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1. Abstract

One of the most substantial problems of today’s society is climate change. We are now forced

to act on the mistreatment of our environment, which has been ongoing throughout many

years. According to an article written in the Danish magazine “Illustreret Videnskab” the

biggest greenhouse emission sinners include deforestation, transport, agriculture, and

shipping.1

This paper focuses on the technology of cultivated meat, how it can affect the CO2 emissions

coming from agriculture and humans' eating habits in a positive direction, and how people

will respond to implementation of cultured meat. The paper analyzes the technology behind

the production of cultivated meat and compares the production with the production of

traditional meat. Furthermore, the public introduction to cultured meat will be discussed

based on a question about technology asked by the American author David Nye.

The purpose of the paper is to give the reader knowledge about cultured meat and the

environmental benefits and disadvantages of the production. It will conclude that cultivated

meat can act as an environmental supplement to traditional meat production because of its

climate benefits. It will take time to implement it in today’s society because of obstacles such

as legislation, economy and people's attitude towards technology in food production.

1 R., & Gaardsted, N. (2022, April 28). Hvad udleder mest CO2? illvid.dk.
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2. Indledning og problemfelt

Jorden er allerede mærket af menneskets forbrug af fødevare, hvilket har sat et stort pres på

klimaet, og er med til at forværre global opvarmning. De globale klimaudfordringer, der er i

vente, er fastsat. Verden vil opleve stigende temperaturer, vandstande og befolkningstilvækst.

FN’s verdens mål nr. 12, som omhandler bæredygtigt forbrug og produktion, er vejledningen

til den omlægning af produktioner, som skal følges.2

Energistyrelsen har udarbejdet en klimastatus, der viser, at landbruget vil udlede 25% af

verdens udledning af CO2, og dermed er en af de større klimasyndere. Nedenfor ses et

diagram som viser, hvilke områder, der udleder mest CO2.

3

I denne rapport vil der blive taget udgangspunkt i landbruget og heraf oksekødsproduktioner.

Målinger fra en     IPCC rapport fra 2021 giver indblik i fremtidige klimaændringer. Rapporten

oplyser om højere temperaturer, tørkeperioder, kraftige nedbørshændelser og hedebølger i et

væsentligt kraftigere omfang end der opleves i dag.4 Store udsving i klimaet vil påvirke de

traditionelle produktioner, da de nuværende kødproduktioner er afhængige af store arealer.

Derudover er kødproduktioner i dag også afhængig af store mængder vand. Vand er en

naturressource, som der også forudses at være mangel på i fremtiden.5 Dermed findes der

belæg for vigtigheden af at omlægge de landbrugs produktionstyper, der bliver brugt i dag.

5 Det Etiske Råd. (2011a, May 12). 1. Introduktion: Stamcellekød er godt for klimaet.

4 IPCC. (2021). Climate change 2021: The physical science basis.

3 Energistyrelsen. (2020). 2020 Basisfemskrivning - Danmarks Klima- og Energifremskrivning. (side 14)

2Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion. (2021, August 10). Verdensmålene.dk.
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FN har udarbejdet en rapport, som viser at verdensbefolkningen vil stige markant, og at vi i år

2100 vil være omkring 10,8 milliarder mennesker, i forhold til de knap 8 milliarder

mennesker vi er i dag.6 Det betyder, at behovet for kød vil stige, hvilket sætter pres på de

nuværende kødproduktioner, som skal være mere effektive. Større produktion resultere i

anvendelsen af flere ressourcer der forårsager klimaproblemer.

Med viden om, at der bliver dårligere mulighed for at dyrke traditionelt kød, behov for større

mængder kød og at produktionerne i dag belaster klimaet unødigt højt, vil alternative

løsninger være afgørende for at kunne imødekomme en mere klimavenlig fremtid.

Denne rapport analyserer og diskuterer et løsningsforslag, der kan mindske klimakrisen og

bremse de konsekvenser global opvarmning medfører. Blandt traditionelle produktionsformer

som vi kender i dag, har vi valgt at tage udgangspunkt i oksekødsproduktion, da dette er den

produktion, der belaster klimaet mest.7 Vi har i rapporten valgt at kigge på kultiveret kød

produktioner, som er en teknologi der omdanner enkelte dyreceller til spiseligt kød.8

En teknologisk løsning som kultiveret kød vil blive påvirket af forskellige barriere. Heraf vil

menneskets holdning til at spise kultiveret kød blive berørt i rapporten. Da kultiveret kød i

størstedelen af verden, endnu ikke er blevet tilgængeligt for offentligheden, findes der ikke

evidens for hvordan den reelle implementering vil foregå, og modtages af forbrugerne. Derfor

bliver der inddraget empiri og holdninger, ud fra hvad forskere og forbrugere kan forholde sig

til i dag. Denne empiri skal indsnævre hvordan fremtiden med kultiveret kød, vil udfolde sig

og dermed give indblik i, hvorvidt det er realistisk og rentabelt for samfundet at

implementere kultiveret kød. Menneskers adfærd og holdning til kultiveret kød, vil blive

diskuteret på baggrund af viden fra dimensionen Systemer, Teknologier og subjektivitet.

Vores motivation for valg af problemstillingen bunder i de klimamæssige udfordringer verden

står overfor, som har konsekvenser for os og de kommende generationer. Derfor ser vi et stort

potentiale i at undersøge hvilke virksomheder, der i dag bidrager til mad

produktionsindustrien med henblik på at skabe en grøn omstilling. Her har vi valgt primært at

tage udgangspunkt i virksomhederne Mosa Meat, Upside Foods og sekundært Future Meat og

Good Meat da de fokuserer på alternativ produktion af kød med grønne intentioner.

Vores opstillede problemstilling: Kan kultiveret kød skabe en mere klimatilpasset erstatning

af kød, og hvilke barriere findes der i teknologisk produceret kød? er relevant for hele

8 Holst Svane-knudsen, D. H. S. K. (2016, May 26). Sådan dyrker forskerne kunstigt kød. videnskab.dk.

7 OUR ENVIRONMENT || What Is Cultivated Meat? (2022). Cultivated Meat

6 FN-sambandet (13 juli, 2021)
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samfundet, da vi skal være i stand til at brødføde en stigende befolkningstilvækst, og samtidig

mindske det CO2 aftryk, som den traditionelle kødproduktion har på miljøet.

Problemstillingen er derudover også interessant og relevant for videnskaben, da produktionen

af kultiveret kød er en ny videnskab, der kan have stor indflydelse på fremtiden og for

mennesker på jorden. Kultiveret kød kan blive profitable for virksomheder i fremtiden. I dag

er der forretningsmennesker som Bill Gates, der investerer i kultiveret kød.9

3. Afgrænsning

Vi har fravalgt at bruge TRIN-modellens, trin 2. Dette har vi gjort, da vi ikke finder det

relevant at undersøge de enkelte teknologiers opbygning, og hvilke artefakter de består af, da

dette vil blive for komplekst at skulle beskrive og finde information omkring. Vi vil derfor

fokusere på teknologiernes virken og formål samt udfordringer. Derudover har vi afgrænset

os fra parametre i produktionen af kultiveret kød, blandt andet hvor meget det koster at

opbygge en produktion, hvor meget CO2 der udledes i processen af, at lave kultiveret kød,

samt beregninger af CO2 belastning ved transport af traditionelt kød. Dette har vi valgt at

afgrænse os fra, da de virksomheder og produktioner vi undersøger, har interesse i at holde

visse dele af produktionen hemmelig for at konkurrenterne ikke kender til deres produktion

og de kan skabe størst muligt udbytte.10 Det har derfor været vanskeligt at få indsamlet

empiri, på disse områder. Derudover er der stadig uvished om, hvor store eller små tallene

overhovedet er når kultiveret kød bliver tilgængeligt for forbrugere.11 Der mødes skepsis i

forhold til fremstillingen af kultiveret kød hos det etiske råd. Skepsissen bunder i, at der

stadig forskes i hvordan der kan findes et alternativ til det føtale kalveserum, som er lavet på

kalvefostrer, da dette både er en stor økonomisk byrde samtidig med at brugen føtalt

kalveserum, kan indebære risiko for infektioner i kødet.12 Derudover er der også skepsis

omkring brugen af antibiotika i produktionen, da teknologien endnu ikke er så langt, at dette

er unødvendigt.13 Vi har i gruppen valgt at afgrænse os fra at undersøge brugen af antibiotika

og føtalt kalveserum, og vores fokus i opgaven, vil derfor primært være på virksomheder der

arbejder uden disse elementer i produktionen. Mosa Meat har publiceret en artikel på

13 Teknologisk institut. (2021, August). Kultiveret kød, Udfordringer og muligheder (No. 1). Christian
Vestergaard. s. 2

12 Det Etiske Råd. (2010, June 11). 2. Teknikken: Fremstilling af stamcellekød.

11 Kunstigt kød og grøntsagsjam er fremtidens fødevarer. (2017, June 15). Berlingske.dk. 

10 Q12 Jette feveile interview

9 Dining at The World’s Largest Synthetic Meat Factory. (2021b, November 24). YouTube.
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vækstmedie i kultiveret kød uden føtalt kalveserum,14 og de arbejder også med produktion

uden antibiotika. Denne produktion er dog endnu ikke så effektiv, som den kunne blive.15

Vi har valgt delvist at afgrænse os fra økonomien bag kultiveret kød, hvilket betyder, at vi i

rapporten tager udgangspunkt i få prissætninger og tal på kultiveret kød, men ikke bruger

denne information, som definitiv fakta. Vi har valgt at gøre dette, da denne viden kommer fra

enkelte virksomheder og fungerer som påstande om fremtiden. I fremtiden kender hverken

virksomhederne eller vi prisen på traditionelt kød, kultiveret kød eller de elementer, der

indgår i produktionen såsom elektricitet og vand.

De sygdomsmæssige aspekter af kultiveret kød, har vi valgt at afgrænse os fra i rapporten.

Hverken forskere eller organisationer kender de reelle kort- eller langsigtede effekter af

indtagelse af kultiveret kød.16 Derfor vil inddragelsen af mulige sygdomme blive baseret på

spekulationer fra forskellige forskere. Grundet dette, mener vi ikke, at der kan foretages

kvalitative analyser af sygdoms- og sundhedsmæssige udkom af det kultiverede kød.

Ydermere har vi valgt at tage udgangspunkt i produktionen af oksekød og afgrænse os fra

andre kød produktioner, da oksekød er den mest klimabelastende kødproduktion17 og en

ændring her, vil dermed have størst betydning. Derudover vurdere vi også at en dybdegående

analyse af en enkelt kødproduktion, giver en dybere forståelse af teknologien, frem for flere

mindre dybdegående analyser.

4. Begrebsafklaring

Hockeystav

- Regeringens strategi for at skærpe danskernes udledning af drivhusgasser med 70

procent inden år 2030.18

Bioreaktor

- En stor ståltank, med et miljø designet med henblik på at celler skal trives. Her

omdannes celler til kød.19

Føtalt kalveserum

- Blod fra kalvefostrer. Fungerer som et godt næringsmedie til celler.20

Kollagen kugler og membran

20 Q9 Jette Feveile, Interview

19 Fermentor eller bioreaktor. (2–06-16). Biosite. Retrieved 4–01-20, from.

18 Jonassen, A. (2020, November 3). Explainer: Kan regeringen redde klimaet med en hockeystav? DR.

17 OUR ENVIRONMENT || What Is Cultivated Meat? (2022). Cultivated Meat

16 Teknologisk institut. (2021, August). Kultiveret kød, Udfordringer og muligheder (No. 1). Christian
Vestergaard. s. 17

15 Q9 Jette Feveile Interview

14 van de Rijdt, T. (2020, December 16). Growth Medium without Fetal Bovine Serum (FBS). Mosa Meat.
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- Begge proteiner, der er nødvendige at være til stede, for at cellerne kan vokse.

Cellerne binder sig og vokser på disse proteiner. 21

Novel Foods

- Lov omkring madvarer, der første gang bliver indtaget efter 15 Maj 1997, kun må

sælges hvis de er: sikre for forbrugeren og korrekt mærket for ikke at vildlede

forbrugerne og hvis den er beregnet til at erstatte en anden fødevare må den ikke være

ernæringsmæssig ufordelagtig for forbrugeren.22

Konventionel kødproduktion

- Der er to produktioner af kød i Danmark: Økologisk og konventionelt. Konventionelt

behøver ikke møde de samme reguleringer, som økologisk produktion. Det er

reguleringer som, hvor meget plads hver ko skal have, hvilket foder de må indtage og

hvor lang tid, de skal have på græs.23

Myosatellitceller

- Celler der kan isoleres i en muskelvævs prøve fra f.eks. en ko. Myosatelitcellerne er

de celler, som besidder evnen til at kunne dele sig og udvikle sig til nye muskelcelle.24

IPCC Rapport

- IPCC er FN’s klimapanel, dette panel udgiver hvert sjette til syvende år rapporter som

skal give en fælles forståelse af klimasystemet tilstand udarbejdet af forskere og

beslutningstagere.25

Premium kød

- Premium kød er en betegnelse vi bruger i opgave for at beskrive højkvalitets

økologisk kød, som eksempelvis Irmas hakkede oksekød.26

Artefakt

- Artefakter er menneskeskabte genstande, som er blevet skabt med det formål at have

en bestemt funktion.

5. Problemformulering

Kan kultiveret kød skabe en mere klimatilpasset erstatning af kød, og hvilke barrierer findes

der i teknologisk produceret kød?

26 Hakket oksekød. (2022b). Coop.dk MAD.

25IPCC. (2022). IPCC Sixth Assessment Report

24 Teknologisk institut. (2021, August). Kultiveret kød, Udfordringer og muligheder (No. 1). Christian
Vestergaard.

23 Køer og kalve - økologisk eller konventionelt? Se forskellen her! (2021, December 8). voresmad.dk.
22 Novel Food. (2017). Food Safety.

21 Det Etiske Råd. (2010, June 11). 2. Teknikken: Fremstilling af stamcellekød.
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5.1 Arbejdsspørgsmål

Hvilke fordele og ulemper findes ved produktionerne af kultiveret kød og traditionelt dyrket

kød?

Hvad er den teknologiske fremgangsmåde ved produktionen af kultiveret kød og hvilke

førende virksomheder beskæftiger sig med dette?

Hvilke parametre har indflydelse på menneskers holdning til at spise kultiveret kød?

Hvilke barriere kan der opstå ved implementeringen af kultiveret kød i samfundet?

6. Semesterbindingen

Dette projekt vil primært være sammensat af de to dimensioner, Teknologiske Systemer og

Artefakter (TSA) og Systemer Teknologier og subjektivitet (STS), men også med kort

inddragelse af Design og Konstruktion (D&K) til udarbejdelse af projektets produkt.

TSA dimensionen bliver inddraget i projektet, ved brug af TRIN-modellen. Denne model skal

bruges for at få en dybdegående forståelse af vores valgte teknologi i projektet. Denne

dimension underlægger teknisk videnskabelig tradition samt effekterne af indre mekanismer

og processer ved teknologiske systemer og artefakter.27

Vi ser at inddragelsen af dette analyseværktøj vil medvirke til en fyldestgørende forståelse af

teknologien med relevante vinkler som potentielle uønskede effekter.

Den anden dimension, er STS. Denne dimension er inddraget med henblik på indsamling af

viden vedrørende relationer mellem teknologier, mennesker, kulturer og samfund, og

indlejres dermed i den humanvidenskabelig tradition. Til denne opgave har vi i gruppen

besluttet at ekspertviden er relevant for at opnå en fyldestgørende rapport. Derfor gøres der

brug af metoden semistruktureret interview af Svend Brinkmann og Steiner Kvale.28

Derudover benytter vi også teksten “Technology Matters” af David Nye til udarbejdelse af

analyse og diskussion.29

29 Nye, D. E. (2007). Technology Matters: Questions to Live With (The MIT Press) (Reprint ed.). The MIT Press.

28 Studieordning for Den Humanistisk-Teknologiske bacheloruddannelse, 2021, side 7

27 Studieordning for Den Humanistisk Teknologiske bacheloruddannelse, 2021, side 7

9
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Den tredje semesterbinding er Design og Konstruktion. Denne dimension er inddraget i

udarbejdelsen af et storyboard, for at kunne give et visuelt overblik over systemet bag

produktionen af kultiveret kød.

7. Metodiske og teoretiske overvejelser

Vi vil i vores opgave gøre brug af teoretisk viden fra videnskabelige artikler og rapporter for

at få en dybere grundforståelse af teknologien bag kultiveret kød.

Derudover vil vi gøre brug af metoder og analyseværktøjer til at få en dybere forståelse af

kultiveret kød.

Vi vil gøre brug af komparativ analyse for at sammenligne de forskellige produktionsformer

af kød, herunder kultiveret kød og traditionel kødproduktion. Der vil gøres brug af

komparativ analyse for at sammenligne klimamæssige fordele og ulemper ved de forskellige

fremstillingsformer, for til sidst at kunne komme frem til den ideelle kødproduktion i

fremtiden.

Derudover vil vi gøre brug af TRIN-modellen som er udviklet i år 2017 af Niels Jørgensen,

Erling Jelsøe og Thomas Budde Christensen som alle er lektorer på institut for mennesker og

teknologi på Roskilde Universitet.30 TRIN-modellen skal ikke ses som en metode, men som

en teknisk analyse til at finde ud af, hvordan en teknologi fungerer. Der analyseres ud fra 6

uafhængige trin31, hvorfra vi vil benytte de væsentligste trin ift. de teknologier, vi arbejder

med. TRIN-modellen er inddraget for at få en endnu dybere forståelse af teknologien bag

kultiveret kød, herunder hvordan teknologien er opbygget samt dens virken. Derudover vil vi

også bruge TRIN-modellen til at få en forståelse for samfundets rolle i udviklingen af nye

teknologier, her ses bl.a. på drivkræfterne og de barriere, der kan opstå under udviklingen og

implementeringen.

Vi vil gøre brug af kvalitativ metode i form af semistrukturerede ekspertinterviews. Dette vil

gøre det muligt at indsamle ekspertviden fra forskere inden for kultiveret kød.

I Diskussionen benytter vi empirisk materiale fra STS, for at kunne opsætte vigtige pointer

fra analysen og diskutere dem. Her gør vi brug af teksten “Technology Matters” skrevet af

David Nye.32

32 Nye, D. E. (2007). Technology Matters: Questions to Live With (The MIT Press) (Reprint ed.). The MIT Press.

31 ibid, s.2

30 (Jørgensen Niels. (17, December, 2018). Digital signatur. En eksemplarisk analyse af en teknologis
indre mekanismer og processer.

10
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7.1 TRIN-modellen

TRIN-modellen består af følgende seks trin:

1. Teknologiers indre mekanismer og processer, beskriv

2. Teknologiers artefakter

3. Teknologiers utilsigtede effekter, beskriv

4. Teknologiske systemer, beskriv

5. Modeller af teknologier, beskriv

6. Teknologier som innovation33

Disse seks trin skal ses som centrale begreber, der kan spørges til i en teknisk-analyse.

Derudover skal trinene ikke ses afhængige af hinanden. Det er derfor ikke nødvendigt af

følge trinene slavisk, men blot at bruge de trin, der er centrale for den enkelte teknologi. 34

Vi vil tage udgangspunkt i fem ud af seks trin, da vi mener disse er de relevante

analysepunkter for vores teknologi. Vi vil benytte os af følgende trin: et, tre, fire, fem og

seks. I det følgende vil de relevante trin for denne opgave blive præsenteret på baggrund af

Niels Jørgensens rapport, Digital signatur. En eksemplarisk analyse af en teknologisk indre

mekanismer og processer.35

Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer

Trin 1 handler om at analysere de indre mekanismer og processer. Her kigges der på hvad

teknologiens formål er, samt de tilsigtede effekter ved teknologien. Derudover kigges der på

de mekanismer og processer, der foregår for at få teknologien til at virke.36

2. Teknologiers artefakter

Trin 2 skal bruges til at identificere og analysere teknologiens artefakter. Artefakter er

menneskeskabte genstande, som er blevet skabt med det formål at have en bestemt funktion.

Artefakter kan ses som de delelementer en teknologi indebærer.

Trin 2 er altså en gennemgang af de artefakter, der indgår i den enkelte teknologi. 37

37 (Ibid, s.7).

36 Ibid, s.6

35 ibid
34 ibid, s.6

33 (Jørgensen Niels. (17, December, 2018). Digital signatur. En eksemplarisk analyse af en teknologis indre
mekanismer og processer. s.2

11
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3. Teknologiers utilsigtede effekter

Utilsigtede effekter er effekter, der vurderes værende negative ved implementeringen af den

pågældende teknologi, altså de negative konsekvenser en teknologi kan medføre. Når der

tales om utilsigtede effekter, skal der skelnes mellem utilsigtede effekter med karakter af

risici, utilsigtede effekter, der opstår på baggrund af design fejl eller utilsigtede effekter, der

opstår på baggrund af økonomiske hensyn. Utilsigtede effekter kan ved designfejl være nogle

der kan rettes op på, hvor det ved økonomiske hensyn oftest bliver noget som der vælges at

gå på kompromis med. Utilsigtede effekter med karakter af risici sker sjældent, men hvis det

sker, har det store konsekvenser.38

4. Teknologiske systemer

Trin 4 indebærer en analyse af teknologiske systemer. For at være defineret som et

teknologisk system kræver det, at der indgår to eller flere artefakter i teknologiens virken. Det

skal altså være sammensat af flere delelementer/artefakter, som tilsammen udgør

teknologiens funktion, og bidrager til formålet. Derudover skal et teknologisk system være

skabt med intentionen om at have til formål at opfylde et menneskeligt behov.39

5. Modeller af teknologier

Trin 5 handler om hvordan der kan gøres brug af modeller for at fremvise en teknologi. Dette

kan blandt andet være ved brug af en visuel, numerisk eller fysisk model. Modellerne bruges

oftest til at fokusere på at fremhæve eller gengive særlige elementer i teknologien. De

forskellige typer af modeller kan have forskellige formål, f.eks. kan modellen bruges som

springbræt for skabelsen af nye teknologier eller til at fremhæve en speciel del af artefaktet,

der skal være i fokus.40

6. Teknologier som innovation

Trin 6 er det sidste trin og det handler om implementeringen, skabelsen eller forbedring af en

teknologi. Teknologierne bliver skabt for at opfylde et hvis behov, og i trin 6 kigges der på

hvilke drivkræfter, der hjælper teknologien frem, samt hvilke forhold, der spiller ind for

teknologiens udbredelse. Der kigges på de forhold, der skal til for at sikre teknologien, og

hvilke udfordringer, der kunne være for teknologiens tilblivelse. Det er vigtigt at forstå, at

selvom nogle ønsker en teknologi udbredt, kan andre prøve at bremse den. Ligeledes kan

40 (Ibid, s.9).

39 (Ibid, s.8).

38 (Ibid, s.8).
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hvad, der er tilsigtede effekter i en teknologi for nogle, ses som værende utilsigtede effekter

for andre.41

De 6 trin i forhold til vores opgave:

I vores opgave har vi som tidligere nævnt valgt at fokusere på fem af de seks trin.

Teknologiens virken vil vi beskrive ud fra trin et, hvor vi vil se på hvilke indre mekanismer

og processer, der er i vores teknologi og hvordan disse påvirker vores teknologi til at opfylde

dets formål. Derudover ønsker vi at inddrage trin tre, da vi synes det er vigtigt at have for øje,

hvilke konsekvenser af utilsigtede effekter implementeringen af teknologien kan medbringe.

Trin 4 ønsker vi at inddrage for at få en fornemmelse af hele det teknologiske system fra ko

til kød. Dette trin vil understøttes i trin 5, med en visuel model, som beskriver det

teknologiske system, og de overordnede processer, der sker fra cellerne bliver taget ud af

koen til der reelt er skabt kultiveret kød. Til sidst inddrager vi trin 6, da vi ønsker at kigge på

hvordan teknologien kan blive en realitet. Vi undersøger hvilke drivkræfter der indgår, men

også de eventuelle udfordringer der stødes på under skabelsen, implementeringen og

udbredelsen af teknologien.

7.2 Interview, Kvale og Brinkmann (2009)

For at indsamle ekspertviden har vi i rapporten inddraget ekspertinterviews. Interviewene er

lavet ud fra den semistrukturerede interviewmetode, og er foretaget på baggrund af viden fra

professor i pædagogisk psykologi Steinar Kvale og professor i psykologi i kommunikation

Svend Brinkmanns bog Interview: Introduktion til et håndværk (2009).42 Vi har foretaget to

ekspertinterviews til vores projekt. Jette Feveile Young, som er forsker i kød på Aarhus

universitet og Anna Bak Jäpelt som er bæredygtighedsrådgiver og projektleder i tænketanken

Frej.

Et semistruktureret interview er en etnografisk metode, som forsøger at give et kvalitativt

indblik i den interviewedes måde at tænke, føle og agere på i samfundet. I forberedelserne til

det semistrukturerede interview, er der udarbejdet en interviewguide (bilag 2 og 3)43 og

fastlagt et emne, som er relevant for hvad intervieweren vil have ud af interviewet. I et

semi-struktureret interview spiller både intervieweren og den interviewede en rolle i forhold

43 Bilag 2 og 3 interviewguides

42 Kvale, S., & Brinkmann, S., 2009

41 (Jørgensen, 2018, s.10).
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til at styre interviewets fremgang, og her er det interviewerens opgave at holde

interviewpersonen inden for rammerne af det emne, der ønskes undersøgt.44

Inden et interview går i gang, er det vigtigt at give den interviewede person et overblik over

hvordan interviewet skal foregå samt hvilke problemstillinger, de er med til at besvare. Dette

interview værktøj kaldes for briefing og sørger for, at interviewpersonen er klar over formålet

med interviewet.45 Efter en kort briefing overgås der til selve interview delen, hvor

intervieweren følger interviewguiden og har mulighed for at stille uddybende spørgsmål ud

fra den interviewedes svar. Det er vigtigt at holde sig indenfor interviewguidens rammer, da

det giver en struktur i interviewet og sørger for, at de vigtigste emner bliver dækket, dette

kaldes for scripting.

Scripting af interview inddrages i interview proceduren i forhold til den tematiske og

dynamiske dimension. Disse dimensioner af scripting sørger for, at vi både får spontane og

uventede beskrivelser og svar samtidig med, at vi holder os til den struktur, vi har planlagt for

vores interviews. For at gøre analysen af interviewet nemmere, er det vigtigt at opretholde en

høj struktureringsgrad i interviewet.46

I et interview er der brugt forskellige former for interviewspørgsmål. Indledningsspørgsmål

bruger vi i interviewet for at sætte interviewet i gang, efter briefingen har fundet sted.

Indledningsspørgsmål kan f.eks. være ”Hvad arbejder du med til hverdag?” eller ”Hvilke

projekter, der har relevans, for vores problemstilling arbejder du med her for tiden?” Disse

spørgsmål kategoriseret som indledende og direkte spørgsmål, da de giver interviewpersonen

mulighed for at fortælle om deres relevans for projektet. Udover de indledende spørgsmål,

benytter vi os af opfølgende spørgsmål, som er med til at give intervieweren en nysgerrig

holdning til det svar, interviewpersonen giver. Opfølgende spørgsmål kan blandt andet bestå

af at genbruge nøglebegreber eller vigtige holdninger fra det forrige spørgsmål eller svar. Et

eksempel på dette er: Indledende spørgsmål: ”Hvad er din personlige holdning til at spise

kød?” Opfølgende spørgsmål: ”Spiser du selv kød?”.

Da begge interviewpersoner har ekspertviden på området, er interviewet defineret som et

ekspertinterview ifølge Kvale og Brinkmann. Ekspertinterviewet har til formål at give et

indblik i Jette Feveile og Anna Jäplets overvejelser og viden omkring kultiveret køds fordele,

ulemper og implementering.47

47 Kvale, S., & brinkmann, s., 2009, s. 167

46 Kvale, S., & Brinkmann, S., 2009, s. 151-152

45 Kvale, S., & Brinkmann, S., 2009, side 149

44 Kvale, S., & Brinkmann, S., 2009, kapitel 7

14



Hum-Tek 2. semester                              S2224791405                                    Hold B

7.3 Transskribering

Transskribering er en metode af professor i organisations- og social forskning Alan Bryman,

som blev introduceret i kurset Subjektivitet, Teknologi og Samfund. Transskribering handler

om at nedskrive mundtlige udtalelser fra et interview. Fordelene ved transskribering af

interview er, at det giver overblik over interviews, så det er nemmere at sammenligne flere

interviews og dermed finde generaliseringer på tværs af dem.48 Transskriberingen kan foregå,

ved enten transskribering af alt lyd fra interviewet, eller hvor transskribenten undlader at

skrive unødvendige sætninger og småord, som “øhh” og “øhm”. Vi har valgt Transskriberings

Metoden uden unødvendige sætninger og småord, da den findes mest relevant for formålet

med interviewet.49

7.4 Storyboard

Storyboard er et designværktøj introduceret på kurset Design og Konstruktion. Storyboard

bruges til at danne et visuelt billede af et system og dermed give læseren en forståelse for,

hvordan systemet fungerer og hvilke input, processer og outputs, der indgår i systemet.

Storyboardet udarbejdes som et billede manuskript, hvor der er skitseret en tegning til hvert

step i systemet samt en læsevejledning dertil.50

7.5 Komparativ analyse som metode

Vi bruger den komparative analyse som metode ved at sammenligne ligheder og forskelle af

CO2 aftrykket, arealanvendelse, ressourceforbrug, produktionsmængde samt produktionstid

på produktionerne af det traditionelle landbrug og kultiveret kød. Analysen udføres ved at

stille ovennævnte parametre overfor hinanden, og dermed finde fordele og ulemper ved de

forskellige teknologier. Visualiseringen består af en model der giver et overskueligt overblik

over parametrene. Målsætningen med den komparative analyse er en beriget viden omkring

teknologierne, som derigennem skal give indblik i hvilke klimamæssige fordele og ulemper,

der fremtræder i de forskellige produktioner.51

8. Vidensfelt

I afsnittet herunder vil de fire virksomheder rapporten tager udgangspunkt i og produktionen

af kultiveret kød blive præsenteret.

51 Boje, T. P. (2021, February 3). komparativ metode. Den Store Danske

50 Pries-Heje, J. (2021, 21. oktober). Design & Konstruktion: Kreativt Design [Powerpoint]. Moodle Ruc.

49 Aarhus Universitet. (n.d.). Transskription. Metodeguiden Aarhus Universitet.

48 Aarhus Universitet. (n.d.). Transskription. Metodeguiden Aarhus Universitet.
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8.1 Upside Foods

Upside foods vision er at gro rigtigt kød fra et hvilket som helst dyr på ti til tolv dage.52

Virksomheden er amerikansk og lokaliseret i Californien. Upside Foods er det første

kultiverede kødproducerende firma i verden, og de står bag produktionen af den første

kylling, kødbolle og and, ved brug af teknologien genetisk modificering. De har et

samarbejde med Tyson Foods, som er verdens største producent af kød fra fjerkræ, og NAMI,

som er et amerikansk kød institut der kæmper for fornuftig føderal regulering af kultiveret

kød.53 Upside Foods regner med at dele deres første produkt med forbrugerne i løbet af de

næste par måneder.54

Da Upside foods startede med at producere proteinholdige kødprodukter kostede 450 gram

ca. 126.000 kr., i dag skriver de at det koster 70-140 kr.55 Upside Foods mener, at deres kød er

premium kvalitet, sammenlignet med prisen på 450 gram premium traditionelt oksekød, er

kultiveret kød 14-84 kr. dyrere.56

En af de problemstillinger Upside Foods behandler er, at der ikke er nok kød til at brødføde

en stigende befolkningstilvækst, som er interesseret i at spise mere kød.

8.2 Mosa Meat

Mosa Meat er en hollandsk teknologisk fødevare virksomhed, stiftet af Mark Post, som er en

af de mest velansete forskere inden for kultiveret kød.57 Mosa Meat har en vision om at være

pioner for en miljøbevidst måde at producere kød på, uden at ændre i smagen fra den vi

kender i dag.58 Mosa Meat sigter efter at introducere, deres produkter på markedet i løbet af

de næste par år, men siger, at det er svært at sætte en fast tidsramme, da der stadig er mange

ukendte faktorer, som er udenfor deres kontrol, blandt andet EU’s regulerings processor.59

Virksomheden har support fra den hollandske regering, som for nylig har investeret 60

millioner Euro i cellebaseret landbrug60 , og som den eneste regering i EU har gjort det lovligt

for forskere at smage på det kultiverede kød.61

61 Interview Jette Feveile Young, A14

60 Paul-Gera, K. (2022, April 14). Dutch government agrees to invest €60M in cellular agriculture. Mosa Meat.

59 FAQs. (2021). Mosa Meat.

58 Mosa Meat. Mosa Meat.

57 Meet the new meat | Mark Post | TEDxHaarlem. (2013, June 20). YouTube.

56 Hakket oksekød. (2022b). Coop.dk MAD

55 Dining at The World’s Largest Synthetic Meat Factory. (2021, November 24). YouTube. 14:20-15:10

54 About. (2022, February 2). UPSIDE Foods.

53 About. (2022b, February 2). UPSIDE Foods.

52 Dining at The World’s Largest Synthetic Meat Factory. (2021b, November 24). YouTube. 2:14-2:22
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8.3 Future Meat

Future meat er en israelsk virksomhed, som vil udvikle og distribuere et billigt alternativ til

kød ved brug af teknologien kultiveret kød.62 De er de første til at opskalere en kultiveret

kødproduktion til industriel størrelse.63

8.4 Good Meat/Eat Just

Good Meat er et underfirma til den amerikanske virksomheden Eat Just, der fokuserer på at

producere klimavenlige fødevarer ved hjælp af teknologi.64 De har som et af de eneste

virksomheder offentliggjort information om CO2 udledningen ved kultiveret kød.65

8. 5 Produktion af kultiveret kød

Vi tager udgangspunkt i produktion af kultiveret kød, som den er beskrevet af Videnskab.dk66

og Det etiske råd67, da det er her, vi har fundet information, der beskriver processen både

udenfor og inde i fermenteringstanken. Begge kilder bliver benyttet da de supplere hinanden

godt, og hver især fokuserer på forskellige dele af processen. Derudover benytter vi

information fra alle virksomhederne om implementering og pris til udarbejdelse af rapporten.

9. Komparativ analyse

Denne komparative analyse tager udgangspunkt i konventionelt og økologisk opdrættede

kvæg med sammenligning til produktionen af kultiveret kød. Analysepunkterne vil primært

have fokus på hvilke klimamæssige udfald produktionerne udleder. Derudover sammenlignes

effektiviteten af produktionerne for at få indblik i fordele og ulemper ved de to produktioner.

9.1 Traditionel oksekødsproduktion

CO2 aftryk og udnyttelse af overfladearealer

Ifølge Landbrug og Fødevares officielle rapport vedrørende Bæredygtig udvikling vises det,

at oksekødsproduktionen i Danmark udledte 4,5 tons CO2 i 2021. Herved er eksporten ikke

67 Det Etiske Råd. (2010, June 11). 2. Teknikken: Fremstilling af stamcellekød.

66 Frankensteak eller klimakød: Hvad ville du kalde “kultiveret kød”? (2021, May 4). Videnskab.dk.

65Jette Feveile Young. (2021, March 10). Bliv klogere på kultiveret kød ved Aarhus Universitets online seminar
Aarhus Universitet Technical Sciences. Ritzau.dk.

64 About GOOD Meat. (2022). The Future of Meat.

63 Future Meat Opens “World’s First” Industrial Cell-Cultured Meat Facility, Will Produce 500kg Per Day. (2021,
June 28). Vegconomist - the Vegan Business Magazine.

62 Future Meat Technologies. (2022, March 2). About. Future Meat.
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medregnet.68 Den mængde CO2, der udledes ved produktionen af 1 kg oksekød, kan

sammenlignes med CO2 udledningen fra en køretur på 150 km.69

På tabellen nedenfor vises et overblik af udledningen fra oksekødsproduktion, opmålt med

resten af kød produktionerne i Danmark.

70

Udover kvægproduktionernes udledning af drivhusgasser, skal produktionerne bruge store

mængder vand og land ressourcer. I dag bruges 59% af klodens isfrie overflade areal til

produktionen af husdyr. Herunder indgår græsarealer til opdrættede husdyr samt dyrkning af

foder til opdrættede husdyr. Kvæg Produktionerne i dag tager ikke hensyn til at opretholde

naturen og biodiversiteten, og derfor påvirker kvægproduktionen verdens biodiversitet

negativt, hvilket er med til at skabe en forværring af klimakrisen.71

Store skovområder verden over fældes for at gøre plads til græsningsarealer samt jord til

dyrkelsen af foder til kvæg. Træer er med til at binde CO2, så det ikke ledes ud til

atmosfæren og det har ydermere en negativ indvirkning på klimaet når de fældes, da de her

udleder CO2. Græs- og jordarealer har ikke evnen til at binde CO2 på samme niveau som

træer har.72

På bilag 1. Ses et skema udviklet af “what is cultivated meat”, som viser pladskapacitets

behovet for forskellige typer kød. Skemaet på bilag 1. viser at traditionel

72 Det Etiske Råd. (2011, June 15). Sammenhængen mellem kødspisning, klimaforandringer og fødevarekrise.

71 Det Etiske Råd. (2011, June 15). Sammenhængen mellem kødspisning, klimaforandringer og fødevarekrise.

70 Fakta om Fødevareklyngen. (2021). Landbrug Og Fødevarer.

69 Jørgen E. Olesen, Jordbrugs-videnskabelig fakulitet Aarhus Univeristet. (2010, January). Fødevarernes andel
af klimabelastningen.

68 Fakta om Fødevareklyngen. (2021). Landbrug Og Fødevarer.
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oksekødsproduktion, kræver den højeste procentdel af jordens arealer til opdrætning samt

foder dyrkning.73

Ressourcer

En af de primære naturressourcer, der bruges til kvæg opdrættelse i dag er vand.

8% af det humane vandforbrug går til kvægopdræt. I og med at antallet af mennesker på

kloden vil stige de kommende år forventes det også, at efterspørgsel på vand vil stige. Samlet

set forventes det, at landbrugets vandforbrug vil stige med 30% i 2030.74

Produktionsmængde og produktionstid

I Danmark spiser en gennemsnitligt voksen person 48 kg. kød årligt, hvilket svarer til ca. 135

gram om dagen. Heraf er der både tale om fjerkræ, svine- og oksekød.75 Der er i dag omkring

1,5 milliarder køer på jorden, som er den kvægbestand der er nødvendig for at kunne

producere, oksekød til menneskets behov.76

I Danmark bliver der både produceret kød fra kvæg og køer. Når kvæg er slagtet, vil der være

200 kg. rent kød/fedt tilbage, køer vejer ca. 285 kg. efter slagtningen. Kvæg tager mellem

12-24 måneder at opdrætte, hvorimod køer tager minimum 24 måneder at opdrætte.77

9.2 Kultiveret kød

CO2 aftryk og udnyttelse af overfladearealer

Undersøgelser fra virksomheden Good meat, der udvikler kultiveret kød viser, at det færdige

kultiveret kød udleder 92 procent færre kulstofemissioner end traditionel kødproduktion.78

Den danske forsker ” Jette Feveile Young” siger, at udledningen af kulstofemissioner i

kultiveret kød afhænger af den aktuelle produktionsform, og skal beregnes sideløbende.79 Det

vil at altså sige, at der ”designes” hver enkelt produktion med forskellige formål. Hvis der er

ekstra fokus på bedre ernæring af kødet, smag eller andet vil produktionens tal varierer

79Jette Feveile Young. (2021, March 10). Bliv klogere på kultiveret kød ved Aarhus Universitets online seminar
Aarhus Universitet Technical Sciences. Ritzau.dk.

78 Goodmeat, this is good meat, (2022)

77 Sådan bliver din bøf produceret. (2018, August 22). voresmad.dk.

76 Kunstigt kød og grøntsagsjam er fremtidens fødevarer. (2017, June 15). Berlingske.dk.

75 Puk Maia Ingemann Holm. (2013). Fakta om danskernes forbrug af kød. Landbrug Og Fødevarer.

74 Det Etiske Råd. (2011a, May 12). 1. Introduktion: Stamcellekød er godt for klimaet.

73 OUR ENVIRONMENT || What Is Cultivated Meat? (0). Cultivated Meat.

19

https://goodmeat.co/purpose


Hum-Tek 2. semester                              S2224791405                                    Hold B

ligeledes.80 Dog vil kultiveret kød stadig udlede mindre CO2 målt imod traditionel

produktion af kød.

Med henblik på arealanvendelse til produktioner af kultiveret kød findes der i dag estimater

af, hvor meget plads det vil fylde, men det varierer dog en smule alt efter hvilke

næringsstoffer, der tilføres til produktion af kultiveret kød. En artikel fra “what is cultivated

meat” viser at produktionen vil fylde mellem 0,5 og 5,5 kvadratmeter pr. kilogram dyrket

kød.81 På bilag 1 viser skemaet, at det kultiverede kød kræver mindre plads for at dyrke den

samme mængde kød, end eksempelvis traditionel svine- og oksekødsproduktion.82

Ressourcer

En kultiveret kødproduktion er afhængig af fire tekniske ressourcer: Bioreaktor, hvori der

bliver tilføjet nærende væske, indelukkede stilladser, hvor cellerne vokser, elektricitet der

forøger proteinindhold i kødet og sidst en maskine der former kødet, til den ønskede

konsistens.83

Officielle tal omkring brugen af elektricitet ved producering af kultiveret kød er endnu ikke

offentliggjort. Forsker i forbrugeropfattelse af kultiveret kød Christopher Bryant siger i

forhold til brugen af energi og kultiveret kød “Energy is kind of the only input on which

cultivated meat is more environmentally demanding than conventional meat”.84 Her menes

det at ressourcen energi, er det eneste parameter der er mere klimabelastende ved kultiveret

kød, end traditionel produktion af kød. Dog kan der i dag udvindes grøn energi,85 det må være

op til den enkelte produktion hvorvidt der bruges grøn energi eller ikke.

Produktionsmængde og produktionstid

I dag findes produktioner af kultiveret kød primært i små laboratorier, en opskalering vil være

nødvendig, hvis der skal være mulighed for at brødføde og supplere til menneskers kød

behov både i dag og i fremtiden med henblik på befolkningstilvæksten. Hvis der tages

udgangspunkt i danskernes årlige forbrug af kød pr. person, som i dag er gennemsnitlig 48

kg. og den første kultiverede kødproduktion på industriel skala, som er et Israelsk startup, der

85 Regeringen. (2021, September). Køreplan for et grønt Danmark.

84 Flora Southey. (2021, October 28). Unlocking cultivated meat sustainability with renewables: ‘As long as we
have cows, they’ll emit GHG. The same is not true for energy.’ Foodnavigator.Com.

83 Frankensteak eller klimakød: Hvad ville du kalde “kultiveret kød”? (2021, May 4). Videnskab.dk.

82 OUR ENVIRONMENT || What Is Cultivated Meat? (0). Cultivated Meat.

81 OUR ENVIRONMENT || What Is Cultivated Meat? (0). Cultivated Meat.

80Jette Feveile Young. (2021, March 10). Bliv klogere på kultiveret kød ved Aarhus Universitets online seminar
Aarhus Universitet Technical Sciences. Ritzau.dk.
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hedder Future Meat Technologies, der producere 500 kg. kultiveret kød dagligt,86 kan vi

udregne hvor meget produktionen skal opskaleres for at dække danskernes daglige

kødforbrug. Ved at benytte disse tal til beregning af behovet for produktionsmængde, vises

det at Future Meat Technologies kødproduktion vil kunne dække 3703,7 danskeres daglige

kødforbrug. Dvs. at produktionen skal forstørres 1574,4 gange for at kunne dække hele

Danmarks daglige kødforbrug.

Ved masseproduktion af kultiveret kød siger Mark Post, at der skal bruges mellem

30.000-100.000 køer på verdensplan for at kunne producere nok kød til den forventede

fremtid.87 Der kan derfor argumenteres for, at denne type produktion vil kunne eliminere

mangel på kød i verden.

Derudover er produktionstiden også beregnet. De første to uger af produktionsprocessen, vil

der hver tiende time blive produceret 300 gram kød pr. Enkelt celle. Det betyder, at en celle

formerer sig til 13.019.906.166 celler på ti timer.88

9.3 Skema over sammenligning mellem kultiveret- og traditionelt kød.

Forneden ses et skema med oversigt over de parametre, der er blevet sammenlignet i denne

komparative analyse samt oversigt over konklusionerne fra de to produktionsmetoder.

Parametre Kultiveret kødproduktion Traditionel kødproduktion

CO2 aftryk Lavt Højt

Arealer Lavt Højt

Primære ressourcer Strøm Vand

Produktionsmængde Tilpasset Overflødig

Produktionstid 10 timer 12-48 måneder

9.4 Delkonklusion

Ved at sammenligne CO2 udledning fra produktionerne, af traditionelt opdrættede kvæg med

kultiveret oksekød, kan der konkluderes, at den kultiverede oksekødsproduktion udleder

88 Kultiveret kød: I fremtiden bliver slagterier til kødbryggerier. (2021, May 5). Videnskab.dk.

87 Kunstigt kød og grøntsagsjam er fremtidens fødevarer. (2017, June 15). Berlingske.dk.

86 (2021, June 28). Future Meat Opens “World’s First” Industrial Cell-Cultured Meat Facility, Will Produce 500kg
Per Day. Vegconomist - the Vegan Business Magazine.
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væsentligt mindre CO2 end de traditionelle oksekødsproduktion. Dette er grundet mindre

udledning af naturgasser fra dyrene, da produktionen kun kræver få kvæg.

Kultiverede kød produktioner fylder væsentligt mindre end de traditionelle produktioner,

dette vil give mulighed for flere ledige store areal overflader, hvilket gavner biodiversiteten

og giver mulighed for skovrejsning, der vil bidrage positivt til klimaet. Begge typer

produktioner kræver naturressourcer, dog kan der argumenteres for at strøm til kultiveret kød

kan udvindes som grøn energi,89 hvorimod det kan være svært at udvinde vand på en

bæredygtig måde. Den kultiverede kødproduktion vil være væsentligt mere effektiv ved

udvindelse af oksekød, end de traditionelle oksekødsproduktioner. Der skal bruges færre køer

til store mængder kød, samt det færdige producerede produkt vil være rent kød, uden

restprodukter som knogler og organer.

10. Trinmodellen

I følgende afsnit vil teknologien for fremstillingen af kultiveret kød blive analyseret ud fra

Trinmodellen. Vi vil benytte 5 af 6 trin, som vejledende analyseværktøjer.

Vi vil benytte trin 1: indre mekanismer og processer, trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter,

trin 4: teknologiske systemer, trin 5: modeller af teknologier og trin 6: teknologier som

innovation.

10.1 Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer.

Formålet med kultiveret kød som teknologi er at producere kød på mindre plads, samtidig

med at produktionen skal udlede mindre CO2.

De tilsigtede effekter ved teknologien er dermed at få forbrugerne til at spise mindre

traditionelt produceret kød, så denne produktionsform mindskes, hvilket resulterer i mindre

CO2 udledning. Derudover er en tilsigtet effekt, at det kræver mindre plads at dyrke

kultiveret kød, og at det kan dyrkes overalt, da det dyrkes i  tanke på laboratorier.

Teknologiens funktion er at få muskelceller til at dele sig og vokse, og derved omdannes til

kultiveret kød. Gennem processen sker der derfor en transformation af celler til forarbejdet

kød.90

Processen fungerer ved, at der bliver udtaget en vævsprøve(biopsi) af muskelvæv fra et

voksent dyr. Herefter isoleres myosatelitcellerne i muskelvævet. Myosatelitcellerne er de

90 Teknologisk institut. (2021, August). Kultiveret kød, Udfordringer og muligheder (No. 1). Christian
Vestergaard.

89 Regeringen. (2021, September). Køreplan for et grønt Danmark.
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celler, som besidder evnen til at kunne dele sig og udvikle sig til nye muskelceller. Når

myosatelitcellerne er blevet isoleret, bliver de overført til en tank. I tanken binder

myosatelitcellerne sig til et stillads, hvor de kan vokse. Derudover tilsættes der næringsmedie

og elektricitet, som ligeledes er nødvendigt for cellernes vækst og deling. Når cellerne er

færdigudviklet, tages de ud og kommes igennem en kødhakker, hvor de opnår den ønskede

tekstur. Processen er herefter færdig, og der vil være produceret kultiveret kød.91

For at beskrive processen dybere, vil de indre mekanismer i teknologien være beskrevet

herunder.

Bioreaktor

Teknologien udspiller sig overordnet i en bioreaktor. En bioreaktor er en ståltank, hvor

cellerne udvikles i. Det er i bioreaktoren at myosatelicellerne indsættes og udvikles til

kultiveret kød.92

Stillads – kollagenkugler og membran

For at cellerne kan gro i bioreaktoren er det nødvendigt, at bioreaktoren indeholder en

overflade, som myosatelitcellerne kan fæstne sig til og gro på. Denne overflade betegnes som

et stillads, som findes i to forskellige variationer. Den ene variation er ved at bruge

mikroskopiske kollagen kugler, og den anden version er ved at tilføje en membran, som

myosatelitcellerne kan vokse på. Uanset hvilket stillads der benyttes, er det her cellerne

fæstner sig og vokser, til kødet er klar til at blive høstet.93

Vækstmedie

Vækstmediet i bioreaktoren tilføjes gennem nogle rør, og er en nødvendighed for cellernes

deling. Vækstmediet er en vandig væske, der bla. består af aminosyrer (der bliver til protein i

cellerne), simple sukre, fedtsyrer samt nødvendige vitaminer. 94

Elektrisk funktion

Til slut indeholder bioreaktoren en elektrisk funktion, der gør at cellerne påføres elektricitet,

hvilket vil øge proteinindholdet i det færdig kultiverede kød.95

95 Holst Svane-knudsen, D. H. S. K. (2016, May 26). Sådan dyrker forskerne kunstigt kød. videnskab.dk.
94 Holst Svane-knudsen, D. H. S. K. (2016, May 26). Sådan dyrker forskerne kunstigt kød. videnskab.dk.
93 Det Etiske Råd. (2010, June 11). 2. Teknikken: Fremstilling af stamcellekød.
92 Fermentor eller bioreaktor. (2–06-16). Biosite. Retrieved 4–01-20,

91 Holst Svane-knudsen, D. H. S. K. (2016, May 26). Sådan dyrker forskerne kunstigt kød. videnskab.dk.
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10.2 Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter.

Elektricitet og mekanik

En af de første utilsigtede effekter, der kan opstå ved teknologien bag kultiveret kød, tager

udgangspunkt i elektricitet.

Teknologien bag kultiveret kød er bygget op omkring elektricitet,96 og da det er elektriciteten,

der sørger for at cellerne vokser og kødet bliver proteinholdigt, kan f.eks. strømsvigt få

konsekvenser for den berørte produktion af kultiveret kød.

Udover strømsvigt kan det ske, at en del af teknologi systemet bliver defekt eller der kan

opstå en funktionsfejl, hvilket ligeledes kan påvirke produktionen.

Produktionsform

Produktionsformen ved kultiveret kød kan ligeledes ses som en utilsigtet effekt, da det kan

blive svært at få forbrugerne til at spise kultiveret kød pga. teknologiens fremmede

produktionsform, som er anderledes fra hvordan den traditionelle landbrugsproduktion

fungerer.97

Denne samfundsmæssige fremmedgørelse ved kultiveret kød og de medfølgende

problematikker, vil blive analyseret dybere i trin 6.

Produktionsformen kan ligeledes tale ind i en utilsigtet effekt i form af at store virksomheder

vil sætte sig på markedet. Teknologien bag kultiveret kød kræver stor viden, er

omkostningsfuld i opstart, og vil derfor give større virksomheder et forspring i udviklingen af

teknologien.98

Økonomi

Økonomien bag kultiveret kød kan blive en utilsigtet effekt, da vi ikke kender til fremtidens

priser på kød og elektricitet. Vi tager derfor i opgaven udgangspunkt i de informationer

virksomhederne har offentliggjort omkring hvad de regner med deres kultiverede kød

kommer til at koste, når det bliver tilgængeligt for forbrugere og den prissætning, der er på

traditionelt premium kød i supermarkederne i dag. Grundlægger af Mosa Meat ”Mark Post”

siger, at det er svært at udtale sig om den præcise prissætning af kultiveret kød for

forbrugerne. Han mener, at det først vil blive etablerede på få restauranter og først når

udviklingen er effektiv nok, vil virksomheder kunne offentliggøre priser.99

99 Kunstigt kød og grøntsagsjam er fremtidens fødevarer. (2017, June 15). Berlingske.dk. 

98 Teknologisk institut. (2021, August). Kultiveret kød, Udfordringer og muligheder (No. 1). Christian
Vestergaard.

97 Hoffmann, T. H. (2021, May 3). Måling: Kunstigt kød nok mest populært blandt vegetarer og veganere.
videnskab.dk.

96 Det Etiske Råd. (2010, June 11). 2. Teknikken: Fremstilling af stamcellekød
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Virksomheden Upside foods har udviklet kultiverede kødprodukter, som i dag kan lanceres til

en pris som ligger mellem 70-140 kr. pr. 450 gram. Denne pris vil have relevans for

forbrugere, der er villige til at købe produkter, som er dyrere end nutidens økologiske

kødprodukter. Upside Foods første færdige parti af samme mængde kød, kostede 126.000 kr.

Derfor kan der argumenteres for, at videreudvikling af produkt og proces, kan være med til at

justere prisen yderligere ned i fremtiden.100

Prisen på kød i Danmark er varierende, og derfor tager vi udgangspunkt i den nuværende pris

på markedet. Kultiveret kød anses som Premium kød af producenterne, og derfor

sammenligner vi med Irmas økologiske hakket kød, som koster 55 kr. pr 400 gram.101

Prissætningen på kultiveret kød kan vise sig at være en utilsigtet effekt, da der er mange

faktorer, der kan ændres sig i fremtiden og have betydning for prissættelsen af kultiveret kød.

I forhold til økonomi er det interessant, at kigge på hvordan fremtidens priser på traditionelt

kød ser ud, og om det bliver et valg, om der skal være kultiveret kød eller traditionelt

produceret oksekød på aftenbordet, hvis der overhovedet skal være kød. Regeringen, har af

flere omgange stemt om, at indføre CO2 afgifter på oksekød, på grund af kødets store CO2

aftryk. Afgiften der blev stemt om, har været helt op til en prisstigning på 17 kr. pr. 500 gram

oksekød,102 dette tyder på at prisen på oksekød i supermarkeder kan stige i fremtiden og

dermed skabe efterspørgsel på alternativer, for de mennesker der stadig vil spise kød. Et andet

udfald af CO2 aftrykket af oksekødsproduktionen er, at der i fremtiden, slet ikke vil være

oksekød tilgængeligt i supermarkederne, hvilket resultere i, at det ikke længere er et valg om

det skal være traditionelt oksekød eller kultiveret oksekød, men et valg om man vil have

kultiveret kød eller intet kød.

Opskalering

Der er endnu ikke mange fabrikker, som laver kultiveret kød grundet lovgivningen og

økonomien omkring kultiveret kød, dette er beskrevet nærmere i trin 6 om barrierer. Der

findes dog en fabrik, som er udviklet til at kunne producere kultiveret kød på industriel skala.

Den tilhører den israelske virksomhed Future Meat og kan producere 500 kg. kultiveret kød

om dagen.103 Dette svarer til at kunne dække det daglige kød behov for 3703,7 danskere

103 Future Meat Opens “World’s First” Industrial Cell-Cultured Meat Facility, Will Produce 500kg Per Day. (2021,
June 28). Vegconomist - the Vegan Business Magazine.

102 Buch, M. S. (2021, October 11). Folketinget siger nej til klimaafgift på oksekød. FødevareWatch.dk.

101 Hakket oksekød. (2022b). Coop.dk MAD.

100 (Dining at The World’s Largest Synthetic Meat Factory. (2021, November24). YouTube. 14:20-15:10)

25



Hum-Tek 2. semester                              S2224791405                                    Hold B

hvilket betyder, at der skal en stor opskalering til, før kultiveret kød kan blive et supplement

til traditionelt kød.

10.3 Trin 4: Teknologiske systemer

Produktionen af kultiveret kød kaldes for et teknologisk system. Det teknologiske system i

produktionen består af en række mikro artefakter (bioreaktor, rotor, stillads og elektricitet),

som er dem nævnt i TRIN-model analysen trin 1. I dette afsnit vil vi analysere det

teknologiske system. Dette skal give en bredere forståelse af de store sammenhænge, der

spiller ind for teknologisystemets virken.

For at det teknologiske system, som kultiveret kødproduktionen består af, skal producere et

output, skal der et input til. Dette input består af myosatellitceller fra dyr, vækstmedie, smag,

jern og vitaminer, som er beskrevet i TRIN-modellens trin 1. Dette input bliver til slut et

output i form af spiseligt kød. Denne proces foregår i et større makrosystem, hvor koen er det

første led. Myosatellitcellerne bliver først taget, fra en sund ko, hvorefter de placeres i en

fermenteringstank kaldet en bioreaktor, her vokser cellerne og bliver til modne muskelceller,

som er det vi kender som kød. Kødet bliver herefter tilsat de førnævnte elementer og hakket,

så det er klar til at blive spist.104

I det teknologiske makrosystem indgår også brugerne, som er dem outputtet er tiltænkt.

Brugerne af kultiveret kød er de forbrugere, der vælger at spise kultiveret kød. De to sidste

dele af det teknologiske system er udviklere og organisationer. Udviklerne er forskere, der

forsker i hvordan kultiveret kød kan udvikle sig til at blive et bedre produkt. For at kunne

foretage forskning på området, er der brug for investeringer, som kommer fra

organisationerne. Organisationerne består eksempelvis af virksomheder som Mosa Meat eller

den Hollandske regering, der har investeret penge i projekter omhandlende kultiveret kød.

Fælles for organisationerne er, at de forventer et udbytte af deres investering, hvilket kan

være økonomisk gevinst eller klimaforbedring.

10.4 Trin 5: Modeller af teknologier

Det udarbejdede storyboard på side 31-37, fremviser en visuel model af teknologien. I

modellen har vi valgt at fokusere på teknologiens formål at omdanne celler til kød, og de

overordnede artefakter, der indgår her. Denne visuelle model, har vi valgt at inddrage for at

tydeliggøre processen for forbrugerne.

104 Holst Svane-knudsen, D. H. S. K. (2016, May 26). Sådan dyrker forskerne kunstigt kød.
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10.5 Trin 6: Teknologi som innovation

Kultiveret kød er ikke tilgængeligt i samfundet endnu, og analysen vil derfor overordnet være

delt op i, hvilke barrierer og drivkræfter, der kan have indflydelse på teknologiens

implementering og udbredelse.

Barrierer

Lovgivning og investorer

Kultiveret kød går indenfor lovgivningen under betegnelsen, ‘novel foods’, som bruges om

fødevarer, der ikke har været spist før maj 1997, og derfor skal godkendes inden de bliver

tilgængelige for forbrugere. Det kræver derfor specifikke inspektioner af produktionen før

den kan godkendes.105 Jette Feveile Young, som er kød forsker på Aarhus universitet siger, at

der højst sandsynligt bliver arbejdet lidt bag scenen både i USA og Europa, men det betyder,

at der ikke er nogen indtægt på teknologien endnu.106 Endvidere siger lovgivning i EU, at vi

ikke må producere, smage eller sælge kultiveret kød endnu med undtagelse af Holland, hvor

det er lovligt for forskere at smage på det.107 Anna Bak Jäpelt, som er

bæredygtighedsrådgiver i tænketanken FREJ mener, at Danmark er et af de lande, der tolker

EU’s regulering barriere omkring fødevarer restriktivt. Det skal løsnes op, så nye innovative

løsninger på fødevarer kan få lov at komme hurtigere igennem og knække hockeystaven, som

er den model regeringen har sat op for klima målsætningerne i Danmark.108

Da lovgivningen ikke tillader kultiveret kød tilgængeligt for offentligheden, er det et

benspænd for investorerne og det økonomiske aspekt af teknologiens udbredelse, da nogle

investorer kan finde det usikkert at investere i en teknologi, som lovgivningen taler imod.

Lovgivningen er dermed en forhindring ift. at investorerne vil investere penge i teknologien,

hvilket har været med til at bremse dens udvikling. 109

Grundet lovgivningen er det derfor svært at finde finansiering på området, men i takt med at

der kommer pres på klimadagsorden, er der flere der bliver interesseret i at kigge på

teknologier, der kan supplere eller erstatte kødproduktionen med produktionsformer, der er

mere gunstige for miljøet.110 Blandt andet kommer nye og større firmaer på markedet, Aarhus

110 Q4 Jette Feveile Interview

109 Q Jette Feveile, interview
108 Q4 Anna Jäpelt Interview

107 Q13 og Q14 Jette Feveile

106 Q15 Jette Feveile

105 Law, I. (2021, April 22). Overview – Regulatory Issues Surrounding Cultivated Meat. Life Sciences,
Biotechnology & Nanotechnology - India.

27



Hum-Tek 2. semester                              S2224791405                                    Hold B

universitet har for nylig fået et samarbejde med den israelske virksomhed ALEPH Farm111,

som er en af de virksomheder der er længst på området.112 Udover komplikationerne ved

investorer er der rigtig meget information, som ikke er tilgængeligt for både forskere og

offentligheden, da de investerende virksomheder, er interesserede i at tjene penge på

teknologien, og derfor har lavet kontrakter, hvor der står, at de skal have lov til at beskytte

viden og få udbyttet af teknologien.113 For at der kan blive investeret flere penge i

forskningen og produktionen af kultiveret kød, skal virksomheder se potentialet i teknologien

over de næste tredive år frem for en kortere periode. Det betyder at virksomhederne skal være

mere risikovillige og se et afkast på deres investeringer længere ud i fremtiden.114

Uvished

Uvisheden omkring en ny teknologi, som kultiveret kød, kan være en barriere i sig selv. i

Ifølge David Nye er teknologier nemlig, uforudsigelige, og det kræver meget tid for, at de

kan implementeres i menneskers liv.115 Dette ses i teknologien bag kultiveret kød, der er ny,

og mindre udbredt teknologi, hvilket betyder at folk har begrænset viden omkring

teknologien. Det kræver derfor en ændring i folks madvaner for at få dem til at spise

kultiveret kød, og hvis folk ikke ved noget om de fordele, der er ved kultiveret kød, vil nogle

borgere måske ikke se nødvendigheden i tilvalget af kultiveret kød.116 At ændre vaner, folks

vaner, som disse vil ifølge Nye tage op til 30 år117.

I forhold til offentlighedens holdning til kultiveret kød, er der lavet en undersøgelse i England

foretaget af et Food standard agency (FSA) med 1.930 kødspisende deltagere i alderen 16-75

år. FSA undersøgte blandt andet hvor mange, der ville spise kultiveret kød hvis det kom på

markedet, og hvis de ikke ville spise det, hvad grunden var til dette. Her viste det sig at 34%

af deltagerne gerne ville smage på kødet, hvoraf 40% af dem sagde ja af klimamæssige

årsager. Af de resterende 66%, der ikke var interesserede i at smage på det kultiverede kød,

sagde 49%, at de fandt det frastødende, imens 37% sagde, at de ikke så nogen grund til at

spise kultiveret kød. Undersøgelsen viste også at unge mennesker var mere interesserede i at

117 Nye, D. E. (2007). Technology Matters: Questions to Live With (The MIT Press) (Reprint ed.). The MIT Press.
s.30.

116 Hoffmann, T. H. (2021, May 3). Måling: Kunstigt kød nok mest populært blandt vegetarer og veganere.
videnskab.dk.

115 Nye, D. E. (2007). Technology Matters: Questions to Live With (The MIT Press) (Reprint ed.). The MIT Press.
s.38.

114 Q4 Anna Jäpelt Interview

113 Q12 Jette Feveile Interview

112 Q6 Jette Feveile Interview

111 Our Mission – About Us | Aleph Farms. (2022). Sustainability.
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smage på kultiveret kød, 46% af deltagerne i alderen 25-34 sagde, at de gerne ville spise

det.118

Ifølge Anna Bak Jäpelt er der to strømninger af borgere. Der er dem, der gerne vil have det så

jordnært og naturligt som muligt, og så er der dem, der tror på at innovation kan blive

løsningen til klimavenlig produktion af kød. Den befolkningsgruppe, der ønsker det mere

naturligt udgør en stor pulje af de forbrugere, som ikke vil smage på kultiveret kød. Anna

Bak Jäpelt mener, at markedet først bliver skubbet imod kultiveret kød, når det er billigt nok,

og der kommer restriktioner på animalsk produktion.119

Drivkræfter

Aktører

Ifølge David Nye er alle teknologiske forudsigelser små narrativer om fremtiden, og de bliver

ofte præsenteret som historier om hvordan verden bliver til et bedre sted.120

Dette kommer også til udtryk i historien om kultiveret kød, hvor virksomheder og

organisationer præsentere kultiveret kød, som en løsning på klimaproblemerne og den store

befolkningstilvækst verden står overfor.

Derfor er en stor drivkraft for udbredelsen af teknologien at forbrugerne bliver oplyst

omkring kultiveret kød og dets fordele af aktører, som virksomheder og forskere.121

Jette Feveile Young kan ses som en drivkraft og en af aktørerne, der kæmper for at få

kultiveret kød implementeret i samfundet. Hun har bla. foretaget en praktisk undersøgelse af

menneskers holdning til kultiveret kød. Her var hun på Aarhus food festival af to omgange,

hvor hun præsenterede kultiveret kød, og oplyste borgerne omkring det. Første gang var for

6-7 år siden, hvor folks holdning var ”Hvad skal det til for”.122 Anden gang var folks

holdning mere positiv, især fordi Jette Feveile Young denne gang kunne fortælle om, hvordan

der arbejdes med det kultiverede kød, hvordan produktionen foregår og dermed hvad

produktet indeholder.123

Menneskers holdning til implementering af kultiveret kød er meget forskellige, og mange

parametre spiller en rolle, når det handler om markedsføringen af dette. Det kan dog ses, at

der danner sig et mønster af at specielt unge mennesker er mere interesseret i at implementere

123 Q7 Jette Feveile Interview

122 Q7 Jette Feveile Interview

121 Q7, Q9 Jette feveile Interview

120 Nye, D. E. (2007). Technology Matters: Questions to Live With (The MIT Press) (Reprint ed.). The MIT Press.
s.35

119 Q5 Anna Jäpelt Interview

118 Gelski, J. (2022, January 14). UK survey shows hesitancy with lab-grown meat. Meatpoultry.Com.
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det i deres hverdag, og at det er nemmere at få mennesker til at have en positiv holdning til

det, hvis de bliver informeret om hvordan teknologien udspiller sig og processen bag

produktionen ser ud.124

Fremtidige problemstillinger

Klima og overbefolkning kan ses som en drivkraft i implementeringen af kultiveret kød i

samfundet, da det er en nødvendighed, at vi ændrer vores madvaner for at kunne brødføde

den stigende befolkningstilvækst og imødekomme de klimaproblemer, vi står overfor.

Ændringen af vores madvaner skal primært tage udgangspunkt i vores kødforbrug, især

oksekød, da dette er den største klimasynder indenfor den nuværende madproduktionen, og

derfor kan kultiveret kød ses som en drivkraft for at redde klimaet. Ligeledes optager

kødproduktionen store landarealer og med den stigende befolkningstilvækst, vil der ikke være

nok arealer til at dyrke afgrøder til at brødføde alle mennesker, hvilket kultiveret kød vil

kunne imødekomme.125

10.6 Delkonklusion

Forståelsen af kultiveret kød i samfundet påvirkes af faktorer som lovgivning, investorer og

menneskers holdning. Derfor anses disse som værende drivkræfter og/eller barrierer i

implementeringen af teknologien. Lovgivning påvirker virksomhedernes muligheder for at

fremme produktionen og få kultiveret kød på markedet. Investorer ser mange komplikationer

i at investere, da lovgivningen omkring kultiveret kød er skærpet, og det derfor skal anses

som langsigtet investering. Dog er der på grund af de klimamæssige fordele ved kultiveret

kød kommet en stigende interesse for investeringer på området. Undersøgelser viser, at en

stor gruppe mennesker vil have svært ved at acceptere kultiveret kød som en del af deres

kost, men alligevel ses der positive holdninger til teknologien, især hos den unge befolkning,

hvilket tyder på en positiv fremgang ved denne barriere.

125 (Dining at The World’s Largest Synthetic Meat Factory. (2021, November24). YouTube. 14:20-15:10)

124 Gelski, J. (2022, January 14). UK survey shows hesitancy with lab-grown meat. Meatpoultry.Com.
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11. Produkt

Storyboard er en metode fra Design og Konstruktion, som i denne rapport vil blive brugt til at

visualisere udviklingsprocessen af kultiveret kød.

Tanken med storyboardet er at få skabt et simpelt overblik af, hvordan produktionen af

kultiveret kød kan foregå. Ved at visualisere dette, vil det give en bedre forståelse af

processerne. Teknologien bag kultiveret kød er kompleks og kan dermed hurtig blive

uoverskuelig at forstå. Dette storyboard giver ikke indblik i alle de forskellige typer af

produktioner der findes, men vi har sammensat de mest væsentlige iterationer. Disse

iterationer tager udgangspunkt i hvordan Videnskab.dk126 og Det etiske råd127 beskriver

produktionen af kultiveret kød.

Det er vigtigt, at der skabes et overblik over processerne af kultiveret kød, og i denne rapport,

vil storyboardet fungere som en læsevejledning til læseren. Dermed vil vi med udviklingen af

storyboardet være et skridt tættere på at kunne kommunikere til fremtidige forbrugere, hvad

kultiveret kød indebærer.

127 Det Etiske Råd. (2010, June 11). 2. Teknikken: Fremstilling af stamcellekød.

126 Frankensteak eller klimakød: Hvad ville du kalde “kultiveret kød”? (2021, May 4). Videnskab.dk.
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Iteration 1

På den første Iteration, ses der her en sund økologisk opdrættet ko. Koen står udendørs, og

lever et sundt liv. Det er vigtigt at de køer der skal bruges, lever under gode vilkår, da

sandsynligheden for god kvalitet af celler her vil være størst.128

Koen der bliver taget udgangspunkt i, bliver der taget en biopsi fra. Det vil altså sige der

bliver taget en vævsprøve, fra muskelcellerne. Dermed betyder det at koen, ikke behøves at

blive slagtet, da vi blot skal bruge dens celler og ikke det reelle kød.129

129 Holst Svane-knudsen, D. H. S. K. (2016, May 26). Sådan dyrker forskerne kunstigt kød. videnskab.dk.
128 Holst Svane-knudsen, D. H. S. K. (2016, May 26). Sådan dyrker forskerne kunstigt kød.
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Iteration 2

Efter biopsien er blevet udtaget, isoleres myosatelitcellerne i muskelvævet. Da det er disse

celle der kan dele sig bedst mulig.130

130 Holst Svane-knudsen, D. H. S. K. (2016, May 26). Sådan dyrker forskerne kunstigt kød. videnskab.dk.
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Iteration 3

Den tredje iteration illustrerer de isolerede muskelceller der er blevet tilføjet i gæringstanken,

hvor det tilføres nærende væske, som fungere som et vækstmedier.

Det nærende væske indeholder: aminosyrer, simple sukre, fedtsyrer, samt nødvendige

vitaminer131

131 Holst Svane-knudsen, D. H. S. K. (2016, May 26). Sådan dyrker forskerne kunstigt kød. videnskab.dk.
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Iteration 4

Den fjerde iteration illustrerer, et stillads i gæringstanken som, cellerne fæstner sig til. Dette

stillads er vigtigt, da der er en nødvendighed for at cellerne kan gro.132

132 Holst Svane-knudsen, D. H. S. K. (2016, May 26). Sådan dyrker forskerne kunstigt kød. videnskab.dk.
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Iteration 5

Den femte iteration illustrerer, at der bliver tilsat elektricitet, til cellerne, da dette forøger

cellernes proteinindhold.133

133 Holst Svane-knudsen, D. H. S. K. (2016, May 26). Sådan dyrker forskerne kunstigt kød. videnskab.dk.
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Iteration 6

Den sidste iteration illustrerer, de færdigudviklede celler der overføres til en maskine, hvor

den ønskede tekstur og smag opnås. Her bliver kødet hakket og der tilføres ekstra smag,

vitaminer og jern. Efter dette step er produktionen færdig.134

134 Holst Svane-knudsen, D. H. S. K. (2016, May 26). Sådan dyrker forskerne kunstigt kød. videnskab.dk.
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12. Diskussion

Menneskers holdning til at spise kultiveret kød er et vigtigt parameter at forholde sig til, når

en ny teknologi implementeres. Disse holdninger kan blive afgørende for implementeringen

og udbredelsen af teknologien. Nedenstående diskussion vil derfor tage udgangspunkt i

menneskers holdning til kultiveret kød, både de holdninger, der taler for implementeringen,

men også dem der taler imod.

Vores diskussion vil tage afsæt i STS dimensionen og blive besvaret på baggrund af følgende

spørgsmål stillet af David Nye i bogen “Technology Matters”135: “Bruger vi teknologien til at

beskytte eller ødelægge den naturlige verden?”136

Sætter vi dette spørgsmål i relation til kultiveret kød, kan der argumenteres for at kultiveret

kød vil ødelægge den naturlige verden, hvilket ligeledes er det, der kan få indflydelse på

menneskers fravalg af teknologien.137 I analysen, TRIN-modellen, trin 6, nævnes det,

hvordan nogle mennesker finder produktionsformen og outputtet unaturligt og det er denne

fremmede og unaturlige produktionsform, der har størst indflydelse på menneskers

fravælgelse af kultiveret kød, da forbrugerne distancere sig fra teknologien, da uvisheden

omkring den bliver for stor.138 Hvis der tages udgangspunkt i undersøgelsen fra England med

menneskers holdning til selv at spise kultiveret kød, som ligeledes nævnes i TRIN-modellen,

trin 6, ses det, at befolkningsgruppen, der er mere skeptiske over for kultiveret kød udgør

størstedelen af befolkningen.139 Dette tyder på at en stor gruppe mennesker har svært ved at

se sig selv komme over uvisheden og ofre personlige vaner og holdninger for at lempe

klimabelastningerne ved implementeringen af kultiveret kød i deres hverdag.

I forhold til ovenstående spørgsmål kan der dog samtidig argumenteres for, at vi allerede har

ødelagt den naturlige verden. Disse ødelæggelser kan ses i form af klimaproblemer andre

teknologier har medført.140 Der kan derfor argumenteres for at kultiveret kød skal ses som et

supplement til traditionelt produceret kød, og et redskab til at imødekomme

klimaproblemerne for at beskytte den naturlige verden.

Ifølge David Nye står nye teknologier ikke alene, men er et resultat af foranstående

teknologier.141 Teknologien, kultiveret kød, kan derfor ses som et resultat af de foranstående

141 ibid s.22.

140 Nye, D. E. (2007). Technology Matters: Questions to Live With (The MIT Press) (Reprint ed.). The MIT Press
s.22+23.

139 Gelski, J. (2022, January 14). UK survey shows hesitancy with lab-grown meat. Meatpoultry.Com.

138 Gelski, J. (2022, January 14). UK survey shows hesitancy with lab-grown meat. Meatpoultry.Com.

137 Q5 Anna Jäpelt, Interview

136 ibid s. x.

135 Nye, D. E. (2007). Technology Matters: Questions to Live With (The MIT Press) (Reprint ed.). The MIT Press.
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teknologier, der har forværret klimaproblemerne, og det er disse klimaproblemer, der bliver

essentielle i påvirkningen af menneskers holdning til at spise kultiveret kød.142

Hvis klimaproblemerne, som er nævnt i indledningen ikke mindskes kan det resultere i at

kultiveret kød ikke vil blive et tilvalg, men en nødvendighed, da der ikke længere vil kunne

produceres traditionelt kød. Dette understøttes af David Nye, der mener, at mennesker kan

føle sig fanget i teknologiske valg, som andre har foretaget,143 hvilket vil komme til udtryk,

hvis mennesker i fremtiden kun kan købe kultiveret kød, og dermed skal gå på kompromis

med det “unaturlige” og uvisheden, hvis de fortsat vil spise kød.

Menneskers holdning til at spise kultiveret kød er meget forskellige og bliver som nævnt

ovenover påvirket af forskellige faktorer. Når samfundet har dannet en overordnet holdning,

kan det ligeledes være svært at ændre på disse holdninger.144 Forsker Jette Feveile Young

mener dog, at disse holdninger kan imødekommes.

Hun mener, at det er vigtigt at informere forbrugerne omkring nye teknologier, og at man ved

at oplyse forbrugerne omkring teknologierne og deres formål kan mindske uvisheden hos

forbrugerne. Ligeledes mener hun, at det er vigtig at oplyse forbrugerne omkring de faktorer,

der spiller ind i til vælgelsen af kultivereret kød. Dette skal ske ved at oplyse forbrugerne om

den store klima aflastning kultiveret kød kan bidrage med.145 Hvis uvisheden mindskes og

informationer om klima aflastningen udbredes, siger Jette Feveile, at forbrugerne vil blive

mere åbne over for teknologien, og dermed mere tilbøjelige til at spise kultiveret kød.146

David Nye mener derimod, at det tager 30 år før noget nyt opstår fra en teknologi, da det er

så lang tid det tager for de gamle teknologier at uddø.147 Han mener dermed, at det ikke er

nok at informere folk, men at der skal et generationsskifte til for at imødekomme en ny

teknologi. Hvis der kigges på kultiveret kød som en ny teknologi, er det især forbrugeradfærd

hos mennesket, der har stor indvirkning på teknologiens succes. Her er det gamle spisevaner,

der er dannet på baggrund af kommerciel traditionel kødproduktion, der skal ændres, og dette

tager tid.148 Dette kommer blandt andet til udtryk i hvordan unge mennesker er mere

klimabevidste end ældre, samtidig med at flere unge spiser vegetarisk149.

149 ibid

148 Gelski, J. (2022, January 14). UK survey shows hesitancy with lab-grown meat. Meatpoultry.Com.

147 Nye, D. E. (2007). Technology Matters: Questions to Live With (The MIT Press) (Reprint ed.). The MIT Press. s.
41

146 ibid

145 Q7 Jette Feveile Interview

144 Q7, Anna Jäpalt, Interview

143 Nye, D. E. (2007). Technology Matters: Questions to Live With (The MIT Press) (Reprint ed.). The MIT Press. s.
20+21

142 Q4 Anna Jäpelt, Interview
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I forhold til det økonomiske aspekt, har det ligeledes påvirkning på folks holdning til

kultiveret kød. Lige nu forudses det af virksomheden Upside Foods, at kultiveret kød vil blive

prissat til en pris, der kan variere fra 70 til 140 kr. pr. 450 gram150. Med denne prissætning

kan det antages at nogle forbrugere vil fravælge kultiveret kød på baggrund af det

økonomiske aspekt, da vi kan se i en artikel fra Verdensmål.dk at de fleste danskere kun er

interesseret i at betale 10 procent ekstra for klimavenlige mad alternativer.151

Da kultiveret kød ikke er blevet implementeret i samfundet endnu, er det dog svært at sige

hvilken pris, det vil ende med at blive prissat til. Hvis lovgivningen ændres, kan investeringer

i kultiveret kød blive mere interessante for virksomheder og hvis der investeres flere penge i

teknologien, kan det påvirke indkøbsprisen, så den bliver mere attraktivt for forbrugere152.

Derudover kan der i fremtiden komme miljøafgifter på det nuværende traditionelt

producerede kød, som kan gøre, at indkøbsprisen på dette vil være dyrere end kultiveret kød.

Ved implementering af kultiveret kød i samfundet kræves det først og fremmest, som nævnt i

analysen, TRIN-modellen, trin 3, at teknologien bliver opskaleret, og at der kommer flere

masseproduktioner. Derudover er der som nævnt i det ovenstående diskussionsafsnit mange

parametre, der spiller ind i tilvælgelsen, og det er ikke til at sige hvilke faktorer, der bliver

afgørende for, hvorvidt mennesker bliver interesserede i at spise kultiveret kød, eller om det

ender med at blive det eneste valg, hvis der fortsat skal være mulighed for at spise kød.

13. Konklusion

I denne rapport har vi undersøgt problemstillingen: Kan kultiveret kød skabe en mere

klimatilpasset erstatning af kød, og hvilke barrierer findes der i teknologisk produceret kød?

I undersøgelsen af dette, har vi ved brug af metoden, komparativ analyse, sammenlignet

produktionen af kultiveret kød med traditionelt produceret kød. Her har vi sammenlignet

parametre som ressourcer, arealer og CO2 udledning, som er parametre, der har væsentlig

betydning for traditionelt landbrugs tunge klimaudslip.

Den store forskel på produktionen af kultiveret kød og traditionelt kød er, at der skal bruges

færre køer til at brødføde lige mange mennesker. Færre køer resultere i mindre

CO2-udledning og dermed mindre klimabelastning. Derudover vil færre køer skabe mindre

behov for landbrugsarealer samt vand, da der skal dyrkes færre afgrøder.

152 Q4, Anna Jäpalt, Interview

151 Thomas Gringer Jakobsen. (2021, June 21). De fleste danskere vil gerne betale (lidt) mere for klimaets skyld.
Verdensmål.

150 Dining at The World’s Largest Synthetic Meat Factory. (2021, November 24). YouTube. 14:20-15:10
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Ved brug af færre landbrugsarealer, vil den frigivne plads kunne udnyttes til at plante skove,

der vil omdanne CO2. Brugen af færre landbrugsarealer og ressourcer vil give plads til den

stigende befolkningstilvækst. Her frygtes det, at der ikke vil kunne produceres nok føde til at

brødføde hele klodens befolkning, derfor vil kultiveret kød være en nødvendighed, hvis

mennesker vil blive ved med at spise kød, og samtidig mindske brugen af ressourcer, som

landarealer, dyr og vand.

På baggrund af ovenstående resultater, kan det konkluderes, at produktionen af kultiveret kød

både vil have en positiv effekt på klimaet, men samtidig også ville kunne være et værktøj i

bekæmpelsen af de problemer, en stigende verdensbefolkning vil medføre.

I udarbejdelsen af vores rapport har vi ligeledes undersøgt de eventuelle barrierer, der kunne

opstå ved implementeringen af teknologisk produceret kød i samfundet.

Her kom vi frem til at mange forskellige parametre kan være afgørende i forbrugernes

fravælgelse af kultiveret kød.

Et stort parameter i fravælgelsen af kultiveret kød er den uvished, der ligger i en ny teknologi.

Teknologisk produceret kød har aldrig været på markedet før, og derfor kan forbrugerne blive

skræmt eller på anden vis føle sig distanceret fra teknologien. Dette sker på baggrund af, at

forbrugerne ikke kender til det, de putter i munden og ikke er oplyste omkring teknologien

bag produktionen.

Ser vi kultiveret kød, som et supplement til traditionelt produceret kød, vil forbrugerne stadig

have mulighed for at købe det traditionelt producerede kød, og derfor opstår en anden

barriere i at omvende forbrugernes vaner, hvilket David Nye mener tager op til 30 år.

En anden barriere i implementeringen af teknologisk produceret kød er lovgivningen omkring

implementering af nye fødevarer samt den opskalering af teknologien, der endnu ikke er

tilgængelig. På baggrund af disse overvejelser er vi derfor i gruppen kommet frem til at

kultiveret kød, er en teknologi, der først er realistisk implementeret i Danmark efter en

længere årrække, men at især klimaforandringer kan være med til at fremskynde denne

proces.

Da det først er realistisk at kultiveret kød bliver implementeret i samfundet om nogle år, kan

de opsatte barrierer fremkomme anderledes til den tid, hvor implementeringen finder sted.

Der er sandsynlighed for, at samfundet i fremtiden er mere åbne overfor ny teknologi i mad,

og at uvisheden omkring produktet er blevet mindre. Klimaproblemer bliver kun en større

belastning i fremtiden og derfor vil klimaet have en større påvirkning på forbrugernes

tilvælgelse af kultiveret kød på sigt.
41



Hum-Tek 2. semester                              S2224791405                                    Hold B

Uanset hvilke barrierer, der vil opstå ved implementeringen af en ny teknologi, vil barrierer i

fravælgelsen af en ny teknologi drage til en konklusion af individualitet.

Der kan opstå mange udfordringer ved ny teknologi, som kan påvirke forbrugernes

holdninger forskelligt. Det er individuelt hvilken baggrund og hvilke forhold forbrugerne har

til teknologi, og om det er tid eller information, der spiller en rolle for det enkelte individs

tilvælgelses af en ny teknologi.

14. Refleksion

På baggrund af vores analyser, diskussion og konklusion har vi i gruppen udarbejdet hvilke

målsætninger produktionen af kultiveret kød, skal opfylde. Her vil vi både komme ind på

kortsigtede og langsigtede fremtidsudsigter af implementering.

Kortsigtede mål

Først vil vi tage udgangspunkt i de korte fremtidsudsigter. Her er en vigtig målsætning at

nedsætte CO2 udledningen inden 2030, hvilket er kortlagt i den danske klimalov fra 2020.153

Derudover er en målsætning også at have produktioner, som er i stand til producere og

opfylde menneskers kød behov i dag og i fremtiden.

For at kultiveret kødproduktioner opnår de ønskede mål, er der flere faktorer, som skal

videreudvikles. Vi ser en fremtid hvor produktionerne af kultiveret kød vil blive hjulpet på

vej, af nye teknologier. I dag bliver der konstant forsket og udviklet, nye metoder til

fødevareproduktion. Teknologien som beskrives i denne rapport, håber vi på bliver udviklet

yderligere i fremtiden med hensigt på, at kødproduktion skal være så CO2 neutral som

muligt, samt have effektive produktioner.

Langsigtede mål

Producering af kultiveret kød har flere langsigtede målsætninger. Disse parametre bliver kun

kort berørt i vores rapport. Da disse målsætninger er videreudviklinger af selve teknologien.

En kultiveret kødproduktion fungerer kun med et højt niveau af energi, da der skal tilsluttes

strøm i teknologien. For at kunne imødekomme regeringens ambition om at være uafhængige

af kul, olie og gas154, skal denne energi være baseret på grøn energi. Det vil sige, at

154Energistyrelsen. (2022, April). Klimastatus og –fremskrivning 2022. (side 13)

153 Energistyrelsen. (2022, April). Klimastatus og –fremskrivning 2022. (side 13)
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strømmen, der skal bruges, skal indhentes via vind, sol eller fremtidige alternative

energikilder.

I fremtiden skal den samlede klimavenlige produktion kunne nedsætte udledningen af

drivhusgasser inden for fødevareproduktion, så det anses som tilfredsstillende indenfor de

opstillede klimamål, såsom hockeystaven.

Masseproduktioner af det kultiverede kød er altafgørende, da det vil give mulighed for

udelukkende at benytte sig af kultiveret kød produktioner. Hvis teknologierne ikke kan

producere nok kød, vil det ikke kunne erstatte eller supplere de traditionelle kødproduktioner,

hvilket dermed ikke vil skabe CO2 neutrale kødproduktioner, da der stadig vil blive

produceret traditionel dyrket kød. Denne målsætning ser vi som en vigtig problemstilling, da

det ikke vides, hvorvidt teknologien i dag, kan sikre masseproduktioner. Løsningen hertil er,

at der bliver udviklet nye teknologier, som kan optimere den nuværende teknologi.

Når vi ser på de kultiverede kødproduktioner, som findes på markedet om 50 år, ser vi et

næsten CO2 neutralt teknologisk system. Dette system kan implementeres verden rundt, og

tager udgangspunkt i en model, som justeres alt efter omstændighederne angående økonomi,

klima og kultur i det givne land. Virksomheder vil opnå økonomisk gevinst, da udviklingen

vil gøre det muligt at tjene penge på produkterne ved salg i supermarkeder. Dette i

forlængelse med, at forbrugerne har vænnet sig til brugen af teknologi i produktionen af kød,

og dermed foretrækker at købe det i supermarkederne.
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