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Abstract:  

This paper investigates the possibilities of microalgae produced in a photobioreactor with the 

purpose of creating an alternative solution to the current Danish import of soy. There is a 

heavy demand for protein supplements in Danish agriculture which is currently being 

occupied by soy. The production of soy takes a heavy toll on the south American environment 

in which its grown and creating unnecessary CO2-emissions in the shipping to Denmark. The 

EU and the UN, and therefore Denmark, are making promises to cut CO2-emissions. Danish 

agriculture is responsible for a lot of the Danish emissions, and a part of the problem is the 

import of soy. The project of this paper will therefore investigate the possibilities of algae as 

a protein supplement. Furthermore, will the paper analyze the use of photobioreactors to 

grow microalgae by looking at its inner mechanisms and which role such a production could 

have In Danish agriculture and Danish society. 

Begrebsafklaring:  

Mikroalge  

Mikroalger er mikroskopiske alger som kan findes overalt i naturen og kan opnå enorm vækst 

hvis dyrket korrekt. Mikroalger er en bæredygtig vedvarende ressource, der de seneste år har 

haft revolutionerende succes indenfor forskning. Primære brug af mikroalger er for eksempel 

gødning, bioenergi, protein i form af fødevarer og andre biologiske produkter til helbred og 

kosmetik (https://www.dti.dk/specialists/micro-algae/38032, ¶Micro Algae).  

  

Makroalge  

Makroalger, en alge type som ofte tiltales som tang. Makroalger lever i havvand og der findes 

over 10.000 forskellige arter. Makro algerne kan varierer meget i størrelse, alt fra 1 centimeter 

op til 60 meter. Makroalger udnyttes til produktion af blandt andet bioenergi og bæredygtigt 

dyrefoder (https://www.kattegatcentret.dk/algecenter-danmark/hvad-er-alger/, ¶Makro 

Alger).  

  

Fotobioreaktor  

Foto står for sollys, og bioreaktor betyder at gro et naturligt stof. Dermed er en fotobioreaktor 

en anordning der blandt andet producerer alger ved hjælp af sollys  (Duan & Shi, 2014).  

  

Socioøkonomi   

En status der inddeler individer i kategorier, rangerede af deres indkomst og aktivitet i 

samfundet(https://www.dst.dk/Site/Dst/SingleFiles/GetArchiveFile.aspx?fi=7947354519&fo

=0&ext=velfaerd, ¶Socioøkonomisk status). 

https://www.dti.dk/specialists/micro-algae/38032
https://www.kattegatcentret.dk/algecenter-danmark/hvad-er-alger/
https://www.dst.dk/Site/Dst/SingleFiles/GetArchiveFile.aspx?fi=7947354519&fo=0&ext=velfaerd
https://www.dst.dk/Site/Dst/SingleFiles/GetArchiveFile.aspx?fi=7947354519&fo=0&ext=velfaerd


1 juni 2022   
 

  6 

   

Metabolitter  

Metabolitter er et andet ord brugt for naturstoffer. De er opdelt i kategorier, primære 

metabolitter og sekundære metabolitter. Primære metabolitter er de essentielle dele, som er 

nødvendige for at en organisme kan overleve. De sekundære metabolitter er ikke 

nødvendigvis livsafgørende for organismerne, men i stedet indeholder bioaktive stoffer der 

kan have spændene egenskaber. I Algers tilfælde er det for eksempel deres protein 

(https://www.biotechacademy.dk/undervisning/gymnasiale-

projekter/regnskov/sekundaere-metabolitter/, ¶Sekundære metabolitter). 

   

Cirkulær bioøkonomi:  

Begrebet dækker ønsket om at skabe et kredsløb hvor biologiske ressourcer indgår i en 

cirkulær økonomi, med fokus på minimal ressourcesvind.  

(https://dca.au.dk/vidensdeling/cirkulaer-biooekonomi, ¶Cirkulær bioøkonomi).   

  

Fødevarekæden  

Fødevarekæden kan beskrives med 5 store led, omhandlende produktion og salg af fødevarer. 

1. Produktion, 2. Håndtering, 3. Forarbejdning, 4. Transport og butikker, 5. Forbrugeren 

(https://madkundskab.gyldendal.dk/forloeb/hvor-kommer-maden-fra/kapitler/1-

del/foedevarekaeden, ¶Fødevarekæden). 

  

Kommerciel  

Handlinger baseret udelukkende på økonomi, specifikt at drive erhverv med formål at tjene 

penge  (https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=kommerciel, ¶Betydning).  

  

Avlsdyr  

Dyr der har særlig god egenskaber som kan udnyttes og derfor masseproduceres 

(https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=avlsdyr, ¶Betydning). 

  

Sporstoffer  

Grundstoffer som er livsnødvendige for mennesker, dog kan for store mængder være 

sundhedsskadelige (https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=sporstoffer, ¶Betydning). 

 

  

https://www.biotechacademy.dk/undervisning/gymnasiale-projekter/regnskov/sekundaere-metabolitter/
https://www.biotechacademy.dk/undervisning/gymnasiale-projekter/regnskov/sekundaere-metabolitter/
https://dca.au.dk/vidensdeling/cirkulaer-biooekonomi
https://madkundskab.gyldendal.dk/forloeb/hvor-kommer-maden-fra/kapitler/1-del/foedevarekaeden
https://madkundskab.gyldendal.dk/forloeb/hvor-kommer-maden-fra/kapitler/1-del/foedevarekaeden
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=kommerciel
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=avlsdyr
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=sporstoffer
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Indledning 

I følge FN’s Klima mål nr. 13 kaldet “Klima indsats” er verdens CO2-udledningen steget med 

50% fra 1990. “Klima indsats” beskriver yderligere hvordan denne stigning vil forårsage global 

opvarmning, og dermed uoprettelige konsekvenser på klima- og økosystemer verden over 

(https://www.verdensmaalene.dk/maal/13). Heraf ser vi klima aftaler såsom Paris-aftalen fra 

2015, hvor 196 lande skrev under på et sammensat klimamål. I EU, og dermed Danmark, har 

vi forpligtet os til at sænke vores udledning af drivhusgasser med 55 procent inden 2030 

(https://www.eu.dk/da/temaer/klima-og-groen-omstilling/eus-klimamaal).  

En af de store syndere i klimakrisen er landbruget, der i følge rapporten fra Danmarks 

Naturfredningsforening “Sådan ligger landet 2017” (Holmstrup et. al 2018) udgør 60% af det 

samlede danske areal. På dette areal udleder landbruget i følge en rapport fra det Nationale 

Center for Miljø og Energi (Nielsen et. Al 2019) 22,4 % af den totale danske 

drivhusgasemission mål i CO2. Dog kan landbruget ikke nøjes med disse 60% af det danske 

areal, da protein supplement til danske avlsdyr hovedsageligt kommer fra Sydamerika 

(Holmstrup et. al 2018). Protein supplementet er i dag importerede sojaplanter, der ikke kun 

er skyld i økonomiske omkostninger, men også incitere til rydning af regnskoven. Dette er 

med henblik på at skabe mere areal til dyrkelsen af den eftertragtede plante. Effekterne af 

disse rydninger vil have langvarige skader på det lokale- og globale økosystem (Holmstrup et. 

al 2018). I 2016 importerede Danmark næsten to milliarder tons soja (Holmstrup et. al 2018). 

Arealet det har krævet at gro denne store mængde soja i Sydamerika, svarer til størrelsen af 

Sjælland, Falster og Bornholm lagt sammen (Holmstrup et. al 2018).  

Der er altså brug for alternative løsninger i landbruget hvis vi vil nå de klimamål vi har 

forpligtet os til.  

I dette projekt vil gruppen undersøge det alternative proteinsupplement kaldet 

mikroalger, og teknologien “fotobioreaktor” der ligger bagved produktionen af algen. Hertil 

vil gruppen tage udgangspunkt i en rapport fra Kentucky University kaldet “CO2 recycling 

using microalgae for the production of fuels” (Wilson et al. 2014). På trods af fokusset på 

produktionen af brændstoffer via alger, konkludere teksten at samme teknologiske principper 

kan tages i brug hvis hensigten af produktionen er protein (Wilson et al. 2014). I Kentucky har 

de sat en fotobioreaktor op nær et kulkraftværk, der i sidste ende kan producere 

biobrændstoffer via alger (Wilson et al. 2014). Denne proces har gruppen til hensigt at 

https://www.verdensmaalene.dk/maal/13
https://www.eu.dk/da/temaer/klima-og-groen-omstilling/eus-klimamaal
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analysere igennem metodiske værktøjer fra dimensionerne TSA og STS. Dernæst vil projektet 

præsentere en diskussion af hvilke effekter mikroalgeproduktion kan have på omverdenen.  

Til sidst vil gruppen på baggrund af den akkumulerede viden, og semesterbindingens rammer 

konkludere projektets problemformulering der præsenteres i næste afsnit;  

 

Problemformulering: 

På baggrund af projektets indledning har gruppen udarbejdet denne problemformulering, der 

har til formål at inkorporere TSA dimensionen via en analytisk gennemgang af en 

fotobioreaktor. Derefter inkorporeres STS dimensionen ved at trække algeproduktion op til 

samfundsfaglige metodiske refleksioner af bæredygtighed i dansk landbrug;  

Hvordan ville en fotobioreaktors produktion af mikroalger kunne skabe en bæredygtig løsning 

for protein supplement i dansk landbrug?  

 

Arbejdsspørgsmål: 

 

● Arbejdsspørgsmål 1: Hvad er en fotobioreaktor, samt en mikroalge? 

 

● Arbejdsspørgsmål 2: Hvad er en fotobioreaktors indre mekanismer? 

 

● Arbejdsspørgsmål 3: Hvordan kan TRIN-modellens trin 2 og 6 identificere, og analysere 

samspillet mellem mikroalge produktion og dansk landbrug? 

 

● Arbejdsspørgsmål 4: Hvordan ser fremtiden ud for mikroalger og hvad vil det medføre i 

Danmark?  
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1. Motivation 

Gruppen har interesse indenfor klima og klimaindsats og er dermed motiveret til at undersøge 

en bæredygtig proteinkilde til landbruget. Gruppen ser for sig, at det kunne være et bidrag til 

at nå FN’s verdensmål nummer 13 (https://www.verdensmaalene.dk/maal/13). Fremskridt i 

forhold til delmål 13.2 “Tiltag mod klimaforandringer skal integreres i nationale politikker, 

strategier og planlægning” måles blandt andet ved en indikator som stræber efter minimal 

drivhusgasemission, uden at true fødevareproduktionen 

(https://www.verdensmaalene.dk/maal/13 ¶ 13.2.1). Formålet er at undersøge, hvor vidt 

algeprotein kan møde de nødvendige kriterier når det kommer til produktion af avlsdyr. Ved 

brug af alger som et alternativt protein, vil fremstillingen til landbruget indgå i en cirkulær 

økonomi (Holmstrup et. al 2018). Med dette bæredygtige alternativ, er det også interessant 

at kigge på om landbruget kan fortsætte upåvirket under denne adaption. 

Gruppen har også interesse for teknologi og finder motivation ved at kunne analysere 

kompleks teknologi, i dette tilfælde en fotobioreaktor. Analysen af fotobioreaktoren vil tage 

udgangspunkt i trinmodellen fra hoveddimension TSA. Gruppens interesse for teknologi 

strækker sig længere end dette, gruppen finder også motivation i at undersøge nye 

teknologier som algeproduktion. Da algeforskningen stadig er i et tidligt stadie, er det 

interessant at kigge på hvilke begrænsninger teknologien har, som skyldes at det ikke allerede 

er mere udbredt. Ydermere hvordan teknologiens fremtid ser ud. 

Alger er så småt begyndt at få mere taletid på diverse medier, de bliver ofte talt om 

med rosende ord såsom “havets grønne guld”(https://www.kattegatcentret.dk/algecenter-

danmark/hvad-er-alger/). Alger beskrives som en værdifuld ressource og som fremtidens 

bæredygtige alternativ til fødevarer og dyrefoder, da det indeholder mineraler, vitaminer, 

sporstoffer, omega3 fedtsyrer og mere (https://www.kattegatcentret.dk/algecenter-

danmark/hvad-er-alger/ ¶ Tang som ressource). Med denne lange liste bestående af algers 

evner, finder gruppen det interessant at undersøge algers evner som et bæredygtigt 

alternativ til soja. 

 

https://www.verdensmaalene.dk/maal/13
https://www.verdensmaalene.dk/maal/13
https://www.kattegatcentret.dk/algecenter-danmark/hvad-er-alger/
https://www.kattegatcentret.dk/algecenter-danmark/hvad-er-alger/
https://www.kattegatcentret.dk/algecenter-danmark/hvad-er-alger/
https://www.kattegatcentret.dk/algecenter-danmark/hvad-er-alger/
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2. Afgrænsninger 

Gruppens valgte emne er stort, og der er derfor mange veje man kan gå i forbindelse med 

undersøgelserne. Gruppen har været opmærksomme på størrelsen af feltet, og ud fra dette 

vurderet opgavens omfang på baggrund af de begrænsninger af tid og ressourcer som 

gruppen har til rådighed. Hermed har gruppen opstillet en række afgrænsninger som nævnes 

i dette afsnit. 

 

En afgrænsning som gruppen er kommet frem til, er at der ikke vil fokuseres på den 

ultimative bæredygtige løsning, men i stedet bibeholde så meget af det nuværende danske 

landbrug som muligt. Der kan argumenteres for at den mest bæredygtige løsning, ville være 

at erstatte arealerne brugt til dyrefoder, med arealer som kan dyrke fødevarer til mennesker. 

Gruppen vælger i stedet for dette at møde denne “ultimative” klimaløsning på halvvejen og 

undersøge en mere realistisk løsning, som vil være med til at gøre kødproduktionen i Danmark 

mere bæredygtig. 

 

En anden afgrænsning er at gruppen ikke har valgt en specifik alge art at undersøge i 

forbindelse med projektet. Dette er fordi dyrkning af alger til kommercielt brug er et område 

som stadigvæk er relativt nyt. Der findes mange forskellige arter af mikroalger, og netop fordi 

området nyt, bliver det stadigvæk undersøgt hvilke alger der ville være optimale til brug i 

landbrugsindustrien. Gruppen har derfor valgt at fokusere mere på teknologien bagved 

algeproduktion, end selve algen.  

En tredje afgrænsning er, at gruppen har besluttet at fokusere på landbrug primært 

inden for Danmark. På trods af at landbrug i hele verden påvirker klimaforandringerne,  har 

gruppen altså besluttet sig at fokusere på dansk landbrug. En undtagelse er, at 

fotobioreaktoren som undersøges, befinder sig i Kentucky. Denne undtagelse er lavet på 

baggrund af antagelsen at en lignende anordning ville kunne etableres i Danmark uden store 

ændringer eller forhindringer. Udover fotobioreaktoren i Kentucky, har gruppen som 

udgangspunkt holdt sig inden for det danske landbrug og -fødevareindustri.  

Da projektet undersøger algeproduktion med udgangspunkt i en teknologi, finder 

gruppen det relevant at undersøge de forskellige aspekter af teknologien via dele af TRIN 
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modellen. Netop fordi denne teknologi er i et tidligt stadie, mener gruppen at teorier om 

teknologisk innovation og -determinisme er relevante at tage i brug i forbindelse med analyse 

og diskussion af teknologien.  Dog kunne brugen af andre teorier og metoder fra TRIN-

modellen bidrage med et andet perspektiv. Dette er også gældende for andre teorier og 

metoder fra dimensionen STS.  

 

3. Semesterbinding. 

I dette afsnit vil gruppen først lave en kort præsentation af dimensionerne TSA og STS, og 

efterfølgende redegøre for dimensionernes rolle i projektet. 

 

TSA: “Teknologiske systemer og artefakter” er et område hvis formål er at analysere 

og beskrive en teknologi eller et system. Dimensionen tager udgangspunkt i Niels Jørgensens, 

Erling Jelsøes og Thomas Budde Christensens såkaldte “Trin-model”. Modellen er ikke en 

metode eller teori i sig selv, men undersøger 6 forskellige aspekter af teknologi. I hvert af de 

6 trin indgår der forskellige teorier og metoder, der brugt korrekt, vil give et tværfagligt syn 

på design aspektet, samt de indre mekanismer og tekniske krav til en teknologi eller et system.  

 

STS: I “Subjektivitet, teknologi og samfund” lærer man om teknologiens samspil 

imellem mennesker og samfund. Dimensionen sætter både fokus på nyudviklede teknologier 

såsom AI, og hvordan at vi skal være opmærksomme på de ændringer ny teknologi kan have 

på et samfund. Derudover har dimensionen også en historisk gennemgang af teknologisk 

udvikling, og  betydningen af dette, for mennesket.  

3.1 TSA  

I dette projekt er hoveddimensionen TSA, som førnævnt tager udgangspunkt i Trin-modellen.  

Metoderne og teorierne indenfor trin-modellen er valgt med henblik på at understøtte et 

kvalificeret svar på gruppens problemformulering. Dette vil ske igennem en redegørelse samt 

analytisk gennemgang af fotobioreaktoren i Kentucky (Wilson et al. 2014) igennem trin 1´s 
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undersøgelse af “indre mekanismer og processer” som er inspireret, Vincentis’ “operationelle 

princip”.  

Derefter vil “Teknologiens fire elementer” (Müller, Remmen, Christensen,  1986) give 

et analytisk syn på hvilke elementer der ligger bag fotobioreaktoren i Kentucky. Dog vil 

elementet kaldet "Teknik”(Müller, Remmen, Christensen, 1986) ikke blive analyseret, da den 

tekniske fremgangsmåde allerede er redegjort under .Vincentis’ “operationelle principper”. 

Hertil vil Diffusion of innovation (Rogers 1995) analysere og kortlægge hvilke kriterier 

der skal være, for at en succesfuld algeproduktion kan stilles op i Danmark. Modellen fra 

Rogers vil fungere som et sprængbræt til et diskuterende afsnit om algeproduktionens 

fremtid og hvilke effekter algeproduktion vil have på samfundet. 

3.2 STS 

STS er den supplerende dimension i dette projekt, hvori gruppen vil bruge teori omkring 

“Teknologisk determinisme” (Nye,  2007), og “Multi-level modellen og sociotekniske 

systemer” (Geels 2004; Kemp & Loorbach 2006). 

 Teorierne vil holdes op mod problemformuleringen med henblik på at understøtte 

projektet på et videnskabeligt niveau. Da gruppen vil undersøge den relative nye teknologi 

som mikroalgeproduktion er, har gruppen altså valgt de to specifikke teorier, der især kigger 

på samfundsmæssige tendenser der forekommer, når en ny teknologi bliver præsenteret. 

 Yderligere har gruppen foretaget to kvalitative interviews med eksperter. 

Interviewene er foretaget på baggrund af interview teknikken præsenteret i dimensionen STS 

kaldet “Det semistrukturerede interview” (Kvale og Brinkmann 2009). I interviewene fortæller 

de to eksperter Malene Fog Lihme Olsen fra Agrotech1 og Lone Thybo Mouritsen fra 

AlgeCenter2 Danmark, omkring hvad algers status i dag , og hvilke potentiale de ser for alger 

i fremtiden. Dette har gruppen brugt som empirisk materiale, hvilket vil indgå i projektets 

senere afsnit.   

 
1 Malene Fog Lihme Olsen er Seniorspecialist og Bioressourcer hos AgroTech der forsker indenfor 
mikroalger med henblik på dyrefoder.  
2 Lone Thybo Mouritsen er leder for forskning på AlgeCenter Danmark der forsker i makroalger, med 
henblik på både menneske mad og dyrefoder.  
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4. Metode  

I det kommende afsnit vil gruppen præsentere de forskellige metodiske værktøjer, der skal 

bruges i projektet med hensigten at trække gruppens empiriske viden ind i dimensionerne 

TSA og STS.  

4.1 Dokumentstudier 

Gruppen har under projektskrivning stræbet efter at gøre processen så produktiv og 

læringsrig som muligt. Målet har været at arbejde som den ‘produktive projektgruppe’ 

(Petersen & Sørensen, 2019). Den produktive projektgruppe kendetegnes ved at arbejde med 

projektstyring, planlægning og facilitering til at understøtte projektarbejdet, så arbejdet bliver 

resultatrigt (Petersen & Sørensen, 2019). Dette har gruppen gjort ved at planlægge møder 

efter en masterplan udarbejdet i fællesskab. Lektier bliver uddelt fra møde til møde og 

indskrevet i gruppens logbog. Et medlem påtager sig facilitator rollen til hvert møde og styrer 

dagsordenen.  

 

Ved indsamling af empiri har gruppen forsøgt at holde sig skeptiske overfor potentielt 

utroværdige kilder. Dette er gjort med udgangspunkt i peer-reviewed forskning, med øje for 

gentagende resultater og holdninger fra den troværdige forskning. 

 

Da gruppen har valgt at undersøge et nyt felt; algeudnyttelse, som er i konstant 

udvikling og stadig ikke findes på et kommercielt plan (Wilson et al. 2014). Dermed er det 

relevant at foretage interviews med eksperter indenfor feltet. Dette gøres med et ønske om 

at få indblik i algeudnyttelses nuværende stadie, samt hvor langt industrien er fra at nå 

kommercielt plan og hvilke begrænsninger industrien har. 

4.2 Vincenti’s operationelle princip (TRIN-modellen: Trin 1):  

Trin 1 handler om at forstå en given teknologis indre mekanismer og processer. Dette trin har 

taget inspiration af Vincenti´s “operationelle princip”: ”how its characteristic parts [..] fulfill 

their special function in combining to an overall operation which achieves the purpose [of the 

technology]” (Vincenti 1990, s. 208). Trin 1’s definition af begrebet adskiller sig dog fra 

Vincenti’s, da denne definition kun beskriver det “operationelle princip” i ental. Her beskriver 



1 juni 2022   
 

  14 

trinmodellen mekanismer og processer i flertal. Yderligere definere Vincenti’s operationelle 

princip en teknologi, hvor trin-modellens trin 1 diskuterer hvilke mekanismer og processer 

som er centrale. Vincenti undersøger et apparat, og her tager trin 1 fat i teknologien og 

inddrager mennesker som en del af overvejelserne.   

Der er dog også ligheder mellem de to. Tager man eksempelvis en flyvemaskine, så er 

hovedformålet at holde flyet i luften, det operationelle princip ville beskrive det som en motor 

som skaber fremdrift samt at vingens overflade og form skaber opdrift. Trin-modellens trin 1 

defineres som: “det eller de centrale principper ved en teknologi, som bidrager til at opfylde 

teknologiens formål.” (Jørgensen, 2020, s. 3). Sammenlignet med det tidligere citat fra 

Vincenti, er det tydeligt at trin 1 bygger på Vincenti’s operationelle princip.  

4.3 ”Teknologiens fire elementer” (Müller, Remmen, 

Christensen, 1986) 

”Teknologiens fire elementer” (Müller, Remmen, Christensen, 1986) er et redskab der kan 

bruges til at analysere og kortlægge udviklingen af en ny teknologi. Der er 4 områder, der alle 

spiller sammen om det endelige produkt. Hvis én ting skiftes ud i et givent område, er der høj 

chance for at de resterende områder også påvirkes. 

 

Figur 4.1 - Teknologiens fire elementer (Müller, Remmen, Christiansen, 1986, S. 26). 

 

I elementet ”viden” kigger man på den nødvendige viden der skal være for at udvikle 

et bestemt produkt (Müller, Remmen, Christensen, 1986). 
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I næste element ”organisation” ser man på hvilke organisation/virksomhed man har 

at gøre med, og hvordan den givne virksomhed er organiseret og struktureret. Er der for 

eksempel faggrupper man skal tage stilling til, eller hvor effektivt kan virksomhedens 

medarbejdere adoptere den nye teknologi (Müller, Remmen, Christensen, 1986). 

I elementet ”teknik” skal man kigge på den tekniske fremgangsmåde i teknologien, og 

hvordan den bedst bliver redegjort for. Hvilke processer findes der i teknologien, og hvordan 

eksisterende produktioner ser ud (Müller, Remmen, Christensen, 1986).  

I det sidste element ”produkt” kigger vi på hvilke muligheder og begrænsninger der 

findes i produktet. Det kunne være økonomiske eller miljømæssige aspekter af teknologien 

(produktet) (Müller, Remmen, Christensen, 1986).  

4.4 Model for diffusion of innovation (Rogers 1995; 

Christensen, 2021) 

I trinmodellens trin 6 introduceres Everett Rogers ”Model for diffusion of innovation” 

(Christensen, 2021). Modellen bruges til at analysere nye teknologiers potentiale i et givent 

samfund (Christensen, 2021). 

         Gruppen har til ønske at arbejde med de to første stadier ”Knowledge” og 

”Persuasion”. Dette er på baggrund af relevansen for denne undersøgende projektopgave. De 

sidste tre stadier omhandler nemlig hvordan en realistisk implementering, og vurderingen af 

denne implementering finder sted (Christensen, 2021). Hvilket gruppen ikke har 

tidsressourcer til at foretage. 

 

Figur 4.2  - Model for diffusion of innovation (Christensen, 2021). 
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I det første skridt ”Knowledge” redegøres der for bagvedliggende faktorer for den nye 

teknologi. Vi spørger os selv hvordan man har arbejdet indenfor teknologiens område førhen, 

samt hvilke normer og socioøkonomiske aspekter der findes på området (Christensen, 2021). 

         I det andet skridt ”Persuasion” analysere man hvilke muligheder og begrænsninger 

den nye teknologi skaber. Herefter kigger man også på hvorvidt teknologien kan prøves af, og 

hvordan disse prøver foretages (Christensen, 2021). Spørgsmål som disse, vil give gruppen 

mulighed for at holde opgaven indenfor et innovationsteoretisk synspunkt, og derved 

diskutere om mikroalgeproduktion har en reel plads i samfundet. 

4.5 Det semistrukturerede interview (Kvale, Brinkmann, 2009) 

Med udgangspunkt i interview metoden kaldet ”det semistrukturerede interview fra Steiner 

Kvale og Sven Brinkmann (2009), har gruppen udført to kvalitative interviews3 af eksperter 

indenfor algeproduktion. Det semistrukturerede interview har til formål at tage 

udgangspunkt i et givent emne, og derfra snakke frit omkring emnet. Denne metode er til 

gavn, særligt i interviews der har til hensigt at indsamle så meget viden som muligt. Da 

delingen af interviewprocessen medgiver en større chance for, at opnå både den viden som 

intervieweren er sat ud for at få, men også ny viden som eksperten kan dele. 

Yderligere sætter Kvale og Brinkmann (2009) fokus på begreberne objektivitet og 

validitet til, at beskrive det gode kvalitative interview. Objektiviteten sørger for, at 

intervieweren ikke har en given holdning til emnet der ville kunne begrænse udbyttet af 

interviewet. Validitet beskriver videre, at udelukkelsen af ledende spørgsmål, giver plads til 

at ekspertens udsagn bedre kan beskrive det undersøgte emne. Dermed viser man også en 

tillid til emnet man undersøger, og ser om projektets tese kan stå på egne ben. 

 

 

 
3 Kvalitative interviews beskriver interviews med eksperter indenfor et givent område.  
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5.0 Teori 

I det kommende afsnit vil gruppen præsentere to teorier kaldet “Teknologisk determinisme” 

af David Nye (2007) og “Multi-level modellen og teknologi innovation” af Geels (2004); Kemp 

& Loorbach (2006). Teorierne vil muliggøre projektets faglige og akademiske vinkler på 

gruppens problemformulering. Hertil vil gruppen holde de to teorier op mod de løbende svar 

der vil komme til arbejdsspørgsmålene, og til sidst konklusionen på problemformuleringen. 

Beskrivelserne af de enkelte teorier, samt hvad gruppen konkret har brugt dem til kommer i 

dette afsnit;  

5.1 Teknologisk determinisme  

Teknologisk determinisme er et moderne begreb redegjort af flere forskere såsom David Nye 

og Langdon Winner. Begrebet stammer dog fra Karl Marx’ ældre teorier omkring at definere 

samspillet mellem udviklingen af teknologier og samfundet (Marx, 1867). 

         Gruppens teoretiske belæg for undersøgelsen af mikroalger tager udgangspunkt i 

David Nye’s tekst ”Technology Matters” (2007). Teksten omhandler hvad teknologi er, og 

hvordan udviklingen af ny teknologi skaber nye løsninger på eksisterende 

samfundsproblemer. 

         Begrebet ”teknologisk determinisme” er centralt i tekstens kapitel 2, kaldet ”Does 

technology control us”(Nye, 2007). I kapitlet beskriver Nye (2007) hvordan teknologisk 

udvikling, fremmaner historiske tidsperioder. Den industrielle revolution bliver brugt som et 

eksempel, på hvordan nye teknologier gjorde det muligt at masseproducere produkter og 

understøtte flere teknologiske udbredelser som for eksempel bilen (Nye, 2007). Nye (2007) 

pointerer dog også at teknologisk udvikling ikke er den eneste faktor for en 

samfundsrevolution. Kulturelle og politiske faktorer er med til at forme de nye teknologiers 

brug, og er dermed også en del af afgørelsen for hvilke kurs et samfund er rettet (Nye, 2007). 

De nye maskiners fremgang under den industrielle revolution, redefinerede arbejderklassens 

opgaver, og dermed sociale status i samfundet. Dette førte til fagforeninger, og politiske tiltag 

der skulle sikre menneskets eksistens i det moderne teknologiske samfund (Nye, 2007). 

         Teknologisk determinisme kan altså ifølge Nye (2007) ikke stå alene som faktoren 

bagved udviklingen af et samfund. Teknologi er derimod en faktor, der i samspil med politiske 

og kulturelle faktorer bliver skabt til at løse forskellige samfundsmæssige problemer (Nye, 
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2007). Yderligere er det altså også kulturelle og sociale normer hos brugeren, der bestemmer 

hvordan en ny teknologi vil blive brugt i et samfund (Nye, 2007).  

 

         Gruppen vil holde projektets undersøgelse omkring mikroalgeproduktion via en 

fotobioreaktor, op mod David Nye’s teknologiske determinisme (2007). På baggrund af dette 

vil gruppen diskutere potentialet af mikroalger som en løsning til protein supplement i dansk 

landbrug, samt hvilke kulturelle, sociale og politiske normer der findes i det givne område.  

5.2 Multi-level modellen og sociotekniske systemer (Geels 

2004; Kemp & Loorbach 2006) 

Multi-level modellen beskriver hvordan der kan opstå nye teknologi innovationer inden for et 

givent felt(Geels, 2004). På modellen findes der 3 overordnede begreber som er vigtige at 

forstå; sociotechnical regime (sociotekniske regimer), technological niches (teknologiske 

nicher) og landscape developments (ændringer i omverden) (Geels, 2004).  

 Et socioteknisk regime opstår på baggrund af et system af aktører som danner et 

socioteknisk system. Dette system viser forholdet mellem forbrug og produktion (Geels 

2004;Kemp & Loorbach, 2006). Aktørerne i et socioteknisk system består blandt andet af 

kultur, brugerpraksis, regulering, teknisk viden og produktion. Det karakteristiske ved et 

socioteknisk system er at aktørerne som indgår i det, er med til at fastholde hinanden (Geels 

2004;Kemp & Loorbach, 2006). Dette kaldes sporafhængighed, og sociotekniske systemer er 

sporafhængige (Kemp & Loorbach, 2006).  

 Der dannes en governance struktur, som skubber teknologiudviklingen en særlig 

retning baseret på det sociotekniske system, og dets sporafhængighed (Kemp & Loorbach 

2006). Man beskriver dette som technological trajectories, eller teknologiske spor (Kemp & 

Loorbach 2006). 

Måden hvorpå aktørerne i sociotekniske systemer fastholder hinanden, er ved at 

deres basisfunktioner afhænger og påvirkes af de andre aktører i systemet. Dette betyder at 

hvis en aktørs basisfunktion ændres, så vil det sociotekniske system ikke kunne fungere. 

Yderligere skal nye aktører, som tilføjes til systemet, have basisfunktioner som passer til de 

andre aktører. (Geels, 2004). 
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Figur 5.1 - “windows of opportunity” (Geels, 2004). 

 Ifølge modellen, kan ændringer i omverden påvirke de sociotekniske regimer, og gøre 

det muligt for nye teknologier at få en plads i det sociotekniske system, dette kaldes også 

“windows of opportunity”(Geels, 2004). Disse ændringer kan være en række forskellige ting; 

politiske tiltag, ændring i diskurs i et samfund og miljøændringer. Dette er eksempler på nogle 

ændringer der kan skabe “windows of opportunity” (Geels, 2004). 

 Teknologiske nicher kan påvirke de sociotekniske systemer når det opstår et “window 

of opportunity”, og påvirke kursen af det teknologiske spor som det sociotekniske system 

følger(Geels, 2004). En teknologisk niche beskriver udviklingen af ny teknologi under særlige 

beskyttede forhold. Disse beskyttede forhold bliver ikke påvirket af sociotekniske regimer, 

hvilket gør det muligt for ny teknologi at opstå. For at de nye teknologier kan indføres skal det 

sociotekniske system tilpasses (Geels, 2004). 

Vi vil anvende teorien om multi-level modellen til at undersøge om mikroalger, 

produceret i en fotobioreaktor, kan få en plads i fødevareindustrien. Yderligere vil vi 

undersøge og diskutere hvilke ændringer i omverden som kan medføre at 

mikroalgeproduktion bliver en del af det teknologiske spor. 
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6.0 Alger og fotobioreaktorer 

6.1 Alger 

I dette afsnit er formålet at forklare hvad mikroalger er, for at give læseren en bedre forståelse 

af fremtidige afsnit om alger. Yderligere hvorfor det er et relevant forskningsemne. 

 

Armin Hallmann forklarer i sin artikel “Algae Biotechnology – Green Cell-Factories on 

the Rise”(2015), at der findes over 20.000 kendte algearter, og at alle verdens alger står for 

mellem 40% og 50% af den globale fotosyntese i verden. Dette betyder også at hele verdens 

algebestand bidrager en stor del til at modvirke drivhuseffekten, og yderligere er cirka 50% af 

den årlige biomasse på jorden produceret af alger (Hallmann, 2015).  

 

Ordet alge dækker, over alle de 20.000 identificerede arter, og hermed bliver det et bredt 

begreb (Hallman, 2015). For at specificere kan man anvende begreberne “mikro alge” og 

“makro alge”. Begrebet alge, går fra en af de mindste encellede organismer kaldet 

“Prasinophyte”, som har en diameter på omkring 1 mikrometer, til kæmpe tang, som kan blive 

op til 60 meter høj, og er den dominerende tang art i tangskove (Hallmann, 2015). 

 

Alger har en rolle i alle vandmiljø på hele jordkloden (Hallmann, 2015). Varierende typer 

algearter har en række forskellige egenskaber som har været nødvendige for at tilpasse sig til 

de forskellige havmiljø rundt omkring på jorden. Nogle alger har skulle tilpasse sig til arktiske 

have og andre til ekstreme temperaturer, varierende pH værdier og næringsmængder 

(Hallmann, 2015). Yderligere findes der også alger uden for verdens vandmiljø (Hallmann, 

2015). Der findes en grønalge som spredes via spore i luften, som sætter sig på både træer, 

sten, jord og andre overflader, som både kan være naturlige såvel som menneskeskabte 

(Hallmann, 2015).  

 

I Kentucky bruger de algen “Scenedesmus Acutus” i deres bioreaktor (Wilson et al., 2014). 

Denne alge art har vist sig at være god til at optage CO2 fra røggas. Den er robust, kan modstå 

skiftende pH værdier og er nem at høste (Wilson et al., 2014). Robustheden skyldes dens 
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hårde yderskal, som gør at den er god at bruge i en bioreaktor (Wilson et al 2014; Olsen, 

interview, 25 april 2022).  

 

Dog er anvendelsen af alger i landbruget stadig et relativt nyt felt og derfor kan det ikke vides 

om der findes alternativer til S. Acutus, som egner sig lige så godt, eller bedre til fødevarer 

eller biobrændsel. Netop fordi alger er så diverse kan det ikke vides. Dog menes det at 

anvendelsen af alger kan bidrage til større bæredygtighed inden for både landbrug og 

brændstof. (Olsen, interview, 25 april 2022; Mouritsen, L., interview, 28 april 2022).  

6.2 Bioreaktorer til algedyrkning 

I dette afsnit vil vi prøve at belyse nogle af de mest udbredte metoder til at kan gro alger på 

et kommercielt plan. Herunder findes der en række forskellige teknikker;  

Når alger skal dyrkes, anvendes en bioreaktor hvori der kan skabes et biologisk aktivt 

miljø, som gør det muligt at gro alger under kontrollerede forhold (Duan & Shi, 2014). Der er 

en række forskellige typer af bioreaktorer som anvendes til at dyrke alger (Duan & Shi, 2014). 

Overordnet falder de i 2 kategorier: Den første kategori dyrker algebiomasse i åbne bassiner, 

de er også kendt som “open pond systems” og eksempler på dem kan ses på bilag 1 (Hallman, 

2015). Den første type indenfor denne kategori kaldes en “raceway pond”. Her foregår 

dyrkningen i et lukket kredsløb, hvor et skovlhjul skaber strøm. Når algekulturen har kørt en 

hel omgang i bassinet, bliver det høstet lige bag dette skovlhjul. Skovlhjulet kører uafbrudt 

således det undgås at der ophober sig lag af alger på bunden af bassinet (Duan & Shi, 2014; 

Hallmann, 2015).  Den næste type af åbne bassiner, er det cirkulære bassin, hvor vandet bliver 

blandet af en rørepind som er monteret i midten af bassinet (Duan & Shi, 2014; Hallmann, 

2015). Den sidste type i denne kategori, er et passivt åbent bassin, hvor vandet ikke røres 

rundt. I dette bassin bliver produktionen af alger ikke maksimeret. (Duan & Shi, 2014; 

Hallmann, 2015). 

Den anden kategori af bioreaktorer kaldes fotobioreaktorer, eksempler kan ses på 

bilag 2 (Hallmann, 2015). Denne type af bioreaktorer er, i modsætning til det åbne bassin, et 

lukket system. Herved undgår man at der sker kontaminering i biomassen som produceres 

(Duan & Shi, 2014). Dette er netop et af de problemer som opstår når man anvender åbne 
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bassiner (Duan & Shi, 2014). Der findes mange forskellige typer af lukkede bioreaktorer til 

dyrkning af alger (Duan & Shi, 2014). Eksempler på lukkede bioreaktorer kan være: 

pladereaktorer, søjlereaktorer og rørreaktorer. Plade- og søjlereaktorer minder meget om 

hinanden, idet begge typer anvender bobler som stiger opad. Boblerne skaber en strøm inde 

i bioreaktoren, blander algerne og vandet og tilfører vandet luft (Duan & Shi, 2014; Hallmann 

2015). Rørreaktoren fungerer ved at man pumper vand og alger igennem rør, og efter at have 

været igennem rørene, høstes det (Duan & Shi, 2014). Yderligere anvendes en pumpe til at 

tilføre vandet luft. Det er også med til at blande algerne og gromediet bedre sammen (Duan 

& Shi, 2014).  

Begge af disse kategorier har fordele og ulemper knyttet til sig, dette sammenlignes i 

et skema (se bilag 3), fra artiklen af Duan & Shi (2014). Skemaet uddybes i dette afsnit; 

 Åbne bassiner kræver mere plads end en fotobioreaktorer (Duan & Shi, 2014). 

Yderligere producerer et åbent bassin meget spildevand, hvor imod en foto-bioreaktor kan 

genbruge vandet (Duan & Shi, 2014). I et åbent bassin afhænger udbyttet af vejret, men det 

kan dog dæmpes ved brug af en klimaskærm af plastik eller glas (Duan & Shi, 2014). Åbne 

bassiner er den simpleste type af de to overordnede kategorier, hvilket gør det en del billigere 

både at bygge og drive. Et åbent bassin er nemmere at rengøre end en fotobioreaktor. Ilt kan 

ophobes inde i fotobioreaktorens rør, hvilket gør at den bliver mindre effektiv. Derfor kræver 

det en gasudvekslings anordning, som kan fjerne ilten fra gromediet (Duan & Shi, 2014). 

Yderligere kan alger sætte sig fast på indersiden af rørene,  hvilket gør at lys har sværere ved 

at gennemtrænge rørene, som vil sænke effektiviteten af fotobioreaktoren (Duan & Shi, 

2014). 

Fotobioreaktorer er komplekse, hvilket gør dem dyrere i drift end åbne bassiner 

(Mouritsen, L., interview, 28 april 2022).  Her skal det dog tilføjes at kvaliteten af biomasse fra 

en fotobioreaktor generelt er højere, end det som dyrkes i et åbent bassin (Duan & Shi, 2014). 

Endvidere får man også en del mere udbytte pr. liter fra en fotobioreaktor (Duan & Shi, 2014).  

Det menes at de to kategorier ikke kan sammenlignes, da de to opfylder forskellige 

krav (Duan & Shi, 2014). Derfor menes det heller ikke at de to kategorier burde ses som 

konkurrenter, men i stedet forskellige løsninger med deres egne fordele og ulemper (Duan & 

Shi, 2014).  
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6.3 Røggas til dyrkning af alger 

En række forskere og ingeniører fra Kentucky University og James Madison University har 

designet en fotobioreaktor som bruger røggassen fra et kuldrevet kraftværk til at producere 

mikroalger (Wilson et al., 2014). Fotobioreaktoren er en type med vertikale cylindre hvori 

biomassen kultiveres. Strategien bag forsøget bygger på en del faktorer, heriblandt hvilken 

algeorganisme som bruges, vandets pH værdi, mængden af lys, kulstof- og 

næringsstofkoncentration og temperatur (Wilson et al., 2014).  

Algen de bruger hedder “scenedesmus” og bruges da den er robust og kan modstå 

varierende pH, samt at den er nem at høste (Wilson et al., 2014). Yderligere spiller pH værdien 

en særligt stor rolle da SOx4- og NOx5 gasser vil være til stede i gromediet. Begge de to typer 

af gas er syrlige og vil være med til at sænke vandets pH-værdi. Det er særligt vigtigt at 

mængden af SOx gas kontrolleres, da det kan omdanne sig til svovlsyrling “H2SO3” og 

svovlsyren “H2SO4” når SOx gasser opløses i vand (Wilson et al., 2014). Derfor reguleres 

indtaget af røggassen ud fra vandets pH værdi (Wilson et al., 2014). Dette træder særligt i 

kraft da kulkraftværket anvender kul som har et højt svovlniveau (Wilson et al., 2014). 

Anvendelsen af røggas bidrager også til at regulere O2 niveauet i fotobioreaktoren. 

Under forsøget er der lavet målinger på niveauet af O2 i tankene som undervejs reguleres af 

N26 (Wilson et al., 2014). Der er lavet en graf med en sammenligning af O2-niveauet og pH-

værdien (bilag 4), og det er tydeligt at se at O2-niveauet påvirkes mest i løbet af dagtimerne 

sammen med pH-værdien. 

Til sidst er det vigtigt at koncentrationen af biomasse i bioreaktoren ikke bliver for stor 

og dermed skærmer sollys fra de algeceller som er i midten af bioreaktorens rør (Wilson et 

al., 2014). Her er det vigtigt at der høstes ofte og at koncentrationen af alger fortyndes, da 

man ellers ville opleve et tab på effektivitet i bioreaktoren (Wilson et al., 2014). 

Anvendelsen af røggas til dyrkning af algebiomasse, er i første omgang 

hensigtsmæssig på grund af følgende årsager; Den første årsag er at udledningen af CO2 og 

 
4 Svovloxid 
5 Nitrogenoxid 
6 Nitrogen 
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andre gasser fra kraftværket vil mindskes. Den anden årsag er at røggassen som anvendes, er 

billigere end kunstig tilførsel af CO2 (Wilson et al., 2014). 

Der findes også en række udfordringer som er gældende både for fotobioreaktorer, 

som gør brug af røggas, samt for generelle fotobioreaktorer. Den første udfordring er at 

opsætningen af en fotobioreaktor kræver stor økonomisk investering, samt at driften også 

kræver både tid og penge. (Duan & Shi 2014; Wilson et al. 2014). 

En anden udfordring er at der kan ophobe sig tungmetaller i biomassen når man 

anvender røggas som CO2 kilde til algedyrkning (Wilson et al. 2014). Dette er ikke et problem 

hvis algerne skal anvendes til at lave biobrændsel, men er et problem hvis de skal anvendes 

til fødevarer (Wilson et al. 2014). Dog er det ikke tilføjelsen af CO2 til algekulturen der er 

problemet, men derimod overskydende stoffer fra røggassen som er skyld i tilføjelsen af 

tungmetaller i biomassen. Dermed kan fotobioreaktoren anvendes til fødevareproduktion, 

hvis der ikke tilføres røggas (Wilson et al. 2014). Malene Olsen (interview, 25 april 2022) 

fortæller at dyrkelsen af mikroalger i en fotobioreaktor hvor der ikke tilføres røggas, men 

biogas, kan bruges til produktion af proteinsupplement.  

Den sidste og måske også vigtigste udfordring er at markedet for alger til brug som 

enten biobrændsel eller fødevarer ikke er særligt stort (Wilson et al. 2014). Hvis 

efterspørgslen for alger stiger, vil det også skabe et incitament for at forske mere inden for 

dyrkningen af alger (Wilson et al. 2014).  

 

7.0 Fotobioreaktorens indre mekanismer og 

processer  

I dette afsnit har gruppen taget udgangspunkt i en fotobioreaktor nær et kulkraftværk i 

Kentucky, USA (Wilson et al., 2014). Trin 1 vil her redegøre og analysere hvilke tekniske 

komponenter en algeproduktion som denne består af.  

 



1 juni 2022   
 

  25 

 

Figur 7.1 - Plantegning af fotobioreaktor i Kentucky (Wilson et al., 2014)  

 

1. Main Process Tank (1) 

En vandtank som kan rumme 19.000 liter, dette er anlæggets hoved tank. Tanken indeholder 

størstedelen af anlæggets vandbestand. Den benyttes til at tilfører algearter og 

næringsstoffer til anlægget (Wilson et al. 2014). 

 

2. Probe housing (2) 

Foto-bioreaktorens indhold løber direkte fra hovedtanken (1) til probe housingen. Probe 

housingen monitorer anlægget. Der er måleenheder for: Opløst O2, opløst CO2, temperatur 

og pH (Wilson et al. 2014). 

pH: Når pH værdien når over pH 7,0 så fodres phototubesne(6) med CO2, for at stabilisere pH 

værdien. Den anvendte CO2 kilde er røggas fra kraftværket (Wilson et al. 2014). 

O2: Årsagen til at opløst O2 monitoreres er fordi det kan forstyrre fotosyntesen i 

phototubesne (6). For at sænke niveauet af opløst O2 kan nitrogen tilføres hovedtanken (1) 

(Wilson et al. 2014). 

CO2: I forbindelse der tilføres røggas til anlægget, falder vandets pH værdi. Når pH-værdien 

rammer mellem 6,5-6,25 stopper tilførslen af røggas indtil pH værdien overstiger 7,0. Dette 

kan også ses på grafen i bilag 5 (Wilson et al. 2014). 
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Temperatur: Temperaturen monitoreres og anvendes til at analysere algepopulations vækst, 

under forskellige temperatur forhold. Disse undersøgelser konkluderer at væksten af 

algepopulation falder væsentligt, ved temperatur under 10 grader. Temperaturen i 

fotobioreaktoren påvirkes ikke, den monitorers blot for videnskabelige formål (Wilson et al. 

2014). 

 

3. Process pump (3) 

Denne pumpe sidder efter probe housingen (2). Fotobioreaktoren fungere som et lukket 

system loop. Process pumpens funktion er at pumpe reaktorens indhold rundt i loopet. 

Pumpen leder ud til to ventiler, hvor vand tilførslen kan reguleres (Wilson et al. 2014). Vandet 

kan enten løbe mod phototubesne (6), eller ind i bypass loopet (4). 

 

4. Bypass loop (4) 

Denne komponent er til for at sikre at vandet altid har et sted at løbe hen. Hvis det rørene 

som hører til phototubesne (6) er fyldte, så sørger bypass loopet for at vandet løber tilbage i 

hovedtanken (1) (Wilson et al. 2014). 

 

5. Feed manifold (5) 

En manifold som indeholder en pumpe, manifolden sikrer lige tilførsel af fotobioreaktorens 

indhold til de 10 rækker af phototubes (6). Vandet pumpes igennem phototubesne (6) med 

16 cm/s, således det tager væsken omkring 13 minutter at løbe igennem de fotoaktive 

phototubes (6) (Wilson et al. 2014). Det vil sige at efter cirka 13 minutter er al væsken totalt 

erstattet i phototubesne (6). 

 

6. Phototube array (6) 

I denne del af fotobioreaktoren, bliver mikroalgerne udsat for solstråling. Phototube arrayet 

består af 10 parallelle strømningsveje hver med 51 gennemsigtige PET-plastikrør som har en 

diameter på 8,9 centimeter og en længde på 244 cm (Wilson et al. 2014). Yderligere er de 

gennemsigtige PET7 plastikrør sat sammen med 40 PVC8 rør med en diameter på 7,5 cm. Hver 

strømningsvej følger et slangemønster og har en lineær længde på 18.3 meter (bilag 6). 

 
7 polyethylene terephthalate 
8 polyvinyl chloride 
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Phototube arrayet, står oven på et betonfundament som er hældt på et grus dræn (bilag 7) 

som fører til et fransk afløb (bilag 7) med en geomembran under, så lækager kan blive 

indsamlet (Wilson et al. 2014).  

 

7. Return manifold (7) 

En manifold som sidder for enden af fototubesne (6). Denne manifold indeholder en ventil for 

enden af hver tube, som regulerer gennemstrømningen af fotobioreaktorens indhold. 

Ventilernes funktion er at sikre at fotobioreaktorens indhold, løber igennem hver individuelle 

tube med samme hastighed (Wilson et al. 2014). 

 

8. Harvest port (8) 

En port som frafører en specifik mængde af fotobioreaktorens indhold. Cyklusen for 

fraførelsen blev gennemført efter behov, for at vedligeholde algekulturens massefylde. Den 

del som fraføres sendes til høst tanken (13), resterende indhold sendes til eduction/gas 

entrainment (9) og fortsætter i anlæggets cyklus (Wilson et al. 2014). 

 

9. Eduction/gas entrainment (9) 

En anordning som sidder før hovedtanken (1). Denne anordning, sidder imellem hovedtanken 

(1) og fototubesne (6), og sørger for at røggassen, og dermed CO2, bliver optaget i væsken 

som løber tilbage til hovedtanken (1) fra fototubesne (6) (Wilson et al. 2014).  

 

10. Head space circulation (10) 

Når pH-værdien i systemet bliver for lav, stopper tilførslen af røggas (11) fra kraftværket, og 

der åbnes en ventil som lader overskydende røggas fra hovedtanken (1) løbe tilbage i gas 

entrainment anordningen (9) (Wilson et al. 2014). Der er en sidste ventil som kan lukke gas 

ud hvis trykket i systemet bliver for højt (Wilson et al. 2014). 

 

11. CO2 addition (11) 

Et trykventil siddende ved udmundingen af røggaskilden. Tilfører røggas til head space 

circulation (10) komponenten. Trykventilen tilfører røggas skulle pH værdien overstiger 7.0, 

holder derved fotobioreaktorens indhold på den optimale pH værdi for algevækst (Wilson et 

al. 2014). 
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12. Process return to tank (12) 

Dette er røret som fører væsken med optaget røggas fra gas entrainment anordningen (9) 

tilbage til hovedtanken (1) (Wilson et al. 2014). 

 

13. Harvest tank (13) 

Høst tanken har en volume på 5900L og er cylinderformet med en konusformet bund. Der 

tilføres normalvis 4000L af algekulturen, hvorefter der tilsættes flokkuleringsmiddel9 som får 

algerne til at hænge sammen og blive til flager, herefter sedimenterer i den konus formede 

bund (Wilson et al. 2014). Det tager mellem 4-8 timer, hvorefter biomassen løber fra bunden 

af tanken. Den tilbageblivende væske også kendt som supernat (14) tilføres rent vand og 

flyder videre til UV sterilization (15) og sidst tilbage i hovedtanken (1) (Wilson et al. 2014). 

 

14. Supernate/ Nutrient Retur (14) 

Dette er en process der sker i høst tanken (13). Under denne proces sedimenterer algerne og 

bliver til bundfald, det tilbageblivende væske er kendt som supernat. Supernat er væske 

bestående af vand, røggas og overskydende næringsstoffer (Wilson et al. 2014). Dette 

overskud føres gennem UV sterilization (15) og dernæst tilbage i hovedtanken for at blive 

genbrugt i cyklussen. Formålet ved dette er at minimere vandforbruget og genbruge 

overskydende næringsstoffer (Wilson et al. 2014). 

 

15. UV sterilization (15) 

Inden vandet tilføres fotobioreaktoren bliver det UV steriliseret, dette er for at mindske 

kontamineringen af systemet og biomassen (Wilson et al. 2014). Yderligere bliver det 

genbrugte vand fra høsttanken (13) ført gennem en UV sterilisator, således der mindskes 

kontaminering (Wilson et al. 2014).  

 

16. Concentrated biomass removal (16) 

Efter biomassen er blevet tømt fra høst tanken (13) føres det til et vandret gravitationsfilter 

hvor biomassen tørres af solen og det overskydende vand bliver filtreret fra og føres tilbage 

 
9 kationisk polyakrylamid flokkuleringsmiddel 
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til systemet hvor det bliver UV steriliseret (15) (Wilson et al. 2014). Hvis biomassen ikke er 

tørt nok, bages det i en ovn på 100 grader celsius, for at opnå den rette tørhed (Wilson et al. 

2014). 

  

8.0 Analytisk gennemgang af mikroalgeproduktion 

8.1 Elementerne bag en mikroalgeproduktion. 

 

For bedre at forstå hvad en teknologi som en fotobioreaktor er, må vi først forstå hvilke 

elementer der ligger bagved teknologien. Dette delafsnit vil derfor analysere 

fotobioreaktoren fra Kentucky, USA (Wilson et al. 2014) igennem “Teknologiens fire 

elementer” (Müller, Remmen, Christensen, 1986).  

 

Vi kigger her på elementet “Viden” hvori det bliver beskrevet i rapporten “CO2 recycling using 

microalgae for the production of fuels” (Wilson et al. 2014), hvordan forskerne har foretaget 

undersøgelser med forskellige tilsætningsvariationer af lys, nærringstoffer og kuldioxid på 

mikroalgen “Scendesmus Acutus". Derudover argumenterer Wilson et al. (2014) kort for 

fordelene ved brugen af et lukket system. Dette er på baggrund af den effektive brug af CO2, 

som en fotobioreaktor udviser (Wilson et al., 2014). Viden omkring alger, og forskellige 

produktions muligheder må altså være aktuelt for at starte en algeproduktion.  

 

I elementet “Organisation” kigger vi på, hvilke organisatoriske elementer der tager 

sted i fotobioreaktoren i Kentucky, USA (Wilson et al. 2014). I samme rapport ser vi også 

hvordan et samarbejde mellem flere afdelinger fra “Kentucky University”, og én afdeling fra 

James Madison University har arbejdet sammen af udviklingen af fotobioreaktoren. 

Yderligere kan det også antages at en aftale imellem universiteterne og kulværket er blevet 

indgået. Det vises også hvordan elementet “Organisation” er en primær faktor for en ny 

innovationssuccesrate igennem interviewet med Olsen (25 april 2022)10 . I Interviewet 

 
10 Malene Fog Lihme Olsen, Seniorspecialist, Bioressourcer 
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forklarer Olsen (25 april 2022) hvordan projektet kaldet “ReMapp”11 også er et samarbejde 

på tværs af universiteter, institutter og firmaer. For at projektet lykkedes imellem de mange 

deltagere, kan det altså antages at god organisation skal finde sted. 

 

Som beskrevet i semesterbindingen er elementet “Teknik” forklaret i det forrige afsnit 

kaldet “Fotobioreaktorens indre mekanismer og processer”. Derfor er det sidste element 

“Produkt”, hvor produktet i dette tilfælde er biobrændsel (Wilson et al. 2014). I Wilson et. Al 

(2014) beskrives det at prisen på produktionen af biobrændslen vil afhænge af, hvor stort et 

omfang af produktet der sælges. Hertil kan vi bruge interviewet med L. Mouritsen (28 april 

2022)12, hvor i hun forklarer, hvordan situationen omkring alger lige nu kan ses som 

dilemmaet ”hønen og ægget, hvem kom først”; Skal forbrugeren være villig til at 

eksperimentere med biobrændsel, eller er det udbyderens arbejde at få produktionen 

strømlinet nok, til at kunne konkurrere med de fossile brændstoffer. 

 

Ud fra “Teknologiens fire elementer” (Müller 1986) kan det altså konkluderes at der 

er flere forskellige perspektiver af hvordan en fotobioreaktor opererer. Der skal 

“organisatoriske” krafter til at få flere forskellige “videns elementer” på plads, så man i sidste 

ende kan skabe et “produkt”, som biobrændsel fra en fotobioreaktor. Ud fra Wilson et al.’s 

(2014) rapport, kan det også konkluderes at disse principper ville være gældene for en 

fotobioreaktor med henblik på at producere protein.  

 

8.2 Mikro-algeproduktion i samspil med dansk landbrug i 

henhold til “model for diffussion of innovation” (Rogers, 1995).  

På baggrund af analysen via “Teknologiens fire elementer” (Müller, Remmen, Christensen, 

1986) af mikro-algeproduktionen i Kentucky, USA (Wilson et al., 2004) kan vi tage et kig på 

hvordan selvsamme produktion ville se ud i Danmark. Hertil bruger vi “Model for diffusion of 

 
11 https://www.teknologisk.dk/projekter/projekt-remapp-marker-med-mikroalger-skaber-fremtidens-
baeredygtige-protein/40041 - Forskningsprojekt af mikro alger til protein 
 
 
12 Leder for forskning på kattegatcentret, og co-founder af AlgeCenter Danmark. 

 

https://www.teknologisk.dk/projekter/projekt-remapp-marker-med-mikroalger-skaber-fremtidens-baeredygtige-protein/40041
https://www.teknologisk.dk/projekter/projekt-remapp-marker-med-mikroalger-skaber-fremtidens-baeredygtige-protein/40041
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innovation” (Rogers, 1995) til at analysere hvilke succeskriterier der ligger forud for en dansk 

mikro-algeproduktion. Som beskrevet i semesterbindingen analyserer vi kun de to første 

skridt, samt “prior conditions” (forhenværende operationer) på baggrund af hvad gruppen 

ser relevant.    

 

Modellen ser således ud;  

 

 

Figur 8.1  - Model for diffusion of innovation (Christensen, 2021). 

 

8.2.1 Forhenværende operationer  

Mikro-algeproduktionen er stadig under konstant udvikling, og de første eksempler vi 

ser i Danmark, er stadig ikke af kommerciel størrelse (Olsen, interview, 25 april 2022). Vi kan 

dog kigge på landbrugets nuværende praksisser. Som redegjort, er en ændring i landbrugets 

negative påvirkning på klimakrisen nødvendig. I dag er landbruget stadig afhængig af 

sojaimporten, hvilket ikke er en bæredygtigt praksis (Holmstrup et al., 2018). Derfor er 

mikroalgeproduktion i dette projekt blevet undersøgt som en løsning til landbruget. I følge 

artiklen “Mekaniseringen i dansk landbrug 1845-1920" (Søndergaard, 2004) er udviklingen af 

landbruget kommet på baggrund af teknologiske innovationer, hvor i den primære faktor har 

været økonomiske fordele. Dette skal derfor medtænkes, når der kigges på hvilke kriterier 

der skal danne baggrund for mikroalgeproduktion til dansk landbrug.  
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8.2.2 Knowledge  

Nu har gruppen kigget på de forhenværende operationer, og på baggrund af dette kan der 

forsættes til næste skridt kaldet “Knowledge”, og dermed “Characteristics of the decision 

making unit”, altså hvad karakteriserer vores målgruppe;  

 

1. Socioøkonomiske karistika 

“Landmændene” er den sektor, der skal købe mikroalgerne som protein supplement 

til deres avlsdyrs føde. Landmændene er altså den primærer målgruppe der ifølge Dansk 

statistik (Nørtoft, 2019) tjener omtrent det samme som de gennemsnitlige lønmodtagere i 

andre sektorer. Artiklen beskriver yderligere hvordan landmændenes gennemsnitlige 

indkomst er mere svingende fra år til år, end hvad andre sektorer oplever (Nørtoft 2019). 

Yderligere er klimasving, politiske tiltag og kulturelle vaner også faktorer der kan påvirke 

landmandens indkomst. Landmanden er derfor mere udsat for en svingende indkomst end de 

typiske lønmodtagere fra andre sektorer.  

 

2. Personlige variabler  

Landmandens arbejde er kategoriserede af en gennemsnitligt længere arbejdsuge end 

i andre sektorer. Passion for landbrug, er i følge en udtalelse fra Kaj Aage Højgaard, formand 

for Danske Landbrugsskoler, nødvendigt for at arbejde som landmand (Lilmoes, 2015). 

Yderligere er det at arbejde med landbrug, i følge Højgaard en livsstil, hvor i interesser og 

hobbyer flyder sammen med arbejdet (Lilmoes 2015). Hertil kan man altså konkludere at den 

typiske landmands omgangskreds vil være med andre landmænd som har fælles interesser.  

 

3. Kommunikations mønstre  

Landmanden er en del af en lang fødevarer kæde, og er derfor repræsenteret af 

interesseorganisationer såsom “Landbrug og fødevarer”, forkortet “LF”(https://lf.dk/). 

Politiske beslutninger kan skabe markante ændringer i landmandens arbejde, og det er derfor 

vigtigt at landmanden, igennem organisationer som “LF”, kommunikere sine behov tydeligt. 

Derved vil landmandens interesser blive varetaget.  

 

https://lf.dk/
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På baggrund af skridtet “Knowledge” har gruppen anskaffet sig viden nok, til at gå 

videre med næste skridt kaldet “Persuasion”. Dette skridt vil analysere, hvor stor en grad 

algeproduktion ville kunne inkorporeres i dansk landbrug, og dermed fødevarekæden.  

 

8.2.3 Persuasion  

1. Relative fordele og ulemper: 

Algeproduktionens overordnede fordel er det bæredygtige aspekt som teknologien udbyder. 

Yderligere vil produktet sandsynligvis blive billigere end den nuværende import af soja, da 

algerne kan produceres i landmandens lokalområde. Algeproduktion er dog ikke af stor nok 

størrelse til at kunne producere alger på et kommercielt niveau, hvilket er en stor ulempe 

(Olsen, interview, 25 april 2022).  

 

2. Kan algeproduktion integreres i landbruget?  

På nuværende tidspunkt bliver soja importeret og købt af danske landmænd (Holmstrup et 

al. 2018), hvilket en ny algeproduktion i lokalområderne ville konkurrere med. En fordel ved 

at have produktionen i lokalområdet er at transporten bespares. Derudover vil en ny 

produktionen i lokalområdet skabe arbejde, og er dermed vil ikke kun være bedre for miljøet, 

men også for den danske økonomi. Faktorer såsom disse, vil sandsynligvis gøre 

algeproduktion mere attraktiv for både politikere og landmænd, og er derfor i stor grad muligt 

at integrere i landbruget.  

 

3. Kompleksitet: 

Mikroalger og fotobioreaktorer er i den grad komplicerede, og er på nuværende tidspunkt 

reserveret til forskere og ingeniører (Wilson et al. 2014). Det er først og fremmest dyrt at 

bygge en kommerciel fotobioreaktor (Mouritsen, L., interview, 28 april 2022) og skal derefter 

vedligeholdes. Dog er processen i fotobioreaktoren i delvist automatiseret, hvilket 

simplificerer arbejdet (Wilson et al., 2014). Installationen er derfor den komplekse del når det 

gælder dyrkning af mikroalger. Derefter vil produktionen operere automatisk, kun med 

pauser af manuel vedligeholdelse (Duan & Shi, 2014). 

  

4. Hvilke muligheder er der for afprøvningen af en algeproduktion? 



1 juni 2022   
 

  34 

Som Olsen (Interview, 25 april 2022) fortæller, er ReMapp projektet13 i gang med at afprøve 

en mindre algeproduktion, nær en biogas producent i Brande. Projektet er stadig i en 

eksperimenterende fase, og vil derfor kræve tid, penge og ekspertviden før en kommerciel 

produktion vil ses i Danmark (Olsen, interview, 25 april 2022).  

 

5. Observation: 

Hvis algeproduktion skal findes sted i (Olsen, interview, 25 april 2022) Danmark, kræver det 

at landmanden vil købe produktet. Som nævnt, er den økonomiske faktor størst. Yderligere 

er “Observability” (observerbarheden) en mindre faktor men stadig vigtig. I denne 

forbindelse; om en algeproduktion optræder fysisk i dansk landbrug. I Kentucky, USA har man 

bygget en fotobioreaktor med vertikale rør (Wilson et al. 2014). På denne måde sparer man 

plads, mens man samtidig markere at her findes en algeproduktion. En tendens med nye 

innovationer kan antages ud fra “S-kurven” (Rogers, 1995; Christensen, 2021, Bilag 8); hvor i 

desto mere tid et nyt produkt er på markedet, desto flere forbrugere vil købe det. Dog er det 

essentielt at 10-30% af ens målgruppe køber sig ind tidligt, for ellers vil teknologien ikke blive 

udbredt (Rogers, 1995; Christensen, 2021, Bilag 8). Det samme gælder derfor for 

algeproduktion, der kun kan lykkes, hvis den enkelte landmand er tilfreds med produktet, og 

fortæller det videre til andre landmænd (Christensen, 2021).  

 

For at opsummere “Model for diffusion of innovation” (Rogers 1995; Christensen, 

2021), kan gruppen konkludere, hvilke forhenværende praksisser der har været en del af 

produktionen af proteinsupplement. Efterfulgt af den viden man skal have, for at kunne 

producere og sælge alger til landmænd. Endvidere, hvilke kriterier en algeproduktion har, og 

skal have, for at kunne integreres i det danske landbrug. 

 

 

 
13 https://www.teknologisk.dk/projekter/projekt-remapp-marker-med-mikroalger-skaber-fremtidens-
baeredygtige-protein/40041  

https://www.teknologisk.dk/projekter/projekt-remapp-marker-med-mikroalger-skaber-fremtidens-baeredygtige-protein/40041
https://www.teknologisk.dk/projekter/projekt-remapp-marker-med-mikroalger-skaber-fremtidens-baeredygtige-protein/40041
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9.0 Hvordan ser fremtiden ud for mikroalger i 

Danmark? 

 

På baggrund af de analytiske gennemgange af både algeproduktionen i Kentucky, USA (Wilson 

et al. 2014), og Teknologisk Instituts algeproduktion i Taastrup, vil dette afsnit diskutere hvilke 

effekter produktionen af mikroalger vil have på det danske landbrug og -samfund. Yderligere 

vil afsnittet tage udgangspunkt i teorierne “Teknologisk determinisme” (Nye, 2007) og “Multi-

level modellen og sporafhængighed” (Geels, 2004; Kemp & Loorbach, 2006).  

9.1 Er mikroalgeproduktion deterministisk?  

 

I dette afsnit vil gruppen diskutere hvordan mikroalgeproduktion i det danske landbrug passer 

ind i Davids Nye’s teori om teknologisk determinisme (2007).   

I følge Olsen (interview, 25 april 2022) har mikroalgen kaldet ”Scenedesmus Acutus” 

et stort potentiale til at konkurrere mod sojaindustrien som den primære kilde af 

proteinsupplement i avlsdyrs foder. Dog mener Olsen (interview, 25 april 2022) også at 

økonomiske og politiske kriterier, skal være mere hensynsfulde overfor algeproduktion, hvis 

den for alvor skal udkonkurrere sojaindustrien. Hertil kan vi trække tråde til Nye‘s (2007) 

overbevisning om at teknologier, såsom fotobioreaktorer, ikke kan ændre samfundsvaner 

alene. Derimod har teknologien brug for kulturelle, økonomiske og politiske tiltag. Til det 

fortæller Olsen (interview, 25 april 2022) at soja importen er meget billig, og at der derfor skal 

indføres flere politiske tiltag. dette skalincitere landmanden til at købe alger frem for soja. 

Som nævnt i afsnit 8.2, har ReMapp’s fotobioreaktor en fordel, da projektet kan 

inkorporeres i den eksisterende biogasindustri, og dermed indgå i en cirkulær bioøkonomi. I 

følge “The Circular Economy” (Sillanpää et al., 2019) er det afgørende for klimakrisen at 

nytænke måden vi producerer og forbruger på. Vi skal gå fra en lineær økonomi, til en cirkulær 

økonomi. Med det menes der at produktioner skal kunne genbruge og understøtte hinanden. 

Yderligere skal forbrugskulturen ændres til en mere ansvarlig, og dermed bæredygtig, retning. 

Hertil mener Olsen (Interview, 25. april, 2022) at algeproduktion er fordelagtig for det danske 

landbrug, da produktionen ville understøtte landbrugets gylleproblem (Holmstrup et al., 

2018). Efter at gyllen fra landbruget bliver brugt til biogas, er der stadig nitrat tilovers, hvilket 
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alger kan optage som næringsstof (Olsen, interview, 25 april 2022). Nature Energy er 

lokaliseret i et husdyrsintenst område hvor gyllen produceres, hvilket sikrer en optimal proces 

(https://nature-energy.com/da/biogasanlaeg-danmark/nature-energy-holsted ¶Nature 

Energy Holsted). Algeproduktionen vil være lokaliseret ved siden af biogasproducenterne, og 

dermed have den geografiske fordel at være tæt på landmændene, som skal købe 

algeproteinen. Dermed vil transporten af algerne ikke være særligt stor og der spares CO2.  

 

Selvom der er mange fordele ved mikroalgeproduktion, via en fotobioreaktor, er der 

stadig problemer der skal løses (Olsen, interview, 25 april 2022). Olsen (interview, 25 april 

2022) redegøre for, at biologien er holdbar, men at teknologien til rådighed, stadig ikke er på 

et højt nok niveau. Hertil ser vi igen Nye’s teknologiske determinisme (2007), hvor i 

teknologien ikke kan stå alene, men derimod mangler nogle samfundselementer, der skal 

incitere til teknologiens udvikling.  

 

David Nye’s Teknologiske determinisme (2007) kan altså ses, i den konstant 

udviklende algeproduktion. Dette træder i kraft da Olsen (interview, 25 april 2022) mener at 

der stadig mangler teknologiske kompetencer til skabelsen af en optimal algeproduktion. 

Ifølge teknologisk determinisme (Nye, 2007) er økonomi, politik og kultur også vigtige. Hertil 

mener Olsen (interview, 25 april 2022) at disse faktorer også mangler, for at kunne skabe 

konkurrencedygtigt protein supplement i form af alger. 

9.2. Sporafhængighed inden for det danske landbrug. 

For at vi kan undersøge om mikroalger kan blive en del af avlsdyrenes foder, skal vi først kigge 

på hvilke aktører som befinder sig i det sociotekniske system, der ligger omkring produktionen 

af proteinholdigt foder til avlsdyr. Alle de aktører som er i det sociotekniske system er med til 

at fastholde sojaproduktionen i Sydamerika. 

En væsentlig aktør er den nuværende produktion af soja, som primært foregår i 

Sydamerika (Holmstrup et al., 2018). Denne soja skal importeres til Danmark, og er danske 

avlsdyrs nuværende proteinkilde. Man kan formode at en af grundene til at sojaen importeres 

fra Sydamerika er fordi det er billigere end hvis det skulle dyrkes i Danmark. Yderligere gror 

sojabønner optimalt omkring 21oC     (https://www.kellogggarden.com/blog/gardening/the-

https://nature-energy.com/da/biogasanlaeg-danmark/nature-energy-holsted
https://www.kellogggarden.com/blog/gardening/the-best-way-to-plant-soybeans/
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best-way-to-plant-soybeans/ ¶Temperature). Dette vil sige at soja kun kan gro om sommeren 

i Danmark. Hvis vi kun kunne gro sojabønner om sommeren, ville det betyde at avlsdyr skal 

have deres protein et andet sted fra resten af året. Samtidig bliver 60% af Danmarks areal 

allerede brugt til landbrug (Holmstrup et al., 2018). Sojamarker i Sydamerika, hvor der gros 

soja til dansk import, svarer til et område næsten på størrelse med Sjælland (7053,65 km2), 

Bornholm (513,72 km2) og Falster (589,12 km2) tilsammen. (Holmstrup et al., 2018; Danmarks 

statistik, 2017b). Der er altså et pladsproblem, hvis der skal dyrkes soja i Danmark. Endvidere, 

skal man tage i betragtning at sojaen ikke ville gro hele året, eller under optimale forhold i 

Danmark. Det ville være uhensigtsmæssigt at rydde store dele af den danske natur for at 

dyrke soja om sommeren i Danmark, og ville det sandsynligvis også have store omkostninger, 

både økonomisk og miljømæssigt.  

Hvis der ikke importeres soja, eller andet proteinholdigt foder til avlsdyr, kan det 

medføre en mindre kødproduktion i Danmark, fordi der ikke vil være nok foder. Dette vil 

betyde at den danske eksport af kød ville falde. Eksporten af kød er en anden vigtig aktør, da 

svinekød alene står for 18% af den danske eksport ifølge “Dansk Planteværn” 

(https://www.plantevaern.dk/dansk-plantevaerns-holdninger/det-mener-dansk-

plantevaern/landbrugets-rolle/  ¶ Eksportindtægter på 162 mia. Kr.). Det er tydeligt at 

eksporten af kød har en betydning for den danske økonomi, og derfor er det vigtigt at de 

danske avlsdyr får det foder de skal bruge. Dette vil sige at hvis man stopper importen af soja 

fra Sydamerika, eller sænker den, vil det have store konsekvenser for den den danske 

økonomi. For at opretholde den danske eksport af kød, skal alternative og mere bæredygtige 

løsninger udkonkurrere sojaimporten.  

Prisen af kødet er en anden relevant aktør. Hvis mængden af avlsdyr som produceres, 

falder på grund af manglende foder, vil det påvirke priserne af kød og andre animalske 

produkter. Priserne vil sandsynligvis stige, eftersom efterspørgslen af kød ville være den 

samme, men udbuddet af kød ville være mindre. Et mindre udbud vil yderligere betyde at 

man skal tage et valg om kødet skal eksporteres, eller om det skal sælges i Danmark. Det kan 

endvidere diskuteres om andre lande ville være interesserede i dansk kød, eller om de ville 

finde en anden udbyder.  

https://www.kellogggarden.com/blog/gardening/the-best-way-to-plant-soybeans/
https://www.plantevaern.dk/dansk-plantevaerns-holdninger/det-mener-dansk-plantevaern/landbrugets-rolle/
https://www.plantevaern.dk/dansk-plantevaerns-holdninger/det-mener-dansk-plantevaern/landbrugets-rolle/
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Diskursen i samfundet er også en aktør som spiller en rolle i den danske 

landbrugsindustri, og der kan argumenteres for, at denne aktør er todelt. Den første del 

“danske madvaner” er med til at fastholde sojaimporten. Den anden del af samfundets 

diskurs, omkring “bæredygtighed”, er med til at sætte alternativer, til soja, på dagsordenen.  

Ifølge “De nationale kostundersøgelser 2011-2013" (DTU fødevareinstitut, 2015), 

ligger gennemsnittet af årligt kødindtag på 51,8 kg pr år i aldersgruppen 4-75 år. Det er 

svarende til 141,9 g kød pr dag. Ifølge madpyramiden skal man maksimalt spise 50 gram kød 

og indmad eller 50 gram fjerkræ dagligt (https://madpyramiden.dk/brug-

pyramiden/madpyramidens-3-lag/toppen/koed-og-indmad/ ¶ Hvor meget kød bør jeg maks. 

Spise?; https://madpyramiden.dk/brug-pyramiden/madpyramidens-3-lag/toppen/fjerkrae/ 

¶ Hvor meget kylling, and, kalkun og andet fjerkræ skal jeg spise?). Den gennemsnitlige 

danskers kødindtag er altså over den anbefalede mængde. Ud fra dette kan man argumentere 

for at vi spiser meget kød i Danmark. Den danske befolknings madvaner fastholder hermed 

den danske kødindustri, og derfor også det foder som avlsdyrene indtager.  

9.2.1 Ændringer i omverdenen. 

Den anden del af diskursen i samfundet er, at der i de seneste år er kommet større fokus på 

bæredygtigheds aspektet, og at vi blandt andet skal bevæge os mod en så CO2 neutral 

kødproduktion som muligt. 

Denne diskurs omkring bæredygtighed, kan være med til at skabe et incitament til at 

forske inden for alternative metoder af fødevareproduktion. Bæredygtighedsdiskursen i 

samfundet er en af de ændringer i omverden, som kan være med til at bryde det teknologiske 

spor, som findes inden for landbruget. En af de mest relevante ændringer i omverden er 

klimakrisen. Denne krise har også påvirket diskursen omkring bæredygtighed i samfundet. I 

forbindelse med at vi i samfundet er blevet mere klimabevidste, er vi også blevet mere 

bevidste omkring hvilke konsekvenser sojaproduktionen, i Sydamerika, har på klimaet. 

Yderligere har klimakrisen påvirket det politiske landskab, og hermed er blandt andet Paris 

aftalen, kommet på plads, hvor en række lande har underskrevet et klimamål 

(https://www.eu.dk/da/temaer/klima-og-groen-omstilling/eus-klimamaal). 

https://madpyramiden.dk/brug-pyramiden/madpyramidens-3-lag/toppen/koed-og-indmad/
https://madpyramiden.dk/brug-pyramiden/madpyramidens-3-lag/toppen/koed-og-indmad/
https://madpyramiden.dk/brug-pyramiden/madpyramidens-3-lag/toppen/fjerkrae/
https://www.eu.dk/da/temaer/klima-og-groen-omstilling/eus-klimamaal
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 Disse ændringer i omverden, kan give mikroalgeproduktion i en fotobioreaktor, 

mulighed for at blive en del af det teknologiske spor, som hører ind under landbrugets 

teknologiske regime. Det er dog vigtigt at det nuværende sociotekniske system omkring 

sojaproduktionen, tilpasser sig den nye teknologi.  

9.3 Mikroalgeproduktionens plads i det danske landbrug. 

På baggrund af det forrige afsnit kan det nu diskuteres, om det er muligt for algeproduktion 

at få plads i den danske fødevareindustri. Mikroalger er proteinrige (Olsen, Interview, 25 april 

2022), hvilket gør det til en realistisk kandidat, til at udskifte soja som proteinkilde i landbruget 

(Holmstrup et al., 2018). Dog menes det at der stadig er et stykke vej endnu, i store træk på 

grund at de økonomiske ressourcer det kræver at opstille og drive en fotobioreaktor på et 

kommercielt niveau (Duan & Shi, 2014). Der skal derfor ske nogle udviklinger, som gør 

anlæggene til dyrkning af mikroalger mindre komplekse og således billigere (Duan & Shi, 

2014). 

Det økonomiske aspekt af algedyrkning påvirker også markedet for mikroalger som 

fødevarer, og omvendt (Mouritsen, L., interview, 28 april 2022). Det kan argumenteres at en 

mindre omkostelig mikroalgeproduktion ville have en positiv virkning, idet flere ville være 

tilbøjelige til at købe mikroalge produkter til en lavere pris. På den anden side kan 

dagligdagsvaner også gøre at mange ville holde sig til det som er vant (Mouritsen, L., 

interview, 28 april 2022). Altså er både økonomiske- og kulturelle aspekter vigtige faktorer, 

når det kommer til algeproduktion i dansk landbrug.  

Mikroalger er, som tidligere nævnt, meget diverse (Hallmann, 2015), og med mere 

forskning inden for området kunne der være mulighed for flere opdagelser. I følge Olsen 

(Interview, 25 April 2022) er en af udfordringerne ved mikroalgeproduktion til 

proteinsupplement, at der stadig mangler forskning inden for teknologien som anvendes til 

dyrkning af alger. Fortsat forskning kan derfor resultere i at til alger som fødevarer eller foder 

bliver skubbet til et kommercielt plan.  

Fordi mikroalger er så diverse, kan det også betyde at det kan dyrkes flere steder i 

verden, eventuelt i nærheden af avlsdyr. Herved vil transporten mindskes og udledningen af 

CO2 i forbindelse med dette vil også sænkes. Her har mikroalger en fordel over soja, da soja 
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kræver et varmt klima, hvilket begrænser mulighederne, for, hvor det kan dyrkes effektivt. En 

af manglerne inden for algeproduktion er infrastruktur. Algeproducenter er usikre på om de 

kan afsætte deres produkt ifølge Moritsen (Interview, 28 april 2022). Endvidere tvivler 

landmænd på om prisen og mængden på algeprotein, vil være er i stand til at kunne fodre 

deres avlsdyr (Mouritsen, L., Interview, 28 april 2022). Dette fører os tilbage til markedet for 

mikroalger, og noget af det som L. Mouritsen mener er, at mikroalgeproduktionen skal være 

mere konsekvent for at det kan få en plads i det danske landbrug.  

Ud fra disse ting kan vi vurdere at der skal ske mere forskning inden for området før 

det kan blive en del af det sociotekniske system omkring fødevare- og landbrugsindustrien. 

Yderligere er samfundets diskurs omkring bæredygtighed, på vej mod en større udvikling 

inden for bæredygtigheden inden for landbrug. Som både L. Mouritsen (interview, 28 april 

2022), Olsen (interview, 25 april 2022) og Duan & Shi (2014) mener, skal der forskes inden for 

algedyrknings teknologi, før det kan blive realiseret på et kommercielt plan.   

10. Visuel præsentation 

Et kriterie for dette semesters projekt er at lave et visuelt produkt på baggrund af opgavens 

indhold og konklusioner. Hertil har gruppen besluttet at lave et slideshow, hvor i gruppen vil 

præsentere en visuel gennemgang af mekanismerne og processerne i fotobioreaktoren fra 

Kentucky (Wilson et al., 2014). Præsentationen vil blive foretaget under opgavens mundtlige 

oplæg.  

Endvidere vil gruppen i forbindelse med præsentationen af fotobioreaktoren, 

redegøre for projektets konklusioner, med udgangspunkt i fotobioreaktoren. Formålet med 

dette er at formidle teknologien brugt til dyrkning af mikroalger. Dette vil at give os en ide 

om, hvorvidt denne teknologi kan være med til at løse problemstillingen inden for landbruget. 

11. Konklusion 

Projektet har undersøgt om en algeproduktion, ved brug af en fotobioreaktor, kan være et 

alternativ til proteinsupplementet i dansk landbrug. Målet med dette er at have en positiv 

effekt på CO2-udslip og klimakrisen. Igennem analytiske redskaber fra dimensionen TSA har 

gruppen analyseret hvordan en bestem fotobioreaktor i Kentucky, USA hænger sammen 
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(Wilson et al. 2014), og yderligere hvilke roller en algeproduktion kunne have i det danske 

samfund. 

På baggrund af undersøgelsen “Indre mekanismer og processer”, fra Trin-modellens 

trin 1, kan gruppen konkludere at en fotobioreaktor består af 16 komponenter der hver især 

er essentielle for processen bagved algeproduktion. Derudover har gruppen brugt metoden 

“Teknologiens 4 elementer” (Müller, Remmen, Christensen, 1986) til at kategorisere hvad der 

ligger forud for en fotobioreaktor. Hertil kan gruppen konkludere at viden og organisation er 

vigtige aspekter der går forud for et produkt som en fotobioreaktor. Til sidst blev “model for 

diffusion of innovation” (Rogers 1995) brugt til at konkretisere hvilke succeskriterier der ville 

danne baggrund for en algeproduktion i Danmark. 

Igennem teorierne “Multi-level modellen og sociotekniske systemer” (Geels 2004; 

Kemp & Loorbach 2006) og “Teknologisk determinisme” (Nye 2007) har gruppen diskuteret 

hvordan fremtiden ser ud for algeproduktion, og hvilke effekter sådan teknologi ville have i 

det danske landbrug. Hertil blev ekspertviden fra gruppens interview med seniorspecialist 

Malene Fog Lihme Olsen brugt til at konkludere at en fotobioreaktor kan give en løsning på 

et bæredygtigt protein supplement i dansk landbrug. Dog skal der foretages mere forskning 

indenfor algeproduktion, hvis produktionen skal hæves til kommercielt niveau, og konkurrere 

med den nuværende sojaimport. Hvilket skal ske igennem lovgivning og kulturel interesse, og 

dermed skabe et økonomisk incitament til landmændenes indkøb af proteinsupplement i 

form af mikroalger. 

 

12. Perspektivering  

 

I dette afsnit vil der blive undersøgt andre muligheder, alger kunne have til løsninger af 

klimakrisen. Udover som et proteinsupplement til landbrugets avlsdyr, findes der også mange 

andre forskellige formål som alger kan bruges til (Hallmann, 2015). Makroalger er 

hovedsageligt dyrket til menneskeføde, og mikroalger kan også bruges til at producere 

biobrændsel I følge L. Mouritsen (interview, 28 april, 2022). Afsnittet vil altså perspektivere 

til hvilke andre muligheder der findes indenfor alger, og hvordan disse muligheder kan sænke 
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CO2-udledningen i Danmark. Afsnittet vil tage udgangspunkt i et interview gruppen har 

foretaget med L. Mouritsen (28 april 2022). 

L. Mouritsen er medstifter af AlgeCenter Danmark14, og udtaler at deres produktion af 

makroalger har til formål at producere fødevarer til mennesker (interview, 28 april 2022). 

Produktionen af makroalger foregår på den nordjyske østkyst, hvor der er stor tilgængelighed 

til havet. Ifølge L. Mouritsen (interview, 28 april, 2022) har dette været én af deres primære 

grunde til at producere makroalger Yderligere er produktionen af makroalger langt billigere 

end mikroalger, da makroalgerne ikke kræver det samme omfang af teknologi for at kunne 

produceres (Mouritsen, L., interview, 28 april, 2022).  

I følge AlgeCenter Danmark er makroalger et sundt og næringsrigt føde der blandt 

andet indeholder diverse vitaminer og mineraler, og yderligere også smager godt (Mouritsen, 

O., 2010, ¶ Tang er sundt og smager godt). På trods af dette, er der stadig udfordringer der 

skal løses for at kunne sælge alger til mennesker som fødevarer. I følge L. Mouritsen 

(Interview, 28 april, 2022) har danskerne ikke fået øjnene op for alger som fødevarer, da det 

stadig er meget nyt. Der skal altså ske en kulturel ændring i de danske spisevaner før at alger 

ville kunne findes i supermarkederne. I følge L. Mouritsen (Interview, 28 april, 2022) er der 

dog fremgang i den kulturelle del, da flere og flere lever vegetarisk eller vegansk. Hertil er 

makroalgen et godt supplement til både protein og omega-3 fedtsyren, som man normalt for 

fra kød (Mouritsen, L., Interview, 28 april, 2022). Resultaterne af denne fremgang kan ses 

gennem et samarbejde mellem “AlgeCenter Danmark” og “Skagen food”, der leverer 

måltidskasser med algebaserede opskrifter (Mouritsen, L., interview, 28 april, 2022).  

Alger kan yderligere bruges til at producere biobrændsel, dog bruger man her 

mikroalger, som ses i produktionen i Kentucky, USA (Wilson et al. 2014). Alger kan som 

redegjort optage CO2 og ved hjælp af fotosyntese gro, og til sidst blive brugt som 

biobrændsel. Dog er det i følge L. Mouritsen (Interview, 28 april, 2022) ikke mere udbredt, da 

sådanne produktioner førhen ikke har kunne konkurrere med fossile brændstoffers priser. 

Men på baggrund af krigen i Ukraine er prisen på olie steget markant, og der kommer derfor 

straks fokus på alternativer som alger (L. Mouritsen, interview, 28 april, 2022). Hertil kan man 

trække tråde til Nye’s teknologiske determinisme (2007), og konkludere at politiske og 

 
14 Et forskningssamarbejde mellem Aarhus universitet og Teknologisk Institut af dyrkelsen af 
makroalger (tang).  
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økonomiske ændringer i stor grad også er faktorer i kommerciel produktion af alge-

biobrændsel. 

 

Alger har altså egenskaber til at løse problemer såsom energi og mad i en verden hvor 

de nuværende praksisser er belastede. På baggrund af interviewet med L. Mouritsen 

(Interview, 28 april, 2022) kan det også konkluderes, at det både er muligt teoretisk og i 

praksis, at producere alger til disse formål. Der er en positiv fremgang inde for området, men 

man mangler, i følge L. Mouritsen (Interview, 28 april, 2022), stadig politiske, økonomiske og 

kulturelle tiltag og -ændringer hvis algeproduktion skal kunne konkurrere med de nuværende 

løsninger som anvender fossile brændstoffer. 

 

 

 

  



1 juni 2022   
 

  44 

13. Litteraturliste: 

 

Biotech Academy (u.å). Sekundære metabolitter - lokaliseret d. 28/5/2022, på:  

https://www.biotechacademy.dk/undervisning/gymnasiale-

projekter/regnskov/sekundaere-metabolitter/ 

 

Danmarks Statistik (2017a) Socioøkonomisk status - lokaliseret d. 28/05/2022, på:   

https://www.dst.dk/Site/Dst/SingleFiles/GetArchiveFile.aspx?fi=7947354519&fo=0&

ext=velfaerd 

 

Danmarks statistik (2017b). Tabel 403 Areal og folketal for øer, I: Statistisk Årbog 2017 s. 457, 

lokaliseret d. 31/5/2022, på: 

https://www.dst.dk/pukora/epub/upload/22259/headword/dk/403.pdf 

 

Dansk planteværn (u.å). Landbrugets rolle for dansk økonomi og beskæftigelse lokaliseret d. 

20/5/2022, på: https://www.plantevaern.dk/dansk-plantevaerns-holdninger/det-

mener-dansk-plantevaern/landbrugets-rolle/ 

 

Dansk Teknologisk Institut (u.å). Micro Algae - lokaliseret d. 26/05/2022, på: 

https://www.dti.dk/specialists/micro-algae/38032 

 

Den Danske Ordbog (u.åa). Avlsdyr - lokaliseret d. 28/05/2022, på: 

https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=avlsdyr 

 

Den Danske Ordbog (u.åb). Sporstof - lokaliseret d. 28/05/2022, på: 

https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=sporstoffer 

 

Duan, Y & Shi, F. (2014) Bioreactor design for algal growth as a sustainable energy source . 

Lokaliseret på: 

https://www.researchgate.net/publication/288214319_Bioreactor_design_for_algal

_growth_as_a_sustainable_energy_source/citations 

https://www.biotechacademy.dk/undervisning/gymnasiale-projekter/regnskov/sekundaere-metabolitter/
https://www.biotechacademy.dk/undervisning/gymnasiale-projekter/regnskov/sekundaere-metabolitter/
https://www.dst.dk/Site/Dst/SingleFiles/GetArchiveFile.aspx?fi=7947354519&fo=0&ext=velfaerd
https://www.dst.dk/Site/Dst/SingleFiles/GetArchiveFile.aspx?fi=7947354519&fo=0&ext=velfaerd
https://www.dst.dk/pukora/epub/upload/22259/headword/dk/403.pdf
https://www.plantevaern.dk/dansk-plantevaerns-holdninger/det-mener-dansk-plantevaern/landbrugets-rolle/
https://www.plantevaern.dk/dansk-plantevaerns-holdninger/det-mener-dansk-plantevaern/landbrugets-rolle/
https://www.dti.dk/specialists/micro-algae/38032
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=avlsdyr
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=sporstoffer
https://www.researchgate.net/publication/288214319_Bioreactor_design_for_algal_growth_as_a_sustainable_energy_source/citations
https://www.researchgate.net/publication/288214319_Bioreactor_design_for_algal_growth_as_a_sustainable_energy_source/citations


1 juni 2022   
 

  45 

 

FN (u.å.). FN’s Verdensmål - lokaliseret d. 17/5/2022, på: 

https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene 

 

Folketinget (2020). EU’s klimamål - Lokaliseret d.17/5/2022, på:  

https://www.eu.dk/da/temaer/klima-og-groen-omstilling/eus-klimamaal  

 

Hallmann, A. (2015) Algae Biotechnology - Green Cell-Factories on the Rise . Lokaliseret på: 

https://www.researchgate.net/publication/284206744_Algae_Biotechnology_-

_green_Cell-Factories_on_the_Rise/citations  

 

Holmstrup, G. et. Al (2018) Danmarks Naturfredningsforening, 2017, Sådan ligger landet - 

Tal om landbruget 2017 Lokaliseret på: 

https://issuu.com/danmarksnaturfredningsforening/docs/dn_saadan_ligger_landet_

2018 

 

Jørgensen, N. (2018) Digital signatur. En eksemplarisk analyse af en teknologis indre 

mekanismer og processer. Lokaliseret på: 

http://webhotel4.ruc.dk/~nielsj/research/publications/indre-mekanismer.pdf 

 

Kattegatcenteret.dk (u.å). Bliv klogere på alger - havets grønne guld – Lokaliseret d. 

21/5/2022, på: https://www.kattegatcentret.dk/algecenter-danmark/hvad-er-alger/ 

 

Kellogg Garden (u.å.). The Best Way to Plant Soybeans - Lokaliseret d. 20/5/2022, på: 

https://www.kellogggarden.com/blog/gardening/the-best-way-to-plant-soybeans/ 

 

Kvale, S., Brinkmann, S. (2009) InterView (2. Udgave). Hans Reitzels Forlag. 

 

Lilmoes, S. (2015). Landmændene knokler uden brok - Lokaliseret d. 23/5/2022, på: 

https://www.berlingske.dk/samfund/landmaend-knokler-uden-brok 

 

https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene
https://www.eu.dk/da/temaer/klima-og-groen-omstilling/eus-klimamaal
https://www.researchgate.net/publication/284206744_Algae_Biotechnology_-_Green_Cell-Factories_on_the_Rise/citations
https://www.researchgate.net/publication/284206744_Algae_Biotechnology_-_Green_Cell-Factories_on_the_Rise/citations
https://issuu.com/danmarksnaturfredningsforening/docs/dn_saadan_ligger_landet_2018
https://issuu.com/danmarksnaturfredningsforening/docs/dn_saadan_ligger_landet_2018
http://webhotel4.ruc.dk/~nielsj/research/publications/indre-mekanismer.pdf
https://www.kattegatcentret.dk/algecenter-danmark/hvad-er-alger/
https://www.kellogggarden.com/blog/gardening/the-best-way-to-plant-soybeans/
https://www.berlingske.dk/samfund/landmaend-knokler-uden-brok


1 juni 2022   
 

  46 

Marx, K.,(1867) Maskiner og storindustri. I: Marx, K. Kapitalen (s. 545-593). Moskva: 

Progress Publishers. 

 

Mouritsen, O. (2010) Tang grøntsager fra havet – lokaliseret d. 28/5/2022, på: 

https://www.kattegatcentret.dk/files/AlgeCenterDanmark/Plakat_AlgeCenter_Danm

ark_2013.pdf 

 

Müller, J., Remmen, A., Christensen, P. (1986) Hvad er teknologi. I: Müller, J., Remmen, A., 

Christensen, P. Samfundets teknologi(s. 15-28). Systime. 

 

Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (2022). Cirkulær bioøkonomi - lokaliseret d.28/5/2022, 

på: https://dca.au.dk/vidensdeling/cirkulaer-biooekonomi 

 

Nature Energy (u.å) Nature Energy Holsted - lokaliseret d. 30/5/2022, på: https://nature-

energy.com/da/biogasanlaeg-danmark/nature-energy-holsted 

 

Nielsen, O. et. al (2019). Nationalt Center for Miljø og Energi, Danmarks 

Nationalregnskabsrapport 2019. - Lokaliseret d. 13/5/2022, på:   

https://dce.au.dk/udgivelser/vr/nr-301-350/abstracts/nr-318-danmarks-

nationalregnskabsrapport-2019-emissionsbeholdninger-1990-2017/ 

 

North West Drainage (2020) Which type of drain should i use – lokaliseret d. 30/5/2022, på: 

https://northwestdrainage.com/which-type-of-drain-should-i-use-frech-drain-vs-trench-

drain-vs-swale-drain/ 

 

Nye, D. (2007) Does Technology Control Us? . I: Nye,D., Technology Matters (s. 17-31). The 

MIT Press. 

 

Nørtoft, M. (2019). Landmandsfamilier med få eller ingen ansatte har samme indkomst som 

lønmodtagerfamilier - Lokaliseret den 23/5/2022, på: 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/bagtal/2019/2019-07-10-

landsmandsfamiliers-indkomst 

https://www.kattegatcentret.dk/files/AlgeCenterDanmark/Plakat_AlgeCenter_Danmark_2013.pdf
https://www.kattegatcentret.dk/files/AlgeCenterDanmark/Plakat_AlgeCenter_Danmark_2013.pdf
https://dca.au.dk/vidensdeling/cirkulaer-biooekonomi
https://nature-energy.com/da/biogasanlaeg-danmark/nature-energy-holsted
https://nature-energy.com/da/biogasanlaeg-danmark/nature-energy-holsted
https://dce.au.dk/udgivelser/vr/nr-301-350/abstracts/nr-318-danmarks-nationalregnskabsrapport-2019-emissionsbeholdninger-1990-2017/
https://dce.au.dk/udgivelser/vr/nr-301-350/abstracts/nr-318-danmarks-nationalregnskabsrapport-2019-emissionsbeholdninger-1990-2017/
https://northwestdrainage.com/which-type-of-drain-should-i-use-frech-drain-vs-trench-drain-vs-swale-drain/
https://northwestdrainage.com/which-type-of-drain-should-i-use-frech-drain-vs-trench-drain-vs-swale-drain/
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/bagtal/2019/2019-07-10-landsmandsfamiliers-indkomst
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/bagtal/2019/2019-07-10-landsmandsfamiliers-indkomst


1 juni 2022   
 

  47 

 

Olivera, G. et al. (2020) Rapid Recent Deforestation Incursion in a Vulnerable Indigenous Land 

in the Brazilian Amazon and Fire-Driven Emissions of Fine Particulate Aerosol 

Pollutants  Lokaliseret på: https://www.mdpi.com/1999-4907/11/8/829/htm  

 

Petersen, E., & Sørensen, K,. (2019) Projekt Gruppen – Hvordan gør vi?. Forfatterne og 

Samfundslitteratur 2019. 

 

Sillanpää, M., Ncibi, C. (2019) Circular Economy: Here and Now. I: Sillanpää, M., Ncibi, C. The 

Circular Economy (s. 37-68). Elsevier. 

 

Søndergaard, J. (2004) Mekaniseringen i dansk landbrug 1845-1920. Landbohistorisk 

Tidsskrift, 2004(2), 47-70. 

 

Wilson, M., Groppo, J., Placido, A., Graham, S. ,Morton III, S., Santillan-Jimenez E., ... 

Andrews, R. (2014) CO2 recycling using microalgae for the production of fuels. 

Lokaliseret på: 

https://www.researchgate.net/publication/264047824_CO2_recycling_using_microa

lgae_for_the_production_of_fuels   

https://www.mdpi.com/1999-4907/11/8/829/htm
https://www.researchgate.net/publication/264047824_CO2_recycling_using_microalgae_for_the_production_of_fuels
https://www.researchgate.net/publication/264047824_CO2_recycling_using_microalgae_for_the_production_of_fuels

