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Abstract 
 

Plastic pollution in the oceans is now a severe environmental threat, with social and economic 

consequences. The problem is such, that it has been listed by the UN as part of “SDG14”; one of its 17 

Sustainable Development Goals. This paper aims to explore the reason of such a complex problem, identify 

a possible solution, and propose a solution-design to reach SDG14. The presented research is based on a 

literature review of the nature of plastic, its history and development, the relation of plastic with fungi, and 

the concept of mycoremediation. The project also includes a hands-on experiment to prove the 

effectiveness of using mycelium for degrading of plastic in a laboratory. Moreover, 3 solution-design 

methodologies were used to propose a solution for SDG14: a problem tree, Coloured Cognitive Mapping, 

and Hevners Three Cycle View. The results from the research and the application of methods, show that 

plastic degradation and proper disposal have started to be considered recently, and mycoremediation is 

an effective solution to remove plastic from the surface of polluted water bodies. In the hands-on 

experiment, the team concluded that mycelium could indeed be a solution to clean water in a controlled 

environment, but more research is needed. It is concluded that mycoremediation with mycelium is only 

one technically viable solution to help clean water bodies from plastic pollution but reaching microplastics 

and ocean floors is a large challenge ahead. Overall, it is clear that one single solution is not enough to 

solve plastic pollution of the oceans in the needed scale. For reaching SDG14 multiple ideas are needed 

from different factors that contribute together. 
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Indledning 

Projektemne 

I 2015 blev FN’s verdensmål indført, og i 2016 trådte verdensmålene i kraft. De er blevet sat i kraft for at 

hjælpe os på vej til en mere bæredygtig fremtid, som fokuserer på vores miljø og klima (FN, 2021). 

Verdensmålene er blevet indført da vi i dag har mange faktorer som truer vores klima, største delen 

menneskeskabte. I vores projekt vil vi se nærmere på verdensmål nr. 14, som handler om at beskytte livet 

i havet, og med særligt fokus på 14,1; punktet der omhandler at alle former for havforurening skal 

forhindres og væsentligt reduceres, især forurening forårsaget af landbaserede aktiviteter, herunder 

havaffald og forurening med næringsstoffer (FN, 2021). Vi kommer også til at have fokus på 14.1.1. b; som 

skal forhindre kyst overgødskning (kysteutrofiering) og densiteten af flydende plastikaffald. 

Vores særlige interesse for netop de verdensmål er at havene og særligt liv i havene lider stor last, bl.a. pga. 

den mængde af plastik der bliver produceret hver dag. Produktionen af plastik begyndte allerede at stige 

i 1967, hvor den årlige produktion var på ca. 25 mio. tons på verdensplan. I 2010, er produktion vokset til 

250 mio. tons på verdensplan (Trimoulla, 2020). En fremtid uden plastik er ikke noget der på nuværende 

tidspunkt virker realistisk, derfor bliver vi nødt til at finde på løsninger til vores overforbrug af plastik. 

Havene er vigtige for mennesket da det hjælper os med eksport af varer, og det er vigtigt at bibeholde 

økosystemerne i havene, da de er med til at kontrollerer temperaturer og havstrømme som er en del af de 

globale systemer der gør at vi kan leve på jorden (UN, 2021).  

Det er vigtigt for havene, at der bliver taget hånd om problemet hurtigst muligt, da det er meget sværere 

at fiske plastik op af havene, når det har været der i længere tid fordi det bliver til mikroplast. Mikroplasten 

kan blive i havene i meget længere tid, og har konsekvenser for dyrelivet. Undersøgelser viser at der hvert 

år udledes ca. otte mio. ton af plastikaffald i havene hvert år (Condor, 2020) 

Men udgangspunkt i verdensmålene har vi prøvet at udtænke en løsning til at kunne nedbryde plastik på 

en bæredygtig måde. Derfor fik vi vores øjne op for mycoremediation, som betyder at man bruger svampen 

til at nedbryde, transformerer eller indsamle forurenede og genstridige stoffer. Det er en måde at bruge 

svampe på til at rense miljøet (Gusse and Volk, 2020). Vi vil se nærmere på østershatten som er en populær 

spisesvamp i Danmark, og derfor synes vi det kunne være spændende at undersøge om svampene kan 

være en bæredygtig måde til at nedbryde plastik, som samtidig vil kunne spises bagefter. Derfor vil vi 

komme med forslag til bæredygtige løsninger, som evt. kan forhindre plastikken i at ende i havene, og evt. 

komme med et designforslag. 
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Problemformulering 

Hvordan kan vi designe en bæredygtig løsning med mycelium, som kan hjælpe miljøet, med henblik på 

FN’s verdensmål punkt 14.1 og 14.1.1 b? 

Arbejdsspørgsmål 

Spørgsmål 1: Hvad indeholder FN’s verdensmål, punkt 14? 

Spørgsmål 2: Hvad er plastikforurening, og hvor udbredt er det i havene?  

Spørgsmål 3:  Kan svampe være med til at stoppe plastikforurening, hvordan? 

- Hvilke svampe? 

Spørgsmål 4:  Kan vi skabe et design med svampe der kan nedbryde plastik? 

- Vil svampene nedbryde plastikken eller vil det blive til mikroplast? 

Spørgsmål 5: Er der andre undersøgelser inde for området? 

Spørgsmål 6: Hvad skal der til for at skabe øget handlig til bekæmpelse af plastikforurening af havene? 

Semesterbinding 

En semesterbinding er specielt for Roskilde Universitet, da undervisningen er tværfaglig. Det er en måde 

for os at samle vores fag og inddrage dem i vores projekt. På 3. semester forankrer projektet sig i 

dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS), som den primære dimension. Denne dimension 

kommer til udtryk i vores projekt ved brugen af kvalitativ empiriindsamling, der skal være med til at 

forklare problematikkerne ved plastik i havene, og hvorfor samfundet har ladet det komme så vidt. 

Opgavens fokus er på miljøet og bæredygtighed, men også på evt. fremtidige konsekvenser for samfundet, 

hvor der sættes fokus på strategier til at samfundet kan ændre adfærd. Ud over STS, har vi valgt 

dimensionen design og konstruktion. Dette kommer til udtryk i vores metoder, hvor vi har gjort brug af 

Hevners 3-cyklus model, til at følge vores iterationer i vores design, der inkluderer et forsøg med svampe. 

Vi har i starten af vores projekt, gjort brug af en problemtræsanalyse og Colored Cognitive Mapping (CCM), 

som har hjulpet os med at afgrænse vores projekt, og til at finde årsager og løsninger. Vi har valgt denne 

dimension, da vi ønskede at udarbejde et design, som evt. kunne hjælpe til med rensning af havene for 

plastik. Projektet kommer også til at inddrage et videnskabsteoretisk afsnit om pragmatismens filosofi, 

som handler om at gøre viden til praksis og at det at eksperimentere kan føre til endnu bedre løsninger. 

Dertil et afsnit om refleksivtænkning i forhold til vores projekt.  
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Afgrænsende afsnit   

Fokus på plastik 

Da verden står over for et stigende problem med plastik som ender i havet, så vi dette som et oplagt valg 

til at kunne komme med en bæredygtig løsning til nedbrydelse af plastik. Vi har valgt at begrænse os til 

mikroplastik fordi det er her, at der er opstået et stort og kritisk problem, bl.a. da dyr mister livet på grund 

af fejlbedømmelse af det som føde. Vi er dog godt klar over at dette løsningsforslag ikke er afprøvet i 

virkeligheden, og at det i sidste ende er rigtig svært at finde en løsning til så stort et problem. Vi har valgt 

at fokusere på to forskellige slags plastik, bioplastik og plastik bestående af polyethylen. Dette har vi gjort 

fordi det er to af de mest anvendte plastiktyper, og samtidig for at begrænse omfanget af opgaven. Vi har 

desuden også valgt at begrænse os til Danmark.  

Design 

I vores projekt har vi valgt at fokusere på et design i form af at gro Østershatte. Vi har valgt at fokusere på 

svampen, fordi den i Danmark er nem at tilgå. Det er nemlig ikke alle svampe som vi ville have nemt ved 

an anskaffe. Vi har valgt at begrænse os til strandkanter og ikke hele havet, da dette er et alt for stort areal. 

Vi har valgt at opstille vores forsøg på fem forskellige måder med kort interval imellem hinanden. Dette 

har vi gjort grundet mangel på tid, da vi ville være sikre på at vores forsøg ville give et udkast, satte vi dem 

derfor i gang med korte intervaller.  

Fokus på Metoder 

I forhold til metodiske anvendelser, vil vi begrænse os til at benytte Hevners tre cyklus model, 

problemtræsanalyse samt Colored cognative mapping (CCM). Dette har vi gjort da de var de mest relevante 

modeller for os, da CCM kunne hjælpe os med at kortlægge problemet samt finde mulige løsninger til 

problemet. Hevners tre cyklus model har for os været nyttig til at kunne afgrænse os i forhold til en mulig 

løsning, idet vi har valgt at skrive om et stort problem. Tre cyklus modellen har desuden haft positiv 

indvirkning på hvordan vi har kunne forholde os til vores forskellige iterationer i vores forsøg.  

Vi har i det videnskabsteoretiske afsnit valgt at fokusere på pragmatisk videnskabsteori da dette er 

relevant for vores projekt, i og med at vi forsøger at løse et konkret problem med mulige løsninger som 

kræver både velovervejede hypoteser samt at eksperimentere. Vi har desuden i det videnskabsteoretiske 

afsnit valgt at inddrage den refleksive tænkning.  
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Teori  

Der vil i dette afsnit kommes ind på FN´s verdensmål, og hvorfor dette er relevant for vores projekt. Der 

vil yderligere redegøres for plastik og mikroplastik, ligeledes vil der redegøres for hvorfor vi har valgt 

østershatten. Der vil yderligere beskrives et forsøg kaldet Fungai Mutarium.  

FN’s verdensmål nr. 14, 14,1 og 14.1.1 b.  

FN består af 17 verdensmål og yderligere 169 delmål for bæredygtig udvikling. Verdensmålene blev d. 25. 

september 2015 indført og vedtaget af regerings- og verdens statsledere i New York. I januar 2016 trådte 

verdensmålene i kraft, og frem mod 2030 skal verdensmålene have hjulpet os mod en mere bæredygtig 

fremtid, både miljø og klimamæssigt (FN, 2021). 

 

Vores have er i dag under udvikling, og mennesket bliver nødt til at tage stilling til deres overforbrug af 

plastik, fordi havet er truet af forureninger. Havet er vigtigt for mennesket, da det hjælper os med at 

transportere varer på tværs af lande, men vi skal samtidig sikre os at vi bibeholder havets økosystem.  Men 

konsekvenserne fra forureningen kræver at vi sætter større fokus på det stigende problem og investerer i 

havenes fremtid. Netop fordi at havenes liv, temperaturer, kemi og strømninger medvirker til de globale 

systemer som gør at vi kan leve på jorden. Havet er altså en livsnødvendig ressource for os, og netop derfor 

er det så vigtigt at vi forholder os til problematikken (UN, 2021). 

 

Som nævnt tidligere vil vores projekt derfor forsøge at imødekomme FN’s verdensmål nr. 14 om en 

bæredygtig fremtid indenfor havaffald, og specifikt indenfor plastikaffald. Verdensmål nr. 14 beskrives så 

ledes; “Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development”  

(UN, 2021). 

 

Under verdensmål nr. 14 er der 14.1, som beskrives således; “By 2025, prevent and significantly reduce 

marine pollution of all kinds, in particular from land-based activities, including marine debris and nutrient 

pollution”. Yderligere er der 14.1.1 b som specifikt påpeger plastikaffaldets mængde i havet (UN, 2021). 

 

FN’s mål er altså at få reduceret og forebygge al form for havforurening, specielt fra vores aktiviteter på 

land. Desuden beskrives der også at næringsstoffer der forurener skal mindskes. Mål 14.1.1 b vil derfor 

være vores primære fokus, da vi i projektet forsøger at afprøve om østershatten kan være en hjælp til 
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bæredygtig afskaffelse af plastik. I projektet er det relevant fordi vi gerne ville begrænse os til et specifikt 

problem, og finde en løsning hertil som kunne imødekomme FN’s verdensmål.  

Plastik 

I dette afsnit vil der forklares hvad plastik, mikroplastik og bioplastik er. Der vil tillige forklares hvorfor 

plastikken udgør et problem for miljøet og klimaet. Plastik er i dag en meget stor del af produktionen på 

verdensplan, og bliver bredt anvendt til bl.a. biler, computere, indpakning og byggekonstruktioner. Fossile 

brændstoffer er i et århundrede blevet brugt til at fremstille plastik, og efter anden verdenskrig trådte 

fremstilling for alvor i kraft. I dag benytter vi os så meget af plastik at det kan være svært hvis ikke umuligt 

at forestille sig en fremtid uden (Geyer, Jambeck and Law, 2017).  

I 1967 var den årlige produktion på ca. 25 millioner tons. På dette tidspunkt var antallet af produceret 

plastik allerede højt, så da tallet voksede til 250 millioner tons på verdensplan, i 2010, kan dette tal ikke 

andet end at bevise hvor stor en del plastik blev for verdenen, og hvor meget plastikken pludselig kunne 

bruges til (Trimoulla, 2020). 

Den mest udbredte og anvendte plastiktype er polyethylen. Polyethylen blev særlig interessant, specielt 

for olieindustrien fordi de produktionsrester, altså det spild som var et resultat fra olieraffinaderierne, var 

ethylen og propylengasser som netop kan omdannes til polyethylen. Disse råvarer til produktionen af 

polyethylen kunne altså tilgås nemt, og var desuden også billigt at producere i store mængder. Polyethylen 

bliver også brugt til at fremstille en af de største plastiksyndere i dag, nemlig plastikposen. Med sit bredt 

anvendelige potentiale, bliver der årligt brugt en trillion plastikposer verden over. Et skræmmende tal som 

altså vil svare til 31.000 plastik poser hvert sekund. Dog har forskellige lande indført enten forbud mod 

plastikposen eller indført afgifter. Engangsplastik viser sig nemlig at udgøre 40% af alt plastik der 

produceres hvert år. Problemet i dag, er ikke så meget plastikken i sig selv, men resultatet af det, som er 

mikroplastik. Mikroplastik kan nemlig forblive i havet og i vores miljø over en meget lang periode på flere 

årtier, og har desuden store konsekvenser for dyrelivet. Men vi kender desværre ikke de klima-og 

miljømæssige konsekvenser som overforbruget af plastikken vil give os i fremtiden, hvilket gør at det er 

endnu vigtigere at vi forholder os til problematikken (Nielsen, 2018). 
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Bioplastik 

En måde at begrænse den mængde plastik der ender i havet kunne være at vi benytter os mere af bioplast. 

Begrebet bioplast dækker over flere forskellige typer som består af forskellige materialer og som alle 

besidder forskellige egenskaber. Celloluse, sukkerrør, og sukkerroer er de mest basale ingredienser 

biobaseret plast fremstilles af. Når vi ser på bioplast, kan det altså indeholde både, bionedbrydeligt plast, 

plastik som bliver fremstillet af biomasse, biokomposterbar plast samt Oxo-nedbrydelig plastik. 

Bionedbrydeligt plast er det som bliver fremstilles af olie og gas, og det er desuden bevist at kunne 

nedbrydes fuldstændigt af bakterier og svampe. Biokomposterbart plast kan også fuldstændig nedbrydes, 

dog vil dette kræve at omgivelserne tilgodeses. Altså at både fugtighed, temperatur og mikroorganismer 

skal altså spille sammen. Den Oxo-nedbrydelige plast besidder ikke evnen til at kunne blive fuldstændig 

nedbrudt som de øvrige nævnte. Oxo-nedbrydelig plast kan ikke blive helt nedbrudt da den indeholder 

tilsætningsstoffer som kun kan opløses ved påvirkning af ilt. Dette betyder at plastikken blot vil nedbrydes 

til små partikler som så forsat vil forblive i vores miljø (Grusgaard, 2020). 

Plastik i havet 

Plastikforbruget udviklede sig kraftigt, og det gjorde vores dårlige vaner og forbrug også. Pludselig endte 

plastikken ikke længere kun på lossepladser og i gaderne, men også i havene.  

Undersøgelser viser at der hvert år udledes ca. otte millioner tons af plastikaffald ud i havene. Plastikken 

bliver brudt ned til små partikler med størrelser fra millimeter til mikrometer, som der altså deler størrelse 

med plankton som resulterer i at levende organismer, forveksler det med plankton og ender med 

forgiftninger eller at blive kvalt. Ændringer i menneskers aktiviteter har altså for havet en stor konsekvens 

da flere tusindevis af havets arter bliver påvirket. Undersøgelser viser desuden at menneskelig indblanding 

har resulteret i at havet er under en skræmmende udvikling, der kan ende i at antallet af plastik vil blive 

tilsvarende antallet af fisk allerede inden for de næste 30 år. Desuden er over 500 steder vurderet til 

såkaldte dødszoner, fordi havlivets organismer ikke længere fungerer (Condor, 2020). 

Som nævnt tidligere udgør engangsplastikken ca. 40% af alt plastik der produceres hvert år. Men 

engangsplastik har en kort levetid på blot få minutter til få timer, som kan ende ud i at forblive i vores miljø 

i hundredvis af år efter, bl.a. som mikroplastik. Mikroplastik flyder på overfladen i små, men farlige 

fragmenter for havets dyreliv. De resterende 60% af plastik synker og ophober sig på havbunden og da 

mere end 80 % af havet endnu ikke er undersøgt, kortlagt eller udforsket endnu, er det et alvorligt problem  

(Trimoulla, 2020). 
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Mikroplastik 

Mikroplastik er et resultat der kommer sig af at plastikken har akkumuleret sig, og er blevet nedbrudt til 

små plastik partikler, som er et stigende og kritisk problem for miljøet, dyrelivet og klimaet.  Det er svært 

at få et præcist tal på hvor meget plastik der flyder rundt i havene på grund af havets strømninger og 

forbindelser til floder. Havet er i forbindelse med floderne og floderne er den tætteste forbindelse til os, 

vores affald vil derfor på et tidspunkt ende i havet. Plastik nedbrydes ved hjælp af sollys, havet og 

atmosfæren men det sker langsomt i havvandet. Plastikkens design gør den modstandsdygtig, hvilket 

resulterer i at mikroplastikken vil kunne forblive i havet og miljøet i mange årtier frem. Den plastik som 

derimod synker til bunden af havet, vil ikke kunne modtage sollys og nedbrydningsprocessen vil derfor 

nærmest gå i stå (Withgott and Laposata, 2015). Dette er altså et alvorligt problem, som der i fremtiden 

kræver handlende kræfter. Fordi når plastikken ligger på bunden af havet, vil den netop ikke kunne 

akkumulere sig, men derimod blive liggende til en havstrøm igen kan tage den med sig, og havet vil derfor 

på den måde forblive fyldt med plastik uanset om den mikroplastik der flyder rundt på havets overflade, 

bliver indfanget (Withgott and Laposata, 2015). 

Mikroplastikken udgør en stor trussel for havmiljøet, og antallet af omkomne havdyr pga. mikroplastik, er 

steget til ca. 100 millioner om året, hvoraf ca. 100 tusinde af dem er døde af at blive viklet ind i plastik. Der 

har desuden indenfor de sidste ti år været en overproduktion af plastik der er større end hvad der blev 

produceret for blot et årti siden. Plastik bliver produceret i så skræmmende mængder at der hvert år 

produceres ca. 300 millioner ton, hvoraf 40% er bestående af engangsplastik alene. Det er ikke kun havets 

små dyr der må lade livet på grund af plastik, der er nemlig en ud af tre hvaler der bliver fundet viklet ind i 

plastik, og havskildpadder forveksler vandmænd med plastikposer. Dyrene kan ende med at sulte ihjel da 

plastikken fylder deres maver op. Sørgeligt påvirker plastikken også fuglelivet, da fugle forveksler 

plastikken med fiskeæg, hvor de derefter fodre dette til deres unger. Plastikken kan vi mennesker også 

risikere at indtage, da en stor del af de fisk vi spiser, kan have indtaget mikroplastik der i deres fordøjelses 

system ikke er blevet nedbrudt (Condor, 2020). Det vil altså sige at vi mennesker vil kunne risikere at 

indtage farlige kemikalier, igennem mikroplastik.  
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Svampe  

Alt liv på jorden i dag inddeles i tre domæner; Bakterier, Arkæer og Eukaryoter. Det er Eukaryoter som vi 

vil se nærmere på. Eukaryoter er også inddelt i 3 grupper som er planter, svampe og dyr. De resterende 

eukaryoter kaldes for protister. På grund af størrelsen på eukaryote celler, har de udviklet organeller som 

er underenheder til cellen.  Med tiden har nogle eukaryote celler, bundet sig sammen og dannet flercellet 

liv. Det gjorde at der blev skabt makroskopiske organismer, som er dem vi kender i dag; dyr, planter og 

flercellede svampe.  På celleniveau er dyre-, plante-, og svampeceller meget ens, men indeni findes der 

forskellige organeller. Man har tidligere forbundet svampe med plantelivet, da de begge er immobile og 

deres underjordiske netværk er meget ens. I dag har man fundet ud af at svampe er tættere beslægtet med 

dyr, fordi de begge er heterotrofe organismer, som betyder at de begge er afhængige af at optage næring 

udefra til at danne energi. Planter er autotrofe, og bruger i stedet fotosyntesen (Novozymes, 2020).  

Svamperiget er delt op i tre kategorier; den første er svampe der danner frugtlegemer, som er dem vi ser i 

naturen, og bruger i vores mad. Svampe med frugtlegemer kan dog også være giftige. Den anden er 

skimmelsvampe, som er kendt som mug. De danner også frugtlegemer men de er mikroskopiske. Den 

tredje er gærsvampe, som er encellede svampe, som ofte bruges i bagning (Novozymes, 2020).  

De svampe som vi er interesseret i at vide mere om, er svampe der danner frugtlegemer. De svampe man 

ser i skovbunden, er svampens frugt. Under jorden er den virkelige svamp, som er et stort bredt netværk 

af tråde. Trådene kaldes hyfer, og tilsammen danner de det store netværk som kaldes mycelium, som er 

den egentlige svamp (Novozymes, 2020).  

Svampe er meget svære at kategorisere, og på verdensplan findes der ca. 1,5 mio. forskellige svampe. Før 

i tiden brugte man strukturelle træk og udseende, til klassificeringen. Men da mange svampefamilier har 

udviklet ens træk, er man gået over til analyse af arvemateriale af svampe i stedet. Svampe har ikke en 

øvre grænse for størrelse og alder, så længe der er en nærringskilde (Novozymes, 2020).  

En af svampenes vigtigste roller er at sørge for at nedbryde organisk materiale. Svampenes fordøjelse 

foregår ikke inde i dem selv. Det foregår ved at hyfe-spidserne udskiller nogle enzymer, som er proteiner 

der fordøjer materialer fra omgivelserne, og laver det om til nærringstoffer. De bliver optaget over deres 

cellevæg, og bruges som føde. Mycelierne er gode til at absorbere vand og mineraler, det gør at svampe er 

uundværlige i jordens økosystemer, og de indgår et samarbejde med 95% af jordens planter. Deres 

samarbejde går ud på at svampe forsyner planter med mineraler og vand fra jorden, til gengæld får 

svampen sukkerstoffer, som dannes af planternes fotosyntese (Novozymes, 2020). Dette sammenspil 
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kaldes for Mykorrhiza, hvor planter og svampe lever i symbiose. Der findes dog også svampe som ikke lever 

i symbiose, men som lever parasitisk. Det betyder at de tager næringsstoffer, med ikke giver nogle tilbage. 

Svampenes enzymer har ikke kun evnen til at nedbryde organiskmateriale fra planter og træer i 

skovbunden, men har også vist sig at kunne nedbryde kemikalier inklusiv petroleum, metaller, plastik og 

pesticider (Bernard, 2014).   

Mycoremediation 

Mycoremediation betyder at man bruger svampen som nedbryder, til at nedbryde, transformere, eller 

indsamle forurenede og genstridige stoffer. Det er en form for bioremediering hvor man bruger svampe til 

at rense miljøet. Svampe har vist sig at være en billig, effektiv, og miljøvenlig løsning for at kunne rense 

forureninger i miljøet. De har vist sig at være effektive til at fjerne forureninger, fra ødelagte miljøer og 

spildevand. Det har vist sig at svampe har været effektive i et meget bredt spekter i alt fra metaller, 

tekstilfarve, petroleum, medicin m.m. både på land, i ferskvand og i havet (Gusse and Volk, 2020).  

Østershatten 

Pleurotus Ostreatus, østershatten er en meget normal spiselig svamp. Dens oprindelse stammer fra 

Tyskland, hvor den blev dyrket under første verdenskrig. Det er en meget eftersøgt svamp, som er 

forholdsvis nem at gro og dyrkes nu over hele verden til mad. Østershatten er også begyndt at blive brugt 

til mycoremediation formål. Svampen er udbredt i mange tempererede og subtropiske skove over hele 

verden. Den nedbryder primært træ, som løvtræ, bøgetræ m.m. Østershatten er den tredje mest 

kommercielt groet svamp i verden. Den er populær pga. dens smag, dens medicinske fordele, og dens 

ernæring (Obodai, Cleland-Okine and Vowotor, 2003). 

Østershatten er en af de letteste at gro, selvom den i naturen primært vokser på træ, er der mange andre 

materialer som den kan vokse på. De gror relativt hurtigt og så er de modstandsdygtige over for andre 

organismer.  

At gro østershatte kan deles op i tre faser; 

1) Podning: Østerssvampegyd blandes med substratmaterialet, ofte halm eller savsmuld, men en række 

andre materialer kan også bruges. Dette vækstmedium anbringes derefter normalt i poser med små huller 

eller luftfiltre til luftudskiftning. 
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2) Inkubation: Poserne placeres derefter i et varmt (20-24C) mørkt rum for at inkuberer og begynde den 

første vækstfase. Der skal kun 10-14 dage til, før gyden vokser et fuldt net af rodlignende mycelietråde og 

koloniserer det voksende substrat. 

3) Frugt: Når først vækstmediet er fuldt koloniseret af gyden, er det tid til, at svampene begynder at give 

frugt. Poserne udsættes for efterårslignende forhold med frisk ilt, høj luftfugtighed, lavt lys-niveau og ofte 

køligere temperaturer. Dette signalerer til myceliet, at det er tid til at begynde at producere svampe.  

Østershattene er klar til at blive høstet ca. syv dage efter at de er begyndt at vokse ud af posen. Det vil sige 

at det ca. tager 21 dage at gro østershatte. 

Andre mulige svampe  

Ud over østershatten er der undersøgt mange andre svampe som forbindes med mycoremediation, der 

kan nedbryde ikke organisk materiale. 

En af svampene er Pestalotiopsis Microspora som er en endofyt, som er en svamp der lever på græs og 

planter, uden at beskadige dem. Pestalotiopsis Microspora er i stand til at nedbryde og indtage polyuretan, 

som er en form for plastik.  Dens egenskaber blev først opdaget i 2010, i Yasuni National Forest, i Amazonas 

regnskov, af en gruppe forskere. Det er den første svamp som er fundet der er i stand til at nedbryde 

polyuretan i anaerobe forhold (Anderson, 2014). 

En anden mulighed er Ideonella Sakaiensis, som er en bakterie som kan nedbryde plastikken PET. 

Bakterien blev opdaget i 2016 på en genbrugsplads for plastikflasker, i Sakai, Japan (Kyoto Institute, 2016). 

Ud over svampe er der fundet mange bakterier som; Bacillus Pseudofirmus, Exiguobacterium Sibiricum, 

og Exiguobacterium Undrae m.fl. som der er lavet studier på, som har vist at der er svampe og bakterier 

som kan nedbryde oliespil i havet (Simister et al., 2015). 

De ovenstående svampe og deres studier, har alle været med til at inspirerer til vores valg af svamp, og til 

vores forsøg. En anden svamp som der er lavet studier med, er Aspergillus tubingensis; 
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Fungi Mutarium 

Mange svampe er fantastiske da de kan leve af mange forskellige ting som næring til deres fødekilder. 

Listen over de svampe er voksende, og flere og flere svampe med nedbrydnings egenskaber findes. Vores 

miljø har været udsat for mange forskellige forurenings udslip, såsom olie og giftige kemikalier. Her har 

svampe en helt bemærkelsesværdig egenskab, da de kan nedbryde det og kan derfor anvendes til en 

effektiv og miljøvenlig måde at rense steder som netop er forurenet. Aspergillus tubingensis er en svamp 

som er i stand til at nedbryde plastik på blot få uger. Dette er en kæmpe opdagelse, og kan altså potentielt 

have mulighed for at skabe en bæredygtig løsning til en miljøvenlig afskaffelse og nedbrydelse af plastik. 

Som nævnt tidligere findes der mange forskellige arter af svampe som besidder evnen til at benytte sig af 

plastik som deres fødekilde, og heriblandt er østershatten. Der er blevet lavet forsøg med forskellige slags 

svampe, men østershatten som der desuden er en almindelig spisesvamp, viste sig at have evnen til at 

kunne opløse alt plastikken, og så var den samtidig bagefter spiselig (Gupta, Prakash and Author, 2019).  

 

Pestalotiopsis microspora (nævnt tidligere) blev opdaget af studerende fra Yale University i 2010 som der 

alene kan leve og spise af plastiktypen polyuretan. Den kan desuden leve i miljøer under anerrobe forhold 

(uden ilt), specielle varme og kulde forhold, og behøver ikke fugt. Dog er det vigtigt at pointere at det tager 

tid, undersøgelser og træning for at få svampen til at foretrække plastikken (Werft, 2016). Men sådan en 

svamp findes der ikke i Danmark, dog findes de i varmere lande. Det der gør svampen speciel, er netop at 

den kan leve helt uden specielle forhold og kan derfor nemt benyttes til at nedbryde plastikken på 

eventuelt lossepladser, kloaksystemer eller i vandkanten af vandet. Østershatten derimod, finder vi i 

Danmark som en af de mest normale spiselige svampe, og den besidder også evnen til at kunne nedbryde 

plastikken. Østershatten kan nedbryde plastikken så meget at der efterfølgende, ikke vil være plastik at 

finde inde i svampen (Chapman, 2020). 
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Efter at forskerne på Yale University havde opdaget svampens evne til at gro på, og spise af plastikken, 

valgte Katharina Unger fra Utrecht Universitet som har studeret svampe, sammen med Julia Kaisinger at 

studere og udtænke en måde at gro spiselige svampe som lever af plastik, på et andet niveau. Her testede 

de mere normale svampes evner til at nedbryde plastikken. Eksperimenteret bygger på svampene 

Pleurotus ostreatus (østershatte) og 

Schizophyllum commune (split gællesvampe) 

og projektet kaldes for Fungi Mutarium. Hun har 

udviklet et apparat som hun beskriver som et 

husholdningsapparat som svampene gror i. På 

billedet ses apparatet, de hvide kopper består af 

tang gelatine, glukose og stivelse. Kopperne 

skal fungere som en ”holder” til svampen. Disse 

kopper bliver plastikken efter den har været 

udsat for UV-lys lagt ned i.  

Herefter kommes myceliet fra enten østershatten eller split gællesvampen ned oven på. Svampene vokser 

altså nu på ren plastik og efter nogle måneder, vil der kunne høstes fuldt udvoksede svampe, plastikken er 

væk og den er nu helt sikker at spise, fordi at svampen ikke beholder de giftige stoffer i sig fra plastikken 

den har nedbrudt. De kalder deres endelig produkt for FU’s, og hele deres forsøg startede fordi de mener 

at madproduktionen skal undergå en revolution, og at flere teknologier som er nødvendige for at kunne 

skabe en revolution skal designes (Werft, 2016). 

  

               Billede 1; Fungai Mutarium forsøget (Werft, 2016) 
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Videnskabsteoretisk afsnit 

Vores videnskabsteoretiske afsnit vil omhandle pragmatismens filosofi om at gøre viden til praksis, og at 

det at eksperimentere kan føre til endnu bedre løsninger. Vi mennesker er desuden de eneste som har 

mulighed for at ændre på vores vaner, og gøre noget ved et problem. Vores projekt vil altså derfor have 

fokus på pragmatismen i og med at vores projekt omhandler et generelt problem som kun vi mennesker 

har en mulighed for at gøre noget ved.  

Ontologisk ser Dewey verden som usikker og omskiftelig, og at det er vigtigt at vi forholder os til det. Han 

ser den menneskelige eksistens som skrøbelig og udsat, men er dog fortsat håbefuld fordi han samtidig 

ser mennesker som dem der er udstyret med de redskaber der skal til for at kunne mestre og overleve vores 

verden i forandring. Han ser os mennesker som dem der besidder evnen til at kunne handle på 

udfordrende opgaver (Brinkmann, 2006). 

Erkendelse af vores selvbevidsthed er vigtig i denne sammenhæng. Ifølge Dewey er det igennem erfaringer 

at vi bliver selvbevidste om at vi kan gøre en forskel. Altså vores evner og vores viden til at gøre en forskel 

gennem handling, gør os bevidste om at vi har magten til at gøre det. Som Brinkmann skriver, har viden 

nemlig ifølge Deweys pragmatisme altid en praktisk effekt (Brinkmann, 2006). Epistemologisk ser Dewey 

desuden viden og ideer som redskaber vi kan bruge til at overkomme vores verden i forandring. Dog mener 

Dewey også at vi mennesker ikke bare passivt forholder os til at vores verden forandrer sig. Begrebet for 

dette kaldes instrumentalisme og omhandler netop en erkendelse af at vi mennesker ikke passivt erkender 

verdens foranderlighed, men at dette kommer til udtryk gennem konkrete situationer hvor vi som samfund 

sidder fast. Hertil vil det kræve aktivt at finde løsninger, fordi at vi på denne måde kan overkomme 

situationen og derved komme videre (Brinkmann, 2006). 

Vi er altså dem der besidder mulighederne for at kunne foretage ændringerne, og dermed er vi også dem 

som bliver nødt til at handle. For Dewey er det at tænke nemlig at foretage en aktiv handling. Vores projekt 

prøver derfor at gribe fat i problemet ved aktivt at afprøve en løsningsorienteret idé. Denne tankegang 

kaldes for refleksiv tænkning, og i nedenstående afsnit vil der redegøres og forklares hvordan vi i 

semesterprojektet har gjort brug af den refleksive tænkning.  
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Refleksiv tænkning 

I teksten ”Hvordan vi tænker” fremhæves der tre mulige og konkrete situationer hvor en refleksiv tænkning 

tages i brug. I særdeleshed er den refleksive tænkning noget som påvirkes eller provokeres af noget 

specifikt. Noget der skabes af nysgerrigheden samt intellektuelle problemer, som vil give en person lyst til 

at udforske et specifikt videnskabeligt problem (Dewey, 2009). 

Formålet med tænkningen er at forvandle en forvirret og provokeret tanke eller situation, til en afgjort 

handling eller situation hvor som resultat, at problemet eller situationen vil være løst. Altså vil den 

refleksive tænkning altid resultere i en konklusion eller løsning (Dewey, 2009). 

I projektet, blev vi inspirerede af filmen Fantastic Fungai. Filmen viser nemlig hvordan svampe kan 

opsamle oliespild. Dette inspirerede os til netop at finde en bæredygtig løsning til plastikafskaffelse og 

mindskning af plastik i havet.  

Den refleksive tænkning består af fem forskellige aspekter (Dewey, 2009). 

1. Spontan tanke/ide opstår 

2. Intellektualisering 

3. Vejledende ide/hypotese 

4. Ræsonnere 

5. Teste hypotesen 

Refleksiv tænkning i semesterprojektet 

I projektet fokuseres der på plastikforurening i havet, og på at finde en bæredygtig løsning til 

plastiknedbrydelse. Startskuddet på vores refleksive tænkning var altså at vores tanker blev provokeret af 

problemstillingen om plastikforureningen, og blev inspirerede af filmen Fantastic Fungai.  

Herefter har vores tænkning bevæget sig over i den intellektuelle fase, hvor vi nu skal finde ud af hvad vi 

skal gøre med vores ide. Hvor skal den bære hen, hvad skal den indeholde og vigtigst, hvad kunne den 

mulige løsning være? Det intellektuelle opstår nemlig, når vi efter den spontane ide beslutter hvad der skal 

ske med den (Dewey, 2009). I vores tilfælde, blev vi efter en længerevarende tænkeproces enige om at 

svampen østershatten var en mulighed for bæredygtig nedbrydelse af plastik.  

Dette skubber os videre til tredje fase hvor vi skal opstille mulige hypoteser omkring østershattene. Vi skal 

altså gennemgå alle de mulige scenarier der kan ske, og hele tiden genoverveje de mulige løsninger der 

kan være til problemet/ideen. Dette er vigtigt netop fordi det vil føre til en velovervejet beslutning som vil 
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være den man vælger at gå videre med (Dewey, 2009). I vores tilfælde var det altså at østershattenes evner, 

kunne vise sig at fungerer, baseret på andre projekter og forsøg, derfor forsatte vi med løsningen. 

I fjerde fase skal vi til at benytte vores videnskabelige viden, da vi ellers ikke vil have en mulighed for logisk 

at udtænke om vores forhåbentlig velovervejede hypotese fra tredje fase vil lykkes. Vi ved at der er en 

mulighed for at det vil lykkes, fordi vi havde læst en videnskabelig artikel som nævnte samme grundlag. 

Løsningen var altså genkendelig og muligheden for succes var nu endnu større. 

Femte fase omhandler at afprøve vores hypotese så vi kan blive sikre på om vores viden er korrekt. Det vi 

altså vil prøve på, er netop at omsætte vores viden til praksis ved at eksperimentere, præcis som 

pragmatismens filosofi siger. I vores tilfælde er det, at vi nu skal afprøve om østershattene faktisk kan 

nedbryde plastikken, i det miljø som vi ønsker. Efterfølgende vil det ende vores hypotese med en af- eller 

bekræftelse (Dewey, 2009).  Vigtigt er det her er huske på, at selvom ens hypotese viser sig ikke at fungere, 

så har man altså stadig opnået en ny viden, og et bedre grundlag til at forsætte med at løse problemet, da 

man nu ved hvad man ikke skal gøre igen. Netop derfor er det at eksperimentere så vigtigt i 

videnskabsteorien.  
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Metodiske overvejelser 

I dette afsnit vil vi komme ind på vores metoder samt hvorfor disse er valgt. Vi vil komme ind på 

problemtræs analyse, CCM og Hevners trecyklus-model.  

Problemtræ 

Indledende til vores projekt har vi gjort brug af Problemtræsanalyse, som er en metode der ofte bliver 

brugt til projekt planlægning. Det er en metode der hjælper med at finde de årsager og konsekvenser der 

omgiver et problem. Det minder om mindmap, dog med mere struktur.  

Vi har valgt metoden da den hjælper med at adskille problemet, så det bliver lettere tilgængeligt, måske 

man ikke kan løse det helt store problem, men ved at finde de små årsager til problemet, kan man evt. 

starte der. Det kan hjælpe med overblikket og at fastholde ens fokus. Det kan også hjælpe med at finde 

stadier i problemet, eller nøglepersoner til et problem. Problemtræet kan også hjælpe med at afgøre om 

der er nok viden om årsagerne eller konsekvenserne til problemet, eller om der skal indsamles mere 

empiri.  

Fremgangsmåden ved et problemtræ er at en gruppe bliver enige om et problem (som er stammen på 

træet). Problemet er ofte et større emne, som så bliver delt ud i mindre underemner, emnerne bliver 

herefter diskuteret. Derefter findes årsagerne til problemerne (rødderne til træet), og til sidst diskuteres 

konsekvenserne (grenene på træet). (ODI, 2021) 

Colored Cognitive Mapping 

Colored cognitive mapping (CCM), minder om Problemtræsanalyse. Det er en metode som er blevet 

udviklet flere gange, over mange årrækker. Inspirationen kom fra Colin Edens metode Cognitive Maps, fra 

1988. Den nyere version CCM, er udgivet af Venable og er fra 2014. Metoden går ud på at analysere 

problemer, så der dannes en forståelse for selve årsagerne og konsekvenserne til problemerne, og der evt. 

kan skabes idéer til at løse problemerne. Brugen af CCM, har hjulpet os med at gøre vores problem mere 

konkret og hjalp os med inspiration til vores design. I vores projekt kan CCM hjælpe os med at finde 

årsagerne til vores problem, og da vi har valgt et meget stort emne, har det hjulpet os i vores proces med 

at afgrænse os i forhold til vores løsning. Det kan hjælpe med at finde forbindelsen mellem de forskellige 

problemer og analysere frem til den bedste løsning på vores problematik med plastik i havene. CCM 

udformes visuelt som små kort, eller som et diagram. Det fokuserer enten på vanskelighederne eller på 

løsninger. (Venable, 2014) 
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Figur 1 illustrerer hvordan CCM 

generelt udformes. Der arbejdes 

med et centralt problem. 

Der udarbejdes på problemets 

årsager/konsekvenser (de røde 

felter). Normalt placeres 

problemets konsekvenser over det 

centrale problem, og derefter 

placeres problemets årsager under 

det centrale problem. Det næste 

punkt er en af de ting der adskiller CCM, fra problemtræet da de forskellige årsager og konsekvenser 

forbindes med pile, så der bliver indikeret, hvad der forsager hvad. Så hvis diagrammet vælger at fokusere 

på vanskelighederne, beskrives problemet/konsekvenserne/årsagerne som værende eksisterende. Hvis 

der fokuseres på løsninger til problemet, beskriver de som reducerede og/eller eliminerede (Venable, 

2014).  

Venable beskriver CCM i en proces af tre trin: 

1. Problemdiagnose; Problemet ses som en vanskelighed, herunder hvad der forsager problemet, og 

konsekvenserne til det. Som i figur 1 er dette felt de røde kasser, som indikerer at de er uønsket. I 

dette trin handler det om at få en større forståelse af problemet.  

2. CCM-samtale; I dette trin, skal de røde problemorienterede felter, transformeres til grønne 

løsningsorienterede felter som i figur 1. Der arbejdes videre på at forstå problemet, og forstille sig 

en attraktiv løsning til problemet, samt hvad der kan lede til en løsning. 

3. Problem afledning; I det sidste trin arbejdes der videre fra trin 2, hvor der tilføjes flere elementer 

der indikere problemet samt dets årsager og konsekvenser elimineres eller reduceres. Illustreret 

som den nederste kasse i det grønne diagram i figur 1. Problem afledning handler om at tænke på 

mulige løsninger, som kan implementeres i diagrammet, og udløse en reduktion eller eliminering 

af problemet og årsagerne (Venable, 2014). 

  

Figur 1; (figur 1. fra Venable, 2014) 
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Hevner  

Hevners design model er delt op i 3 cyklusser, som er relevans-, design- og rigor- cyklusserne. Modellen 

kan bruges til at analysere, evaluere og designe. Processen i Hevners model er iterativ, det betyder at det 

er en proces der går ud på, at man reevaluerer designløsningen løbende, indtil designet opfylder de krav 

der stilles til det (Hevner, 2007). 

’’Design science research is motivated by the desire to improve the environment by the introduction of 

new and innovative artifacts and the processes for building these artifacts’’ (Hevner, 2007). 

Ifølge Hevner er designvidenskab motiveret af behovet for forbedringen af et bestemt miljø, ved at 

introducere nye artefakter, hvilket er målet med designet. (Hevner, 2007). I vores projekt er vores miljø 

havet, som vi gerne vil hjælpe og forbedre, det vil vi forsøge at gøre med vores artefakter, og vores design 

med svampene. 

Processen af modellen er illustreret på følgende måde:  

1. Den første del af tre-cyklussen (relevans) fokuserer på miljø (kontekst).  

2. Den anden er designfeltet 

3. Den sidste er videns-feltet. 

Modellen er relevant i vores projekt, da vi gerne vil lave et design, der inkluderer østershatte. Vores 

overvejelser er at designe en ”platform” der kan placeres i vandkanten ved vandløb, så østersvampene kan 

opsamle plastik og andet uønsket ikke organisk materiale. Den første cyklus fokuserer på miljø og 

mennesker som er relevant i vores emne, da specielt miljø er en af vores fokusområder. 

Figur 2; Figur 1. Design Science Research Cycles (Hevner, 2007) 
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Miljø og kontekst- feltet er det første felt som indebærer tekniske systemer, organisatoriske systemer, 

muligheder og problemer samt mennesket. I vores projekt vil miljøfeltet tage udgangspunkt i 

østershattens muligheder for at hjælpe miljøet mod plastikforureningen (Hevner, 2007). 

Design processen og evalueringen er modellens anden fase kaldet design- feltet. Vi har i vores projekt gjort 

brug af denne fase ved at vi har designet en ide til hvor østershattene skal gro henne samt hvordan dette 

skulle foregå. Yderligere kommer dette felt til udtryk ved at vi hele tiden har evalueret på vores forsøg, og 

afprøvet vores ideer for at se om vores hypoteser passede (Hevner, 2007). 

I det tredje felt som er videns feltet, trækkes der på videnskabelige teorier, metoder, ekspertviden 

metaartefakter samt erfaringer.  

Samarbejdet mellem de tre felter overfører informationerne til iterationsprocessen, som stammer fra rigor 

og relevanscyklussen, videre til designcyklussen. For at være sikker på at vores ide med østershattene lever 

op til de krav og ønsker vi har stillet, testes der gennem flere iterationer (Hevner, 2007). 

I modellens første cyklus, relevanscyklussen, vil vores svampe som i dette tilfælde er artefaktet, påvirkes 

og giver et bestemt respons. Dette er praktisk fordi det vil give os en mulighed for at projektet forholder 

sig relevant til problemet samt løsningen.  

I modellens anden cyklus rigor, inddrages der viden fra tidligere videns felt ind over designprocessen. I 

denne cyklus kan der gøres brug af ekspertviden, da det vil give os en mulighed for at vide hvad der er 

muligt og hvad der ikke er. Dette kan f.eks. være i forhold til hvordan østershatten gror bedst, eller anden 

viden omkring svampe som gør det muligt for os at udføre forsøget (Hevner, 2007).  

I modellens anden cyklus, vil der løbende blive evalueret på vores forsøg. Den empiri som vi har indsamlet, 

vil ligeledes give os en mulighed for at lave bedre forsøg samt forstå eventuelle fejlkilder. Fordi modellen 

er en konstant cyklus, vil der løbende trækkes viden fra alle felter når forsøget skal stilles op. Erfaringer og 

viden er nemlig det som vil udforme vores forsøg (Hevner, 2007). 
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Forsøg og analyse 

I dette afsnit vil vi komme ind på vores problemtræsanalyse, som har været med til at inspirere vores 

projekt. Vi kommer ind på CMM, og uddyber problemerne vi er kommet frem til. Derefter kommer vi ind på 

valget af vores svamp, og på vores forsøg. Derefter vil vi analysere på vores forsøg ved hjælp af Hevners 

trecyklus-model. Til sidst vil vi komme ind på menneskets adfærd og FN’s verdensmål. 

Problemtræ 

Vi har brugt Problemtræsanalyse til at få startet vores 

projekt planlægning. Metoden har hjulpet os med at 

finde årsager og konsekvenser i det problem der fangede 

vores interesse. Vi startede med problemet ”forurening af 

havene”. Metoden har hjulpet os med at skabe overblik 

over vores problem, og gøre det lettere tilgængeligt. 

Problemtræet har også givet os inspiration til vores 

indsamling af empiri. 

Som man kan se på billedet, er vores problem 

”forurening af havene” stammen på træet. Rødderne på 

træet er nogle af årsagerne til vores problem og øverst er 

grenene som er nogle af konsekvenserne ved vores 

problem.  

CCM 

For os var det vigtigt at vælge en metode som ville hjælpe os med at begrænse os. CCM ligger meget til 

grund for dette, da vi ved hjælp af CCM kunne kortlægge problemerne og de eventuelle løsninger til 

problemerne. Det har for os gjort det problemløsningsorienterede projekt arbejde nemmere og mere 

overskueligt.  

Som nævnt tidligere deles CCM ind i processer bestående af tre trin, og i vores forsøg har vi benyttet os af 

alle tre trin. Til at starte med har vi prøvet, at få en større forståelse for det problem som vi prøver at løse. 

Det vil sige at vi har indsamlet empiri som har hjulpet os med at forstå hvorfor problemet er som det er, og 

hvad andre siger der kan hjælpe på problemet. For os var dette trin nødvendigt for at få en god forståelse 

for det problem som vi ønskede at finde en løsning til, da det første trin netop handler om at få en større 

forståelse af problemet.  

       Billede 2; Problemtræs-analyse, eget billede 
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I modellens andet trin opstod vores første løsningsorienterede ide. Her skulle vi nemlig finde mulige 

løsninger til problemet, som nu var mere velkendt på grund af første trin. Dog i andet trin, skulle vi stadig 

indsamle en masse empiri da vi endnu manglede en stor forståelse for hvad f.eks. østershattens mest 

ideelle miljø var.  

I modellens tredje trin begyndte vi at kunne reducere flere og flere mulige konsekvenser til problemet. 

Flere løsninger dukkede op, og det var i tredje trin at vi endelig kom på vores design løsning.  

CCM har altså for os været brugbar, fordi det har hjulpet os med at navigere rundt i de mange mulige 

løsninger samt eliminere konsekvenser hen ad vejen, jo mere vores design løsning tydede på at ville 

fungere.  

  

Billede 3; Problemorienteret CCM, eget billede 
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Vi har i vores CCM kort kortlagt de mest centrale problematikker i forhold til plastik i havet. Vi har lavet et 

problemorienteret CCM, og derefter vendt vores problemer til et løsningsorienteret CCM. Årsagerne til 

problemet er næsten alle forbundet med hinanden på den ene eller anden måde. Mennesket skal have 

ændret sine vaner, men for at opnå dette kræver det større medieoplysning omkring problemet. Det er 

essentielt at tage fat på alle årsager til problemet, men da problemet er så stort som det er, har vi valgt at 

fokusere på en løsning som vil hjælpe på at nedbryde plastik, og forhindre at plastikken kommer ud i havet. 

For os er det klart, at plastikken simpelthen skal stoppes før den når ud i havet. Dog er det ikke altid lige 

nemt at stoppe plastikken da den netop dumpes i havet. Derfor har vi fokuseret på to mulige 

løsningsforslag til, både at kunne opsamle plastik i havet og et forslag til, at prøve og stoppe plastikken 

inden den når ud i havet. For os var det hertil vigtigt at det var bæredygtigt, og miljø venligt, så det ikke 

gjorde mere skade end gavn.  

  

Billede 4; Løsningsorienteret CCM, eget billede 
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Valg af svamp 

Siden opdagelsen af Pestalotiopsis microspora’s egenskaber i 2010, er der kommet mange flere studier til, 

med evidens for svampes egenskaber til at nedbryde plastik. Så der har været mange valgmuligheder for 

vores forsøg. Vores valg faldt dog på østershatten, da vi har forsøgt at afgrænse os i forhold til vores forsøg. 

Vores primære fokus har været Danmark. Derfor så vi det som en god mulighed at vælge Østershatten, da 

det er en svamp der findes i den danske natur.  

Det var også vigtigt for os at vælge en svamp der lever i symbiose med andre planter, og ikke parasitisk, så 

svampen ikke bliver til gene for planter. Da østershatten vokser frit i Danmark, var det også en svamp som 

var let tilgængelig. Østershatten var også særligt interessant da det er en spiselig svamp, og derfor ville vi 

teste vores hypoteser om, svampene kunne spises efter at have nedbrudt plastik. 

 

Forsøg  

I vores forsøg vil vi fokusere på om østershattene besidder evnen til at kunne opløse plastik i det miljø som 

er relevant og muligt for os at designe. Vi vil i første omgang prøve at gro østershattene, og efterfølgende 

udtænke en mulig måde hvor på vi kan opstille et forsøg hvor de måske vil kunne nedbryde plastikken. 

Vores forhåbninger til østershattene er at de efter et stykke tid, vil have overtaget størstedelen af enten 

plastikposer eller bøtter, og at de herefter viser tegn på at have ”spist” noget af plastikken. Er der tegn på 

at de har opløst noget af plastikken, vi vil til allersidst skære en østershat op for at se om der vil gemme sig 

spor af plastik eller om den vil have opløst plastikken fuldstændig.  

Polyethylen er et af de mest anvendte stoffer i plastik, og derfor er vores forsøg med plastik også opstillet 

med en plastpose indeholdende polyethylen (Nielsen, 2018). 

Svampene står desuden fast i et gammelt køleskab, hvor vi har opsat en fugtighedsmaskine som holder et 

fugtigt miljø for svampene.  
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Hevners tre-cyklus model 

I dette afsnit beskrives vores fem forsøg, samt vores fem iterationer ifølge Hevners tre cyklus model.  

Forsøg et (Første iteration)  

Vores Første forsøg og dermed også vores første iteration består af en simpel groning af østershatten.  

I første iteration, har vi benyttet os af ekspertviden, i forhold til Hevners tre cyklusmodel. Vi ville nemlig til 

at starte med først finde ud af hvordan østershatte egentlig voksede, og lære noget om deres behov for en 

god vækst. Vi indsamlede empiri omkring østershatte, og herefter fulgte vi den metode som forhåbentlig 

vil give et resultat af at østershattene ville vokse. Vi valgte at gro dem i strå, og her var det vigtigt at stråene 

var helt igennem steriliserede for eventuelle bakterier, så mug ikke ville opstå. Guiden til at gro østershatte 

sagde derfor at stråene ville have bedst af at koge i en tid på minimum 1,5 time og skulle herefter tørre en 

smule inden myceliet blev tilføjet. Fordi svampene skulle have godt med fugt, og forblive i et fugtigt miljø 

pakkede vi det ind i en plastikpose og lavede små huller så der samtidig kunne komme ilt ind, da dette 

også var en del af svampens mest optimale tilstand. Vi lod det herefter blive i posen til myceliet havde 

overtaget størstedelen af posen. For at de skulle begynde at vokse sine frugter, var det nødvendigt at de 

fik et kuldechok. Vi stillede dem derfor udenfor i et døgn, hvor vi herefter tog dem indenfor igen i deres 

optimale fugtige miljø. Herefter skulle østershattens frugter gerne begynde at vokse.  

Resultat 

Resultatet af vores forsøg viste sig at bekræfte vores umiddelbare første bekymringer. Nemlig at de ville få 

mug på grund af manglende sterilisering. Men selv hvis vi kunne have steriliseret køleskabet ordentlig, ville 

vi stadig muligvis have fået problemet da vi ikke befandt os i et steriliseret laboratorie. Resultatet af vores 

forsøg blev altså at østershatten faktisk ikke er lige så nem at gro som vi først havde regnet med. Desuden 

blev de også langt mindre end dem man ser i naturen. Men fordi forsøget netop lå til grund for at se hvor 

nemt det var at gro østershattene, med de ressourcer som vi havde til rådighed, kan vi altså derfor 

konkludere at det ikke var så nemt som vi først havde regnet med.   

Forsøg to (Anden iteration) 

I vores andet forsøg og dermed vores anden iteration, valgte vi igen at gro svampene på strå, men dog give 

stråene en kortere kogetid. Dette gjorde vi for at se om det rent faktisk viste sig at have en betydning for 

østershattens mulighed for at vokse. Efter kogetiden, lagde vi igen stråene til at tørre inden myceliet blev 

tilføjet. Stråene blev tilføjet oven på en bund af en flamingoplade, og ligesom første forsøg blev det pakket 
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ind i en plastikpose og der blev lavet huller til ilttilførsel. Ligesom første forsøg skal den ligeledes ud af 

posen og have et kuldechok så frugterne kan begynde at vokse.  I anden iteration befinder vi os desuden i 

miljøfeltet i Hevners tre cyklus model. I dette forsøg handler det nemlig om østershattens miljø og 

muligheder for at vokse på strå som ikke er kogt i lang tid.  

Resultat 

Resultatet af vores andet forsøg har vidst sig at være meget nær forsøg et. Dog skiller forsøg to sig ud ved 

at have vokset færre svampe end forsøg et. Dette kan ligge til grund for den manglende sterilisering af 

stråene og at de ikke har været våde nok til, at kunne skabe et fugtigt miljø for myceliet. Dette resulterede 

i at vi kan bekræfte, at for os, gjorde det en stor forskel for hvordan de voksede.  

Forsøg tre (Tredje iteration)  

I vores tredje iteration har vi prøvet kræfter af med at se hvordan østershattene vil gro hvis de ikke bliver 

tilføjet i en plastikpose. Vi har altså ifølge Hevners tre cyklusmodel, benyttet os af at eksperimentere. I 

forsøget har vi nemlig kogt stråene med lang kogetid, givet dem samme tørretid som forsøg et og to og 

ligesom i forsøg to har vi tilsat stråene på en bund af flamingo og herefter tilføjet mycelium. Det 

interessante her er at undersøge om østershattene vil have mulighed for at vokse uden den store hjælp i 

forhold til et fugtigt miljø. Dette forsøg ligger altså til grund for at finde ud af hvor besværligt det vil være 

at gro østershattene uden de ”helt rigtige” omstændigheder.  

Resultat 

Resultatet af vores tredje forsøg bekræfter at østershatten har brug for et tillukket fugtigt miljø for at kunne 

vokse. Forsøget har ikke udviklet sig på nogen måde, og det ser ud præcis som da vi startede det.  

Forsøg fire (Fjerde iteration) 

I vores fjerde forsøg og iteration har vi igen benyttet os af langtidskogt strå, der efterfølgende har tørret. 

Som i første forsøg har vi blandet strå og mycelium som vi efterfølgende pakkede ind i en plastikpose. Lige 

ledes kom disse ud og fik et kuldechok. Efter kuldechokket ændrede vi måden hvorpå dette skulle vokse. 

Vi tilføjede strå, og mycelium i en stor plastikkasse, tilføjede mere langtidskogt strå og en plastikpose 

bestående af polyethylen klippet i små stykker. Alt dette blev rørt sammen i kassen og tildækket med 

aluminiumsfolie med huller i, så ilttilførsel stadig kunne finde sted.  

Det vi håber på at se her, er at svampen vil have meget mere plads til at gro, og at i bedste tilfælde vil ”spise 

og leve” af plastikposen da den også har strå at kunne leve på.  
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Resultat 

I vores fjerde forsøg voksede myceliet så meget at næsten hele plastikkassen var dækket. Det gav os dog 

ikke nogen fuldt voksede svampe. Efterfølgende var der heller ikke nogen tegn på at noget af plastikken 

var blevet nedbrudt. Fordi at myceliet havde det så godt, er der ingen tvivl om at de ville kunne have givet 

nogle gode store svampe hvis vi havde tid til at lade dem vokse i længere tid.  

Forsøg fem (Femte iteration)  

I vores femte forsøg og iteration valgte vi at prøve og gro svampene direkte oven på en steriliseret 

plastikpose også bestående af polyethylen i en lille plastikkasse samt en bionedbrydelig plastikpose i en 

anden plastikkasse. Plastikposerne blev klippet i mindre stykker, steriliseret og myceliet er herefter tilføjet 

direkte oven på plastikken uden strå. I vores femte forsøg forsøger vi at genskabe Fungai Mutarium, men 

blot bestående af østershattens mycelium oven på plastik som det eneste. For os var det interessant at se 

om det kunne lade sig gøre at få østershatten til at nedbryde plastikken i det miljø som vi havde mulighed 

for at skabe.  

Resultat 

Resultatet af vores femte forsøg er at vi umiddelbart ikke kan påvise en nedbrydning af plastikken. Dog 

voksede der en meget lille svamp, som dog hurtigt døde igen. Yderligere fik vi et resultat af at myceliet rent 

faktisk bredte sig ud over en god del af plastikken. Dette bekræfter for os at det muligvis kan være muligt 

for østershatten at nedbryde plastikken på denne måde, dog bare ikke med de ressourcer som vi har til 

rådighed. Da vi vejede plastikken, viste det heller ikke nogen ændring i vægten.  

Samlet resultat af forsøg 

I forhold til vores samlede resultat har det vist sig, at det ikke er ligetil at gro østershatte, også selvom at 

det er en af de letteste at gro. De skal have konstant fugt, og temperaturen skal reguleres. Der er spor af at 

svampene sagtens kan trives på plastik, men det kræver at vi opsætter et nyt forsøg, og med mere 

opmærksomhed. Det ville dog kræve mere tid, som vi ikke har. 

Nedenstående billeder viser vores fem forsøg i udvikling fra d. 21. oktober 2021 til d. 22. december 2021;  
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Billede 5; Opstart d. 21. oktober kl. 11:09 

Temperatur 21 grader, fugtighed  

Billede 6; d. 25. oktober kl. 11:24 5 dage efter tilføjelse af mycelium 

Billede 8; Udvikling d. 19. november kl. 10:32. Frugter begynder at 
vise sig.  

Billede 9; udvikling d. 24. november kl. 14:34 Svampens frugter.  

Billede 7; udvikling d. 4. november kl. 10:18.  

 

Billede 10; Udvikling d. 29. november kl. 12:58.  

Forsøg 1: Lang kogetid. 
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Billede 11; Udvikling af svampens frugter d. 15. december kl. 

08:54. Mug begynder at vise sig.  

Billede 12; d. 22. december kl. 20:30. Svampens frugter helt 

angrebet af mug. Forsøget vil derfor afsluttes.  
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Billede 15; udvikling d. 19. november kl. 10:32. Svampens frugter 
begynder at vise dig.  

Billede 16; udvikling d. 24. november kl. 14:34 Svampens frugter.  

Billede 13; d. 21. oktober kl. 11:09 Billede 14; d. 25. oktober kl. 11:24. Fem dage efter tilførsel af 
mycelium.  

Billede 17; d. 15. december kl. 08:54. 

 

Billede 18; d. 22. december kl. 20:11. Svampen er 

meget tør, og mug viser sig. Forsøget afsluttes. 

 

Forsøg 2:  kort kogetid. 
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Billede 19; Opstart d. 20. oktober kl. 09:54. 

Forsøg 3: Uden plastikpose indpakning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Billede 20; d. 25. oktober fem dage efter tilføjelse af mycelium. 

 

Billede 22; d. 22. december kl. 20:30. Stadig ingen udvikling viser sig. 

Forsøget afsluttes.  

 

Billede 21; d. 4. november kl. 10:19. Ingen 

udvikling.  
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Forsøg 4: I plastik kasse med mere strå og tilføjet plastik i små stykker.  

   

Billede 23; d. 25. oktober kl. 13:48. forsøg 2 åbnes og lægges ned i 
plastikkasse tilføjet mere strå og plastik. Tildækkes her efter med 
aluminium folie med huller til ilttilførsel.  

Billede 24; d. 4. november kl. 10:18.  

 

Billede 25; d. 3. december kl. 10:51. 

 

 

Billede 26; d. 22. december kl. 10:18. Fin udvikling, dog stoppes 

forsøget med de andre forsøg.  
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Forsøg 5: Direkte på plastik.  

 

  

  Billede 27; d. 4. november kl. 10.18. Opstart.  

 

 

 Billede 28; d.  24. november kl. 14:34.  

 

 

 

Billede 29; d. 24. november kl 14:34.  

 

 

 

 Billede 30; d. 15. december kl. 08:54. 

 

 

 

  Billede 31; d. 22. december kl. 20:30. 
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Forslag til design 

Som en løsning til FN’s verdensmål 14, har vi forsøgt at finde på en design løsning til problemet. Vi har 

forsøgt at inddrage svampe da myceliet kan have fantastiske egenskaber.  

Vores første løsning er en pæl, lavet af 

bæredygtigt materiale, hvor der vokser 

mycelium. Idéen med pælen er at den kan 

flyde i vandkanten, så myceliet indtager 

den forurening der er i vandkanten.  Vi har 

ikke testet forsøget i praksis, så vi har ikke 

et svar på hvor effektivt designet er. I 

forhold til forsøget med Fungi Mutarium, er 

der evidens for at svampene indtager 

plastik, uden spor af mikroplast, udenfor eller i svampene. Derfor er denne løsning ikke udelukket endnu, 

men der skal undersøges hvordan svampenes effekt er på vand. Selve løsningen kommer ikke til at være 

billig, da det vil kræve mange materialer og ofte vedligeholdelse.   

Vores anden løsning er ikke i havet, men er en 

løsning der skal forhindre at plastikken når ud 

til havene, det er en løsning som fokuserer på 

verdensmål 14.1.1, som vil reducere 

mængden af plastik der når ud til havene, ved 

landbaserede aktiviteter. Designet vil fungere 

som dumping stationer, hvor der i de områder 

med mest plastik affald, findes zoner med 

mycelium, som er  ”trænet” til at foretrække 

plastik. Derfor vil svampene være med til at plastikken bliver nedbrudt hurtigere, og der evt. undgås at der 

dannes mikroplast. Løsningen er et forslag som endnu ikke er testet. 

  

Figur 3; Design af løsningsforslag 1, egen figur 

Figur 4; Design af løsningsforslag 2, egen figur 
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Hvordan vi imødekommer FN’s verdensmål nr. 14.1 og 14.1.1 b 

I projektet prøver vi at imødekomme verdensmål nr. 14 ved, at finde en mere bæredygtig måde at afskaffe 

plastik på, så mindre plastik vil ende i havet, samt færre forureninger med kemikalier. Plastikforureningen 

er i dag meget udbredt og mængden risikerer at stige med årene, hvis der ikke laves nogle helt radikale 

ændringer samfundet. Vi vil med vores løsningsforslag med svampe på en flydende pæl, som kan opfange 

plastikken og andet forurening, imødekomme FN’s verdensmål nr. 14. Dette gør vi ved at ideen kan være 

med til at reducere mængden af plastik og forureningsaffald når det allerede er endt ude i vandkanten. 

Vores andet løsningsforslag med en form for dumping station af både plastikaffald og madaffald 

imødekommer FN’s verdensmål ved at reducere den mængde af plastik og forureningsaffald som ender i 

havet. Altså måske stoppe den landaktivitets baserede plastik forurening.  

 

Analyse af forsøg i praksis 

I forhold til vores forsøg, viste det sig at svampene trives godt i starten. Inde for de første par dage var 

myceliet begyndt at vokse, og med tiden havde de dannet et stort rodnet. Der mistænkes dog at selve 

fasen, hvor at myceliet bliver kølet ned, ikke har været tilstrækkelig. Derfor har processen hvor myceliet 

danner svampe, været minimal. Hvis man sammenligner vores store net af mycelium, med vores frugt af 

svampe, har myceliet ikke givet ret meget. Derefter har de få svampe vi har fået ikke haft tilstrækkelige 

forhold, så de har tørret ud.  

Hvis man sammenligner vores forsøg, med guiden til at gro svampe, kan det være fordi vores efterligning 

af efterår (der hvor myceliet giver svampe) ikke har været tilstrækkelig. I vores forsøg opdagede vi at vores 

svampe voksede til en størrelse som var langt mindre end hvad andre har opnået, samt mindre end hvad 

østershattene bliver i naturen. Vi mistænker at dette ligger til grund for at svampene har vokset på et meget 

mindre areal samt at luftfugtigheden måske ikke har været høj nok.  

Yderligere har vores svampe rigtig hurtigt fået mug, dette mistænker vi er på grund af at der måske ikke 

har været sterilt nok, når vi har håndteret myceliet da den skulle tilføjes til stråene. Dette gjorde at vi blev 

nødt til at stoppe forsøget tidligere end forventet. Vi kan dog ikke med sikkerhed sige hvor i forsøget det 

gik galt.  

Hvis vi ser nærmere på andre forsøg, særligt forsøget med Fungi Mutarium, er der evidens for at svampene 

kan nedbryde plastikken. Der er endda evidens for at svampene derefter kan spises. 
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Menneskelig adfærd 

Vi ved at meget af den plastikforurening der er i dag, er mennesket skyld i. Deres aktiviteter både på land 

og i vand har sat sit præg på havet. Men for at kunne imødekomme det stigende problem, kunne der i 

gangsættes flere mediekampagner som omtaler problemet. Man kan undre sig over at de konsekvenser vi 

kender til i dag, ikke er nok til at få mange flere til at tage ansvar. Et helt generelt tiltag til at skabe øget 

handling kunne derfor være at sætte endnu mere fokus på de problematikker som plastikforureningen 

skaber.  

Diskussion 

Det kan diskuteres at for at imødekomme FN’s verdensmål om en mere plastikfri fremtid, vil det altså 

kræve at flere mennesker sætter fokus på deres forbrug og vaner. Vores løsningsforslag og Fungai 

Mutarium forsøget kan ene og alene ikke ændre på nutidens store plastikforureningsproblem.   

Det kan diskuteres hvor vidt at et husholdningsapparat som i Fungai Mutarium forsøget egentlig vil kunne 

fungere ordenligt i praksis. Fordi hvordan skal det implementeres i samfundet? Kunne man ende ud i at 

samtlige privatpersoner skal have sådan et apparat stående i køkkenet? På baggrund af dette er det værd 

at have fokus på at selvom denne opfindelse ville kunne blive implementeret i samfundet, så er der stadig 

langt vej til at plastikforureningen stoppes. For at sådanne et stort problem kan imødekommes vil det nok 

kræve en stor opmærksomhed fra eventuelle myndigheder, om bedre sorterings muligheder. For selvom 

denne opfindelse ville ende i hjemmet hos mange mennesker, er det jo ikke sikkert at deres plastik forbrug 

og dårlige vaner vil stoppe, eller at apparatet overhovedet ville blive benyttet. Fordi mennesket har en stor 

skyld i problemet, vil det muligvis kræve at der sættes enten lovgivninger eller afgifter ind, fordi ellers vil 

de måske aldrig ændre på deres dårlige vaner og forbrugsmønstre.  

Men med mennesket taget i betragtning, kan det derfor også diskuteres om det ville påvirke samfundet 

med så mange svampe? Man kunne nemlig forestille sig at et samfund fyldt med svampe kunne være et 

problem for nogle mennesker i samfundet. Svampe bliver jo nemlig ikke altid associeret med noget 

positivt, men derimod noget ”ulækkert” og ”uønsket”. Man kan derfor diskutere om at hvis svampene 

skulle være placeret ved vandkanten, kan det resultere i færre gæster på strandene.  

Derudover kan det yderligere diskuteres hvorvidt denne løsning vil være nok. Selvom østershatten kan 

nedbryde plastikken, vil der stadig være enormt langt vej til at plastikforureningen mindskes. Men i sidste 

ende kan det diskuteres at en løsning som fungere, som dog går langsomt, er bedre end ingen løsning.  
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Det kan dog derfor diskuteres om løsningsforslaget i sidste ende vil være det værd. Fordi hvad ville det 

koste, og hvem skulle betale for det? Og hvor mange mennesker skulle ind over processen? Man kunne 

forestille sig at et sådan forsøg ville kræve et stort laboratorie, hvis det skal i imødekomme plastik på det 

niveau som vi have tiltænkt. Det vil derfor også koste en del penge og der vil kræves mere end en laborant 

til at holde styr på svampene, eller at mennesker skulle have et kursus i at håndtere de nye 

køkkenapparater. Dog kan man diskutere hvor vidt det vil udgøre et problem hvis det kan hjælpe 

plastikforurenings problemet.   

Konklusion  

Vi kan konkludere at mulighederne for en bæredygtig løsning med mycelium er mange. Hvis man ser på 

forsøget med Fungi Mutarium, kan mycoremediation være en af løsningerne til plastik forurening, dog skal 

der findes andre løsninger også, da mycoremediation ikke alene kan rette op på vores problem og løse 

punkt 14 i FN’s verdensmål, da forureningen i dag er for omfattende. Vores designløsninger er endnu ikke 

testet i praksis, så det er ikke sikkert at netop de løsninger, kan være med til at hjælpe på problemet. Vi 

kan konkludere at der i dag er meget mere fokus på forurening og de miljøproblematikker vores samfund 

har, bl.a. med indførelsen af FN’s verdensmål. Dog skal vi mennesker være mindre passive, da det kræver 

ændringer mange steder fra, hvis der skal kunne ses en ændring. Det skal ske via en ændring af vores 

overforbrug af plastik, men også på den måde vi afskaffer vores plastik på, så plastikken ikke ender ude i 

naturen, og senere i havet.  Vi kan konkludere at havene i dag lider stor last pga. den mængde af plastik 

der bliver produceret hver dag. I 2010, var produktion 250 mio. tons på verdensplan, og den er kun vokset 

siden. Det bliver sværere at fiske plastikken op af havene, når det har været der i længere tid da det bliver 

til mikroplast. Det er urealistisk at vi opnår en fremtid helt uden plastik, da det er en af de billigste løsninger 

der findes. Det kommer til at tage mange år at reducere forbruget, og ”rengøre” havene. Det kommer ikke 

til at være en enkelt løsning der kommer til at rengøre havene, da problemet er så stort som det er. Der er 

både plastik i vandkanterne, store mængder midt ude på vandet, mikroplast, og alt den plastik der er endt 

på havbunden som vi ikke kender mængderne af, da 80 % af havet endnu ikke er undersøgt. Så vores 

løsningsforslag kan være en lille procentdel af en løsning, med de kommer ikke til at redde verdenshavene 

alene. 
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Fejlkilder: 

Vores forsøg med mycelium direkte oven på plastik nåede aldrig at få svampe, dette gjorde at vi ikke kunne 

skære en svamp op for at se om der gemte sig plastik inden i svampen. Dette gør, at vi ikke kan have et 

dokumenteret billede for om det har kunne lade sig gøre. 

Da vi skulle veje plastikken efterfølgende, havde vi ikke en vægt som kunne måle decimaler, men kun i hele 

gram. Dette gjorde at vi ikke med sikkerhed kan sige om en lille del af plastikken er nedbrudt, da plastikken 

både før og efter vejer det samme.  
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