
andet her der starter her om meget kort tid." 
 
Os."Okay 
 
Jakob: "Nu har i alligevel fået mere tid end en halv time, ved i hvad jeg sender det der regneark, 
og så kan i eventuelt vende tilbage med det udfyldt, hvis det er ikke." 
 
Os: "Du har stadig mail og sådan noget." 
 
Jakob: "Ja ja jeg sender videre til den." 



 
Os: "Tak for din tid. Hej hej. 
 
Jakob: "Hav det godt." 
 
Os: "I lige måde." 
 
 
 
 


