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Abstract  
This paper regards the possible role of vertical farming in a transition of the conventional 

agriculture towards sustainability in Denmark. Therefore, the appliances as well as the 

limitations of vertical farming are established as well as the actors (such as vertical farmers, 

conventional agriculture, consumers, and the government) and their relations to each other 

and to the forementioned transition.  

Agriculture, in general, covers more than 1/3 of earths landmass, and a little less than 2/3 of 

Denmark's landmass. Conventional agriculture poses different environmental challenges, 

such as emissions of greenhouse gasses (mainly CO2, methane, and nitrous oxide), 

eutrophication and threats to biodiversity.  

Vertical farming is, as its name suggest, a technology that allows for growing crops in a 

vertical manner, instead of in the horizontal manner as used in conventional agriculture. 

Vertical farming is a closed system which can produce vegetable products regardless of 

factors like bad weather conditions. Because of the vertical lay of vertical farming, it allows 

for urban use as well. Since vertical farming is a closed system, eutrophication or other 

chemical emissions can't occur. Nor does vertical farming have an impact, or influence on 

biodiversity, if places accordingly. Vertical farming can play a role in a transition of the 

conventional agriculture towards sustainability in Denmark, but vertical farming relies on 

power (electricity) for e.g., artificial lighting, which at this point makes it uneconomical to 

both start up and run, mostly due to the cost and lack of sustainably produced electricity. 
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1. Indledning  

”Kun omkring ¼ af jordens overflade er land... Omkring halvdelen af dette areal er 

fuldstændig uanvendelig til landbrugsmæssig udnyttelse, idet områderne enten er for 

bjergrige, for kolde, for stejle, for tørre eller for våde. I omkring 1/4 af landområderne er 

det muligt at anvende arealerne til græsning, men egentlig opdyrkning af områderne er 

ikke mulig. Dette er derimod tilfældet for den sidste 1/4 af landområderne.”                              

- (Breuning-Madsen & Krogh, 2013, s. 1) 

Af dette citat er det vigtigt at forstå at ikke blot landjord, men især dyrkbar landjord er en 

begrænset ressource. Det er også vigtigt at pointere at dyrkbar landjord på trods af at være 

en vedvarende ressource, former sig så langsomt at vi praktisk talt ikke kan genskabe jordens 

fertilitet når først den er tabt (Withgott & Laposata, 2015, s. 237).  

Hertil er det relevant at understrege at menneskeskabte klimaforandringer udgør en meget 

reel risiko for at ødelægge mere af den dyrkbare landjord. Disse klimaforandringer kan f.eks. 

forsage tørke eller store mængder regn, der kan forringe landbrugets udbytte Withgott & 

Laposata, 2015, s. 241). Mere end 19 milliarder ha. af verdens landbrugsarealer plages af 

erosion og andre typer jordforringelse (Ibid.).  

Foruden globale udfordringer, forefindes der allerede konkrete problematikker i det danske 

landbrug hvoraf erosion, nedbrydning af jordkvaliteten og især diffus forurening fra 

kemikalier udgør trusler for den dyrkbare landjord (Veihe, Hasholt, & Schiøtz, 2003, s. 38). 

I Danmark dækker landbrug generelt ca. 61% af landarealet (Danmarks statistik (A), 2020). 

Dette har bl.a. betydelige konsekvenser for mængden af ”vild” natur og biodiversitet 

(Miljøstyrelsen, u.d.). Ligeledes viser en rapport fra Det Nationale Center for Miljø og Energi 

(DCE) at landbrugs sektoren alene stod for 22.4% af den samlede udledning af drivhusgas i 

2017 (Landbrugsstyrelsen, 2021). 
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2. Problemfelt 

Den 4. oktober 2021 blev der lavet en aftale om en grøn omstilling af det danske landbrug 

mellem regeringen og de siddende partier i folketinget (Regeringen et al., 2021). Dette er en 

aftale der sætter det danske landbrugs fremtid i fokus, med ambition om 

drivhusgasreduktion på 1.9 millioner ton CO2-ækvivalenter i 2030 samt en reduktion i 

udledningen af kvælstof til vandmiljøet på 10.800 ton i 2017. Der er politisk enighed 

omkring at reducering af disse aspekter skal ske ud fra syv nøglepunkter, som bl.a. involverer 

økonomi, miljø og udledning af drivhusgasser. 

I denne nye landbrugsaftale nævnes vertikal farming kun med henblik på, at der frem mod 

2024 skal nedsættes en ”task force”, vedrørende vertikal farming (Regeringen et al., 2021, s. 

2). Dette sker desuden samtidig med at vertikale farme er blevet nægtet landbrugsstøtte, da 

deres dyrkning af afgrøder ikke foregår i jorden (Strandfelt, 2021). Ydermere kan afgrøder 

dyrket i vertikale farme ikke tælle som økologi, da definitionen for økologi, sat af EU, 

forbinder begrebet med anvendelsen af jord (Nordic Harvest (B), u.d.). Denne begrænsede 

involvering og manglende politiske støtte sker på trods af at vertikal farming har mulighed 

for at løse nogle af de problematikker, som er uønskede fra politisk hold.  

F.eks. udleder vertikal farming, ikke overskydende næringsstoffer, kemikalier eller pesticider 

ud i jord, natur eller vandmiljøer, da vertikal farming operer i et lukket miljø (Nordic 

Harvest (A), u.d.). Ligeledes behøves vertikal farming (hvis placeret med omtanke) ikke at 

udgøre en trussel for ”vild” natur og biodiversitet (Ibid.). 

Dette system kan måske lyde som fremtidens fødevareproduktion, men dog er der også 

problematikker som vertikal farming står i konflikt med, på nuværende tidspunkt. Ligeledes 

kan der forelægge tekniske udfordringer idet er vertikal farming er et højteknologisk system 

der (potentielt) er i drift døgnet rundt (Storgaard , 2017). Det tekniske system indebærer 

ventilation, LED-lamper, pumper, næringsrige vandopløsninger, sensorer og kræver stram 

kontrol over systemet mm. (Ibid.) (Nielsen N. A., 2020). Noget der står i kontrast til 

horisontal dyrkning af hvor afgrøderne rent biologisk, stort set passer sig selv (Withgott & 

Laposata, 2015, s. 234) 

Grundlæggende udforsker denne rapport, hvilke problematikker der er forbundet med 

vertikal farming og i hvilken grad vertikal farming kan indgå i en bæredygtig omstilling af 

landbruget. 
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3. Semesterbinding 

Dette skriv tager udgangspunkt i afvendelsen af teorier samt metoder indenfor 

kursusområdet Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS), samt Teknologiske Systemer og 

Artefakter (TSA), og ligeledes kursusområdet Design og Konstruktion (DK). Herunder er de 

primære bindinger STS og TSA. Derudover tages der stilling til den videnskabsteoretiske 

tilgang af rapporten. 

 

3.1 Subjektivitet teknologi og samfund 

Vi anvender Subjektivitet, teknologi og samfund (STS), til at gennemgå relevante metoder og 

begreber, som bidrager til at forstå, samt analysere et sammenspil mellem mennesker, 

teknologi/teknologiudvikling og samfund. Herunder bliver der gjort brug af interview med 

CCO, Flemming Dyring, fra Nordic Harvest, for at få indsigt i vertikal farmings branche. 

Ligeledes anvendes interviewet til at danne grundlag for en diskussion med udgangspunkt i 

vertikal farmings rolle i en fremtidig omstilling af det danske landbrug, samt krav om en 

STS-binding, med fokuspunkt på relationen mellem menneske og teknologi. Yderligere 

analyseres overordnede sociale problemstillinger, målsætninger, samt muligheden for 

implementeringen af vertikal farming som en ny teknologi.  

3.2 Teknologiske Systemer og Artefakter 

Inden for Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA) undersøges artefaktet vertikal farming, 

med henblik på at forstå teknologien, i henhold til hvordan den fungerer, hvilke systemer 

teknologien er indlejret i, hvilke fordele og begrænsninger der er for teknologien samt 

teknologiens tilsigtede og utilsigtede effekter.  

3.3 Design og Konstruktion 

Design og Konstruktion inddrages i rapporten igennem anvendelse af værktøj til 

identificering af og stillingstagning til aktører forbundet med vertikal farming og bæredygtigt 

omstilling af landbruget. LFA er her med til at skabe en flydende analysering af vertikal 

farmings aktører, og deres forbindelser, potentialer, interesser, samt problemer.  

3.4 Videnskabsteoretisk 

Denne rapport tager en social konstruktivistisk og fænomenologisk tilgang til en bæredygtig 

omstilling af landbruget. Social konstruktivistisk, tager rapporten udgangspunkt i at 

udfordre det konventionelle landbrug, som en konstruktion for at kunne skabe nye tænke og 

–handlemuligheder, herunder vertikal farming (Pinch & Bijker, 1987). 
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Fænomenologisk griber vi rapporten til værks ved at forsøge at forstå artefakter og 

mennesker, som fænomener. Fænomenologien er af den opfattelse at en genstand, er 

summen af de sanseindtryk, man har af den. (Holm, 2018, s. 37). 

Begge videnskabsteoretiske tilgange anvender interview og dokumentindsamling som 

videnskabelige metoder. 

4. Metodeafsnit 

I dette metodeafsnit optegnes valg af metoder til udførelsen af rapporten. Dette involverer de 

udvalgte metoders funktion og anvendelse, samt en begrundelse af metodevalgene. 

4.1 Udvælgelse og Anvendelse af kilder  

I denne rapport tages der udgangspunkt i anvendelsen af litteratur der har været 

fagfælledbedømt (peer reviewed), da disse kilder er godkendt af fagfolk og derfor 

forekommer troværdige. Yderligere anvendes artikler og tidsskrifter, der indeholder 

relevante og troværdige påstande, dog er disse artikler og tidsskrifter er ikke skrevet af 

eksperter og er heller ikke bedømt af eksperter. Til tider anvender de dog citater fra 

eksperter og refererer til anerkendte undersøgelser. Derfor anvendes disse kilder primært til 

generelle sandheder, der er i overensstemmelse med den eksisterende opfattelse. Der tages 

desuden hensyn til tidsskrifternes og skribenternes troværdighed. 

Rapporten gør også brug af litteratur skrevet af virksomheder, der arbejder indenfor 

områder der gør sig relevant for rapportens problematikker og omfang. Hertil kan nogle af 

disse virksomheder have særlige interesser. Der tages derfor hensyn til ovenstående når 

virksomhedskilderne inddrages igennem rapporten.  

4.2 Logical Framework Approach (LFA)   

I denne rapport anvendes LFA som det beskrives i The logical framework approach: 

Handbook for objectives-oriented planning, fourth edition (Norad, 1999). I bogen beskrives 

der at LFA er et “analytical tool for objectivesoriented project planning and management” 

(Norad, 1999, s. 7).  

Begrundelsen af dele af metodevalget LFA, beskrives under de udvalgte dele af metoden. 

LFA kan ifølge håndbogen ikke kun bruges til den initiale planlægning, men også som et 

ledelsesværktøj under projekt implantation (Norad, 1999, s. 18). Under planlægningen laves 

en step-by-step analyse af situationen og hvilke aktioner der bør tages. 

Planlægningsprocessen ender ud med en færdig projektmatrix (PM). Da vores 

problemformulering udforsker problemers eksistens, frem for at løsning af problemer, kan 

det ikke siges at der i rapporten tages et løsningsorienteret standpunkt, som ellers ville være 
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tilfældet for den regulære anvendelse af LFA. For at komme omkring dette er det kun de to 

første punkter i LFA der anvendes. 

LFA anvendes i rapporten ikke som et projektstyringsværktøj eller i samarbejde med 

firmaer, grundet to problematikker;  

• 1. Det er meget ressourcekrævende grundet at der skal samarbejdes med alle de 

forskellige firmaerne. Dette kræver yderligere at de er interesseret i sådan et 

samarbejde. 

• 2. Firmaerne skal afsætte tid til at lave projektet med os, hvorefter de ikke får noget 

igen, i form af eksempelvis resultater, da projektet ikke dissideret stræber efter at løse 

problemer.  

 

4.2.1 Stakeholderanalyse (LFA, punkt 1) 

Fra Logical Framework Approach (LFA) anvendes første punkt (punkt 1) af metoden 

“participation analysis” til udførelsen af rapporten (Norad, 1999, s. 28-33). 

 I denne rapport anvendes “participation analysis” fra l Logical Framework Approach, som 

en stakeholder analyse. Stakeholderanalysen til at finde interessegruppers-, individers- og 

institutioners interesser og motiver. Herunder analyseres de aktører, som er relevante ift. 

bæredygtig omstilling af landbruget med henblik på implementering af vertikal farming. 

Relevansen bestemmes ud fra aktørernes sandsynlige påvirkning af en mulig omstilling af 

ovenstående. 

I Participation analysis identificeres involverede parter. Dette gøres ud fra undertrin 1 til 3 

(Ibid.): 

1. Nedfæstning af alle personer, grupper og intuitioner der påvirkes af problematikkens 

miljø. 

2. Kategorisering af ovenstående, ud fra eksempelvis interessegrupper, individer, 

organisationer, autoriteter osv. 

3. Diskussion af hvilke og hvis interesser og synspunkter, der skal prioriteres når 

problematikken analyseres. 

Dernæst kan tilgængelig information vedrørende de identificerede involverede parter, samt 

parternes indsigt og erfaringer anvendes til en mere detaljeret analyse med henblik på at 

udvælge de identificerede involverede parter (Ibid.). De identificerede involverede parter i 

LFA bør afgøre de kriterier der skal anvendes i denne analyse (Ibid.). Når disse kriterier 
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fastslået, kan de identificerede involverede parter karakteriseres og inddeles i grupper 

derefter (Ibid.). 

Herefter ses der nærmere på de identificerede involverede parter. Dette gøres ud fra 

undertrinene 4 og 5 (Ibid.): 

4. De vigtigste af de ovenstående grupper udvælges. 

5. Der opstilles en mere detaljeret analyse af disse grupper, eksempelvis igennem 

gruppernes: 

a. Problemer: Gruppernes grundlæggende problemer, der har eksempelvis har 

betydning for økonomisk, miljø, kultur osv. 

b. Interesser: Gruppernes hovedbehov. 

c. Potentialer: Gruppens styrker og svagheder. 

d. Forbindelser: Gruppens vigtigste interessekonflikter, samarbejdsmønstre og 

afhængighed af andre grupper. 

Til sidst i Participation analysis, anvendes trin 6, til at sætte prioriteter (Ibid.): 

6. Her træffes der beslutning om hvis interesser og synspunkter der skal prioriteres, når 

analysen udarbejdes. 

Dog anvendes ovenstående trin (6) ikke, da dette er et forstadie til Punkt 3 “objectives 

analysis” i LFA, hvilket heller ikke inddrages rapportens analyse. 

4.2.2 Problemtræ (LFA, punkt 2) 

Fra Logical Framework Approach (LFA) anvendes også andet punkt (punkt 2) af metoden 

“problem analysis” til udførelsen af rapportens problemtræ (Norad, 1999, s. 34-39). Dette 

punkt af LFA anvendes til at danne et overblik over problemer, problemernes årsager og 

konsekvenser, samt kausale kæder. Dettes gøres således: 

Igennem tilgængelig information, i denne rapports tilfælde litteratur, analyseres den 

eksisterende situation, altså hvilken rolle vertikal farming kan indgå i, i en bæredygtig 

omstilling af landbruget. Herunder identificeres situationens problemer og de vigtigste 

årsagssammenhænge imellem disse bliver visualiseret i et problemtræ (Ibid.) 

Denne proces foregår af flere omgange. Først skal problemerne til problemtræet formuleres. 

Dette gøres ud fra følgende 3 trin: 

1. Identificering af eksisterende problematikker vedrørende emnet. Her er det tilladt at 

anvende hypotetiske problemer. 
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2. Definitionen af “problem”, kan i denne kontekst, ikke være manglen på en løsning. Et 

“problem” i denne kontekst, skal være en eksisterende negativ tilstand vedrørende 

emnet. 

3. Til problemtræet må kun et problem anvendes ad gangen. 

Herefter kan et problemtræ opstilles ud fra følgende trin 1 til 6: 

1. Identificering af eksisterende problemer ud fra tilgængelig information (Her kan 

gøres brug af brainstorming). 

2. Udvælgelse af et problem til analysen. 

3. Identificering af væsentlige og direkte årsager på problemet. 

4. Identificering af væsentlige og direkte konsekvenser af problemet. 

5. Konstruering og visualiser af selve problemtræet, der viser problemets årsager og 

konsekvenser. 

6. Verificer problemtræet ud fra gyldighed og fuldstændighed. Herunder foretages 

justeringer hvis de forekommer nødvendige. 

4.3 Interview (kvalitativ metode) 

Et interview anvendes som en effektiv metode til indsamling af empiri for at få en mere 

detaljeret forståelse for en eller flere personers oplevelser, holdninger, ideologier m.m. 

indenfor et angiveligt fokusområde (Institut for kultur og samfund ved Aarhus 

Universitet (A), u.d.). 

Indsamling af empiri kan bl.a. forgå kvantitativ eller kvalitativt, hertil underlægger interview 

formen sig den kvalitative metode eftersom man her går mere i dybden med en eller flere 

respondenter. Hvor i mod den Kvantitative metode målretter sig efter en større 

responsgruppe med lukkede spørgsmål med ja/nej svar muligheder (Ibid.). Et interview kan 

ligeledes bestå af lukkede spørgsmål, men vil dog oftest bestå af åbne spørgsmål som 

respondenten kan tænke over og udfolde med egne ord hertil give et mere dybdegående svar. 

Ved et kvalitativt interview er det afgørende at den indsamlede empiri er autentisk hvilket vil 

sige at empiren skal komme fra en troværdig kilde (Ibid.). 

Som et hjælpeværktøj til interview kan man inden interviewet, udarbejde en interviewguide. 

Denne er med til at forbedre den indsamlede data (Institut for kultur og samfund ved 

Aarhus Universitet (B), u.d.). 

En interviewguide er et fleksible redskab der består af et dokument hvilket indebærer de 

ønskede spørgsmål. Hertil gøres der også plads til uddybende spørgsmål. Dette redskaber 

hjælper med at få berørt alle de ønskede emner (Ibid.). 
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Der forefindes forskellige interviewformer som tilpasser sig adskillelige situationer samt 

forskellige typer af forskningsspørgsmål (Ibid.) 

Det ustrukturerede interview, forgår uden en interviewguide, hertil er sproget meget 

uformelt. Denne interviewform har til formål at få respondenten til at åbne op og besvare 

spørgsmål med egene ord inden for et angiveligt emne. Denne interviewform kan anvendes 

hvis der er meget tid til rådighed, samt hvis der er mulighed for at interviewe respondenten 

igen. 

I det semistukturede interview benytter intervieweren sig af en interviewguide, hvilket 

medfører at en række spørgsmål, der ønskes besvaret under interviewet, er forberedt på 

forhånd  (Institut for kultur og samfund ved Aarhus Universitet (A), u.d.). 

Hertil kan spørgsmålenes rækkefølge være varierende, hvortil der ligeledes er mulighed for 

at stille uddybende spørgsmål.  Denne interviewform giver intervieweren mulighed for at 

have kontrol over interviewet, samt giver den ligeledes respondenten fri mulighed for at 

besvare spørgsmålene. Den semistukturede interviewmetode anvendes hvis man kun har 

mulighed for at interview respondenten en enkle gang, eftersom det sikrer at man når 

omkring alle de ønskede emner (Ibid.).  

Vi anvender denne interviewform til et interview med Flemming Dyring der er Chief 

Commercial Officer, for Nordic Harvest. Den indsamlede empiri, anvendes til en udfoldning 

af vores diskussion samt konklusion.  Herunder er de forberedte spørgsmål til interviewet 

med Nordic Harvest opstillet. 

Stillede spørgsmål i kvalitativt interview til Nordic Harvest 

1. Hvad er fremtiden for vertikal farming? (hertil rolle i fødeproduktion)  

2. Hvilke fremskridt er der i vertikal farming som en teknologi? (evt. nye afgrøder) 

3. Bliver der taget økonomisk hensyn til vertikal farming fra politisk side? (evt. Støtte og 

rammebetingelser for konkurrence) 

• Kommer vertikal farming til at konkurrere med landbruget? Eksempelvis ift. 

eksport, støtte og arbejdspladser eller interessekonflikter 

4. Bliver vertikal farming begrænset af produktionen af bæredygtig elektricitet? 

5. Er der eventuelt produkter/afgrøder der rent teknisk ikke kan dyrkes, uanset 

omkostninger? 
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6. Bliver vertikal farming begrænset af hvilke produkter der kan dyrkes ift. økonomiske 

rentabilitet? 

7. Hvor stor en indflydelse har følgende på vertikal farming produkternes pris?: 

• Prisen på strøm 

• Manglende landbrugsstøtte 

• Prisen på udstyr, materialer, teknologi osv. 

5. Afgrænsning 

I dette afsnit afgrænses rapportens bredde for at sikre at fokus og omfang er håndgribeligt 

ift. de begrænsninger der er sat for projektet. 

Der tages i denne rapport kun udgangspunkt i produktionen af vegetabilske fødevare og de 

relevante aktører forbundet dertil. Der ses bort fra fødevareproduktionen af eksempelvis 

animalske produkter, da dette ud fra denne rapport ikke vedrører vertikal farming. 

Da denne rapport omhandler en bæredygtig omstilling af den danske landbrugssektor, er det 

relevant at fastslå hvad begrebet “bæredygtig omstilling”. Bæredygtig omstilling fastslås i 

rapporten “Our common future” (Brundtland, 1987). Denne definition er især relevant da 

den stadig benyttes af FN (FN's verdensmål, u.d.). Definition er: 

”meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to 

meet their own needs.” - (Brundtland, 1987, s. 16) 

Definitionen forklarer ikke konkret hvad behovene er, hverken for nutiden eller fremtiden, 

og definitionen kan derfor fortolkes på flere måder. Politisk fortolkes en bæredygtig 

omstilling af landbruget i landbrugsaftalen som fornyeligt blev indgået (Regeringen et al., 

2021). Den nye landbrugsaftale, har til formål at understøtte en omstilling af det danske 

landbrug med henblik på bæredygtighed. Den nye landbrugsaftale lægger vægt på følgende 

nøglepunkter når det kommer til sådan en omstilling: 

1. Landbruget skal udvikles og ikke afvikles 

2. Landbruget skal omstilles til at være mere klima- og miljøvenligt samtidig med, at 

det er økonomisk bæredygtigt  

3. Landbrugets udledning af drivhusgasser skal nedbringes mest muligt under hensyn 

til en fortsat bæredygtig udvikling af erhvervet, dansk landbrugs konkurrenceevne, 

sunde offentlige finanser, beskæftigelse, sammenhængskraft og social balance  

4. Udledningen af næringsstoffer skal nedbringes for at forbedre vandmiljøet  

5. Landbrugsproduktion skal ske under hensyntagen til natur og biodiversitet  



14 
V2124809484 

6. Landbruget skal sikres bæredygtige rammebetingelser og fastholdelse af 

arbejdspladser i alle dele af landet  

7. Landbruget skal fortsat skabe arbejdspladser og bidrage til at producere gode, 

sunde, klima- og miljøvenlige og sikre fødevarer og derigennem fastholde sin 

afgørende position i dansk eksport 

Disse punkter anvendes i denne rapport som en måde at afklare den politiske definition af en 

bæredygtig omstilling af landbruget i Danmark. Landbrugsaftalens afdækkedes yderligere 

senere i rapporten under afsnittet Den nye landbrugsaftale. 
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6. Problemformulering  

Nedenfor forefindes rapportens problemformulering og arbejdsspørgsmål der er udformet 

på baggrund af problemfelt og afgrænsning; 

I hvilken grad kan vertikal farming indgå i en bæredygtig omstilling af 

landbruget, med henblik på forholdet mellem mennesker og vertikal farmings 

begrænsninger i form af energiforbrug, afgrødetyper og økonomisk 

rentabilitet. 

 

• Hvilke tekniske begrænsninger har vertikal farming 

o Her tænkes der på de tekniske begrænsninger som bl.a. rammesætter hvad 

der er muligt at producere.  

 

• Hvilke miljø- og klimamæssige problemer fra det konventionelle 

landbrug kan vertikal farming bidrage til at løse? 

o Herunder tages der udgangspunkt i problematikkerne beskrevet i relevante 

nøglepunkter landbrugsaftalen (2021).  

 

• I hvor høj grad hæmmer vertikal farmings energiforbrug for dens 

indvirken i den bæredygtige omstilling af landbruget  

o Her tænkes der både ift. drivhusgasudledningen af energikilden, samt 

mængden af tilgængelig vedvarende energi. 

 

• Hvordan er afgrødetyper en begrænsning for vertikal farmings 

deltagelse i en bæredygtig omstilling? 

o Her tænkes der ift. hvilke typer af afgrøder der er mulige at dyrke, samt 

hvilke forbrugerne der er til disse afgrøder. 

 

• Hvilken rolle spiller vertikal farmings økonomiske rentabilitet for dens 

indvirken i den bæredygtige omstilling af landbruget 

o Her tænkes der på faktorer der har relevans for økonomi og konkurrence af 

vertikal farming. 
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7. Landbrugets tilkomst og udvikling 

Herunder forekommer et redegørende afsnit der afdækker landbrugets historie, udvikling og 

grundlæggende systemer. Afsnittet anvendes til at forstå, hvorfor landbruget og dets 

systemer, ser ud som det gør på nuværende tidspunkt. Derudover anvendes afsnittet til at 

fastslå eventuelle problematikker der er involveret og indlejret i det eksisterende 

landbrugssystem. Afsnittet anvendes videre i rapportens analysedel som understøttende 

belæg for landbrugets eventuelle problematikker. 

Der tages i afsnittet udgangspunkt i opdyrkning af afgrøder på landbrugsjord og der ses bort 

fra animalsk landbrug. Ligeledes tages der udgangspunkt i driften af landbrug i den 

tempererede klimazone (ligesom i Danmark). 

 

7.1 Hvad er Landbrug? 
Inden at landbrugets kan afdækkes er det relevant at fastslå, helt klart, hvad landbrug er: 

“Agriculture: the science or practice of farming, including cultivation of the soil for the 

growing of crops and the rearing of animals to provide food, wool, and other products.” -

(Lexico.com, u.d.) 

Landbruget defineres af Oxford English Dictionary som ovenforstående. Definitionen af 

landbrug er altså, videnskaben eller parksisen inden for brugen af land, herunder til 

dyrkning af afgrøder og til opdræt af dyr med henblik på produktion af mad, uld og andre 

produkter. 

 

7.1.1 Landbrugets tilkomst 

For at kunne forstå landbrug og dets indgroede problematikker er det interessant, at se på 

hvordan landbrug opstod. De første landbrugssamfund opstod for ca. 10.000 år siden  

(National geographic, u.d.). Begyndelsen på disse landbrugssamfund erstattede den 

nomadiske jæger-samler livsstil (National geographic, u.d.). 

Overgangen fra jæger-samlere til bønder kom på baggrund af udvikling af nye teknikker og 

teknologier, der muliggjorde det at opdyrke jorden. Landbrugets oprindelse stammer fra 

Mellemøsten hvorefter landbruget spredte sig op igennem Europa inden det nåede til 

Danmark. De første tegn efter korndyrkning i Danmark kan spores ca. 6000 år tilbage  

(Museum Lolland-Falster, u.d.). Da landbruget blev indført i Danmark, var det danske 

landskab dækket af urskov. Bønderne begyndte herefter at bearbejde og afskove landskabet, 

således at jorden kunne dyrkes (Museum Lolland-Falster, u.d.). Efter træerne var fældet 

brændte bønderne skovbunden for at tilfører jorden næring (Ibid.) teknikken med at fælde 
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skoven og afbrænde skovbunden kaldes for svedjebrug. Teknikken afkræftede jorden for 

vigtige næringsstoffer, hvilke betød at bønderne ofte måtte skifte det terræn de opdyrkede, 

hvilket resulterede i at de måtte de fælde mere og mere af landskabets urskov (Ibid.). 

Overgang fra jæger-samler kultur til bondekultur, skabte grobund for en ekspansion af 

befolkningen  (Hopfenberg & Pimentel , 2001, s. 5). Indførelsen af landbrug gjorde det 

muligt for bønderne at skabe et overskud af mad. Bondekulturens overskud af mad kunne 

understøtte en større befolkning, end det som jæger-samler livsstilen kunne  (Hopfenberg & 

Pimentel , 2001, s. 5). Ligeledes understøttede bondekulturen en stationær tilværelse hvor 

bønderne kunne leve det samme sted i længere perioder.  

“The resultant food surplus is both necessary and sufficient to explain the meteoric rise in 

the human population in only 500 generations” -  (Hopfenberg & Pimentel , 2001, s. 5) 

7.1.2 Landbrugets udvikling 

Landbruget har udviklet sig en del siden det først blev indført. Både ift. teknologiske 

hjælpemidler, men landbruget har også udviklet sig sideløbende med samfundsudviklingen. 

I nogle tilfælde har udviklingen af samfundet afhængt af udviklingen af landbruget. Et 

glødende eksempel på dette kunne være den industrielle revolution. Den grundlæggende 

præmis for den industrielle revolutions essentielle urbanisering, kom på baggrund af en 

omlægning og udvikling i landbruget  (What was the Agricultural Revolution?, 2020). For at 

den industrielle revolutions urbanisering kunne lade sig gøre, betød det at landbruget skulle 

kunne producere nok mad til at kunne brødføde den stigende befolkning i byerne. 

Urbaniseringen resulterede også i at arbejdskraften i landbruget skrumpede i takt med at 

landbefolkningen flyttede til byerne  (What was the Agricultural Revolution?, 2020). Denne 

omlægning af landbruget beskrives altså som værende nødvendig for at den industrielle 

revolution kunne finde sted.  

Den omlægning af landbruget der var nødvendig for den industrielle revolution, kom på 

baggrund af udvikling af landbrugs teknologier og teknikker  (Apostolides, Broadberry, 

Campbell, Overton, & van Leeuwen, 2008, s. 11-19). I tilfældet med den industrielle 

revolution på de britiske øer, kom omstilling i landbruget primært på baggrund af 

indførelsen af nye og innovative teknikker i driften af landbruget. En af de væsentlige 

innovationer, der blev implementeret i denne omstilling, var sædskifte. Dette betød at 

landbrugets produktivitet kunne forøges, idet landbrugsjorden ikke behøvede at stå i brak, 

for at restituere nødvendige de næringsstoffer  (What was the Agricultural Revolution?, 

2020). I stedet fandt bønderne ud af at sæsonvis skifte imellem forskellige afgrøder, kunne 

afveksle hvilke næringsstoffer landbrugsjorden skulle afgive til en bestemt afgrøde. En af de 

afgrøder som spillede en rolle i introduktionen af sædskifte var kløver (What was the 



18 
V2124809484 

Agricultural Revolution?, 2020). Kløver kunne indgå som foderplante i den animalske 

produktion, men vigtigst af alt er kløverplantens evne til at opfange og fiksere Nitrat (NO3-) 

fra luften  (SOUSSANA, et al., 2002),  (Apostolides, Broadberry, Campbell, Overton, & van 

Leeuwen, 2008, s. 14). Fikseringen af Nitrat (kvælstof på dansk) til landbrugsjorden betød at 

bøndernes landbrugsjord, blev mere fertil og at der derfor kunne dyrkes flere afgrøder, oftere 

(Apostolides, Broadberry, Campbell, Overton, & van Leeuwen, 2008). Anvendelsen af nitrat 

som gødning til markafgrøder, forekommer stadig i stor stil, dog anvendes der nitrat fra 

syntetisk produktion  (Museum Lolland-Falster, u.d.).  

 

7.1.3 Den grønne revolution og landbruget som vi kender det i dag 

Det landbrug som de fleste af os kender i dag, kommer på baggrund af det der i bogen 

Environment: The Science Behind the Stories, kaldes den grønne revolution (Withgott & 

Laposata, 2015, s. 236). Den grønne revolution, beskrives ofte som perioden imellem 1950 og 

1960 (Withgott & Laposata, 2015). Den grønne revolution kom på baggrund af 

introduktionen af ny teknologi i form af pesticider, kunstgødning og vanding (Withgott & 

Laposata, 2015, s. 236). Landbruget har siden den grønne revolution, anvendt forskellige 

syntetiske præparater med forskellige formål (Withgott & Laposata, 2015, s. 253-254). 

Herunder diverse sprøjtemidler der har til formål at hjælpe og “beskytte” landbrugets 

afgrøder imod diverse faktorer, som sygdomme og insekter (Ibid.). Den grønne revolution 

muliggjorde en intensivering af landbruget, der resulterede i en stor stigning i landbrugs 

output og produktion evne (Withgott & Laposata, 2015, s. 236). Dette dannede grundlag for 

at jordens befolkning endnu engang kunne stige drastisk, idet der var tilstrækkelige 

fødevarer ressourcer til det. Dog har anvendelsen af disse gødnings- og sprøjtemidler også 

konsekvenser for bl.a. vandmiljøer, grundvand og jordkvalitet (Ibid.). Denne intensive måde 

at drive landbrug på har mange konsekvenser for landbrugsjordens integritet, som danner 

grundstenen for landbrugets fødevarer produktion (Withgott & Laposata, 2015, s. 236). 

Landbrug generelt, dækkede i 2015 over 1/3 af landjordens areal  (Withgott & Laposata, 

2015, s. 234). I Danmark dækker landbrug generelt ca. 61% af landarealet (Danmarks 

statistik (A), 2020). Dette, i forbindelse med de ovenforstående problematikker den 

intensive måde at drive landbrug på, er bl.a. med til at udfordre biodiversiteten 

(Miljøstyrelsen, u.d.), (Withgott & Laposata, 2015, s. 266).  

Det konventionelle landbrug ser ud som det gør, da det har til formål at brødføde verdens 

befolkning og derved fungere som hjørnesten i menneskelighedens eksistens (Blandford, 

2011, s. 5). Altså skal en bæredygtig omstilling af landbruget ikke blot skal tage hensyn til 

klima og miljø, men at denne omstilling også skal tage hensyn til bl.a. fødevaresikkerhed og 

økonomi (Ibid.). 
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7.1.4 Hvad menes med konventionelt landbrug?   

Da begrebet anvendes gennemgående i rapporten, er det relevant at afdække begrebet 

konventionelt mere præcist konventionelt landbrug beskrives ovenfor i rapporten under 

kapitlet om Landbrugets tilkomst og udvikling og tager udgangspunkt i den måde at drive 

landbrug på som der beskrives konkret i underkapitlet, Den grønne revolution og 

landbruget som vi kender det i dag. Med dette nævnt er den type landbrug under udvikling, 

både ift. en bæredygtig omstilling, men også ift. effektivitet og udnyttelse, så her er der kun 

tale om de grundlæggende principper og derved også kun de grundlæggende problematikker.   

For at landbrug kunne opstå og fungere i Danmark var det altså nødvendigt at ændre 

landskabet. Udvikling af teknologier dannede grundlag for landbrugets succes. Det 

konventionelle landbrugs arealmæssige størrelse og anvendelse af gødnings- og 

sprøjtemidler har konsekvenser for bl.a. vandmiljøer, grundvand, jordkvalitet og 

biodiversitet. Det konventionelle landbrug danner på nuværende tidspunkt hjørnesten for 

menneskets eksistens. 

8. Vertikal farming 

Herunder forekommer en redegørelse af hvad vertikal farming er, samt en redegørende 

afsnit omkring hvordan vertikal farmings teknologiske system fungerer.  

Som navnet anslår, er vertikal farming netop dette, nemlig landbrug på vertikale overflader, 

frem for horisontale som vi bl.a. ser i det konventionelle landbrug. For at opnå denne 

vertikale fremgangsmåde, anvender vertikal farming plader med forskellige typer af 

afgrøder, hvor disse stables til høje tårne. På denne måde kan man derfor opnå en høj 

densitet af groende planter, som producerer en større mængde afgrøder på samme areal end 

den horisontale fremgangsmåde ville gøre. Vertikal farming stræber efter den moderne ide 

om at have et kontrolleret miljø, som kun kan opnås ved at have indendørs systemer, som 

kan minde om en slags plante fabrik (Hallikainen , 2018, s. 3). Den vertikale farming har 

heller ikke brug for jord, som det konventionelle landbrug bruger, i stedet anvendes en 

nærrigsrig opløsning med en vandbase. Her sættes planterne i bakker, hvor vandingen 

leverer næringen til rødderne og genanvendes som et cirkulært system. Der bruges også 

LED-lys i stedet for solens naturlige stråler for at efterligne fotosyntesen, der er essentiel for 

planterne (Nielsen, 2020). Eftersom at tårnene ikke gør brug af jord, er de derfor meget 

plads effektive, som gør at de kan sættes mange forskellige steder, såsom lagere eller i store 

bygninger, som normalt ikke ville virke i eksempelvis det konventionelle landbrug (Eden 

green technology, 2020). Det er dog yderst vigtigt at disse rum som den vertikale farming 

foregår i, er isoleret så et sikkert indeklima er stabilt, for at have en sikret luftfugtighed.   
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Alt dette er selvfølgelig nemmere sagt end gjort, da afgrøderne også skal plejes og passes 

efter deres behov. Normalt i vertikal farming bliver flere faktorer for planterne styret 

artificielt under overvågning, samt plejet af den givende vertikale farm. Disse medarbejder 

har ikke et nemt job og kræver avancerede- teknologiske og færdigheder under gartneri, som 

kun en lille procent af mennesker på jorden har (Piechowiak M. (., u.d.). Grundet det højt-

teknologiske system som vertikal farming har i de fleste produktionsprocesser, bliver de 

højtuddannede/trænede medarbejdere en vigtig del i at drive, samt vedligeholde den 

vertikale farm (Ibid.). 

De vigtigste faktorer er temperatur, fugtighed, lys, PH-balance og nærringstoffer som alle er 

essentielle faktorer for planternes succes. Hvis blot en af disse faktorer er ude af balance, er 

det muligt at miste hele høsten på en gang, da alle planterne får de samme resurser (Eden 

green technology, 2020). 

Når vertikal farming anlæg skal bygges, skal der også tænkes over hvilken fremgangsmåde 

der skal anvendes. Der er nemlig flere forskellige teknologiske processer, som kan tages i 

brug når man vil producere afgrøder vertikalt. De 3 systemer der kommes ind på, er 

hydroponics, aeroponics og aquaponics, hvor de beskrives ud fra en rapport af (Gupta & 

Ganapuram, 2019);  

Hydroponics er den mest udbredte form for vertikale farm som omløber på markedet.  

Afgrøderne dyrkes her i næringsopløselige vandbaser i stedet for jord med samme 

næringsforhold. Rødderne sættes her i en stor bakke med næringsbasen eller i ”grow tray”, 

så rødderne nemt kan optage næringen. Denne opløsning bliver pumpet op til rødderne 

nogle gange om dagen igennem reservoiret, som har en pumpe med en timer tilknyttet. 

Timeren tæller ikke blot tiden ned, men er knyttet til en AI, der analyserer forbeholdne for 

afgrøderne igennem data, såsom næring, groningscyklus, lufttemperatur osv. Når 

næringsopløsningen er blevet fyldt op i groningsbakken, vil resterne af opløsningen blive 

drænet ned til reservoiret igennem tyngdekraft, hvor det gemmes til næste vandings cyklus.  

I dette system er de mest essentielle nærringstoffer; calcium, nitrat, kaliumfosfat, 

kaliumnitrat, monokalium, magnesiumsulfat. Derudover bliver der også brugt mikro-

næringsstoffer så som; bor, klorin, kobber, jern, mangan, natrium, zink, molybdæn, nikkel, 

kobolt og silicium. 
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Figur 1: fremviser hvordan et hydroponics system fungerer i en vertikal farm. 

Aeroponics tager en anden fremgangsmåde end hydroponics, hvorpå opløsningen gives til 

planterne igennem luften, som navnet anslår. Afgrøderne plantes her i et miljø med meget 

lidt vand eller tåge, hvor der igen ikke er blevet gjort brug af jord. Som ses på understående 

billede bliver rødderne suspenderet i luften så rødderne kan blive næret igennem en 

nærrigsrig tåge, der bliver sprøjtet til planterne igennem en fin sprayer. Dette gøres for at 

sikre at rødderne også får tilstrækkeligt oxygen. Ifølge Agrihouse i 2011, er dette det mest 

effektive system eftersom der bruges 90% mindre vand-, samt er det blevet observeret at 

afgrøderne også gror hurtigere end de mest effektive hydroponic systemer. Afgrøder som er 

plantet i dette system, er også blevet vist til at have en højere koncentration af mineraler og 

vitaminer, der gør at afgrøderne er sundere og potentielt mere næringsrige. 
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Figur 2: fremviser hvordan et Aeroponics system fungerer i en vertikal farm.  

Aquaponics er en form for kombination af akvakultur og hydroponics i samme økosystem. 

(Grundprincippet i akvakultur er at dyrke fisk i en dam eller tank). Fisk dyrkes i tanke som 

producerer en masse afføring/gødning med en høj koncentration af nærringstoffer, som kan 

bruges til at forsyne planterne i deres groningsbakker. Afgrøderne kan herefter bruges til at 

filtrere vandet som bagefter returneres til det kar fiskene lever i. Vandet fiskene lever I er 

meget rig i ammoniak, som køres i et cirkulært system imellem fisketanken og 

groningsbakken. I groningsbakken er der nitrificerende bakterier der konverterer 

ammoniakken til nitritter, hvorefter de fleste stoffer konverteres til vermi-kompost, der 

bruges til planternes biogødning. Herefter cirkuleres vandet tilbage til fisketanken. 
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Figur 3: fremviser hvordan et aquaponics system fungerer i en vertikal farm. 

Som nævnt før bliver planterne dyrket i bakker som danner store tårne, der gør det nemt at 

opbevare. De nævnte systemer er designet til at producere det bedste micro-klima muligt, 

hvorpå dette klima nemt kan justeres efter hvilke afgrøder der vælges til dyrkning. Disse 

systemer er også designet sådan at de kan holde et favorabelt klimaet hele året rundt uden 

forstyrrelser. 

Systemerne giver automatisk afgrøderne de resurser de har brug for, men også specifikt i det 

tidsrum de har brug for resurserne. Dette gør systemerne ved hjælp af at administrere 

nærringsopløsninger, som specifikt er lavet til den dyrkede plante- afgrødetype. Disse 

specifikke nærringsopløsninger er noget de skal undersøges, inden en vertikal farm kan 

opsættes, for netop at finde ud af hvilken opløsning der virker bedst til den givne 

plante/afgrøde. Disse opløsninger varier selvfølgelig også ud fra hvilken plante man har af 

gøre med. Lys kan justeres præcist til den mængde planten/afgrøden behøver, samt gives på 

specifikke tidspunkter der er nødvendige. PH-værdien for planten kan også blive overvåget 

og justeret. Dette leder op til at en specifik planteart kan blive ekstremt tilpasset, samt at 

have dens miljø kontrolleret ved hjælp af disse systemer, der gør at plantens vækst kraftigt 

accelererer (Woodard, 2019). 
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»Med vertikalt landbrug har du godt vejr hver dag. Det er en produktionsform, hvor det er 

muligt at få et stort udbytte på et lille landareal, samtidig med det er muligt at producere 

planterne lokalt, så man skærer transporten væk,« siger Kristian Holst Laursen, adjunkt 

og forskergruppeleder ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns 

Universitet, til Videnskab.dk. - (Nielsen N. A., 2020). 

Med denne teknologi inden for vertikal farming kan man kontrollere miljøet hos planter, 

som ender ud i at forskellige risici som konventionelt landbrug ser som en udfordring, er 

kraftigt reduceret. Dette kunne være udfordringer som for koldt eller varmt klima, fugle der 

spiser høsten eller andre udfordringer moder natur kan påvirke høsten med. Vi kan derfor 

også med denne teknologi også nemmere eliminere pesticider, som gør at afgrøderne kan 

producere langt sundere planter i højere kvalitet. Når alle disse normale forhindringer i 

planternes groning er reduceret, kan planterne få lov til at gro kraftigere og hurtigere 

(Woodard, 2019). 

8.1 Nordic Harvest 
I denne rapport inddrages Nordic Harvest som aktør ift. en vertikal farm. Nordic Harvest er 

den største danske vertikal farming virksomhed, placeret i Taastrup (Kudos, 2020). Nordic 

Harvest oplyser at de ønsker at gøre op med gænge fødevarer kultur, til fordel for en 

bæredygtig fødevareproduktion (Ibid.). Yderligere information om Nordic Harvest optræder 

løbende i rapporten. 
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9. Den nye landbrugsaftale 

I dette afsnit kigges der nærmere på den nye landbrugsaftale og de 7 nøglepunkter i denne, 

der har til formål at bidrage til bæredygtig omstilling af landbruget (Regeringen et al., 2021). 

De 7 nøglepunkter fra den nye landbrugsaftale er følgende: 

1. Landbruget skal udvikles og ikke afvikles   

2. Landbruget skal omstilles til at være mere klima- og miljøvenligt samtidig med, at 

det er økonomisk bæredygtigt   

3. Landbrugets udledning af drivhusgasser skal nedbringes mest muligt under hensyn 

til en fortsat bæredygtig udvikling af erhvervet, dansk landbrugs konkurrenceevne, 

sunde offentlige finanser, beskæftigelse, sammenhængskraft og social balance 

4. Udledningen af næringsstoffer skal nedbringes for at forbedre vandmiljøet   

5. Landbrugsproduktion skal ske under hensyntagen til natur og biodiversitet   

6. Landbruget skal sikres bæredygtige rammebetingelser og fastholdelse af 

arbejdspladser i alle dele af landet   

7. Landbruget skal fortsat skabe arbejdspladser og bidrage til at producere gode, 

sunde, klima- og miljøvenlige og sikre fødevarer og derigennem fastholde sin 

afgørende position i dansk eksport  

Det er vigtigt at understrege at den nye landbrugsaftale ikke er kritikfri og ikke vurderes som 

værende tilstrækkelig af alle. Den nye landbrugsaftale får bl.a. kritik af Danmarks 

Naturfredningsforening der mener at der mangler tempo i de konkrete reduktioner 

(Wismann & Larsen, 2021). Ligeledes får den nye landbrugsaftale kritik af enhedslisten, for 

ikke at være ambitiøs nok (Enhedslisten, 2021). Fra den nye landbrugsaftale læses at 

reduktionsmålene for landbrugssektoren ikke bestræber kravet om 70% reduktion af 

drivhusgasemission i 2030. Fra landbrugsaftalen fremgår det at aftalepartener er enige om: 

”…at fastsætte et bindende reduktionsmål for land- og skovbrugssektorens 

drivhusgasudledninger på 55-65% i 2030 ift. udledningen i 1990” (Regeringen et al., 2021). 

Altså stræber land- og skovbrugssektoren ”kun” imod en reduktion af drivhusgasudledninger 

på 55-65% i 2o30. Dog er denne aftale resultatet af enighed i folketinget og sætter derfor, 

med eller uden ambitiøsitet, dagsordenen for bæredygtig omstilling af det danske landbrug. 

Vertikal farming nævnes med en enkelt sætning i den nye landbrugsaftale: ”Endvidere er 

aftaleparterne enige om at relancere det Nationale Bioøkonomipanel samt nedsætte en 

taskforce for vertikalt landbrug” (Regeringen et al., 2021). 

Landbrugsaftalen er sat til at skulle genbesøges 2023-24 for at sikre at omstilling af 

landbruget finder sted (Regeringen et al., 2021). Hertil er der mulighed for en indsnævring af 

aftalens krav, samt hvad aftalen omfatter. Vertikal farming er altså ikke taget helt af bordet 
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når det kommer til en bæredygtig omstilling af landbruget. Landbrugsaftales nedsættelse af 

en taskforce for vertikalt landbrug kan fremadrettet komme til at have betydning, hvis 

omstillingen af landbruget, ud fra kravene sat af den nye landbrugsaftale, ikke forekommer 

tilfredsstillende inden aftalens genbesøg i 2023-24. 

10. Problem specificering (problemtræ) 

På baggrund af den indsamlede viden fra de ovenstående kapitler, udarbejdes der i dette 

afsnit et problemtræ med udgangspunkt i metoden fra LFA (punkt 2) Dette gøres for at 

identificere hvordan problemerne hænger sammen med årsager og konsekvenser. 

Det centrale problem er udvalgt som: “Vertikal Farming er begrænset i dens deltagelse i en 

bæredygtig omstilling”. Det centrale problem i problemtræet er det problem som hele 

rapporten har til formål at udforske. Derfor er problemet også opsat som en hypotese da det 

endnu ikke vides om problemet eksisterer. En fordel ved at gøre dette er at der i 

nedskrivningen af årsager og konsekvenser også kan nedskrives mulige problemer og 

sammenhænge som efterfølgende kan be- eller afkræftes. Det betyder også at det 

nedenstående problemtræ (Figur 4) indeholder forskellige hypoteser omkring problemer og 

sammenhænge som løbende bliver be- eller afkræftet i rapporten. 

Yderligere antages der i problemtræet at vertikal farmings tekniske begrænsninger og 

miljøeffekter ikke er problemer. 

Det visuelle problemtræ kan ses på Figur 4: 
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Figur 4: problemtræ (SELVLAVET)  

Ift. Konsekvenser, vælges der at kun at en konsekvens skal inddrages: 

“Der anvendes delvist alternative strategier til den bæredygtige omstilling af landbruget” 

Denne vælges alene, da rapporten har fokus på lige netop vertikal farmings rolle i en 

bæredygtig omstilling af landbrug og at potentielle alternativer til vertikal farming derved 

ikke er interessante for rapportens omfang. Dog antages det at denne konsekvens gør sig 

gældende idet vertikal farming ikke kan indgå som løsning til problemstillingen. 
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11. Vertikal farmings tekniske begrænsninger 

I dette afsnit kigges der nærmere på hvilke tekniske begrænsninger der kan have en 

indflydelse på vertikal farmings rolle i en bæredygtig omstilling. Altså tages der i dette afsnit 

afstand til om det er ønskværdigt og økonomisk rentabelt, for blot at klarlægge de tekniske 

begrænsninger som artefaktet har. Herunder kigges der nærmere på begrænsninger indenfor 

strømforbrug og hvilke typer afgrøder der kan dyrkes. Dette gøres på baggrund af relevant 

litteratur. 

11.1 Begrænsninger ift. grøn energi 

Professor Carl-Otto Ottosen ved Aarhus Universitet med speciale i plantefysiologi peger på 

at: “konkurrencen om vedvarende energi stiger de kommende år med efterspørgslen fra 

flere industrier som transporterhvervet. Det kan give udfordringer på sigt, hvis der ikke er 

nok grøn energi på markedet, vurderer han” – Carl-Otto Ottosen til (Raun, 2020) fra 

Børsen. Selvom Ottosen ikke har speciale i energisektoren, er det en interessant overvejelse 

om udbuddet af strøm er højt nok til at møde en øget efterspørgsel, da vertikal farming har et 

højt energiforbrug (Hallikainen , 2018, s. 6-9). Hermed også om en komplet omstilling, af 

landbruget til vertikale farme, kan understøttes eller om dette begrænser omfanget af en 

mulig omstilling. 

Desværre har det været svært at finde kilder som undersøger netop dette. Det kunne 

muligvis skyldes at vertikal farming er et nyt fænomen (Nielsen N. A., 2020)g mangler 

forskning på adskillige områder (Ibid.). Dertil var tiltroen til vertikal farming for få år siden 

ikke så stor (Ibid.), hvilket muligvis forklarer manglen på forskning. 

Data over vertikale farmes elektricitetsforbrug har heller ikke været til rådighed, og selv hvis 

de var, tænkes der at det kunne udgøre et helt projekt i sig selv. Det påtænkes nemlig at 

dataene om elektricitetsforbrug ikke blot kan opstilles overfor den producerede mængde 

strøm. Dette tænkes ud fra at energiforbruget må variere blandt forskellige vertikale farme 

og at der også skal tages højde for resten af samfundets forbrug, fremtidigt forbrug, fremtidig 

produktion, evt. teknologiske udviklinger og begrænsningerne som evt. sættes af 

produktionens afhængighed af ubestandige energikilder. 

Altså er det derfor uvist om energiforbruget udgør en begrænsning for vertikal farming på et 

teknisk plan. 

11.2 Begrænsninger ift. produktion af varierede afgrøder  

En rapport fra WWF anslår at omkring 57% af hele verdens vertikale farme producerer 

bladgrøntsager (The markets institute at WWF, 2020, s. 13). Det betyder dog ikke at det er 

umuligt at dyrke andet. Rent teknisk er vertikal farming nemlig ikke begrænset i hvilke 
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planter der kan dyrkes “Any plant that has high value and is eaten fresh could be grown 

indoors” - (O’Sullivan, et al., 2020, s. 162). Alligevel beskrives det som værende usandsynligt 

at vertikal farming kan forsyne alle vores faste tørre varer såsom hvede og ris (Ibid.).  

På baggrund af dette kan der altså siges at alle afgrøder kan dyrkes, dog kan der være 

tekniske begrænsninger i mængden af faste tørre varer som kan produceres. 

12. Stakeholder analyse 

I dette afsnit analyseres hvilke aktører er relevante og har en interesser inden for den valgte 

problemformulering. 

Hertil anvendes punkt 1; “participation analysis” fra Logical Framework Approach, da dette 

giver mulighed for at danne et omfattende billede/forståelse af de interessegrupper, 

individer og institutioner som er involveret (Norad, 1999, s. 28). 

Igennem Punkt 1; “participation analysis” fra l Logical Framework Approach gives der 

mulighed for at finde interessegruppers-, individers- og institutioners interesser og motiver. 

Herunder analyseres de aktører som er relevante ift. bæredygtig omstilling af landbruget 

med henblik på implementering af vertikal farming. Relevansen bestemmes ud fra 

aktørernes sandsynlige påvirkning af en mulig omstilling af landbruget med henblik på 

implementering af vertikal farming. 

Stakeholder-analysen fremhæver aktørernes problemer, interesser, potentialer og 

forbindelser ift. omstilling af landbruget med henblik på implementering af vertikal farming. 

Ift. Stakeholder analysen er det relevant at have for øje at anvendte kilder på udsagn, 

holdninger og ståsted kan være politisk ladet og at der derfor fremhæves en bestem vinkling 

af situationer og materialer.  

I denne analyse undlades distributører og sælgere af fødevarer, da der antages at de ikke 

påvirkes af en potentiel omstilling, så længe der er efterspørgsel og udbud. De er dog taget 

med i forlængelse af forbrugerne, da de er mellemled mellem produktionen og forbrugerne 

Herunder forekommer stakeholder-analysen med udgangspunkt i relevante aktører i (Tabel 

1): 
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1.     Fri brainstorm på aktører 

Konventionelt landbrug 

Forbrugeren  

Miljøstyrelsen 

Landbrug og fødevarer (interesseorganisation) 

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri  

EU  

Kvælstof / sprøjtemiddel / landbrugsmaskiner – producenter 

Nordic Harvest (dansk vertikalt landbrug) 

Økologisk landbrug 

Monsanto (kemikalie og GMO-producent) 

Bayer (medicinal- og kemikalie-virksomhed) 

John Deere (traktorer-producent) 

Tabel 1: fri brainstorm over aktører 

Dernæst har opsættes aktørerne i flere forskellige grupperinger ud fra deres rolle og 

interesser i problemmiljøet. 

 

2.1 
Aktør 
grupper 

2.1.1 

Aktører  
 

2.1.2 

Uddybelse 
 

 
 
 
 
 
Det offentlige 

Miljøstyrelsen 

  

Ministeriet for fødevare, 

landbrug og fiskeri 

  

EU 

 

Denne gruppering indebærer 

offentlige instanser der er ansvarlige 

for overholdelse af nationale og 

internationale krav 

 

Her skelnes der mellem nationale og 

internationale myndigheder. 

 

 
 
 
Producenter 

Konventionelt landbrug 

  

Vertikal farming /Nordic 

Harvest 

  

Økologisk landbrug 

Denne gruppering indebærer 

producenter af selve madvarerne. 
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Forbrugerne 

Forbrugerne 

 

 

Denne gruppering indebærer alle 

forbrugere på trods af at de er meget 

forskellige. 

 

 
Interesse- 
organisationer 

Landbrug og fødevare 

 

Organisationer som specifikt drives 

ved at varetage interesser. 

 

 
 
 
Landbrugs-
producenter 

Monsanto 

  

Bayer 

 

John Deere 

Denne gruppering indebærer 

producenter som forsyner 

landbruget. Det kunne f.eks. være 

med kvælstof, sprøjtemidler, 

landbrugsmaskiner og frø. 

 

Tabel 2: aktørgrupper, aktører og uddybelse 

Ud fra ovenforstående brainstorm af relevante aktører (Tabel 1) og den efterfølgende 

aktørinddeling (Tabel 1 og 2) forekommer selve analysen af hvilke problemer, interesser, 

potentialer og forbindelser aktørerne har, ift. omstilling af landbruget med henblik på 

implementering af vertikal farming. Den grundlæggende analyse, der indeholder punktvis 

stillingstagning til hver enkelt aktør ift. problemer, interesser, potentialer og forbindelser 

kan findes i tabel-form under Bilag 1. 

Herunder forekommer samme analyse fra Bilag 1 sammendraget til en ”læsevenlig” tekst: 

12.1 Det offentlige 

Der antages grundlæggende at de offentlige instanser generelt har to interesser som er 

relevante for rapporten. For det første vil de gerne sørge for at befolkningen, som i denne 

analyse kaldes forbrugerne, er tilfredse, da de offentlige instanser er afhængige af 

befolkningens opbakning for at eksistere. For det andet har de offentlige instanser til tider 

andre myndigheder over sig, som de også skal holde tilfredse, eksempelvis igennem 

vedtægter fra folketinget som eksempelvis Klimaloven, der skal tages hensyn til 

(Ministerium: Klima, Energi og Forsyningsministeriet, 2021). Generelt har både de 

internationale og nationale myndigheder et problem i at blive mere miljø- og klimavenlige, af 

flere forskellige årsager, hvoraf den største antages at være en tilfreds befolkning. Dog er 

bevarelse af naturressourcer og rigdom også vigtigt for aktørerne. 

Aktørerne har potentialer til at løse problemer ved at lovgive. Herigennem kan de både give 

retningslinjer, som f.eks. verdensmålene, sætte krav, igennem f.eks. landbrugsaftaler og 
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omfordele resurser gennem f.eks. landbrugsstøtte (Ministerium: Fødevarer, Landbrug og 

Fiskeri, 2021).  

 

12.2 Producenter 

På baggrund af at alle landbrugsproducenterne er virksomheder, hvis primære funktion er at 

tjene penge, antager vi at de har en interesse i at være konkurrencedygtig ift. de andre 

producenter. Alligevel er deres problemer, potentialer og forbindelser ret forskellige, som vi 

vil uddybe yderligere herunder. 

12.2.1 Konventionelle landbrug 

Det antages (ud fra underafsnittet Den grønne revolution og landbruget som vi kender det i 

dag) at konventionelle landbrug har udfordringer med de krav der leder op til en bæredygtig 

omstilling af landbruget, hvor der kræves grundlæggende ændringer i driften samtidig med 

at der skal tages hensyn til økonomi og fødevarer sikkerhed. Derudover kan der på sigt være 

problemer at landbrugets jord bliver beskadiget af den konventionelle drift ift. eksempelvis 

udledning af næringsstoffer, kemikalier osv. (Withgott & Laposata, 2015, s. 253-254).   

Det konventionelle landbrug har forbindelser til landbrugsproducenter, da det 

konventionelle landbrug anvender landbrugsmaskiner, gødning, frø og sprøjtemidler, som 

kommer fra producenter som eksempelvis John Deere (John Deere, u.d.). Derudover har det 

konventionelle landbrug også forbindelse til de nationale- og internationale myndigheder, 

hvorpå myndighederne sætter krav til landbruget og udbetaler landbrugsstøtte 

(Ministerium: Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2021). En anden forbindelse er borgerne, 

hvor det konventionelle landbrug udbyder salg af deres varer til borgerne. Typisk vil dette 

ske igennem distributører/mellemmænd, der får varerne fra produktion til marked. 

Det konventionelle landbrug har potentialer til at blive forfinet yderligere og dermed komme 

tættere på en eksempelvis, nultolerance for udledning af CO2. Dette er dog en større opgave 

og mange elementer i det konventionelle landbrug, som system, skal ændres for at komme til 

at fungere. 

12.2.2 Vertikal farming 

Vertikal farming har problemer med at det kun kan betale sig at producere få afgrødetyper 

(Nielsen N. A., 2020) (Light Science Technologies, u.d.). Dette kan også ses ved at 57% af 

verdens vertikale farme dyrker bladgrøntsager (The markets institute at WWF, 2020, s. 13). 

Derudover har vertikale farme på nuværende tidspunkt en dårlig økonomisk rentabilitet, 

hvorpå der skal investeres en del penge for at etablere og drive en vertikal farm. (Nielsen N. 

A., 2020). Priserne på afgrøder hos vertikale farme er også et problem da det er væsentlig 



33 
V2124809484 

dyrere, da afgrøderne er dyrere at producere som et bæredygtigt produkt (Landbrug og 

Fødevarer (G), 2021).  

Vertikal farming har forbindelser til de nationale myndigheder, men får dog ikke 

landbrugsstøtte igennem dem (Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, 2021). På samme 

måde har de også en forbindelse til de internationale myndigheder da de kan sætte krav til 

vertikal dyrkning, som f.eks. at de ikke skal have landbrugsstøtte. Derudover er der også en 

forbindelse til borgerne, hvorpå de sælger deres vertikale afgrøder. Typisk vil dette ske 

igennem distributører/mellemmænd, der får varerne fra produktion til marked. 

Vertikal farming har store potentialer til for at skabe fordele for dyrkningen af afgrøder, samt 

for miljøet. Derudover kan mere forskning indenfor feltet resultere i en revolutionerende 

teknologi indenfor landbrugsindustrien, og kan have potentiale til at blive en af de fortrukne 

fødevareproduktions-teknologi (Senmatic, u.d.).  

12.2.3 Økologisk landbrug 

Det økologiske landbrug har problemer med stramme regler og praksis, der skal overholdes 

for at opfylde kravene til at være bæredygtigt. Derudover er reglerne konstant under 

ændring, hvor det økologiske landbrug skal rette sig ind efter nye strategier ud fra dette, da 

økologien hele tiden er under udvikling af fagpolitisk arbejde (Økologisk Landsforening, 

u.d.). Der ses også en problematik i at transportering af økologiske varer efterlader et CO2 

aftryk, fra varehus til forbruger.  

Det økologiske landbrug har forbindelser til landbrugsproducenterne, hvor der anvendes 

bl.a. landbrugsmaskiner. Det økologiske landbrug har også en forbindelse til de nationale- og 

internationale myndigheder, hvor myndighederne kan sætte krav til landbruget, samt 

udbetale landbrugsstøtte til det økologiske landbrug (Ministerium: Fødevarer, Landbrug og 

Fiskeri, 2021). En anden forbindelse er borgerne, hvor det økologiske landbrug udbyder salg 

af deres varer til borgerne. Typisk vil dette ske igennem distributører/mellemmænd, der får 

varerne fra produktion til marked. 

Det økologiske landbrug har potentialer til at øge biodiversiteten på deres økologiske arealer, 

hvorpå det konventionelle landbrug ikke kan. Derudover kan det økologiske landbrug også 

mindske klimaaftrykket fra de økologiske fødevarer (Danmarks Naturfredningsforening, 

u.d.).  

12.3 Forbrugerne 
Der antages at forbrugernes problem er i analysens kontekst at de skal have noget bestemt at 

spise og det koster penge. For de fleste danske forbrugere er dette sjældent et problem 

grundet samfundsstrukturen (Dansk standard, 2016). Det kan dog blive et problem hvis der 

lige pludselig, ikke er adgang eller råd til en kost der er varieret nok og substantiel nok. 
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Modsat problemerne er forbrugernes interesser mange og der er stor variation i hvad folk 

prioriterer når de skal handle ind (Landbrug og Fødevarer (F), 2021). 

Herunder beskrives forbrugernes interesser, vaner og motivationer ift. mad, dette gøres bl.a. 

ud fra rapporten ‘’Danskernes madkultur anno 2020’’ (Landbrug og Fødevarer (E), 2021). I 

rapporten har mere end 50 % af danske forbrugere besvaret at klima og bæredygtighed ‘’slet 

ikke’’ spillede en rolle ved deres valg af frokost og aftensmad den forrige dag. Dog er der 

stadig et stort segment på en tredjedel som bekymrer sig om klimaændringer. Andre faktorer 

som variation i mad, sundhed, smag og madspild svarer respondenterne i højere grad er 

vigtigt end klimaforandringerne. Madspild og smag kigges der ikke nærmere på da der ikke 

er fundet en relevans ift. vertikal farming.  

I rapporten ‘’her er danskerne; mød de 6 forbrugertyper’’ dannes et indblik i de forskellige 

forbruger der er i Danmark (Landbrug og Fødevarer (F), 2021). Her ses der bl.a. at de danske 

forbruger har et gennemsnitligt årligt forbrug på 45.411 kr. på fødevarer.  Hertil har 

forbrugeren der indgår i segmenterne Madspecialister samt Madidealister bruger flere penge 

end den gennemsnitlige husstand. Dette skyldes blandet andet deres prioritering af høj 

kvalitet samt økologi. Hvor i mod de sidste 4 segmenter, Grøntentusiaster, De bekvemme og 

De traditionelle bruger mindre penge gennemsnitlige husstande. Dette medfører også at 

visse forbrugersegmenter går op i prisen på deres indkøbsvarer og derfor ønsker billigere 

varer. Forbrugere der indgår i det Grøntentusiaster segment vil dog ikke gå ned på kvalitet 

samt har meget fokus på økologi.  (Landbrug og Fødevarer (F), 2021) 

En rapport kigger på hvad der motiverer danske forbrugere i indkøbssituationer og hvordan 

de forstår forskellige ord (Stancu, Grønhøj, & Lähte, 2020). I rapporten fandtes der at 

forbrugerne var meget opmærksomme på bæredygtighed, selvom de fandt konceptet 

komplekst og svært at fortolke. Forbrugernes forståelse af bæredygtighed var derfor ret 

fragmenteret og det er svært at sige konkret hvad bæredygtighed er i madvarer. I rapporten 

konkluderedes det at sociale elementer og brugeradfærd ikke betød så meget for 

forbrugernes forståelse af bæredygtig mad, som det gjorde i deres forståelse af bæredygtigt 

tøj. Yderligere havde en andel af respondenterne en forståelse af bæredygtighed som 

værende produkter der er økologisk og lokalt produceret (Stancu, Grønhøj, & Lähte, 2020, s. 

7). Yderligere forbindes økologien også med sundhed hvilket er en anden drivkraft bag 

hvorfor forbrugerne er interesserede i at købe økologisk (Ranaa & Paul, 2017). Både 

forbindelse mellem færre kemikalier og bæredygtighed og forbindelsen mellem økologi og 

sundhed findes også hos udenlandske forbrugere (Sanches-Bravo, et al., 2021) (Ranaa & 

Paul, 2017). 
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Forbrugerne har som aktørgruppe magt da de tilsammen driver efterspørgsel. Her er der dog 

ikke tale om at den enkelte forbruger har meget magt da personen kun udgør en lille del af 

grupperingen.  

Aktørgruppen er forbundet med producenterne da de er afhængige af de produkter som 

producenterne leverer. Modsat er producenterne også afhængige af at forbrugerne køber 

deres produkter. Disse aktører indgår altså i en gensidig afhængighed med hinanden. 

Samtidig er begge aktørgrupper så store at man både som forbruger og som producent kan 

vælge hvilken del af den modsatte aktørgruppe man vil være afhængig af. F.eks. kan man 

som forbruger vælge mellem forskellige producenter af samme vare og som producent kan 

man markedsføre til bestemte forbrugere. 

Aktørgruppen er yderligere forbundet med de offentlige instanser, igennem demokratiske 

kanaler såsom valg mm. 

12.4 Landbrugsproducenter 
VI har vi valgt Bayer AG (medicinal- og kemikalie-virksomhed), Monsanto (kemikalie og 

GMO-producent) og John Deere (traktorer-producent), som eksempler på 

landbrugsproducenter, hvor disse 3 producenter bliver nævnt i en mere generel kontekst, 

som værende en samlet aktørgruppe der leverer produkter til landbrug.  

Vi antager at aktørerne er interesseret i at fødevareproduktionen forgår på en bestemt måde, 

hvor det gaver producenten mest og derved også kan sælge flere produkter. Dette kunne 

indeholde brug af traktorer, gødning, næringsstoffer, frø osv. Vi har gjort os denne antagelse 

på baggrund af at aktørgruppen består af firmaer hvis eksistensgrundlag er at tjene penge, på 

salg til produktionsaktørerne.  

Det antages at et af problemerne for landbrugsproducenterne er, at en for radikal omstilling 

af landbruget, kan resultere i at virksomhederne ikke kan nå at omstille sig, og derved kan 

miste sine kunder/medlemmer. Dog kan en omlægning/reducering af det landbrug som vi 

kender, også resultere i at aktørerne mister sine kunder/medlemmer. Aktørerne er 

afhængige af deres kunder og det salg de laver til dem, da virksomhederne skal tjene deres 

penge igennem kunderne. Derfor driver landbruget på også et relevant problem for denne 

aktørgruppe.  

Landbrugsproducenterne har forbindelser til det konventionelle landbrug, samt det 

økologiske landbrug, da aktørerne er afhængige af de produkter og materiale som 

landbrugsproducenterne leverer (John Deere, u.d.). Derudover er der også en forbindelse til 

de nationale- og internationale myndigheder, da aktørernes produkter skal undersøges og 

reguleres efter love og begrænsninger som de nationale/internationale myndigheder angiver, 

eksempelvis igennem sundhed- og sikkerhedskrav til landbrugspræparater (Bayer AG, 2021). 
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Landbrugsproducenterne har potentiale til at udvikle nye og mere bæredygtige/effektive 

produkter.  

12.5 Interesseorganisationer 
Som interesseorganisation har vi fokuseret på Landbrug & Fødevarer, da vi ser dem som en 

af de relevante interesseorganisationer. En af deres problemer er at hvis en omlægning eller 

reducering af det landbrug vi kender i dag, kunne det resultere i at Landbrug & Fødevarer 

mister medlemmer, og kunne begynde at blive irrelevante, som organisationen ikke er 

interesseret i. Eftersom at landbrug og fødevarer er afhængige af deres medlemmer, kan 

landmændenes problemer gå hen og blive til landbrug og fødevares problemer. 

Landbrug & Fødevarer har forbindelser til selve landbruget, hvorpå aktøren er afhængig i at 

gøre landbruget tilfredse, så aktøren kan bevare landbruget som medlemmer af deres 

organisation (Landbrug og Fødevarer (B), u.d.). Derudover har de også forbindelser til de 

nationale- og internationale myndigheder, hvorpå de får oplyst retningslinjer som de skal 

forholde sig til (Landbrug og Fødevarer (C), u.d.). 

Landbrug & Fødevarers interesser er ifølge dem selv bl.a. at påvirke den politiske dagsorden, 

skabe vækstvilkår for fødevareerhvervet og at sikre konkurrencekraft og rammevilkår for 

fødevareerhvervet (Ibid.). 

Landbrug & Fødevarer har potentiale til at skabe flere bæredygtige fødevarer, samt at være 

med til at skabe et mere bæredygtigt landbrug både politisk og økonomisk (Landbrug og 

Fødevarer (D), u.d.) 

13. Vertikal farmings miljømæssige påvirkning 

Herunder forekommer en sammenligning af vertikal farming og konventionelt landbrug med 

henblik på miljømæssige fordele og ulemper ved de to. Herunder tages der særligt 

udgangspunkt i en sammenligning af konventionelt landbrug og vertikal farming ud fra 

elementer af nøglepunkterne 3, 4 og 5 fra den nye landbrugsaftale. Her er der tale om en 

sammenligning på baggrund af reducering af drivhusgasudledningen, næringsstofs 

udledningen i vandmiljøer samt at landbrugsproduktionen skal tage hensyn til natur og 

biodiversitet. 

Nøglepunkt 3: Landbrugets udledning af drivhusgasser skal nedbringes mest muligt under 

hensyn til en fortsat bæredygtig udvikling af erhvervet, dansk landbrugs konkurrenceevne, 

sunde offentlige finanser, beskæftigelse, sammenhængskraft og social balance 

Under dette punkt tages der hensyn til elementet udledningen af drivhusgasser i 

sammenligningen imellem vertikal farming og konventionelt landbrug. I en rapport fra Det 

nationale Center fro Miljø og Energi (DCE), oplyses der at landbrugssektoren i 2017, alene 

https://lf.dk/raadgivningservice/politisk-interessevaretagelse
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stod for 22,4% af totaludledningen af drivhusgasser målt i CO2-ækvivaltenter (Madsen, 

2021). Herunder fremgår at det konventionelle landbrug er en af de største syndere når det 

kommer til udledning af drivhusgasserne lattergas (N2O) og metan (CH4) (Ibid.). 

Landbruget stod alene for udledningen af 81,1% af den samlende mængde af metan i 2017 

(Ibid.). Ligeledes stod landbruget alene for udledningen af 89% af den samlede mængde 

lattergas i 2017 (Ibid.). Det er dog vigtigt at understrege at store mængder af 

drivhusgasudledningen fra landbruget kommer fra den animalske produktion. 

Erhvervsorganisation for landmænd, fødevarevirksomheder og agroindustrien, Landbrug & 

Fødevarer, oplyser i publikation fra 2021 at landbrugets udledning af drivhusgasser er 

inddelt som følgende: 

Landbrugsjord Kvæg Grise Andre dyr 

41% 42% 15% 2% 

 

Her af fremgår det at ca. 59% af den totale udledning af drivhusgas ækvivalenter fra 

landbruget stammer fra den animalske produktion (Landbrug og Fødevarer (A), u.d.). Ses 

der bort fra udledningen fra den animalske produktion, udleder det danske landbrug ca. 

9,2% af totaludledningen af drivhusgasser målt i CO2-ækvivalenter. Dog er det relevant at 

pointere at udledning fra anvendelse af bl.a. traktorer i landbruget ikke medregnes, da disse 

hører under transportsektoren (Ibid.).  

Vertikal farmings drivhusgasudledning er på nuværende tidspunkt (i 2021) svær at fastslå da 

teknologien stadig er under udvikling og da anvendelsen af disse produktionsanlæg endnu 

ikke forekommer i stor skala.  

Dog viser en undersøgelse at vertikal farming forsynet med bestemte energikilder kan have 

en højere udledning af drivhusgasser end konventionelt landbrug (Gerrewey, Boon, & 

Geelen, 2021, s. 6). Dertil viser en anden rapport at vertikal farming forsynet med energi fra 

kulkraftværker udleder omkring 80 gange mere drivhusgas, end vertikal farming forsynet 

med energi fra atomkræftværker (Hallikainen , 2018, s. 24). Denne kilde er dog fra 2018 og 

det er muligt at tallet er anderledes i dag. Hertil er det relevant at påpege at vertikal farmings 

energiforbrug bør være CO2-neutralt for at understøtte bæredygtigheden af produktionen, 

dette er dog ikke altid tilfældet (Hallikainen , 2018)  (Gerrewey, Boon, & Geelen, 2021, s. 6).  

Ligeledes er vertikal farming afhængig af elektricitet fra energisektoren for at fungere, idet 

vertikal farmings virkeprincip involvere brugen af elektricitet (Kalantari, Tahir, Akba, & 

Fatemi, 2018) . 

Det konventionelle landbrug bidrager på nuværende tidspunkt (2021) til energisektoren, ved 

bl.a. at levere biomasse (primært i form af halm) til afbrænding på kraftværk (Landbrug og 
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Fødevarer (G), 2021). Ifølge Landbrug & Fødevarer står halm for 9% af den samlede 

produktion af bioenergi (Ibid.). I 2019 dækkede anvendelsen dansk biomasse og biogas ca. 

19% af det samlede energiforbrug i Danmark (Ibid.). Ligeledes står biogas for 25% af det 

danske gasforbrug (Ibid.). Landbrugets animalske produktion (der i denne rapport ses bort 

fra) bidrager også til energisektoren (herunder til den samlede mængde bioenergi) ved at 

levere biomasse, i form af bl.a. husdyrgødning og rest biomasse fra fødevareproduktion, til 

produktionen af biogas på biogasanlæg (Ibid.). Her er det dog relevant at nævne hvordan 

den animalske produktion også er med til at danne sammenarbejde på tværs af sektorer. 

Altså er VF ift. punkt? i landbrugsaftalen begrænset i at den strøm der anvendes, skal 

komme fra energikilder som ikke udleder drivhusgasser, da det ellers vil have en større 

udledning end konventionelt landbrug.  

 

Nøglepunkt 4: Udledningen af næringsstoffer skal nedbringes for at forbedre vandmiljøet   

  

En af de problematikker der forekommer i det konventionelle landbrug, er udledningen af 

kemikalier og nærringstoffer i landbrugets omkringlæggende miljøer (Withgott & Laposata, 

2015). Udledningen af nærringstoffer, i form af overskydende gødning fra landbruget, i 

vandmiljøer har den effekt at bl.a. alger i vandmiljøerne optager nærringstofferne og derved 

vokser ukontrolleret (Withgott & Laposata, 2015, s. 427). Dette resulterer i algevæksten til 

sidst dækker overfladen af vandmiljøet og derved blokerer vandmiljøet andre planter i at 

modtage sollys (Ibid.). Når den disse andre planter og alger dør væk resulterer dette i en 

biologisk nedbrydning der optager ilten fra vandmiljøet og derved umuliggøre 

tilstedeværelsen for fisk og skaldyr i vandsystemet (Ibid.). Dette kaldes for en ”dead zone” 

(Ibid.). 

Denne problematik kan undgås igennem anvendelsen af vertikal farming. Ved anvendelse af 

vertikal farming udledes der igen kemikalier eller i dette tilfælde næringsstoffer, til 

omkringlæggende miljøer, da vertikal farming er et teknisk lukket system (Nielsen N. A., 

2020). Dette betyder at vertikal farming ikke har effekt på omkringlæggende vandmiljøer og 

at disse vil forblive upåvirket. 

 

Nøglepunkt 5: Landbrugsproduktion skal ske under hensyntagen til natur og biodiversitet 
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Ud fra nøglepunkt 5 i landbrugsaftalen oplyses der at landbrugsproduktionen skal tage 

hensyn til natur og biodiversitet. En af de grundlæggende problematikker med konventionelt 

landbrug er at konventionelt landbrug er afhængig af anvendelsen af land for at fungere 

(Withgott & Laposata, 2015, s. 236). Dette betyder at landarealer, herunder naturområder, 

skal ryddes og bearbejdes for at kunne fungere som landbrug (konventionelt landbrug). 

Dette har som det fremgår af rapportens kapitlet om Landbrugets tilkomst og udvikling 

også været tilfældet for den danske landjord, som stort set var dækket af urskov inden 

landbrugets tilkomst (Museum Lolland-Falster, u.d.). Det konventionelle landbrug, som vi 

kender det har fra start af gået på kompromis med den vilde natur (Ibid.). Det 

konventionelle landbrugs drift har også konsekvenser for biodiversiteten (Miljøstyrelsen, 

u.d.). Miljøstyrelsen skriver følgende omkring arealanvendelsens effekt på biodiversiteten: 

”Landbruget optager mere end halvdelen af det samlede landareal (i Danmark). 

Derudover fylder også byer, produktionsskov og infrastruktur i landskabet. Derfor er 

naturen mange steder opdelt på mindre og mere isolerede arealer, hvor blandt andet 

kontinuitet og kvalitet kan være en udfordring for mange arters levesteder. Kvaliteten af 

naturarealer påvirkes, som nævnt ovenfor, blandt andet af tilgroning, påvirkning af 

næringsstoffer og ændrede vandforhold” (Miljøstyrelsen, u.d.). 

Anvendelsen af sprøjtemidler og gødning kan ligeledes udsætte levevilkår for særlige arter 

(Withgott & Laposata, 2015, s. 65).  

 

Anvendelsen af vertikal farming kan understøtte en fødevareproduktion, der kan lægge 

grundlag for at landbrugsarealer kan fritages til oprettelse af naturområder og til opretholdes 

af biodiversitet (Nordic Harvest (B), u.d.). Dette er muligt da vertikal farming “generelt” ikke 

fylder særlig meget horisontalt og derved bl.a. kan opstilles i urbane zoner (Ibid.). Her 

antages det at vertikal farming kun kan indgå som et løsningsforslag ift. til nøglepunkt 5, 

hvis implementeringen af vertikal farming sker med henblik på at fritage landbrugsarealer til 

genoprettelse af natur, biodiversitet osv. 

Ud fra ovenforstående afsnit kan der udledes at, en af fordelene ved anvendelsen af vertikal 

farming ift. Konventionelt landbrug (ud fra et miljømæssigt perspektiv), er at vertikal 

farming er et lukket system, der ikke påvirker omkringlæggende natur- og vandmiljøer. 

Ligeledes kan vertikal farming, grundet systemets størrelse og vertikale virkeprincip, 

anvendes til at fritage landbrugsarealer med henblik på oprettelse af natur og med henblik 

på beskyttelse af biodiversitet. Vertikal farming kan altså indgå som supplement til målene 

for nøglepunkt 4 og 5 fra den nye landbrugsaftale. Vertikal farmings rolle ift. målet for 

nøglepunkt 3 forbliver i det uvisse, da udledning af drivhusgasser fra vertikal farming på 
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nuværende tidspunkt er svær at fastslå (grundet manglede data).  Samtidig afhænger dette 

mål af energisektoren bæredygtighed ift. levering af bæredygtig elektricitet. 

14. Afgrødetyper  

Herunder forekommer et afsnit der udforsker hvilke begrænsninger, vertikal farming har ift. 

dyrkning af afgrøder og hvordan dette begrænser vertikal farmings deltagelse i en 

bæredygtig omstilling af landbruget ift. økonomi og konkurrenceevne. 

“Any plant that has high value and is eaten fresh could be grown indoors” -  (O’Sullivan, et 

al., 2020, s. 162) 

På nuværende tidspunkt er det, som afdækket i afsnittet om tekniske begrænsninger og 

citatet ovenfor, teknisk muligt at dyrke alle afgrøder. Alligevel er vertikale farmes primære 

fødevareproduktion krydderurter, salater og bær (Light Science Technologies, u.d.) 

(Piechowiak M. (., u.d.). Især bladgrøntsager, som salater, udgør en stor produktionsandel, da 

57% af verdens vertikale farme dyrker disse (The markets institute at WWF, 2020, s. 13). 

Ser man eksempelvis på Nordic Harvest er de på nuværende tidspunkt i stand til at 

producere 15 forskellige produkter. Dette indebærer primært bladgrønsager og krydderier 

hertil er der derudover visse af deres produkt der dyrkes efter sæson såsom Citronmelisse 

samt Mizuna Salat som vil blive produceret om sommeren hvor andre afgrøder såsom 

Escarole Salat kun bliver fremstillet om vinteren (Nordic Harvest (C), u.d.).  

Et af de elementer der begrænser hvilke typer afgrøder vertikale farme dyrker, er økonomi. 

Eksempelvis kan det på nuværende tidspunkt (anno 2021) ikke betale sig at dyrke andre end 

de ovenforstående afgrøder, da disse er billigere at dyrke i det konventionelle landbrug 

(Piechowiak M. (., u.d.). 

Til dette kan flere forskellige former for afgrøder dyrkes i samme vertikal farm, dog er dette 

ikke optimalt, da farmen derved kompliceres at drive, eftersom hver enkelt afgrødetypes 

miljø afhænger af en fin justering med henblik de mest optimale vækstmiljø (Light Science 

Technologies, u.d.). Det ses derfor tit at vertikale farme har en tendens til kun at producere 

en bestemt afgrøde eller afgrøder som passer godt i samme miljø.  

Da det er begrænset hvilke typer afgrøder vertikal farming kan dyrke udgør dette også en 

større begrænsning for mængden af de afgrøder der skal produceres ift. den større variation 

der kan dyrkes i horisontalt landbrug. Dette medfører også en mere begrænset målgruppe af 

forbrugerne som køber vertikal farmings afgrøder, da forbrugerne har ønsker om varieret 

kost, som afdækket i stakeholderanalysen. Der produceredes i Danmark år 2020 4.298 tons 

bladgrøntsager svarende til 345.503.000 kr. Selvom dette tal har været stigende fra 2003 

hvor der blev solgt 298 tons (Danmarks statistik (B), u.d.), udgør dette stadig en 
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begrænsning for vertikal farming. Det er uvist præcist hvor stor indtjeningsmuligheden for 

vertikal farming er, da vi kun har kunnet finde data over detailomsætningen. Samtidig 

mangler der viden på hvor stor en andel af dette der går til landbrugene og vertikale farme. 

Yderligere tages der her kun højde for bladgrøntsager og ikke andre afgrødetyper såsom 

krydderurter, salater og bær, da bladgrøntsager er den hyppigste afgrøde dyrket i vertikale 

farme samt den eneste vi har kunnet finde data på. Dette skyldes at bær og krydderurter i de 

fundne datasæt er sammenlagt med henholdsvis frugt og krydderier, hvoraf en andel ikke 

kan dyrkes af vertikale farme. Disse 4298 købte tons bladgrøntsager er ikke kun produceret 

af vertikale farme og da en andel af forbrugerne har en interesse i at købe mere for mindre, 

som afdækket i stakeholderanalysen, køber disse de billigst tilgængelige varer. Dette 

udforskes nærmere i afsnittet; ”15.2 Konkurrencen mellem horisontale landbrug og vertikal 

farming".  

Yderligere afdækkedes det i stakeholderanalysen at forbrugerne er meget splittede i deres 

forståelse af bæredygtighed. Dog forbinder en andel af forbrugerne økologi med hhv. 

sundhed og bæredygtighed, samt lokale afgrøder med bæredygtighed. Samtidig afdækkedes 

det at en andel af forbrugerne går op i hhv. sundhed og bæredygtighed. 

Ifølge Willer og Leround havde Danmark det højeste økologiske forbrug per indbygger i 

verden tilbage i år 2016 (Willer & Lernoud, 2018) – et tal som kun er steget siden (Danmarks 

statistik (C), u.d.). Dette påpeger at den økologiske fødevareindustri er mere end velkommen 

hos danske forbrugere.  

Dog tæller vertikal farmings afgrøder ikke som økologi, da de ikke dyrkes i jord, som ifølge 

EU’s definition af økologi er tæt forbundet med jord (Nordic Harvest (B), u.d.). Altså må 

afgrøderne heller ikke markedsføres som værende økologiske og man kunne dermed 

forestille sig at dette hindrer salget til de forbrugere der ønsker at købe økologisk og dermed 

begrænser vertikal farming. 

Altså er vertikal farming begrænset i hvilke afgrøder der kan dyrkes, fordi de skal kunne 

konkurrere økonomisk med horisontale landbrugsformer. Denne begrænsning betyder at der 

grundet forbrugernes ønske om en varieret kost kun kan sælges en begrænset mængde 

afgrøder. Grundet manglende undersøgelser og data er det dog uvist hvor stort et 

markedspotentiale vertikal farming kan opfylde med afgrødetyperne bladgrøntsager, bær og 

krydderurter. Med udgangspunkt i bladgrøntsager fandtes der dog at der i 2020 solgtes 4298 

tons. Det er uvist hvor stor en indtjening dette medbringer for landbrug og vertikale farme, 

da der kun er fundet data over detailomsætningen, samtidig med at der mangler viden om 

hvor stor en andel af denne der går til landbrug og vertikale farme. Da de 4298 tons solgte 

bladgrøntsager, ikke kun produceres af vertikale farme, men også af horisontale landbrug, 

antages der på baggrund af stakeholderanalysen at en andel af forbrugerne ønsker så billige 
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afgrøder som muligt og disse vil derfor sælge bedre. Den mulige begrænsning af dette 

udforskes i afsnittet 15.2 Konkurrencen mellem horisontale landbrug og vertikal farming. 

Yderligere ses der en begrænsning idet en andel af forbrugerne ønsker bæredygtige og sunde 

varer og forbinder dette med hhv. lokale afgrøder og økologi. Dette udgør en begrænsning 

for vertikale farme da deres afgrøder ifølge EU’s definition ikke er økologiske da de ikke 

dyrkes i jord og derfor ikke må markedsføres som økologi. Dermed kunne man forestille sig 

at de forbrugere der ønsker at købe økologisk, fravælger afgrøder fra vertikale farme.  

15. Vertikal farming i økonomisk sammenhæng  
Herunder forekommer et afsnit der ser, nærmer på vertikal farmings udfordringer i et 

økonomisk perspektiv.  

15.1 En dyr opstart som vertikal farmer 
En af de største udfordringer ved at indføre vertikal farming som et større element i 

fødevareproduktions-industrien, er økonomisk rentabilitet:  

“The vertical farming systems is currently not equipped well to harness benefits of 

economies of scales as effeciently as horizontal farming does. Vertical farming requires 

huge investments for infrastructure set-up and scale up” (Gupta & Ganapuram, 2019). 

Prisen på oprettelsen af en vertikal farm, kan variere, og det er derfor umådeligt svært at 

sætte pris på konstruktionen af en vertikal farm, samtidig har det ikke været muligt at finde 

undersøgelser eller tilstrækkelige data på emnet. Dog oplyser en artikel fra The Finaciel Post, 

at en unavngiven analytiker som følger området, estimerer at oprettelsen af en moderne 

vertikal farm og dens tilhørende bygningsværker kan koste op imod 30-50 mio. dollars 

(Edmiston, 2021). Dette svarer til et sted imellem ca. 200 til 300 mio. danske kroner. Der 

kan ud fra Nordic Harvests årsopgørelser af 2019 (KPMG, 2020) og 2020 (KPMG, 2021) 

estimeres at der er investeret omkring 37,153,597 kr. i ”Property, plant and Equipment” 

indenfor det første år af den vertikale farms opbygning. 

Det koster faktisk så meget at når en vertikal farm skal startes op igennem investering, 

koster groningspladsen pr. kvadratmeter, 10 gange mere end et højteknologisk drivhus 

(Gerrewey, Boon, & Geelen, 2021). Der skal bides mærke i at dette tal kun er for selve farmen 

og ikke leje af eventuel lagerbygning, som farmen opsættes i. Vertikale farme er derfor ikke 

ligefrem billige at sætte op, og kræver en stor investering i opstarten (Gerrewey, Boon, & 

Geelen, 2021, s. 5). Dette kan altså ses som en udfordring for eventuelle investorer og er med 

til at begrænse vertikal farming til et specifikke niche markeder, frem for at være mere 

tilgængelig (Gerrewey, Boon, & Geelen, 2021, s. 11).  

Altså er opsætningen af en vertikal farm betydelig og dette er med til at begrænse vertikal 

farming i dens deltagelse i en bæredygtig omstilling, da det begrænser vertikal farming til 
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niche markeder. I det følgende afsnit ses der nærmere på konkurrencedygtigheden mellem 

landbrug og vertikal farming i driftsfasen. 

15.2 Konkurrencen mellem horisontale landbrug og vertikal 

farming 
Herunder udforskes konkurrencedygtigheden af vertikal farming ift. horisontale landbrug. 

Dette gøres for at afdække økonomiske og konkurrencemæssige elementer der kan begrænse 

vertikal farming i dens deltagelse i en bæredygtig omstilling, som defineret i afsnittet om 

landbrugsaftalen. Yderligere er vigtigheden af dette defineret ved at der i afsnittet 14. 

Afgrødetyper blev udledt at konkurrencen mellem de to, begrænser variationen af afgrøder 

der kan dyrkes af vertikale farme, som videre begrænser bredden af deres konkurrenceevne.  

Dette er altså en form for negativ spiral. Professor Carl-Otto Ottosen ” fremhæver en sæk 

hvede som et eksempel på noget, der - dyrket i et traditionelt landbrug - er billigt i dag. 

Vertikal dyrkning af den type afgrøder kan ikke konkurrere på prisen” - (Nielsen N. A., 

2020). Den generelle usikkerhed i profitabilitet og sværhedsgraden i at udvikle en stabil 

forretningsmodel bliver defineret som problematikker der gør det svært at drive en 

levedygtig vertikal farm (Specht, et al., 2019, s. 10-11). I Japan kan det også ses at 60% af 

indendørs farme ikke er profitable og der rejses primært en profit grundet statstilskud eller 

ved at opkræve en større pris fra forbrugere (The markets institute at WWF, 2020, s. 13). 

Økonomisk gennemførlighed nævnes også i en videnskabelig artikel som en vedvarende 

hindring i implementeringen af vertikale farme (Al-Kodmany, 2018, s. 1). En anden 

videnskabelig artikel skriver at vertikale farme ved at bruge differentieringsstrategier kan 

tappe ind i niche markeder og undgå konkurrence med billigere produkter fra horisontalt 

landbrug (Specht, et al., 2019, s. 10). 

Altså kan det nuværende ikke betale sig for vertikale farme at konkurrere med horisontale 

landbrug. Dog kan der skabes profit ved at tappe ind i forskellige niche markeder og derved 

undgå konkurrence med billigere produkter fra horisontale landbrug. I afsnittet herunder 

udforskes de økonomiske elementer der begrænser vertikal farming. 

15.3 Hvad er det der gør produktion og drift af vertikal farming dyr 
Herunder udforskes hvilke økonomiske begrænsninger der gør det svært for vertikale farme 

at kunne konkurrere med horisontale landbrug i den daglige drift. Dette udforskes for at 

kunne konkretisere hvor begrænsningerne findes. 

 

Generelt set skabes de økonomiske begrænsninger af det høje strømforbrug, Gerrewey, 

Boon, & Geelen, 2021) prisen på strøm og mere specifikt ”grøn strøm” Dansk energi (B), 



44 
V2124809484 

2021 ), arbejdskraft, skalerbarheden (Gupta & Ganapuram, 2019) og manglen på 

landbrugsstøtte (Direktoratet for FødevareErhverv, 2005). 

 

15.3.1 Strømforbruget 
Vertikal farming har, grundet systemets virkeprincip et strømforbrug, der afhængig af 

farmens størrelse og produktivitet, kan være højt (Gupta & Ganapuram, 2019). Dette 

indebærer som før nævnt, LED-lamper, ventilation, pumper osv. Modsat anvender det 

traditionelle landbrug naturligt forekommende ressourcer som sollys og regn, der ikke har 

de samme begrænsninger. Energiforbrug i de vertikale farme er faktisk den primære kilde til 

vertikal farmings driftsomkostninger, hvorpå den kunstige belysning, samt HVAC (Heating, 

Ventilation and AirCon), er de to primære begrundelser for energiforbruget (Gerrewey, 

Boon, & Geelen, 2021).  

Altså er strømforbruget en stor begrænsning for vertikal farmings konkurrencedygtighed. 

Denne begrænsning udforskes nærmere i nedenstående afsnit, med fokus på elpriser og 

bæredygtig strøm. 

15.3.2 Prisen på den bæredygtige strøm 
Elpriserne er relevante for vertikal farming, da vertikal farming, som tidligere fastslået, 

afhænger af og anvender store mængder elektricitet. Hvis man ser på de generelle elpriser i 

Danmark fra året 2020 og frem, er der en mærkbar prisstigning. (Dansk energi (A), u.d.). 

Energistyrelsen oplyser, i et notat om elprisstatistik for erhvervskunder for første halvår af 

2021, at elpriserne på tværs af erhvervet er steget med 9,86 øre/kWh fra 28,69 øre/kWh i 

andet halvår 2020 til 38,55 øre/kWh i første halvår 2021 (Energistyrelsen: Center for 

Systemanalyse, 2021). Kort omregnet betyder dette at der generelt har være en 

prisstigningen på ca. 34,4% fra andet halvår 2020 til første halvår 2021. Dog bør det 

understreges at elpriserne for forskellige erhverv svinger afhængig af deres aftag af 

elektricitet (Energistyrelsen: Center for Systemanalyse, 2021). Hertil er det vigtigt at 

pointere at elpriserne, afspejler prisen for alt elektricitet og ikke tager hensyn til om 

elektriciteten er fremstillet fra vedvarende- eller fossile energikilder. 

Dansk Energi mener at prisstigningerne på elektriciteten skyldes en kombination af 

forskellige faktorer (Dansk energi (B), 2021 ). Bl.a. mener Dansk Energi at den markante 

stigning i elpriserne skyldes at elpriserne, som anvist af overstående tabel, var på et 

“mangeårigt lavpukt” i 2020 (Dansk energi (B), 2021 ). Dog oplyser Dansk energi at den 

primære grund bag de stigende elpriser, skyldes at prisen på fossil naturgas er steget til mere 

end det tidobbelte siden efteråret 2020 (Dansk energi (B), 2021 ). Prissætningen af udbudt 

elektricitet på det internationale marked, sættes efter den dyreste nødvendige elektricitets-
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producerende enhed. Dette betyder at elpriserne ofte sættes efter af anvendelsen af “dyrere” 

gasfyrede kraftværker, der sætter inde når “billigere” elektricitets-producerende enheder 

ikke kan opfylde efterspørgslen (Dansk energi (B), 2021 ). 

Det er relevant at kigge på elpriserne på grøn-elektricitet, da disse er med til at stille kravet 

for hvorvidt anvendelsen af Vertikal farming er bæredygtigt. Dette understøttes indirekte i 

den nye landbrugsaftale under nøglepunkt 3, idet at nøglepunktet udtrykker klart at 

udledningen af drivhusgasser skal nedbringes mest muligt (Regeringen et al., 2021). 

Dansk Energi mener at stigningen i elpriserne, der primært skyldes den voldsomme stigning 

af prisen på naturgas, vil sætte fokus på at få omstillet energisektoren imod det bæredygtige 

Dansk energi (B), 2021 ). Ligeledes oplyser Dansk Energi at importen af grøn energi fra 

eksempel Norge har være svækket, grundet mindre nedbør, der har effekt på deres 

vandkraftproduktion (Ibid.). Ligeledes oplyser Dansk Energi at produktionen af vindmølle 

strøm i Nordeuropa, også har været mindre end sædvanligt, grunden mangel på blæsevejr i 

efteråret 2021. Disse ovenforstående grunde er bl.a. skyld i at den dyre naturgas, skal 

anvendes (Ibid.). Der er altså, allerede på nuværende tidspunkt en problematik, vedrørende 

produktionsmængden af bæredygtig energi. Dette bakkes yderligere op af Wind Denmark, 

der i en rapport om vindmøllestrøm til fremtidens elektrificering af diverse sektorer, 

udtrykker behovet for en strategi for ekspansion af den producerede mængde vedvarende 

energi (Wind Denmark, 2021). 

Dette skyldes bl.a. kvoteordningen for CO2 udledning og fremtidens mangler på fossile 

brændsler (Dansk energi (B), 2021 ) Hertil er det vigtigt at understrege at Dansk Energi ikke 

nødvendigvis er objektive i deres antagelser om fremtiden, da de er en erhvervs- og 

interesseorganisation for energiselskaber i Danmark og derved kan drage fordel af bestemte 

udfald af fremtiden.  

Som det fremgår af Energistyrelsen afhænger de generelle elpriser også af hvor stort et aftag 

en given virksomhed har. Med andre ord er der mængderabat på elektricitet. De generelle 

elpriser afhænger på nuværende tidspunkt af fossile brændsler som eksempelvis naturgas. 

Disse elpriser stiger derved i takt med priserne på fossile brændsler som eksempelvis 

naturgas. Elpriserne afhænger også af mangel på vedvarende energi, som vandkraft- og 

vindmøllestrøm. Ligeledes er der usikkerhed i produktionsmængden af vedvarende 

elektricitet, til den “generelle” elektrificering af diverse sektorer frem imod 2030. 
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15.3.3 Arbejdskraft 
Vertikal farming er et system, der hvis opstillet derefter, autonomt kan dyrke afgrøder (Eagle 

technologies, 2020). Dog er det ikke alle af vertikal farmings processer der er blevet 

automatiseret endnu. Eksempelvis er nogle af de naturlige processer, som bestøvning 

afgrøderne med pollen ikke blevet automatiseret endnu. Denne proces kræver derved 

manuelt arbejde og derved også uhensigtsmæssige udgifter i form af løn til den påkrævede 

arbejdskraft (Gupta & Ganapuram, 2019). Dette, set parallelt til det traditionelle landbrug, er 

dyre omkostninger, da mange af disse processer forekommer naturligt i det konventionelle 

landbrug. 

Nordic Harvest spenderede 2.111.834 kr. I året 2020 til lønninger af deres personale (KPMG, 

2021). Altså udgør brugen af arbejdskraft også en betydelig begrænsning for vertikal 

farmings konkurrenceevne. 

15.3.4 Skalerbarheden 
Mange videnskabelige artikler påpeger at skalerbarheden i vertikal farming også udgør en 

begrænsning for konkurrenceevnen, da den er lavere sammenlignet med horisontale 

landbrug (Gerrewey, Boon, & Geelen, 2021, s. 5). F.eks. nævnes at arbejdskraft og naturlige 

inputs i vertikal farming anvendes ineffektivt sammenlignet med horisontale landbrug 

(Specht, et al., 2019, s. 2). Begrænsningen som problemer med skalerbarheden medbringer, 

pointeres af Gupta og Ganapuram faktisk at være den største udfordring som vertikale 

landbrug står over for lige nu (Gupta & Ganapuram, 2019, s. 7). Hertil skriver Al-Kodmany 

at der er et behov for udvikling der kan opskalere projekter sådan at økonomisk og 

kommerciel gennemførlighed, samt return on investment, kan tilbydes til bedste rater (Al-

Kodmany, 2018, s. 30). 

Altså udgør skalerbarheden af vertikale farme en stor begrænsning, da systemet ikke drives 

på en måde der effektiviserer økonomiske, kommercielle og investeringsmuligheder. 

15.3.5 Landbrugsstøtte 
EU’s landbrugspolitik blev grundlagt i 1950 og er i løbet af de sidste 20 år blevet til en 

indkomststøtte for landbrugene (Ministerium: Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2021).  Der 

gives faktisk så meget i støtte til landbrugerne at Danmark var på en 12. plads i EU, med 

mest landbrugsstøtte per landbrugsareal i 2021 (Hansen, 2021). Danmark udbetalte nemlig i 

2021, 7.332 millioner i landbrugsstøtte, hvilket svarer til 2805 kr. pr. Ha. landbrugsareal 

(Ibid.). 

Ifølge Landbrugsstyrelsen (Ministerium: Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2021) er 

landbrugsstøtten generelt udregnet som: 
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- Grundbetaling = betalingsrettighedernes gennemsnitsværdi x areal 

- Grøn støtte = betalingsrettighedernes gennemsnitsværdi x areal x 0,47 

- Støtte i alt = grundbetaling + grøn støtte 

Der udbetales også et separat økologisk arealtilskud som der ikke inddrages her. Det er 

essentielt at nævne både grundbetaling og grøn støtte kræver et støtteberettiget 

landbrugsareal, og at vertikal farming her helt udelukkes fra ordningerne. Et støtteberettiget 

landbrugsareal er nemlig defineret som ”ethvert landbrugsareal på landbrugsbedriften, der 

er udlagt som agerjord (herunder landbrugsarealer, der ikke dyrkes) eller permanent 

græsareal” - (Direktoratet for FødevareErhverv, 2005). Her er betegnelsen agerjord vigtig 

da vertikal farming ikke anvender dette. Dette er problematisk og begrænsende for vertikal 

farming da det horisontale landbrug får en økonomisk konkurrence fordel. 
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16. Diskussion 

Herunder forekommer en diskussion af rapportens, videns indhold. Der tages her 

udgangspunkt i fremskaffet viden fra rapportens redegørende dele, samt analysernes fund. 

Disse diskuteres ift. Interviewet med Flemming Dyring, Chief Commercial Officer, fra Nordic 

Harvest. Dette gøres med formål i at bekræfte rapportens indsamlede viden og analyser med 

empiri fra en aktør i branchen. Der diskurreres ud fra vertikal farmings potentielle rolle i en 

bæredygtig omstilling af det konventionelle landbrug.  

I rapportens afsnit, der omhandler det konventionelle landbrugs forbundne grundlæggende 

problematikker, gives der muligheder for en omstilling imod bæredygtigt landbrug, hvor 

alternative dyrknings teknikker og metoder tages i brug. Hertil kommer vertikal farming ind 

i billedet som en måde at omstille landbruget imod det bæredygtige. Dog forekommer der 

problemstillinger i forhold til anvendelsen af vertikal farming i denne omstilling.  

Det er som det fremgår under afsnittet “Vertikal farmings tekniske begrænsninger” er det 

ukendt om mængden af elektricitet der produceres og kan produceres, udgør en teknisk 

begrænsning for artefaktet, da der mangler forskning herpå. Interviewede Flemming Dyring 

påtaler dog en forventning om at vertikal farming i de kommende år vil have et mindre 

energiforbrug, som vil kunne mindske en sådan eventuel begrænsning. 

‘’Det er der hvor kvantespringene kommer til at ske, det er der omkring energiforbruget 

fordi det er det, der er ekstremt højt fokus på indenfor vertikal farming, hvordan kan vi 

udnytte det, vi skal have noget bedre grøn energi,’’ - (Dyring, 2021) 

Eksempelvis udtaler Dyring fra Nordic Harvest at teknologiske løsninger kan imødekomme 

omfanget af problematikken, gennem et mindsket forbrug: 

“... en del går til strømforbruget til vores LED-lys og der bliver arbejdet, benhårdt på at 

kunne udnytte den energi langt bedre end vi gør i dag. “ - (Dyring, 2021) 

Ud fra kapitlet “Vertikal farmings tekniske begrænsninger” er der ikke fundet en teknisk 

begrænsning i form af hvilke afgrøder der kan dyrkes. Dog har vertikal farming en teknisk 

begrænsning på mængden der kan dyrkes f.eks. ris, kartofler og hvede, idet disse afgrøder 

kræver store arealer for at kunne dyrkes i tilstrækkelige mængder. Dette understøttes i 

interviewet med Nordic Harvest. Hertil udtaler Flemming Dyring; 

‘’Der er selvfølgelig nogle barrierer for forskellige typer af afgrøder vi kan dyrke men i 

princippet, hvis man kigger bort for udgifterne, så er der ikke nogen ting vi ikke kan dyrke, 

i det her miljø’’ - (Dyring, 2021) 
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Ud fra afsnittet “Sammenligning af konventionelt landbrug og vertikal farming”, udledes det 

at vertikal farming ville kunne indgå i en bæredygtig omstilling ud fra nøglepunkterne 4 og 5, 

fra landbrugsaftalen. Herfra vil der derved kunne diskuteres for at vertikal farming ikke er 

begrænset i et miljømæssigt omfang eller ift. udledning af næringsstoffer til vandmiljøet. 

Ligeledes kan der argumenteres for anvendelse af vertikal farming, såfremt der tages hensyn 

til placering, og ikke udgøre en fare for natur og biodiversitet. Ligeledes kan anvendelse af 

vertikal farming potentielt, fritage dele af det konventionelle landbrugs arealer, med henblik 

på oprettelse af yderligere natur og beskyttelse af biodiversitet. Dog kan der ud fra 

inddragelse af nøglepunkt 3, diskuteres både for og imod vertikal farmings udledning af 

drivhusgasser. Det skyldes at vertikal farmings energiforbrug kan afgøre hvorvidt vertikal 

farming enten nedbringer eller forøger udledningen af drivhusgasser, sammenlignet med det 

konventionelle landbrug. Anvendes der fossilt energi fra energisektoren til vertikal farming, 

vil der forekomme en større udledning af drivhusgas end den fra det horisontale landbrug. 

Modsat begrænses vertikal farming forsynet med vedvarende energikilder ikke ift. at opfylde 

nøglepunkt 3 i den nye landbrugsaftale. 

Fra afsnittet ”14. Afgrødetyper”, kan der siges at, det er begrænset hvilke ting der praktisk 

kan dyrkes, hvilket skyldes økonomisk rentabilitet og konkurrencedygtighed.  

Denne begrænsning i hvilke afgrøder der kan dyrkes, udgør en begrænsning i hvor mange 

produkter der kan sælges grundet forbrugernes kostvaner. Det er ukendt hvor stor en 

markedsandel de dyrkbare afgrøder egentligt udgør og dermed også hvor begrænset vertikal 

farming er i denne kontekst. Dog var der i Danmark i 2020 en detailomsætning på 4298 tons 

bladgrøntsager, som udgør de primære afgrøder der dyrkes i vertikale farme. Af disse 

afgrøder er vertikal farming dog ikke den eneste udbyder, og eftersom forbrugerne ønsker 

billigere produkter, er det relevant hvilke produktionsformer der kan tilbyde disse billige 

produkter. 

Ud fra afsnittene afgrødetyper og stakeholderanalysen fandtes der at forbrugerne ikke har en 

samlet forståelse af bæredygtighed. Alligevel forbindes lokale afgrøder og økologi ofte med 

dette. Samtidig forbindes økologi også med sundhed. Bæredygtighed og sundhed udgør 

andre vigtige købsparametre, udover pris. Dog kan vertikal farming ikke tage del i disse 

købsparametre da de ikke kan markedsføre deres produkter som værende økologiske, 

grundet definitionen der forbinder økologi med brug af landbrugsjord. Dette påtænkes at 

udgøre en begrænsning, da forbrugere som ønsker økologi, ikke nødvendigvis forbinder 

afgrøder fra vertikal farming med økologi. 

I interviewet med Dyring, udtaler han sig om nogle salgsparametre, hvilket vi ikke har haft så 

stor fokus på i denne rapport, hertil nævner han nemlig at det er vigtigt at komme ud til 
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forbrugeren med noget de kender i forvejen såsom Iceberg, eller roomien salat, basilikum 

osv. Yderligere siger Flemming: 

“det her er en læreproces at, forbrugerne skal blive mere og mere komfortable ved at kunne 

bruge produkter fra vertikal farming” - (Dyring, 2021). 

Som afdækket i afsnittet “En dyr opstart som vertikal farmer” er det et dyrt foretagende at 

opstarte en vertikal farm og til tider kan koste 10 gange mere pr. kvadratmeter end 

etablering af et højteknologisk drivhus. Dette kan begrænse vertikal farming idet det kan 

være svært at finde investorer og dermed gøre opstarten sværere. Yderligere kan der gå et 

stykke tid fra produktionens begyndelse til der er overskud. Disse økonomiske udfordringer, 

udtaler Dyring sig om;  

“Det vi har bag os, det her ”proof of concept”, det er ikke noget som giver overskud nu. Vi 

skal have bygget noget mere til næste år. Når det er bygget op, så begynder vi at tjene 

penge i 2023, men vi har underskud lige nu.“ - (Dyring, 2021).  

Her bekræftes der at man ikke skal regne med indtjening inden for de første etablerende år.  

I afsnittet “Sammenligning af konventionelt landbrug og vertikal farming ” er det afdækket 

at vertikal farming på nuværende tidspunkt ikke kan konkurrere med horisontale landbrug 

(herunder bl.a. konventionelt landbrug) og trives bedre i niche markeder hvor de to ikke 

konkurrerer. Hertil understøtter Flemming Dyring: 

“Det bliver en substitution til den import som vi har, vi importer utrolig mange fødevare og 

det er mere der hvor vi skal se det. Den danske landmand skal i hvert fald ikke se sig truet 

af den måde som vi dyrker på, vi kommer ikke til at dyrke korn eller roer “ (Dyring, 2021). 

Heraf fremgår det at Nordic Harvest ikke har i sinde at konkurrere med det danske 

landbrugs produktion. Dog fremgår det af interviewet at Nordic Harvest “største” 

konkurrenter på sigt vil være udenlandske eksportører af landbrugsfødevarer. Flemming 

Dyring nævner følgende om vertikal farmings konkurrenceevne, af 2 omgange: 

“Det bliver en substitution til den import" - (Dyring, 2021) 

Samt; 

“Vi kommer i hvert fald ikke til at skulle slås med den danske landmand. Han skal ikke 

være bange. Der hvor vi importerer varer fra, er der vi kommer til at ”ødelægge” deres 

forretning.” - (Dyring, 2021) 

Dette betyder at der ud fra Nordic Harvests udtalelse ikke forekommer en interessekonflikt 

ift. vertikal farmings rolle i en bæredygtig omstilling af det danske landbrug. Dog kan der her 
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argumenteres imod at Nordic Harvest ikke nødvendigvis er subjektive i denne antagelse, da 

de på nuværende tidspunkt ikke er i stand til at konkurrerer med konventionelt landbrug 

grund bl.a. manglende økonomi (herunder støtte) og størrelse (herunder produktions 

kapacitet, som det fremgår af udtalelser fra Nordic Harvest). 

Afsnittet; “13. Vertikal farmings miljømæssige påvirkning” udforsker hvilke økonomiske 

parametre der begrænser vertikal farmings evne til at konkurrere med horisontale landbrug. 

I afsnittet nævnes vertikal farmings forbrug af elektricitet, som den primære 

driftsomkostning ved brugen af vertikal farming. Herunder nævnes grunden til ovenstående 

at skyldes vertikal farmings kunstige belysning, samt varme, ventilation mm. Dette 

understøttes af Nordic Harvest, hvor Flemming Dyring udtrykker: 

“… som sagt, bruger vi mange penge, en del går til strømforbruget til vores LED-lys og der 

bliver arbejdet, benhårdt på at kunne udnytte den energi langt bedre end vi gør i dag.” - 

(Dyring, 2021) 

Dog fremgår det af underkapitlet, Prisen på den bæredygtige strøm, at prisen på 

elektriciteten kan stige drastisk over “korte” perioder, bl.a. afhængig af vind og vejr. Dette 

kan ses ud fra elektricitetens generelle prisstigningen på ca. 34,4% fra andet halvår 2020 til 

første halvår 2021. 

Så der kan derved, med udgangspunkt i argumenter fra underkapitlet, Prisen på den 

bæredygtige strøm, diskuteres om teknologiske forbedringer af vertikal farming (så som 

eksempelvis bedre LED-lys) alene kan nedskære driftsomkostningerne, da prisen på 

elektricitet kan variere drastisk som det fremgår af prisstigningen ovenfor. 

Der ligger et problem i prisen bag arbejdskraft. Som nævnt i afsnittet “Hvad er det der går 

produktion og drift af vertikal farming dyr”, koster arbejdskraften den vertikale farm dyrt. 

Dette mener Dyring dog vil ændre sig i fremtiden; 

“Vi kommer til at få mere og mere robotteknologi inkorporeret i det her, de kommende 10-

20 år og det vil så sige, at mange af de funktioner, funktionaliteter der er i dag i vertikal 

farming, de vil nok blive afløst af maskiner men sådan er det jo med mange steder. Vi vil 

stadig have laboranter, folk som skal gå og tjekke kvalitet, vandkvalitet osv.“ - (Dyring, 

2021)  

Dyring sætter derfor et godt bud på hvordan fremtidens vertikale farm kunne se ud, med en 

højere grad af autonomi. I forhold til dette kunne man diskutere om der kan komme 

maskiner på det vertikale marked, der kan hjælpe de vertikale farme med at bestøve deres 

afgrøder. Som nævnt tidligere i kapitlet ’’En dyr opstart som vertikal farmer’’, er dette en af 

de processer som koster mange penge og arbejdskraft. Dog kunne disse former for maskiner 
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tænkes at være meget komplekse systemer, da processen af afgrøders bestøvning er meget 

skrøbelig, hvor pollen skal spredes på præcist på afgrøden.  

Fra afsnittet Hvad er det der gør produktion og drift af vertikal farming dyr fremgår det at 

skalerbarheden af vertikale farme udgør en stor begrænsning, da systemet ikke drives på en 

måde der effektiviserer økonomiske, kommercielle og investeringsmuligheder.  

Dyring siger dog at; 

“ man er nødt til at bygge det op i en stor skala, for at det kommer til at køre rundt og 

bliver rentabelt på den lange bane” - (Dyring, 2021) 

Yderligere pointerer Dyring at man er nødt til at være tålmodig og passe på sine penge. Dette 

vidner altså om en tro på at rentabiliteten og skalerbarheden kommer løbende.   

Grundet vertikal farmings økonomiske vanskeligheder, er der derfor brug for yderligere 

støtte, da mange af vertikal farmings processer koster meget, som oplyses i kapitlet “En dyr 

opstart som vertikal farmer”. Denne ekstra støtte, kunne derfor også være med til at 

videreudvikle vertikal farmings teknologiske systemer, i den vertikale industri, som Dyring 

oplyser; 

“Der er mange målsætninger til 2050 og der er man altså nødt til at komme lidt mere ind i 

kampen og give os noget mere hjælp, fordi vi vil gerne udvikle på tingene. Vi kunne godt 

bruge noget statsstøtte til at videreudvikle på nogle af vores produkter. Vi har selv 

finansieret det hele, vi skal selv ud at finde finansiering hele tiden. Vi får ikke noget 

landbrugsstøtte, vi dyrker ikke jord også kan man ikke få landbrugsstøtte “ - (Dyring, 2021)   

Som Dyring oplyser, kunne den vertikale industri godt have brug af et større budget igennem 

den manglende støtte. Herpå kunne pengene bruges til udvikling og forskning i nye 

teknologier eller afgrødetyper, som han videreudvikler den vertikale industri. Dette kunne 

resultere i at de vertikale farme kunne udvikles i en mere effektiv eller banebrydende 

retning, og havde bedre muligheder på markedet. Man kunne forestille sig at flere vertikale 

farme vil have chance for at dukke op på markedet og sørge for flere muligheder hos 

fødevareproduktionen. Denne støtte kunne netop være med til at hjælpe at støtte nye eller i 

forvejen dannede vertikale farme og sikre en indtægt, ligesom den danske landbrugsstøtte 

bidrager med til det konventionelle landbrug i dag.  
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17. Perspektivering 
Idet at denne rapport omhandler vertikal farmings rolle i en bæredygtig omstilling af 

landbrug, er åbner rapporten ikke op for inddragelse andre alternative eller potentielle 

løsningsforslag til denne omstilling. Dog er der her i perspektiveringen mulighed or at se 

udover anvendelsen af vertikal farming til ovenfornævnte omstilling. 

17.1 Det ”nye” konventionelle landbrug    

Herunder vil der perspektiveres til en bæredygtig omstilling af selve landbruget herunder 

kaldet det ”nye” konventionelle landbrug. Udtrykket det ”nye” konventionelle landbrug 

betegner, det landbrug der går under definition af landbrug.  (altså, landbrug som det er 

defineret i kapitel om Landbrugets tilkomst og udvikling), men tager udgangspunkt i 

bæredygtig omstilling, som bl.a. forskrevet af den nye landbrugsaftale og som hoverholder 

andre klimakrav som eksempelvis de krav sat af Klimaloven, lov nr. 965 (Ministerium: 

Klima, Energi og Forsyningsministeriet, 2021). Dette landbrug er på nuværende tidspunkt 

(2021) svært at beskrive og sammenligne med, da det først er fornyeligt (i starten af oktober 

2021) at partierne i folketinget, er blevet enige om og er gået sammen i en bred aftale, der 

skal sikre en bæredygtig omstilling imod sådan et landbrug (Regeringen et al., 2021). Dog 

antages det at det ”nye” konventionelle landbrug fremadrettet vil blive mere bæredygtigt end 

det konventionelle landbrug, som beskrevet i underkapitlet “Den grønne revolution og 

landbruget som vi kender det i dag”.   

Ud fra en publikation fra Landbrug & Fødevarer nævner forskellige muligheder og 

potentialer som landbrugssektoren fremadrettet har for bæredygtig omstilling. Her nævnes 

bl.a. hvor dan landbruget siden de første klimatiltag i 1990, er blevet bedre til at drive 

landbrugssektoren på en mere bæredygtig måde (Landbrug og Fødevarer (H), 2021). 

Ligeledes beskriver Landbrug & Fødevarer hvordan at landbruget fremadrettet kan bidrage 

yderligere til energisektoren igennem forsat levering af biomasse og biogas. 

Hertil antages det dog at det ”nye” konventionelle landbrug ligesom det konventionelle 

landbrug har til formål at brødføde befolkningen ved at producere fødevarer. Vertikal 

farming er, på nuværende tidspunkt, som udgangspunkt(Dyring, 2021). Dog antages der at 

en omstilling fra det konventionelle landbrug til det ”nye” konventionelle landbrug skal 

kunne foretages således at produktionen forbliver billigere, end vertikal farming, før at 

vertikal farming definitivt afskrives. 
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18. Refleksion over metodevalg 
Herunder er en reflektion af vores metodiske tilgang af rapporten. Denne er her da vi, i 

bagklogskabens lys, mener at vores metodiske valg og tilgange til rapporten og dets emne 

kunne være udført bedre. 

Vores anvendelse af LFA i form af et problemtræ og stakeholder analyse gav os som forventet 

et indblik ikke blot i de relevante årsager og konsekvenser omkring problemet, men også 

relevante aktørers problemer, interesser, forbindelser og potentialer.  

I det vi ikke har anvendt LFA participatorisk, så vi ikke haft samme bredte på analysen. 

Hvilket har resulteret i at fundamentale problematikker vedr. vertikal farming ikke er blevet 

opsnappet i det tidlige stadie af rapportens konstruktion. Havde man anvendt LFA 

participatorisk som det foreskrives, havde aktørerne været indblandet. Dette havde 

angiveligt kunne give os et tidligere indblik i den pågældende situation. Eksempelvis var 

vores inddragelse af energisektoren antageligt forekommet fra start i stakeholderanalysen. 

Ligeledes havde vi fra start af ikke planlagt at anvende LFA’s participatoriske analyse som 

tiltænkt, da vi grundet ressource-mangel og manglende incitament til deltagelse for 

tilgængelige aktører, valgte at foretage analysen ud fra tilgængelig viden og information. Det 

kan med tilbageblik fastslås at vi burde have anvendt en anden metodisk tilgang. F.eks. 

kunne problemtræet inddrages fra en anden teori end den der foreskrives i LFA og 

stakeholder-analysen kunne være baseret ud fra en anden teori som passer bedre ind med 

vores valg af videns indsamling. Desuden tænkes det, at der med fordel kunne være 

inddraget teori omkring SWOT-analysen, som supplement til de 7 punkter fra 

landbrugsaftalen, til vurderingen af vertikal farmings begrænsninger.  

Vores delvise brug af LFA i rapporten kan yderligere kritiseres da LFA er problem orienteret 

og har til formål at fremkalde ændring eller forandring. Derved ligger LFA 

videnskabsteoretisk tættere op af pragmatisme, end den videnskabsteoretiske tilgang vi valgt 

at anvende i denne rapport. 

Planlægningen af anvendte metoder og rapportens struktur blev i høj grad påvirket af 

offentliggørelsen af landbrugsaftalen der skete en måned inde i projektarbejdet. Den nye 

landbrugsaftale (anno 2021) gav os en fornyet og specificeret forståelse for hvad en 

omstilling af landbrug imod det bæredygtige er, fra et politisk hold. Dette betød også at der 

var relevante målepunkter tilgængelige, som kunne anvendes i en vurdering, hvilket var en af 

de bedre vendte overvejelser. Dog er det hertil vigtigt at fastslå at vertikal farming på 

nuværende tidspunkt ikke går under definition af landbrug, og ikke er særligt udbredt i 

Danmark. Derved påtænkes det at vertikal farming ikke er regnet som værende en 

grundlæggende faktor i den nye landbrugsaftale.  
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Anvendelsen af landbrugsaftalen, som udgangspunkt i vertikal farmings rolle i en bæredygtig 

omstilling af landbruget, hviler på nuværende tidspunkt lidt vagt, da vertikal farming kun 

nævnes en enkelt gang i denne. Dog “holdes” denne landbrugsaftale “åben” idet at den skal 

genbesøges i 2023-2024, hvilket betyder at der er mulighed for at vertikal farming tages op 

til vurdering på politisk niveau, hvis der på pågældende tidspunkt gøres et overbevisende 

argument.  

Inddragelsen af det semistrukturerede interview og den udarbejdede interviewguide 

fungerede fint til dets tiltænkte formål. Dog oplevede vi at vi imod vores forventninger måske 

godt kunne have anvendt det ustrukturerede interview, da den udspurgte respondent 

Flemming Dyring tilbød at være til rådighed hvis der var opfølgende spørgsmål. 
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19. Konklusion 
Som en opsummering af rapportens forløb forekommer den endelige konklusion. Herunder 

indtræder bl.a. indsamlet viden fra rapporten, samt empiri fra en relevant aktør inden for 

branchen (Nordic Harvest) og et diskuterende afsnit, til den endelige besvarelse af 

problemformuleringen og arbejdsspørgsmålene. 

Ud fra rapportens afsnit omkring Vertikal farming tekniske begrænsninger kan der bl.a. 

konkludes at der ligger en mulig teknisk begrænsning ift. om den nuværende producerede 

mængden af elektricitet er tilstrækkelig til at kunne understøtte en potentiel ekspansion af 

vertikal farming. 

Der kan herunder også konkluderes at der ikke forekommer tekniske begrænsninger i hvilke 

typer af afgrøder, som vertikal farming kan dyrke. Dette bekræftes bl.a. i interviewet med 

Nordic Harvest. Dog kan der uddrages at der er en tekniks begrænsning på produktion 

mængden af bestemte afgrødetyper. 

Ud fra afsnittet Sammenligning af konventionelt landbrug og vertikal farming, 

konkluderes det at vertikal farming vil kunne indgå i en bæredygtig omstilling af landbruget 

ud fra nøglepunkterne 4 og 5, fra landbrugsaftalen. Ligeledes kan det konkluderes at vertikal 

farming ud fra nøglepunkt 3 i landbrugsaften, kan indgå i en bæredygtig omstilling af 

landbruget, såfremt vertikal farming kan forsynes med vedvarende energi. 

Det kan konkluderes at vertikal farmings energiforbrug begrænser vertikal farmings 

indvirkning i en bæredygtig omstilling af landbruget (ift. nøglepunkt 3 i 

landbrugsaftalen) eftersom vertikal farmings bæredygtighed afhænger elektricitet fra 

vedvarende kilder. Hertil kan der ikke konkluderes på hvor vidt, der på nuværende 

tidspunkt, forekommer tilstrækkeligt af dette. Yderligere konkluderes det at elpriserne 

på nuværende tidspunkt (anno 2021) begrænser vertikal farmings driftsomkostningerne 

og derved har betydning for deres konkurrenceevne. 

Der kan konkluderes at Vertikal farming begrænses i forhold til deres variation af 

afgrøder, grundet forbrugernes forskellige spisevaner. Eftersom vertikal farmings 

produkter ikke kan markedsføres som værende økologiske, antages der at dette yderlige 

vil begrænse salget produkter til forskellige forbrugere, da økologi er en stor faktor 

blandt de danske forbruger. Til gengæld kan der konkluderes at der er en begrænsning i 

forhold til mængden af afgrøder, som kan sælges og eftersom at detailomsætningen 

inden for bladgrønsager ikke kun er bestående af afgrøder fra vertikale farme, medfører 

dette at konkurrence inden for markedet hvilke kan resultere i mindre indtægter.  
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Det kan konkluderes at vertikal farmings økonomiske rentabilitet afhænger, samt begrænses, 

af forskellige aktører og kriterier. Herunder afhænger vertikal farmings økonomiske 

rentabilitet af aktørerne:  

• Forbrugerne (udbud og efterspørgsel) 

• Konkurrenter (andre landbrugsformer) 

• Offentlige instanser (eksempelvis tilskud til dyrkning) 

Herunder begrænses vertikal farmings økonomiske rentabilitet af kriterierne: 

• Dyr elektricitet 

• Højt forbrug af elektricitet 

• Mangel på automatisering (manuel arbejdskraft er dyrt)  

• Manglende skalerbarhed 

• Manglende landbrugsstøtte 

Overordnet kan det konkluderes at vertikal farming i nogen grad kan indgå i en bæredygtig 

omstilling af det danske landbrug. Dog kan det ud fra interviewet med Nordic Harvest 

konkluderes at vertikal farming, på nuværende tidspunkt (anno 2021) ikke er tiltænkt at 

skulle erstatte landbruget. Ligeledes fastslås det at vertikal farming ikke økonomisk kan 

konkurrere med konventionelt landbrug. Dette fastslås yderligere af Nordic Harvest. 
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