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Abstract 

 

This project seeks to investigate the uses and limitations of vertical hydroponic 

farming, with the goal of reducing the overall area used for crops, for animal feed 

production, in Denmark. Firstly the project will expound the theories of plant ecology, 

growth and nutrient intake, which is important to understand the inputs that are needed 

for crop production, and the factors that are of importance to maximize the area 

productivity. Besides looking at the technological uses and limitations of hydroponic 

vertical farming, the paper also expounds the sociological barriers of implementing a 

new technology, like the hydroponic vertical farm.  

 

Furthermore the project analyzes the different types of hydroponic methods and which 

crops are favorable to produce in a vertical farm, and thereby comes to the conclusion 

that the ebb and flow system is the most optimal for the solution, for the purpose of 

reducing the area for crop production. Thereafter the project analyzes mechanics and 

systems, in place for the vertical farm to work properly and in order to optimize the 

output of the system, compared to the inputs. To support our analysis of the 

hydroponic vertical farm we have conducted an interview with an expert. 

 

Through the theory, analysis and our interview with the expert, the project concludes 

that it is possible to reduce the area used on crop production through the use of 

hydroponic vertical farming, however this comes with numerous disadvantages, 

making the system not necessarily ideal. 
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Begrebsafklaring  

- Akvakultur: At avle vandlevende dyr i akvarier eller vandtanke (Gupta & 

Ganapuram, 2019). 

  

- Arbejdskraftproduktivitet: Forskellen på inputtet af energi i forhold til 

outputtet i et landbrug (Fog, 1982, s121). 

 

- Arealproduktivitet: Produktionen af afgrøder pr. arealenhed, ofte målt som 

joules pr. hektar (Fog, 1982, s121). 

 

- Biodiversitet: Biodiversitet er det planteliv bestående af plantearter, dyr 

bakterier, svampe og alt levende der samlet udgør biologisk mangfoldighed 

og er nødvendig for arternes overlevelse (Andersen, 2022). 

  

- Biomasse: Det organiske materiale som organismer består af, i forhold til 

planter altså det plantemasse som produceres(Fog, 1982, S104).  

 

- Næringsstoffer. Grundstoffer essentielle for plantens trivsel og overlevelse, 

samt livscyklus (Schjørring, 2010). 

 

- pH-værdi: En skala fra 0-14 der kan bestemme en opløsnings surhedsgrad, 

hvor nul er sur, 14 basisk og 7 neutral (Kemien i din hverdag, n.d.). 

 

- Post-produktivistisk landbrug: En kontrasterende holdning til landbruget i 

forhold til det produktivistiske. Her er der øget fokus på landbrugets 

miljøpåvirkning, og landbrugets funktion som værende mere end blot 

producent af landbrugsprodukter (Det Økologiske Råd, Københavns 

Universitet og Århus Universitet, 2015, s. 19). 

  

- Produktivistisk landbrug: Intensiveret og industrialiseret landbrug. 

Produktivismen i det danske landbrug identificeres generelt med perioden 

efter krigen til omkring 1990’erne (Det Økologiske Råd, Københavns 

Universitet og Århus Universitet, 2015, s. 19). 
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Indledning og problemfelt  

 

Det danske natur, med dets skove, strande og de mange firkantede marker, 

kendetegner det danske landskab. Netop markerne optager en stor del af Danmarks 

areal eftersom at landbruget fylder 61% af det danske areal (Danmarks Statistik, 

2020). Dette store areal som landbruget optager, udleder blandt andet gasserne 

metan, lattergas og kuldioxid og som i store mængder er klimabelastende og 

forurenede (Ministeriet for Fødevarer, Fiskeri og Landbrug. Landbrugstyrelsen, 2021). 

Udledningen landbruget står for, svarer til 22,4% af Danmarks samlede CO2 

udledning, hvor en stor del af dette kommer fra fødevareproduktionen (Landbrugets 

Drivhusgasser - Økologisk Landsforening, n.d).  

 

Det viser sig at kun omkring 14% af det danske areal bruges på natur, og mindre end 

0,5% regnes som værende urørt skov og den eneste form for vild natur (Danmarks 

Naturfredningsforening. n.d.-b). Dette er med til at skade den allerede truede 

biodiversitet, altså den biologiske mangfoldighed, eftersom at 1844 dyr og planter er i 

fare for at uddø (Danmarks Naturfredningsforening, 2020). Det sker netop fordi 

naturen har for lidt plads, eftersom store områder af areal bliver intenst udnyttet til 

skovbrug, bebyggelse, infrastruktur, produktion og især landbrug (Andersen, 2022). 

Biodiversiteten er ydermere negativt påvirket af landbrugets brug af sprøjtegifte, 

dræning og generel manglende pleje af naturen. Samfundets brug af naturen til 

landbrug, er altså en del af skylden i tabet af biodiversiteten, hvilket ultimativt har en 

negativ påvirkning på vores økosystemer (Danmarks Naturfredningsforening. n.d.-a).  

  

Biodiversitet er truet og danskerne ser det nødvendigt at fremme den (Fjeldsøe et al., 

2020), og derfor eksisterer der et kraftigt behov for at tænke i alternative 

landbrugsmetoder, og siden det danske landbrug er en så stor synder, i forhold til den 

danske CO2 udledningen og optagelse af areal, har den danske Regering med 

Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, 

Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne, 

indgået en aftale om grøn omstilling af dansk landbrug. Vi har ud fra denne aftale, og 

landbrugets påvirkning på naturen og biodiversiteten, valgt at fokusere på punkt fem, 
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som lyder: ”Landbrugsproduktion skal ske under hensyntagen til natur og biodiversitet” 

(Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug 2021).   

  

Dette vil vi gøre ved at kigge på den del af landbruget og fødevareproduktionen, der 

bruger mest plads, hvilket er produktionen af dyrefoder, eftersom at 79,8% af 

landbrugsarealet, altså de 61% af landets arealet, bruges til netop at dyrke dyrefoder 

(Dyrenes Beskyttelse & Danmarks Naturfredningsforening, 2018). Med fokus på  

dyrefoderproduktionen, vil vi kigge mod andre mulige løsninger, som benytter en 

mindre del af landets areal. Der undersøges og udvikles allerede mange alternative 

teknologier til de nuværende fødevareproduktioner, herunder vertical farming. Ved 

vertical farming kan man dyrke afgrøder i flere lag, dette vil kunne mindske det 

opdyrkede landbrugsareal. Tanken for projektet går så på, om hvorvidt det er muligt 

at øge arealet af vild natur, og derved hjælpe biodiversiteten, ved hjælp af teknologien 

vertical farming. I denne sammenhæng vil vi undersøge hvordan vertical farming 

fungerer, samt hvilket potentiale teknologisystemet har som rolle i den danske 

produktion af dyrefoder.  

 

I følgende projekt vil der først og fremmest blive redegjort for planters vækst og 

næringsoptagelse, da disse danner grundlaget for, hvad teknologien, hydroponisk 

vertical farming, skal kunne ‘opfylde’. Der beskrives vertical farmings funktion, gennem 

begreber som energiinput og output, arbejdskraftproduktivitet og arealproduktivitet. 

Gennem analysen af dette teknologiske system i et vertikalt landbrug, beskrives 

systemets indre mekanismer, de inputs systemet og planterne kræver, de outputs 

systemet giver, i form af afgrøderne, samt de utilsigtede effekter der kan forekomme 

ved denne type landbrug. Ud fra den teoretiske viden om planters vækst og 

næringsoptagelse, samt baggrundsviden om indholdet i dyrefoder, er der opstillet en 

hypotese om at visse foderafgrøder har større potentiale for at dyrkes hydroponisk 

vertikalt end andre og dermed egner sig bedst i produktionen af dyrefoder. Denne 

hypotese undersøges gennem et ekspertinterview og kan give os viden om 

dyrkningsformens potentiale, for at blive et led i en grønnere omstilling af den danske 

foderproduktion. Der kigges dernæst på vertical farming, som del af en igangværende 

ændring af det nuværende konventionelle produktivistiske landbrug, samt placerer 

teknologien i en samfundsmæssig kontekst for at finde frem til de eventuelle politiske, 

økonomiske og sociale barrierer teknologien ville kunne møde. Dette gøres gennem 



S2224791993 

8 

teorierne om den post-produktivistiske transition i landbruget og Geels’ teori om 

sociotekniske systemer. Afslutningsvist diskuterer vi, ud fra ovenstående analyser, 

teknologiens potentiale for at indgå i den danske foderproduktion med henblik på at 

frigive landbrugsareal til vild natur og derved fremme den truede biodiversitet.  

 

Problemformulering 

 

Hvordan kan Vertical Farming, med fokus på produktionen af dyrefoder, hjælpe til at 

frigive areal til vild natur? 

 

Arbejdsspørgsmål 

 

1. Hvordan kan vertical farming benyttes til at frigive areal og hvilke 

dyrkningsmetoder kan indgå heri? 

 

2. Hvilke indre mekanismer og processer indgår i det teknologiske system, 

hydroponisk vertical farming? 

 

3. Hvilken rolle spiller afgrøders størrelse og vækstbehov, for deres 

potentiale for at dyrkes i en hydroponisk vertikal farm til produktion af 

dyrefoder?  

 

4. Hvilke begrænsninger gør sig gældende for en hydroponisk vertikal 

produktion af dyrefoder? 

 

5. Hvilke barrierer eksisterer der i forbindelse med implementeringen af 

hydroponisk vertikalt landbrug, som alternativ dyrkningsform i den 

danske dyrefoderproduktion?  
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Semesterbinding  

 

Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA) 

Projektet er forankret i dimensionen “Teknologiske systemer og artefakter”. Vi har 

herunder valgt at analysere det teknologiske system “hydroponisk vertikalt landbrug”, 

hvilket vi vil gøre ved at benytte TRIN-modellen, fra TSA-kurset, som et  

analyseværktøj, ved at analysere systemets indre mekanismer og processer, samt 

dets utilsigtede effekter. Endnu en forankring i dimensionen TSA vil ske gennem brug 

af modellering, da vi har tænkt os at opstille en model for et eksempel på hvordan en 

hydroponisk vertikal farm fungerer.  

 

Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS) 

Vores sekundære semesterbinding vil være i dimensionen “Subjektivitet, Teknologi og 

Samfund”. Denne binding ses gennem, at vores projekt helt generelt har et stort fokus 

på samspillet mellem det teknologiske system (vertical farming) og et 

samfundsmæssigt problem. Dette gør vi blandt andet ved hjælp af Geels teori om 

sociotekniske systemer. Derudover gør vi brug af kvalitative interviewmetode herunder 

har vi foretaget et semistruktureret ekspertinterview med brug af en interviewguide.  
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Metode 

 

Mixed methods 

 

Mixed methods er et begreb der bruges til at beskrive sammensætningen af  kvalitative 

og kvantitative data og metoder, frem for at opdele disse to, for at belyse et problem. 

Mixed methods fungerer som en måde at designe sin undersøgelse på, hvor der tages 

udgangspunkt i et forskningsproblem eller en problemformulering, med intentionen om 

at skabe ny viden, der kan medvirke til at belyse dette (Kristensen, 2019, s. 327). 

Mange samfundsmæssige problemer kræver ofte mere end bare kvantitative eller 

kvalitative data for at kunne løses, så derfor kan det være nødvendigt at se disse 

problematikker fra flere vinkler (Kristensen, 2019, s. 327 ). 

 

Da problemformulering i dette projekt ikke kan besvares konkret, på baggrund af enten 

kvalitative eller kvantitative data, bruges mixed methods. I projektet gøres der brug af 

kvantitative data i sammenspil med vores teori, for at analysere både teknologien som 

projektet omhandler, samt de forskellige afgrøder i forhold til teknologien. Der gøres 

herefter brug af en kvalitativ metode gennem interviewet, for at belyse problemet 

yderligere og de eventuelle løsninger til dette. Interviewguiden er derudover også 

baseret på det teoretiske afsnit, samt kvantitative data om afgrøder. Der gøres derfor 

brug af en blanding af metoder og data, både kvantitativt og kvalitativt, for at finde frem 

til svaret på vores problemformulering. 

 

 

Interview 

 

Udførelsen 

I forbindelse med at opsøge viden inden for vertical farming, og herunder hydroponik 

som teknologi, har vi foretaget et interview. Formålet med interviewet var primært at 

opnå dybere viden om emnet, samt viden vi har haft svært ved at indsamle andre 

steder. Dette gøres gennem en ekspert indenfor området: tidligere vertikal farmer 

Asger Eskildsen nuværende studerende og ansat af forskergruppen 
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Plantenæringsstoffer og Fødevarekvalitet på KU, der arbejder med avanceret 

analytisk kemi til at koble plante- og fødevarevidenskab (Københavns Universitet, 

(n.d.)). Man kan derfor karakterisere interviewet som det informationssøgende 

interview eller ekspertinterviewet (Møller & Harrits, 2021, s. 33). Da vi benytter 

interviewet til faktuelt grundlag for vores analyse, er det dermed dette, der er fokuset 

i interviewet. Det er med denne interviewform derfor vigtigt at emnet på forhånd er 

blevet undersøgt grundigt, da man dermed vil kunne stille de mest relevante og 

kvalificerede spørgsmål, i forhold til interviewpersonens ekspertise (Kvalitative 

undersøgelser i praksis, s. 192).  

 

Vi har foretaget et semistruktureret interview ved brug af en interviewguide. 

Interviewguiden er en række på forhånd forberedte spørgsmål, og formålet med disse 

er at sørge for at der besvares på de centrale spørgsmål, som er relevante for emnet 

der ønskes undersøgt (Aarhus Universitet, n.d.-a). Den semistrukturerede metode 

giver mulighed for at stille uddybende og opfølgende spørgsmål, som ellers ikke 

fremgår i den forberedte interviewguide (Aarhus Universitet, n.d.-b). Denne 

interviewtype er brugbar i vores tilfælde, da vi netop ønsker ekspertens uddybende 

viden inden for emnet, som vi ikke har kunne opsøge på forhånd og derfor ikke blot 

ønsker svar på konkrete spørgsmål. Interviewet er foretaget fysisk, optaget og derefter 

transskriberet.  

 

 

Bearbejdning / analyse af interview 

Som del af bearbejdningen af interviewet og som forarbejde til analysen af interviewet, 

kan man organisere og kategorisere det efter udvalgte emner, som giver mening for 

dét rapporten har til opgave at undersøge. Denne måde at opdele interviewet kaldes 

kodning (Kvale og Brinkmann, Interview: det kvalitative forskningsinterview som 

håndværk, s. 267). Vi har valgt kodning til at bearbejde interviewet på, for at sørge for 

at vigtige pointer ikke overses, samt at skabe et overblik over interviewets centrale 

pointer.  
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I forhold til analysestrategi har vi overordnet set valgt en deduktiv tilgang til interviewet, 

da vi har en hypotese, vi ønsker svar på eller uddybet viden omkring (Møller & Harrits, 

2021, s. 175). Hypotesen lød således: Afgrøder har forskellige forudsætninger for at 

kunne dyrkes i et hydroponisk vertikalt landbrug, og at nogle har et bedre potentiale 

end andre. Denne har vi opstillet ud fra teori om planters vækst, samt viden om 

afgrødernes dyrkningskrav og arealforbrug i ‘almindeligt’ landbrug. Vi benytter dermed 

den hypotetisk-deduktive analysestrategi, da vi tilgår interviewet med nogle teoretiske 

forudsigelser, vi ønsker be- eller afkræftet af eksperten (Møller & Harrits, 2021, s. 177). 

Det skal dog tilføjes, at vi også ønskede at opnå anden viden indenfor emnet, end blot 

besvarelse af hypotesen, nemlig at få nye perspektiver på problemformuleringen, som 

vi eventuelt ikke selv ville være nået frem til.  

 

TRIN-modellen 

 

Først skal det siges, at TRIN-modellen ikke er en metode, men kan benyttes som 

inspiration til analyse af teknologier. Dog har vi valgt at redegøre for den i 

metodeafsnittet. TRIN-modellen er et analyseværktøj udviklet til brug i Teknologiske 

Systemer og Artefakter (TSA) på den humanistisk-teknologiske bachelor på Roskilde 

Universitet. TRIN-modellen er udarbejdet af tre TSA undervisere,  Erling Jelsøe, Niels 

Jørgensen og Thomas Budde Christensen (Jørgensen, 2020, s. 2). 

 

Vi har valgt at gøre brug af TRIN-modellen i analysen af vertical farming, som 

teknologisk system. Det er ikke med henblik på at skulle lave en slavisk gennemgang 

af TRIN-modellen, men vil snarere bruge den som guide for relevante emner under 

analysen.  

TRIN er et akronym og står for: Teknologi og Radikalt og Inkrementelt design i 

Netværk, og har følgende 6 trin (Jørgensen, 2020, s. 3):  

 

● 1) Teknologiers indre mekanismer og processer  

● 2) Teknologiers artefakter  

● 3) Teknologiers utilsigtede effekter  

● 4) Teknologiske systemer  

● 5) Modeller af teknologier  

● 6) Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier 
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Ud af de 6 trin, er der i rapporten gjort brug af fem af dem. Her er der tale om trin 1, 3, 

4, 5 og 6, som skal hjælpe os i at analysere teknologien vertical farming.  

 

Trin 1 drejer sig om de essentielle mekanismer og processer der medvirker til at indfrie 

teknologiens egentlige formål. Det er for rapporten relevant, at lokalisere disse, da det 

giver en bedre forståelse, for hvad der er essentielt ved et hydroponisk vertikalt 

landbrug, for at de kan fungere ideelt (Jørgensen, 2020, s. 6).  

 

Trin 3 omhandler de utilsigtede effekter, som i dette tilfælde skal forstås som en 

negativ konsekvens af teknologien. Der er altså tale om “ulemper” ved denne 

teknologi. Det er dog vigtigt at skelne mellem de effekter der har karakter af risici, dem 

der skyldes økonomiske hensyn, dem der skyldes designfejl og de effekter der er 

tilknyttet teknologiens indre mekanismer (Jelsøe, 2022).  

 

Trin 4 teknologiske systemer drejer sig ikke om de teknologiske artefakter som 

individer, men derimod at kigge på dem som et samlet system, der tilsammen opfylder 

systemets funktion: at kunne dyrke planter hydroponisk (Jørgensen, 2020, s. 8). 

 

Trin 5 omhandler modellerne af teknologien, som i denne rapports tilfælde skal bruges 

til at visualisere de forskellige typer af hydroponiske systemer. Derudover har vi lavet 

en visuel model, der viser hvordan systemet ville tage sig ud, hvis det skulle benyttes 

som en løsning til problemstillingen (Jørgensen, 2020, s. 9).  

 

Trin 6 omhandler de drivkræfter og barrierer for udbredelsen af innovative teknologier. 

Ordet innovation dækker over betydeligt forbedrede produkter, produktionsprocesser 

eller organisationsformer (Jørgensen, 2020, s. 10). Dette trin dækker over 

teknologiens potentiale, for at kunne videreudvikles, og hvilke barriere der kan være 

for implementeringen ved teknologien.  
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Teori 

 

Økologi 

”Økologien handler om alle de levende væsener, der findes eller fandtes på 

jordkloden, deres føde, deres levevis, deres levested, deres formering, deres 

livsforløb, deres samspil med andre individer af samme art, med individer af andre 

arter, og med de fysiske omgivelser. Den handler også om stoffer, som ikke i sig selv 

er levende, men som oprindeligt blev dannet af levende organismer” (Fog, 1982, s. 

11) 

Økologi er dog ikke bare viden om alt dødt og levende, men en bestemt måde at se 

verdenen på. I økologien arbejder man altid ud fra det synspunkt, at ingen organismer 

egentlig fungerer alene, og at alt er afhængigt af dets omgivelser. Man studerer derfor 

sammenhængen mellem organismer og de systemer og økosystemer, som gør sig 

gældende for at forskellige organismer fungerer som de gør, og forsøger derfor ikke 

at udforske specifikke organismer individuelt (Fog, 1982, s. 11). Viden omkring økologi 

er relevant, for at forstå hvilke faktorer og systemer der er krævet for at noget så 

simpelt, som for eksempel at plante en kornmark, egentlig bliver muligt. 

 

Planters næringsoptagelse 

Fotosyntesen er den process der sker i planterne, når de via lysenergi, vand og 

kuldioxid danner organisk materiale. Fotosyntesen skrives som følgende ligning 6CO2 

+ 6H2O => C6H12O6 + 6O2, hvilket er fælles for alle planter (Fog, 1982, s. 31).   

Faktorerne for hvor effektivt en plante kan danne fotosyntese er derfor mængde af 

CO2 i luften, forsyningen af vand, hvor kraftigt sollyset er, samt hvor effektivt planten 

kan optage dette sollys. Planter af forskellige størrelser og former opsamler altså 

sollys i forskellige grader. Optagelsen af sollyset sker gennem et pigment i planterne, 

klorofyl, hvilket sidder i plantens kloroplaster (Scheller, 2020).  

Udover kuldioxid, vand og solenergi kræver planter dog også forskellige 

næringsstoffer til vækst- og stofskifteprocesser (Fog, 1982, s. 40). Tilførslen af disse 

næringsstoffer, er ofte det som bestemmer, hvor hurtigt en plantes vækst foregår. 
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Disse næringsstoffer opdeles i to forskellige grupper, makronæringsstoffer, som 

kræves i store mængder som for eksempel kvælstof eller magnesium, og 

mikronæringsstoffer som kun behøves i meget små størrelser og er meget specifikke 

fra plante til plante, som for eksempel jern eller zink (Fog, 1982, s. 40). 

For at en plante skal kunne danne fotosyntese og dermed danne organisk materiale 

skal disse faktorer dog ikke bare være til stede, men mængderne og forholdet mellem 

disse skal også være på plads. Man bruger her udtrykket begrænsende faktorer. Den 

begrænsende faktor er den som tilbageholder mængden af organisk stof som bliver 

dannet (Fog, 1982, s. 41-43). Hvis en plante for eksempel mangler lysenergi, kan det 

være ligegyldigt hvor meget CO2 du påfører den, og omvendt - samme gælder 

mængden af næringsstoffer. Den begrænsende faktor kan i nogle tilfælde være en for 

stor mængde af en faktor, frem for en mangel. En for stor mængde lysenergi ville også 

kunne skade planten. Det er derfor essentielt at forholdet mellem de forskellige 

faktorer som tilføres er passende, for ikke at have spildte ressourcer eller i værste 

tilfælde, en for stor mængde som direkte har en negativ indvirkning på plantens vækst. 

Det ses for eksempel i tropiske områder hvor vilkårene for planters vækst er mere 

optimale, end de eksempelvis er i Danmark, at planter danner organisk stof hurtigere. 

Dette er fordi tropiske klimaer har en højere mængde nedbør og en højere temperatur 

end i Danmark. 

 

Foder 

Kødproduktionen i Danmark er meget stor, især set i perspektivet af befolkningen og 

landets størrelse. I 2022 har Danmark sammenlagt en bestand på ca. 14 millioner 

grise og køer (Danmarks statistik, 2022). Det er selvsagt, at med så mange husdyr, 

kræver det rigtig meget foder, netop denne produktionen af det, optager størstedelen 

af det danske opdyrkede areal. Grise, afhængig af alder og “rolle”, kan spise alt i 

mellem 1-8 kg foder, hvor køer spiser op mod 60-80 kg om dagen (Åbentlandbrug, 

2022). Derudover skal der også nævnes heste, fjerkræ, får, geder og lignende.  
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Kraftfoder 

De danske grise, og især dem i konventionelle landbrug, spiser primært kraftfoder, da 

kraftfoder indeholder alt det næring en gris har brug for dagligt, og derfor ikke behøver 

at spise andet. Hvordan kraftfoderen er sammensat, kan variere ud fra alder og årstid, 

men det indeholder typisk en blanding af korn, protein, vitaminer og mineraler 

(Aabentlandbrug, 2022). Korn udgør den største del af foderet, op mod 80%, og 

derefter kommer protein. 

 

Proteinet kan komme fra forskellige afgrøder, men som oftest bliver der valgt soja i 

form af sojaskrå. Sojaskrå er det tørstof der er tilbage, efter at man har udvundet olien 

fra sojabønnerne. Det ses dog også at der bruges rapsskrå, ligesom der også, i nogle 

tilfælde, bruges fiskemel og ærter (Landbrug & Fødevare, 2022). Mange i dag vælger 

at få proteinet fra soja, da mængden af protein pr. 100 gram, er meget højere, set i 

forhold til andre alternativer. Sojabønnen kan indeholde op mod 40% protein 

(Verdensskove, n.d). 

 

Selvom grise primært spiser kraftfoder, så spiser, især, de økologiske grise også 

grovfoder. Grovfoder er dog mere udbredt, hos for eksempel køer og heste, hvis 

primære kost er grovfoder. Dermed udgør foderet også en stor del af produktionen.  

 

Grovfoder 

Grovfoder består som oftest af enten frisk græs, ensilage, hø eller halm. I koens 

tilfælde er det meget vigtigt, fordi fælles for alle slags, er at de har et højt struktur- og 

fiberindhold hvilket er yderst vigtigt, for at sørge for at koens fire maver fungerer ideelt 

(Arla, n.d). 

 

Både hø og halm er lavet af tørrede planter. Halm er i virkeligheden et restprodukt fra 

kornproduktionen. I det halm er de tørrede strå fra for eksempel hveden. Det gælder 

dog ikke kun hveden, da halm opstår naturligt ved høsten af alle kornsorter, det skal 

dog nævnes, at stråene er forskellig fra sort til sort, og ikke nødvendigvis lige brugbare 

til halm (haveabc, n.d). Ensilagen har dog efterhånden mindsket brugen af hø, så 

markant, at hø næsten ikke bruges som grovfoder længere. I stedet bruges ensilagen, 

som også kan bestå af græslignende planter, samt hele umodne majs- og kornplanter, 
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som efter at være blevet høstet bliver hakket fint og derefter presset og opbevaret 

lufttæt, ved at blive pakket ind i plastik. På grund af den manglende ilt efter kort tid, vil 

der opstå en gæring, og kan på den måde konservere foderet, så det også kan bruges 

over vinteren (Landbrug & Fødevare, n.d). 

 

 

 

Energi og Produktivitet 

 

Landbruget kan forstås som en måde at omdanne energi på, der gør den optagelig for 

os gennem føde. Energi bruges i denne sammenhæng som en måleenhed, til at måle 

mængden af energi i en given biomasse (Fog, 1982, s. 105). Grunden til at man måler 

en masse i energimængder frem for en vægtenhed, er at forskellige materialer 

indeholder forskellige mængder energi, der er eksempelvis forskel på fedt, kulhydrater 

og proteiners indhold af energi pr. gram, så ved at måle energi kan man nemmere få 

en overordnet forståelse. Planter har den unikke egenskab at de gennem fotosyntesen 

kan omdanne CO2 og H2O, via energi fra solen, om til organisk stof, og får på den 

måde energien videre ind i økosystemerne.  

Alle planter optager altså noget energi og omdanner det på forskellige måder. 

Størstedelen af denne energi går oftest til respiration, mens en mindre del af energien 

går til opbyggelse af organisk materiale, som er det organismer består af. Respiration 

kan forstås som det omvendte af fotosyntesen, gennem fotosyntesen dannes der 

kulhydrater og ilt, hvor respirationen derefter frigiver energi til omgivelserne (Fog, 

1982, s36). 

 

Ved produktionen af afgrøder i landbruget er det altså vigtigt at optimere udkommet af 

energi, gennem en større mængde afgrøder, i forhold til mængden af energi der 

bruges på at producere disse afgrøder. Dette er hvad der beskrives som 

arbejdskraftproduktivitet (Fog, 1982, s121). Arbejdskraftproduktiviteten er altså 

forholdet mellem inputtet af energi i et system og outputtet. Hvis inputtet er lavt og 

outputtet er højt har man en høj arbejdskraftproduktivitet. Dette er dog ikke så simpelt 

som det lyder, da inputtet af energi sker gennem mange forskellige metoder, som ikke 

alle er lige nemme at tilkoble energienheder direkte til. Det er for eksempel ikke muligt 
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i forhold til den menneskelige arbejdskraft som kræves, og meget kan derudover være 

styret af naturlige forhold, som regn eller mængden af solskin i en periode.  

 

Arbejdskraftproduktiviteten er dog ikke det eneste som er relevant at kigge på, i forhold 

til produktivitet. Arealproduktiviteten er også en vigtig måleenhed for hvor produktivt 

et landbrugssystem er. Arealproduktiviteten beskrives som mængden af afgrøder, 

målt i energi, dyrket pr. areal, målt i hektar (10000m2) (Fog, 1982, s. 121). Hvis man 

kan producere en større mængde afgrøder pr. areal, øges arealproduktiviteten 

dermed.  

 

Den post-produktivistiske transition 

Teorien, omhandlende den post-produktivistiske transition, beskriver ændringen fra et 

produktivistisk landbrug til et post-produktivistisk, eller med andre ord, at landbrugets 

fokus ikke er på at producere så meget som muligt, men derimod på at sænke 

produktiviteten med ønsket om at mindske landbrugets belastning på miljøet 

(Kristensen & Busck, 2009, s. 122). To af udviklerne indenfor denne teori er de 

engelske landbrugsgeografer Brian Ilbery og Ian Bowler (1997). De argumenterer for 

at denne transition eller ændring vil ske, grundet de nye ikke-produktivistiske 

tendenser og holdninger i det eksisterende produktivistiske landbrug, hvilket vil 

resultere i en “ekstensivering, diversificering og spredning af produktionen” 

(Kristensen & Busck, 2009, s. 122). Ifølge Ilbery og Bowler er denne ændring blandt 

andet drevet af øget miljøbevidsthed, ændrede politiske dagsordener og ændrede 

økonomiske forudsætninger for landbrugsproduktionen (Kristensen & Busck, 2009, s. 

122). Teorien bliver uddybet yderligere i bogen Byen i landskabet - landskabet i byen 

fra 2009, hvor transitionen bliver beskrevet som et paradigmeskift, mellem den 

produktivistiske æra og den post-produktivistiske.  

Ilbery og Bowler argumenterer ikke for at der vil ske en fuldkommen udskiftning af den 

ene type landbrug til et andet, men snarere om en gradvist ændring og fremkomst af 

nye alternative miljøbevidste produktionsformer, der vil eksistere, samt de 

konventionelle fuldtidsbedrifter. Transitionen ses på flere forskellige planer, og derfor 

ikke kun i forbindelse med udviklingen af nyere teknologier. Disse planer er 

eksempelvis landbrugspolitiske tiltag, retoriske, værdimæssige og ideologiske 

ændringer osv. (Kristensen & Busck, 2009 s. 123)  
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Sociotekniske systemer  

 

Frank Geels, professor i System Innovation and Sustainability ved Manchester 

Universitet, beskriver gennem begrebet sociotekniske systemer den systematiske 

organisering af produktionssystemer (Geels 2004; Søndergård et al., 2007, s.  294). 

Geels fortolkning af sociotekniske systemer fokuserer således på, at se teknologier, 

udviklingen og indførelsen af disse i en større sammenhæng: som del af et netværk 

bestående af mange forskellige elementer, der tilsammen danner et system, som 

spreder sig over både teknologiske, kulturelle, markedsmæssige og sociale felter 

knyttet til teknologien (Geels 2004, s. 900). Her med stærkt fokus på ‘socio’ elementet 

- at systemet kun eksisterer som resultat af menneskelige handlinger og menneskene 

danner de sociale grupper som er vigtige aktører i systemet:  

 

“I define ST-systems (socio-technical systems) in a somewhat abstract, functional 

sense as the linkages between elements necessary to fulfil societal functions (e.g. 

transport, communication, nutrition) (...)  Socio-technical systems do not function 

autonomously, but are the outcome of the activities of human actors. Human actors 

are embedded in social groups which share certain characteristics (e.g. certain roles, 

responsibilities, norms, perceptions).”      

(Geels, 2004, s. 900) 

 

Hvordan sociotekniske systemer overordnet er sammensat, samt hvordan de 

brydes, illustrerer Geels i sin Multilevel-model. Det illustreres hvordan dette system 

foregår på forskellige niveauer (levels), og overordnet set kan den give et billede af, 

hvor komplekse systemerne kan være og hvor mange faktorer der dermed skal 

tages højde for, når disse skal brydes. (Geels 2018, s. 225) Begreberne brugt i 

modellen beskrives i følgende afsnit.  
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Figur 1: Multi-level model af sociotekniske systemer  

(Geels, 2018) 

 

Teknologiske regimer 

For at beskrive hvordan disse forskellige aktører og elementer påvirker/ fastholder 

udviklingen af teknologier, bruges begrebet teknologiske regimer:  

 

“A technological regime is the rule-set or grammar embedded in a complex of 

engineering practices, production process technologies, product characteristics, skills 

and procedures, ways of handling relevant artefacts and persons, ways of defining 

problems; all of them embedded in institutions and infrastructures” 

(Geels 2004, s. 903)  

 

Regimerne kan beskrives som ‘spillets regler’ i det sociotekniske system, og kan 

herske inden for alle dele af systemet. Regimerne kan påvirke udviklingen og 

indførelsen af nye nicheteknologier, som ellers kunne udfordre det eksisterende 

system (Søndergård et al., 2007, s. 295). Geels peger på tre typer af regimer, de  

kognitive, normative eller regulative. De kognitive regelsystemer bygger på de 

subjektive opfattelser og forståelser, der ligger hos aktørerne, og internt i de sociale 

grupper, altså deres subjektive virkelighedsopfattelse. De normative regler er dannet 
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ud fra de normer, der eksisterer hos aktørerne, altså samfundsmæssige og strukturelle 

normer, værdier, pligter og rettigheder. Regulative regimer er deciderede regler, 

eksempelvis lovkrav (Geels, 2004, s. 904). 

 

Sporafhængighed:  

I forbindelse med teorien om sociotekniske systemer, bruges begrebet 

sporafhængighed. Begrebet dækker blandt andet over reproduktionen af de 

eksisterende regler og regimer, der fastholder aktørerne i nogle bestemte ‘spor’. 

Generelt kan man beskrive det som afhængighedsforholdet mellem aktørerne i 

netværket, som er skabt via disse kognitive, normative og formelle regler (Søndergård 

et al., 2007, s. 293). Dette tydeliggør de sociotekniske systemers kompleksitet og 

hvorfor de netop kan være så svære at ændre.  

 

Sporskifte:  

En ændring af denne sporafhængighed, dækker begrebet sporskifte over. Der 

eksisterer flere måder hvorpå sådan et kan skabes, eksempelvis med opfindelsen og 

indførelsen af nicheteknologier, der kan udfordre systemet. Disse teknologier har dog 

brug for at danne deres eget sæt af funktioner, der understøtter deres udvikling og 

anvendelse, samt overkomme nogle af de barrierer der eksisterer i systemet. 

(Søndergård et al., 2007, s. 298).  

 

En anden måde sporskiftet kan igangsættes på, er via det pres der eventuelt eksisterer 

fra det sociotekniske landskab (makroniveauet). Dette begreb dækker over de 

eksterne faktorer, der eksisterer ude for systemet (Søndergård et al., 2007, s. 298). 

Faktorerne kan eksempelvis være klimaforandringer, staten, markedet osv. Dette 

landskab kan lægge så stort et pres på systemet, at det brydes og kan konstrueres på 

ny. Bruddet kan skabe mulighed for, at nicheteknologierne har nemmere ved at 

indføres, og dermed kan der konstrueres et nyt system bygget på nye teknologier. 

Dette illustreres i multilevel-modellen i fase 3.  
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Vertical farming 

 

Der eksisterer, som tidligere nævnt, forskellige miljøbelastninger ved det 

konventionelle landbrug som vi kender det - herunder eksempelvis mindre plads til 

natur og biodiversitet, hvilket er udgangspunktet for rapporten. Vertical farming går i 

sin enkelthed ud på at dyrke afgrøder vertikalt, altså i højden (Marcelis n.d), med 

ønske om at øge arealproduktitivteten (Morgan, 2021, s. 102). Der er næsten ingen 

grænser for hvordan vertikale farme kan udformes, blandt andet grundet at 

produktionen oftest foregår indenfor, med kontrol over de forhold planterne dyrkes i, 

og man er derfor ikke afhængig af naturlig tilførsel af vand og lys (Laursen, (n.d)).  

Formålet med vertikal dyrkning kan variere. Herunder kan det benyttes til privat brug, 

til at producere afgrøder mere lokalt på forbrugerne, eller det kan benyttes til 

kommerciel masseproduktion af fødevarer. Der findes derfor flere metoder indenfor 

indretningen af de vertikale systemer. 

 

 

Indretnings-metoder i vertical farming 

 

En af de mest benyttede indregningsmetoder er Despommier Skyscrapers, som er 

udviklet af en mikrobiolog fra Columbia University, Dickson Despommier. Despommier 

mener at traditionelt landbrug, som nu optager 41% af jordens landareal, ikke vil være 

i stand til at producere de mængder fødevarer, som den stigende befolkning har brug 

for. Dyrkningen af afgrøder ved brug af Despommiers metode, foregår på vertikalt 

stablede horisontale hylder, under lukkede og kontrollerede forhold, der ikke er 

påvirket af klimaet udenfor (Gupta & Ganapuram, 2019). Stablingen af afgrøderne, på 

hylder, er den mest udbredte måde at dyrke på, inden for vertical farming (Uys, 2018), 

og gør at store dele af landbrugsarealerne, der bliver dyrket på, ville kunne nedskæres 

(Gupta & Ganapuram, 2019).  

 

En anden måde at dyrke vertikalt på, til kommercielt brug, er en metode der er udviklet 

og bliver benyttet hos producenten Plenty Unlimited i South San Francisco, og er deres 

Tigris farm. Planterne er placeret i skrå lommer (Plenty Unlimited [Plenty], 2021), i 

lange vertikale hydroponiske tårne, over for en lige så høj tråd af LED-lys. Her er der 
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altså tale om en ‘fuldkommen’ vertikal dyrkningsform. Tårnene bliver så mekanisk 

drejet, derved får alle afgrøder det lys de har behov for. Dette system fortsætter i lange 

rækker i et sterilt rum monitoreret af sensorer, og infrarøde kameraer der samler data 

og derved kan optimerer planternes vækst (Uys, 2018) og her dyrkes planterne indtil 

de er klar til at blive høstet. For nu er det mest, bladgrønt der dyrkes i dette system, 

eftersom systemet er teknologisk meget krævende og derfor, til masseproduktion af 

andre afgrøder, ikke økonomisk profitabelt. Afgrøder såsom hvede er her endnu for 

dyrt til at blive dyrket i denne metode (Bitker, 2019). Deres produktion er i modsætning 

til Despommier Skyscrapers ikke dyrket på horisontale stablede hylder i lag, men 

påsat på vertikale vægge.  

 

 

Produktivitet i vertical farming  

 

En af de største fordele ved vertical farming er, som også ligger i ordet, at det udføres 

vertikalt frem for horisontalt. Dyrkningsformen gør det muligt at placere flere lag af 

afgrøder oven på hinanden. I det konventionelle og horisontale landbrug er man 

afhængig af et stort areal, for at få store mængder afgrøder, da der som sagt kun er 

et enkelt lag. Dette er en af hovedfaktorerne, der er med til at påvirke 

arealproduktiviteten i den vertikale farm. Man går altså fra maksimalt at have ét lag 

afgrøder pr. hektar, til potentielt at have mange lag inden for en enkelt hektar, alt 

afhængigt af højden på den vertikale farm. Derudover foregår vertical farming også 

oftest indendørs, under kontrollerede forhold, hvilket betyder at man ikke længere er 

afhængig af naturens forhold - eksempelvis mængden af energi som ellers ville 

komme fra solen og mængden af CO2, som planterne ville kunne optage. Ved at kunne 

kontrollere disse forhold kan man effektivisere væksten af planterne og derved øge 

arealproduktiviteten. Ifølge et studie som har opsat en model ud fra de forskellige 

faktorer, som kan optimeres i en vertical farm, fandtes der frem til at der hypotetisk set 

ville kunne forekomme en stigning, i produktionen af hvede pr. hektar, på helt op til 

mellem 220 og 600 gange i forhold til det konventionelle landbrug (Asseng et al., 

2020). 
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I forhold til arbejdskraftproduktiviteten kan disse fordele dog ikke nødvendigvis ses. 

Produktionen af afgrøder i en vertikal farm sker under kontrollerede vilkår, hvilket som 

nævnt ovenover kan øge produktionen markant pr. areal. Dette har dog den bagside, 

at det kræver en masse ressourcer, at kunne kontrollere disse vilkår, hvor mange af 

disse naturligt er til stede når man producerer afgrøderne konventionelt. Disse 

vækstvilkår, selvom de er til stede, er dog i konventionelt landbrug ikke lige så optimale 

som de kan gøres i et kontrolleret vertikalt landbrug. Der bruges for eksempel allerede 

over halvdelen af energiudbyttet på at holde den kunstige lyskilde, lamperne, i gang, 

til erstatning af solen (Asseng et al., 2020). Det er derfor nødvendigvis ikke mere 

energibesparende at producere afgrøder i en vertikal farm. Man kan altså derfor 

hovedsageligt se vertical farming som en måde at spare areal på, men ikke med de 

teknologier vi har idag, som en måde at øge arbejdskraftproduktiviteten på. 

 

 

 

Hydroponik 

 

Projektet fokuserer på vertical farmings potentiale for at spare landbrugsarealer, til 

frigørelse af areal til fri natur og biodiversitet. For at dyrke afgrøder vertikalt er det 

hensigtsmæssigt at dyrke afgrøderne indendørs, med mulighed for at kontrollere 

dyrkningsforholdene (Morgan, 2021 , s. 103). Til indendørs vertikal dyrkning benyttes 

dyrkningsformen hydroponik oftest, da systemet har en vis fleksibilitet, der dermed gør 

den oplagt at benytte til de alternative indretningsmetoder vertical farming tilbyder.  

 

Meget forsimplet er hydroponik en dyrkningsmetode, hvor planter kan dyrkes uden 

jord. Der eksisterer forskellige variationer af denne dyrkningsform, fællesnævneren for 

dem er dog at de optager deres næringsstoffer via vand, frem for jorden. De 7 mest 

almindelige hydroponik-typer er således: væge-metoden, dybvandingskultur, 

næringsfilmteknikken, ebbe- og flod-metoden, drypvandingsmetoden, aeroponik og 

akvaponik (Lee & Lee, 2015 s. 207). Disse uddybes senere i rapporten. Man kan 

opdele typerne i to slags: de åbne hydroponiske systemer, hvor 

næringsstofsopløsningen ikke cirkuleres og dermed genbruges og de lukkede 

systemer, hvor det gør (Lee & Lee, 2015 s. 207). 
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Hydroponiske systemer fungerer således at specifikke dele af dyrkningsprocessen 

kontrolleres. Kontrol over miljøforhold såsom temperatur, næringsstoffer, eksponering 

af lys, pH-balance og vand (Morgan, 2021, s. 88). Man kan gennem denne øgede 

kontrol, meget præcist, kontrollere inputtet af disse forskellige faktorer, og på denne 

måde kontrollere forholdet mellem disse, for at de matcher hinanden. Der er dermed 

ikke en begrænsende faktor som holder de andre tilbage. Dette kan gøres mere eller 

mindre analogt og denne nøje kontrol giver planternes rødder de optimale 

dyrkningsforhold, som derfor resulterer i en effektiv og hurtig vækst (Lee & Lee, 2015, 

s. 207). Planter har forskellige næringsbehov, hvilket kan justeres i 

næringsopløsningen. Overordnet set er der dog nogle bestemte stoffer der er 

essentielle for de fleste planter: “Currently 17 elements are considered essential for 

most plants, these are carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, potassium, 

calcium, magnesium, sulphur, iron, copper, zinc, manganese, molybdenum, boron, 

chlorine and nickel” (Asao, 2012, s. 1), hvoraf kulstof og ilt optages via luften. Disse 

makronæringsstoffer tilføres via gødning. Den type gødning, som skal benyttes i dette 

system, skal som minimum indeholde nitrogen, phosphor og kalium (NPK), og kan 

supplementeres med andre næringsstoffer, justeret efter planternes behov og dermed 

fremme deres vækst. (Asao, 2012, s. 2)  

 

De fleste hydroponiske systemer kræver konstant overvågning, da planterne er dybt 

afhængige af de kunstige energi- og næringstilførelser. Hydroponiske systemer kan 

både dyrkes med lys fra solen, her placeret i drivhuse, men oftest ved brug af kunstig 

belysning, da man på denne måde kan kontrollere eksponeringen bedst, samt kan 

planterne ved vertikalt landbrug kan skygge for hinanden (Kalantari et al., 2018, s. 11).  
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Analyse 

 

Valg af hydroponisk dyrkningsform 

Man kan opdele de hydroponiske systemer i  7 overordnede basistyper. Til disse er 

der yderligere tilknyttet forskellige fordele og ulemper i forhold til projektets 

problemstilling: 

 

Væge-metoden / Wick system 

I wick systemet optager planten næringsstofopløsningen gennem et form for porøst 

medie eller ‘væge’ (Lee & Lee, 2015, s. 207),  det vil sige at rødderne ikke står frit ned 

i opløsningen. Denne type hydroponik er den simpleste og ved denne metode er der i 

princippet ikke behov for motorer, pumper eller andre mekaniske dele. 

(Smartgardenguide, n.d.). Metoden skaber ikke et cirkulært system, men er et åbent 

hydroponisk, hvor vandet ikke genbruges. Planterne regulerer selv, gennem det 

porøse materiale, hvor meget af næringsstofsoplandingen der skal optages. Metoden 

egner sig dog ikke til større planter, med brug for meget vand, da det er begrænset 

hvor meget vand der kan optages gennem vægen (Smartgardenguide, n.d.), hvilket 

gør metoden uegnet for masseproduktion af foderafgrøder. 

 

Figur 2: Hydroponiske basis systemer - Væge-metoden 

(Lee & Lee, 2015 s. 209). 
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Dybvandskultur-metoden / Deep water culture 

Dybvands-metoden eller Deep Water Culture (DWC) er et hydroponisk system, hvor 

afgrøderne konstant er placeret i næringstofsopløsningen, på nogle flydeelementer 

eller netpotter (Lee & Lee, 2015, s. 208). Med denne form for hydroponik er det vigtigt 

at planternes rødder konstant bliver tilført ilt, som tilføres til vandet, da de ellers kan 

‘drukne’ i næringsstofsopløsningen, det er derfor vigtigt at systemet ikke svigter. 

Ydermere er det ved denne metode sværere at kontrollere temperaturen i 

vandreservoiret, da det ikke cirkuleres, derfor kræver systemet meget kontrol (Espiritu, 

2021). En anden ulempe ved denne metode er risikoen for forekomst alger og svamp 

i vandreservoiret (Lee & Lee, 2015, s. 208). Forebyggelse af vækst af alger og 

rensning af reservoiret kan dermed være økonomisk omkostningsrigt i en større 

produktion.  

 

 

Figur 3: Hydroponiske basis systemer - Dybvandskultur-metoden 

(Lee & Lee, 2015 s. 209). 

 

Næringsfilmteknikken (NFT) 

En tredje form for hydroponik er næringsfilmteknikken (NFT). Ved denne metode bliver 

der tilføjet en kontinuerlig strøm af en næringsstofopløsning til planten, så 

næringsstofopløsningen bliver ved med at løbe over rødderne. Dette foregår under en 

recirkulerende hydroponisk proces, hvor planterne er placeret med blotlagte rødder i 

skrå kanaler, således deres rødder konstant er i kontakt med 

næringsstofsopløsningen, men dog stadig bliver iltede. (Lee & Lee, 2015, s. 209). 

Dette er et system der egner sig bedst til bladgrønt eller andre afgrøder med mindre 

rodnet, da rodnettets størrelse kan forsinke tilstrømningen af næringstofsopløsning 
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eller tilstoppe kanalerne og oversvømme systemet (Morgan, 2021, s. 91). Da vi vil 

benytte hydroponisk dyrkning til masseproduktion af foderafgrøder med forholdsvist 

stort rodnet, som for eksempel vinterhvede (Thorup-Kristensen et al., 2009) vil denne 

metode ikke være den mest oplagte for vores løsning. En anden ulempe er hylderne 

skråning, hvilket praktisk set gør det en svær teknik at stable på hylder, vertikalt.  

 

 

Figur 4: Hydroponiske basis systemer - Næringsfilmteknikken 

(Lee & Lee, 2015 s. 209). 

 

Ebbe og flod 

I ebbe og flod-metoden bliver en vækstbakke, eller en anden beholder, oversvømmet 

med en næringsstofopløsning. Metoden minder meget om NFT-metoden, forskellen 

er dog at planternes rødder ikke vædes via en konstant strøm, men i stedet på 

bestemte tider, der styres af en timer. En nedsænkede pumpe i et separat 

vandreservoir, udstyret med en timer, pumper næringsstofopløsningen til 

vækstbakken. Denne metode sikrer meget kontrol over dyrkningsprocessen, hvilket 

gør den oplagt til kommercielt brug og her er der heller ikke samme risiko for at 

planterne drukner, som ved eksempelvis DWC-metoden, hvilket ville have fatale 

konsekvenser for en stor høst (Lee & Lee, 2015, s. 208). 
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Figur 5: Hydroponiske basis systemer - Ebbe og flod  

(Lee & Lee, 2015 s. 209). 

 

Drypvandings-metoden 

Drypvandings-metoden adskiller sig på sin vis fra de andre metoder, fordi 

vandet/næringsstofopløsningen ikke kommer i kontakt med planterødderne nede fra, 

men dryppes ned på planterne ovenfra (Denisa, 2021). For at specificere det, dryppes 

næringsstofopløsningen på vækstmediet, altså mediet hvor planterne dyrkes, hvilket 

foregår ved nogle dryprør som er placeret over hver plante, der derudover er en 

effektiv metode til en langsom og direkte levering af næringsstof til rødderne (Denisa, 

2021). Ulemperne ved denne hydroponik-type er først og fremmest at planterne ikke 

selv regulerer den optagede mængde af næringsopløsningen, da de vandes oppefra, 

hvilket vil derfor kræve at vandingsmængderne er korrekt regulerede. (Denisa, 2021). 

Pumperne skal derudover også køre konstant og systemet er derfor følsomt overfor 

strømsvigt, da dette hurtigt vil resultere i udtørring af planternes rødder, da de ellers 

ikke tilføres vand (Lee & Lee, 2015, s. 208).  
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Figur 6: Hydroponiske basis systemer - Drypvandings-metoden 

(Lee & Lee, 2015 s. 209). 

 

Aeroponik 

Aeroponisk dyrkning er en dyrkningsform, hvor planterne hænger i luften med blottede 

rødder. Næringsstofferne bliver her tilført via en fin tåge eller dug, sprayet direkte på 

rødderne (Portillo, n.d.). Fordelen ved et aeroponisk system, er at planter får en høj 

iltning i plantens rodsystem, som ellers ved de andre systemer skulle tilføres kunstigt. 

Derudover er der mindsket risiko for problemer med stagnering, altså at planternes 

vækst går i stå (Morgan, 2021, side 102). Ulempen ved at vælge et aeroponisk system, 

er de høje energiomkostninger ved at køre systemet, da denne dyrkningsform har brug 

for store højtrykspumpesystemer (Morgan, 2021, side 102). Derudover kan det have 

store konsekvenser for planterne, hvis systemet fejler eller pumperne der sprayer 

planterne tilstoppes, da planterne dermed ikke vil blive tilført næringsstofopløsningen 

og dermed udtørre. (Lee & Lee, 2015, s. 209) 
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Figur 7: Hydroponiske basis systemer - Areoponik 

(Lee & Lee, 2015 s. 209). 

 

Akvaponik / aquaponik 

Akvaponik er kombinationen af hydroponik og akvakultur, hvilket vil sige anvendelsen 

af vandlevende dyr, i det hydroponiske system, og derved danner deres eget 

økosystem (Gupta & Ganapuram, 2019). Fiskene lever i tanke, vist på nedenstående 

figur, hvor der her bliver tilføjet foder til fiskene, der indeholder forskellige mineraler og 

kvælstofforbindelser (Akvaponisk Have, (n.d.)). Fiskenes ammoniakholdige afføring 

har, grundet de mineraler og kvælstofforbindelser i deres føde, et højt indhold af 

næringsstoffer, hvilket bruges til at dyrke planterne. Det næringsholdige vand, fiskenes 

‘restvand’, pumpes videre til plantebakken, hvor der her eksisterer nitrificerende 

bakterier som omdanner det ammoniakholdige vand, til kvælstofholdig gødning, som 

planterne skal bruge for at gro. Næringsstofopløsning optages her af planterne, og 

bliver i samme process, af planterne, filtreret og vandet kan løbe tilbage til fisketanken. 

Systemet er altså et re-cirkulært system (Morgan, 2021, kapitel 5). Fordelen ved at 

vælge et akvaponisk system er vandbesparelse samt opretholdelse af en god 

vandkvalitet. Systemet er tværtimod pladskrævende, da der udover selve 

‘plantebakken’ hvor planterne gror, er tilkoblet en tank til fisk. Derudover er teknologien 

mere krævende, da der skal vedligeholdes to sammenkoblede systemer (Morgan, s. 

104). 
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Figur 8: Hydroponiske basis systemer - Akvaponik 

(Gupta & Ganapuram, 2019).  

 

 

 

Ebbe og flod - som teknologisk system 

 

Principperne ved de ovenstående hydroponiske dyrkningsmetoder er overordnet set 

temmelig ens, men deres forskelligheder kan dog have betydning for hvor egnede de 

er til industrielt masseproduktion af afgrøder til dyrefoder. Alle systemerne kræver 

kontrol, men nogle af dem, såsom DWC og drypvandings-metoden, er mere 

afhængige af at systemet ikke fejler, da dette vil betyde tab af store mængder afgrøder. 

Både NFT og ebbe og flod-metoden egner sig godt til det større kommercielle brug, 

da de er teknologisk forholdsvis simple i forhold til flere af de andre metoder, såsom 

aeroponik og akvaponik. Der eksisterer dog nogle problemer med dyrkelsen af 

afgrøder med større rodnet i NFT systemerne, hvilket gør den mindre egnet, i forhold 

til vores formål. Vi har derfor valgt at fokusere på ebbe- og flod-metoden, da den, ud 

fra afvejningen mellem de forskellige hydroponiske dyrkningsmetoders fordele og 

ulemper, egner sig bedst til masseproduktion af afgrøder til dyrefoder.  

 

Indre mekanismer 

Ebbe og flod kan betegnes som et teknologisk system, da den består af flere 

delelementer, der i sammenhæng med hinanden opfylder systemets funktion (De 

Vries, 2018). Disse har hver især deres egen funktion og er separat set ikke nok til at 

få planterne til at gro i systemet, men derimod er det sammenkoblingen af 
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delelementer, der skaber mulighederne for planternes vækst. Delelementerne er bla: 

sensorer, LED-pærer, vandpumpe og timer.  Disse delelementer kan også beskrives 

som nogle af teknologiens indre mekanismer. Formålet for teknologien i forhold til 

vores problemstilling, er muligheden for at øge arealproduktiviteten. Dermed er de 

overordnede centrale mekanismer i systemet konstruktionen af den hydroponiske 

vertikale farm, samt de delelementer der skaber de optimale vækstforhold for 

planterne og dermed øger væksten.    

 

Konstruktionen af den hydroponiske vertikale farm  

Ebbe og flod-metoden indgår som dyrkningsteknologi i den vertikale farm. Grundet at 

dyrkningsformen ikke kræver et jordmedie, eller at der gøres plads til at planterne 

eksponeres for sollys, tillader metoden at planterne kan arrangeres mere fleksibelt og 

dermed pladsbesparende. Selve konstruktionen af farmen består i sin enkelthed, af 

hylder med planternes vækstmedier, placeret oven på hinanden. 

 

Systemets indre mekanismer som øger plantevæksten er følgende: 

 

Sensorer og reguleringsmekanismer 

En sensor er et redskab som bruges til at monitorere forskellige essentielle faktorer i 

systemet, mens reguleringsmekanismerne regulerer disse forhold ud fra sensorernes 

målinger. Disse artefakter er vigtige, fordi der som nævnt tidligere er forskellige 

faktorer som skal tages hånd om, for at, for det første, gøre det hydroponiske system 

muligt, men derudover også øge produktiviteten af dette system. Den mest essentielle 

sensor monitorerer temperaturen af systemet. Måden denne sensor monitorerer 

temperaturen på, er helt simpelt gennem termometre som er indsat, et til monitorering 

af vandets temperatur, og et til monitorering af luften. Temperaturen bliver så ud fra 

termometrets målinger reguleret gennem et ventilationssystem omkring planten og 

gennem et vandvarmnings system i vandet. Grunden til at det er vigtigt at kontrollere 

temperaturen i systemet, er fordi forskellige planter vokser bedst ved forskellige 

temperaturer. Så man kan derved maksimere produktiviteten ved at vedligeholde den 

optimale temperatur (Piechowiak, n.d). 
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Derudover monitorerer disse sensorer også pH-værdien i vandet. Sensoren i forhold 

til pH-værdien virker på den måde at der i væsken konstant er placeret en måler som 

måler surheden i vandet, altså pH-værdien. PH-værdien bliver reguleret gennem de 

næringsstoffer som bliver tilført væsken til planterne, der skal altså derfor tilføres 

forskellige basiske eller sure stoffer i disse næringsstoffer for at opholde den rette pH-

værdi. PH-værdien er vigtig at monitorere af samme grund som temperaturen, da 

forskellige planter vokser bedre i væsker med forskellige pH-værdier, og man kan igen 

her øge produktiviteten ved at opfylde plantens behov specifikt. Formålet ved disse 

forskellige sensorer er altså at konstant kunne opretholde de optimale vilkår for at 

planterne kan dyrkes mest effektivt. (Piechowiak, n.d). 

 

LED-pærer 

I et ebbe og flod system bliver der ikke anvendt sollys. Her anvendes kunstige lyskilder 

i stedet. Hydroponiske planter har brug for energien de får fra vækstlys, hvilket i dette 

tilfælde er LED-lys. Lamperne programmeres således, at det kan efterligne det 

naturlige lys som planter normalt får via solens stråler (Edengreen, 2021).  LED 

benyttes ofte i disse systemer, da de har en højere energieffektivitet end 

standardpærer og har en længere levetid (Svendsen & Jensen, 2017). Derudover 

udleder LED-Pæren udleder ikke samme varme som standardpæren, hvilket gør det 

muligt for planterne at vokse tæt på lamperne uden at blive beskadiget. Dette er 

fordelagtigt i vertikale farme, da hylderne, hvorpå planterne vokser og led-pærerne er 

monteret, dermed kan placeres tæt uden planterne beskadiges. Denne lysmængde 

bliver afmålt i forhold til planternes behov af energi (Svendsen & Jensen, 2017). 

Planter har ideelt set brug for mellem 4 til 6 timers direkte sollys om dagen, og 

derudover mindst 10 timers indirekte lys, for at kunne gro (Lindgaard, 2021). Dog skal 

den kunstige lyskilde i et hydroponisk system, uden afbrydelser, være tændt 14 til 16 

timer med stærkt kunstigt lys, hver dag, og planterne skal derefter have 10 til 12 timers 

mørke, for den ideelle vækst (Lindgaard, 2021). Ligesom dyr, er mørket dermed også 

en vigtig del af systemet, da planterne skal kunne hvile sig og respirere. 
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Vandpumpe og timer 

I et hydroponisk ebbe og flod-system er en pumpe nedsænket i vand, og står for at 

pumpe vand/næringsstofopløsningen op i vækstbakken, hvor planterne dyrkes. 

Pumpen er således en af de vigtigste elementer af ebbe og flod-systemets indre 

mekanismer, da de sørger for tilførsel og cirkulation af næringstofsopløsningen (Trees, 

2022). Vandpumpen pumper dog ikke konstant, da det vil oversvømme planternes 

rødder og der derfor skulle være tilføjet ilt til vandet, hvilket er grunden til at en timer 

også skal anvendes. Timeren i systemet styrer selve vandpumpecyklussen. Når 

timeren starter begynder den nedsænkede vandpumpe at pumpe. 

Næringsstofopløsningen strømmer fra pumpen til vækstbakken, gennem en indløbs- 

og udløbsventil, og dermed transporterer næringsstofferne til rødderne, indtil planterne 

får den nødvendige mængde (Trees, 2022). Et overløbsrør sikrer at standard 

vandstanden bliver opretholdt, samt, under cirkulation af næringsstofsopløsning, 

forhindrer at opløsningen vil oversvømme hele vækstbakken (Trees, 2022). Dernæst 

stopper timeren, samt vandpumpen, hvilket resulterer i at næringsvæsken holder op 

med at strømme i vækstbakken, og drænes, efter et bestemt stykke tid, tilbage i 

vandreservoiret, gennem samme indløbs- og udløbsventil (Trees, 2022). 

 

Visuelle modeller 

Ud fra ovenstående analyse af teknologien og dens indre mekanismer, har vi 

udarbejdet en detaljeret visuel model, model 1, over ebbe og flod systemet med en 

foderafgrøde. Her har vi valgt hvede, da det på nuværende tidspunkt er den mest 

dyrkede foderafgrøde i Danmark. Modellen er lavet over dette system, da det, ud fra 

analysen af de forskellige typer af hydroponik, er det system der egner sig bedst til 

masseproduktion af afgrøder.  

Illustrationen er blevet sat i perspektiv, som løsning til rapportens problem i model 2. 
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Model 1: Ebbe og flod - hydroponisk vertical farming  

 

 

 

Model 2: Ebbe og flod - hydroponisk vertical farmings formål  

 

 

 

 

 

 



S2224791993 

37 

Input og output 

 

I ovenstående analyse er det teknologiske system, ebbe- og flod-metoden, blevet 

brudt op i dets forskellige centrale indre mekanismer, som hver især har funktioner der 

muliggør dyrkningsprocessen. Mekanismerne er afhængige af forskellige inputs som 

de benytter i processen, og dermed skaber de optimale dyrkningsforhold for planterne 

og øger deres vækst, hvilket kan beskrives som systemets output. Denne måde at 

anskue teknologiske systemer på, beskriver professor i filosofi og teknologipædagogik 

Marc De Vries i bogen Teaching about Technology: An Introduction to the Philosophy 

of Technology for Non-philosophers, hvor teknologiske systemer blandt andet 

defineres som noget der skaber et tilstandsskifte eller en tranformation (De Vries, 

2018, s. 21). Hydroponik, og herunder ebbe- og flod-metoden, transformerer inputs, 

via systemets mekanismer, til outputs (De Vries, 2018, s. 21). Inputs er alt der tilføres 

til systemet, så det gennem de indre mekanismer kan skabe de rette vækstforhold for 

et brugbart output: brugbar biomasse. Disse inputs er eksempelvis: næringsstoffer, 

vand og strøm til at opretholde systemets mekaniske dele, menneskelig arbejdskraft 

til kontrol og bemanding af systemet osv. Det kan være svært præcist at definere, hvor 

grænserne for disse inputs helt nøjagtigt går, da man i princippet også ville kunne 

beskrive produktionen af kunstgødningen eller udviklingen/skabelsen af den 

hydroponiske vertikale farm, som inputs i systemet. Med inddragelse af alle disse 

inputs, kan det hurtigt blive svært at argumentere for at hydroponisk vertikal dyrkning 

kan svare sig arbejdskraftproduktivitetsmæssigt, da mængden af inputs ville være 

meget stor i forhold til det output systemet giver.  

 

 

Utilsigtede effekter 

  

Hydroponik har mange fordele, men dets utilsigtede effekter skal dog også 

fremhæves. Utilsigtede effekter er effekter af teknologiens, hydroponisk vertikal 

dyrkning, formål eller funktion der kan bedømmes til at være negative. Der kan være 

mange, og de kan være meget forskellige, men kan hovedsageligt opdeles i disse fire 

kategorier: dem der kan hænge sammen med de indre mekanismer, dem der bærer 
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præg af risici, dem der er ifølge af designfejl og til sidst dem ifølge af økonomiske 

hensyn (Jelsøe, 2022).   

  

Den måde en hydroponisk vertikal farm er designet på og hele systemet i 

dyrkningsmetoden er generelt meget afhængig af energi (Gupta & Ganapuram, 2019). 

Energien benyttes, for eksempel til at vandet kan pumpes rundt, temperaturen kan 

kontrolleres og bevares, LED-lys til lyseksponering virker osv. Disse er centrale 

mekanismer i dyrkningen af afgrøder, og når disse skal køre konstant, året rundt, bliver 

systemet dermed være meget energikrævende. Dette kan beskrives som en af 

teknologiens væsentligste utilsigtede effekter, og hænger sammen med dens indre 

mekanismer. Systemets energiforbrug gør, at et hydroponisk vertikalt landbrug har 

store omkostninger, sammenlignet med det konventionelle landbrug, da eksempelvis 

LED-pærerne, som kunstig lyskilde, har svært ved at konkurrere med solen, både 

energi og prismæssigt (Kotkas, 2021). Da systemet er så afhængig af konstant 

energitilførsel, vil strømsvigt også være en alvorlig risiko for systemet. Alt efter hvor 

længe systemet er nede, ville dette kunne være skyld i at afgrøder vil gå til spilde 

(Wingate, 2022), hvilket vil kunne være et stort økonomisk tab.  

 

Hvis man kigger ind i selve dyrkningen af afgrøderne, ligger teknologien op til at 

hydroponisk vertikal dyrkning ville være mindre miljøbelastende, eftersom der ikke er 

brug for pesticider (Laursen n.d) og sprøjtemidler (Kotkas, 2021).  En utilsigtet effekt 

her, ligger i det miljøbelastende element  der er i den kunstgødning, som tilføres til 

vandet, for at afgrøderne skal kunne gro. Kunstgødningen, næringsstoffer og 

grundstoffer, der skal udvindes på andre måder, end dem ved konventionelt landbrug. 

“(..) de gødninger man bruger i dag, er typisk sådan nogle mineralske nogle, som 

kommer fra ikke så bæredygtige ressourcer” (Bilag 1, Interview, s. 1), (Arcas-Pilz et 

al., 2021). Den nuværende metode hvorpå næringsstoffer og grundstoffer bliver 

udvundet fra udgravninger og udmines fra jorden (Bilag 1, Interview, s. 3). For 

eksempel bliver nitrogen dyrket ved haber-bosch processen, hvor fossile brændstoffer 

benyttes til at lave energi, og i denne proces bliver atmosfærisk nitrogen lavet om til 

ammoniak (Bilag 1, Interview, s. 4). Vertikal hydroponisk dyrkning er altså ikke 

nødvendigvis mere bæredygtigt end den konventionelle.  
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I forhold til den hydroponiske vertikale dyrkningsmetode, ebbe og flod, kræver den 

meget kontrol og observation, for at få den optimale dyrkningsproces. På trods af den 

kontrol designet kræver, er der stadig en vis risiko for vækst af rodnetssygdomme, 

alger og skimmelsvamp (Lee & Lee, 2015, s. 208). Denne uønskede vækst, kan i 

nogle tilfælde skade produktionen, ved for eksempel at alger samler sig, ved planters 

rodsystem, og kvæler planten (Kellenberg, n.d.). Denne utilsigtede effekt kan resultere 

i at afgrøden ikke kan bruges, og der ville yderligere skulle renses ud i vandet. Dette 

er endnu en faktor der vil mindske arbejdskraftproduktiviteten, eftersom udbyttet i 

produktionen er blevet lavere, samtidig med at der lægges mere energi i systemet, 

ved at starte en ny produktion op, hvilket heller ikke er økonomisk hensigtsmæssigt. 

(Gupta & Ganapuram, 2019). Dog ville risikoen  for den uønskede vækst, kunne 

formindskes, ved at inkorporere et filter der vil holde næringsstofopløsningen fri for 

den uønskede vækst. Dette er fremvist i model 2, hvor vi har påsat en filtrering, for at 

kunne for at optimerer muligheden for en mere brugbar produktion.  

 

 

 

Afgrøder 

 

Den hydroponiske vertikale farm har, som beskrevet tidligere, ikke de store 

begrænsninger i forhold til de planter der kan dyrkes. Oftest er det de økonomiske 

aspekter der spænder ben for det (Nielsen, 2021). Udover økonomien er der andre 

faktorer der kan forværre eller forbedre de forskellige afgrøders produktionspotentiale, 

i et hydroponisk og vertikalt landbrug. Hypotesen er, at hvert afgrøde har forskellige 

forudsætninger for at kunne dyrkes i et hydroponisk vertikalt landbrug, og at nogle har 

et bedre potentiale end andre.  

 

Når der ses på foderproduktion er der flere afgrøder, der er oplagte at undersøge, i 

det de hyppigt er brugt i foder. Her er der blandt andet tale om korn, græs, 

hestebønner, rodfrugter, raps og majs, som i denne rapport er de afgrøder der er 

fundet mest relevante ud fra problemformuleringen. Nogle af dem kigges på fordi de 

udgør store dele af de to mest producerede fodertyper, grovfoder og kraftfoder. Disse 

afgrøder udgør en stor del af det benyttede landbrugsareal, og en omlægning af disse 

kan derfor frigive det største areal, hvilket automatisk gør dem interessante. Andre 
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undersøges, grundet deres høje proteinindhold, og dermed deres potentiale for at 

erstatte nogle af de ellers så dyrkede proteinrige foderafgrøder. 

 

Den mest dyrkede af de førnævnte afgrøder, er korn med en produktion på 545.707 

Ha, lige efter kommer græs med 512.121 Ha på dansk jord (Statistikbanken, n.d). Med 

så stort et areal, giver det gode forudsætninger for at kunne finde områder der ville 

kunne frigives. Hos græs og korn er det, det benyttede areals størrelse der øger til 

interessen for dem, hvor ved for eksempel hestebønner er det mere den egentlige 

afgrøde, og den nuværende produktion af den, der gør den interessant. Lige 

hestebønne har et meget højt indhold af protein, 24,6 g pr. 100 gram (Pure Dansk, 

n.d.), og har derfor ikke kun mulighed for at frigive det areal der benyttes, til 

produktionen af den på nuværende tidspunkt, hvor man ved en øget produktion, ville 

have mulighed for at erstatte produktion af andre proteinrige afgrøder. Som tidligere 

nævnt udgør protein en større del af kraftfoder, som især er spist af grise. Ved at 

udvinde proteinet fra hestebønner, ville man have mulighed for at frigive noget af det 

areal der i dag, som eksempelvis bruges til raps, da raps er en af de hyppigst dyrkede 

proteinafgrøder på dansk jord. 

 

Ser man på produktionen af hestebønner isoleret, så ville omlægningen til en 

hydroponisk vertikal produktion, kunne spare vand. Hestebønner som plante er ekstra 

udsatte for tørke, og kræver derfor en god og konstant vandforsyning (Økologisk 

Landsforening, n.d.). Ved at bruge et hydroponisk system, vil det være muligt at 

genbruge store dele af vandet. En ulempe der er ved dyrkningen af hestebønner, er 

en ulempe man kan antage eksisterer hos flere af de undersøgte afgrøder. Flere af de 

førnævnte planter vokser sig både høje og bredde, og der ville altså skulle tages højde 

for dette i opsætningen af systemet, som vil kunne føre til færre etager, og derfor en 

lavere arealproduktivitet. Men ligesom der skal tages højde for plantens bredde og 

højde, skal der også tages højde for dybden af karrene. Nogle planter kan have et 

større rodnet, som kan skabe problemer i forhold til de kar der skal forsørge planterne 

med det næringsrige vand, da det kræver at de kan indeholde rødderne. Hver enkelt 

plante stiller nogle fysiske krav til systemet, og kræver at det efterlever det for at de 

kan dyrkes. Systemet hjælper dog til at forbedre plantens leveforhold, ved at kunne 

tilpasse lys, vand og næring til plantens eksakte behov, og kan på den måde 

effektivisere plantens cyklus, hvilket resulterer i en hurtigere høst. På den måde kan 
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dyrkningsperioden forkortes og derved medhjælpe en stigning i arealproduktiviteten. 

Dog har størstedelen af de undersøgte afgrøder en lang dyrkningscyklus - selv efter 

at blive effektiviseret hydroponisk. De vil derfor optage plads i farmene i længere tid 

fra såning til høst. Og har på den måde en lavere arealproduktivitet, sammenlignet 

med andre afgrøder med kortere dyrkningsperiode.  

 

Ved hjælp af et ekspertinterview har vi undersøgt vores hypotese angående 

foderafgrødernes egenskaber, herunder eksempelvis størrelse og dyrkningsperiode, 

har en egentlig betydning for deres potentiale for at omlægges til hydroponisk vertikal 

produktion. Samt de forskellige afgrøders fordele og ulemper i sådanne systemer.  

 

 

Interview 

 

Vi har foretaget et ekspertinterview for at give os uddybende viden om dele af emnet, 

vi har haft svært ved at opnå andre steder (forskningsinterview, s. 33). 

Interviewpersonen Asger Sten Eskildsen er tidligere vertikal farmer og nuværende 

ansat af forskergruppen Plantenæringsstoffer og Fødevarekvalitet på KU, der arbejder 

med avanceret analytisk kemi til at koble plante- og fødevarevidenskab (Københavns 

Universitet, n.d.). Vi fik Asger anbefalet af lederen af forskergruppen Kristian Holst 

Laursen, som er lektor i Plante- og Jordvidenskab ved Københavns Universitet, da 

han mente at han havde gode kompetencer til at svare på spørgsmål om vertical 

farming, netop grundet hans egne erfaringer som tidligere ansat i én. 

Interviewpersonen har dermed både et udefra-perspektiv, idet han studerer i emnet, og 

et indefra-perspektiv, da han selv har været vertikal landmand. (Kvalitative 

undersøgelser i praksis, s. 157)  

 

Som beskrevet tidligere var vores formål med interviewet primært at få svar på hvilke 

egenskaber, der hos foderafgrøder gør dem mulige/nyttige at dyrke i vertikale 

hydroponiske farme, hvilket derfor er et af de mest centrale temaer i interviewet at 

kigge på. Dette diskuteres løbende i interviewet, men det overordnede svar var: “Du 

kan dyrke alt.” (Bilag 1, Interview,  s. 2),e og at “du kan tilpasse disse systemer til hvad 

som helst” (Bilag 1, Interview, s. 2). Mulighederne for dyrkning af afgrøder er altså 
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nærmest ubegrænsede, som han nævner senere i interviewet, er det muligt at dyrke 

et egetræ hydroponisk. Han kommer dog hurtigt ind på at der er nogle, især 

økonomiske, udfordringer ved at dyrke visse afgrøder indendørs i hydroponiske 

vertikale farme. Her kan man for eksempel vurdere om det er økonomisk fordelagtigt 

ved at kigge på energiinputtet i systemet versus den brugbare biomasse det 

producerer. 

 

Her er korn et godt eksempel, da det er billigt at dyrke ved traditionelt landbrug: “det 

er regnen der vander dine marker, og det er solen der giver dig lys, og du kan få masse 

næringsstoffer bare i den jord.” (Bilag 1, Interview, s. 1). Korn modtager allerede store 

dele af dens nødvendige energiinput fra naturlige kilder, som ellers skulle tilføjes i 

systemet kunstigt: “Lyset er, de fleste steder, 60% produktionsomkostningerne, i 

forhold til ude på marken hvor du betaler 0 kroner for lyset.” (Bilag 1, Interview, s. 1). 

Ydermere benytter man ikke store dele af afgrødens producerede biomasse, som man 

gør ved meget bladgrønt, og dyrkningsperioden for korn er også længere. Derfor er 

der ikke overensstemmelse mellem energiinput og brugbart biomasse, hvilket “bliver 

det samme svar ved samtlige afgrøder” (Bilag 1, Interview, s. 2) og er derfor ifølge 

Asger Eskildsen “ikke økonomisk bæredygtigt.” (Bilag 1, Interview, s. 2). Især 

rodnettets og selve plantens størrelse var vi nysgerrig på om havde en betydning, i 

forhold til at dyrke den i vertikale hydroponiske farme, og til dette svarer Asger 

Eskildsen at det handler om indretningen af systemet: “Det er vitterligt og skifte kassen 

i bunden ud med en, dybere eller bredere kasse, så der er plads til plantens rodnet. 

Du kan dyrke et egetræ i det her system.” (Bilag 1, Interview, s. 2) Han nævner dog 

også at, kortere afgrøder er smarte, hvis systemet skal stables, men konkluderer så 

igen at jo mindre dyrket biomasse, der kan benyttes, jo mere omkostningsrigt er 

produktionen.    

 

Udover korn og græs ville vi undersøge mere proteinrige afgrøders potentiale for at 

kunne gro i systemerne, da de kan benyttes i dyrenes kraftfoder - her blandt andet 

bælgfrugter eller rodfrugter. Asger Eskildsen pegede på nogle problematikker ved at 

dyrke disse afgrøder, eksempelvis bælgfrugters høje lektinniveau, der gør at store 

dele af plantens biomasse ikke kan benyttes, og dermed mindskes det brugbare 

output. Ved dyrkning af rodfrugter kan der opstå problemer med svamp og bakterier i 

dyrkningensprocessen, da den benyttede del af afgrøden, rødderne, er udsat for det 
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fugtige miljø. Det ville derfor eventuelt kræve brug af pesticider for at løse dette 

problem. Undladelsen af pesticider er ellers en af fordelene ved at dyrke afgrøder i 

lukkede hydroponiske systemer. Disse afrgøder har desuden også forholdsvist lange 

dyrkningsperioder i forhold til bladgrønt.  

 

Netop grundet ovenstående faktorer, mener Asger Eskildsen ikke at teknologien, som 

den er nu, vil være fordelagtigt at bruge til industrielt producering af dyrefoder. Det er 

netop afvejningen af den energi, de økonomiske omkostninger og de eventuelle andre 

miljøbelastninger teknologien medfører, som på nuværende tidspunkt ikke går op med 

det areal man sparer:  

 

“Så om du kunne spare areal ved at dyrke foderafgrøder indenfor? Ja, det kan du, 

men du skal også proppe nogle ressourcer i det der er indendørs (...) du er afhængig 

af at bruge gødning der kommer fra udgravninger, som har deres egne miljømæssige 

problemer, og du skal give noget strøm, som også kræver at det kommer fra nogle 

grønne ressourcer, hvis det ikke gør det, så har det også nogle problemer der. Så 

spørgsmålet er, skaber du i virkeligheden bare et nyt problem? “ 

    (Bilag 1, Interview, s. 3) 

 

Dog ser han muligheder for teknologiens udbredelse andre steder i verden, hvor 

frugtbar landbrugsjord og vand er knappe ressourcer. I denne forbindelse ser han 

Danmarks rolle som eventuelt udvikler af disse systemer, som så kan bruges de steder 

i verden hvor de er mere nødvendige.  “Så jeg tror at i store byer, ørkener og alle 

mulige steder, kan det blive en stor ting, men i Danmark kan det måske blive brugt i 

gartneriet eller urbane systemer.” (Bilag 1, Interview, s. 6). 

 

Som en løsning til problemet, omhandlende manglende fri natur og biodiversitet i det 

danske landskab, mener han i stedet at man bør fokusere på at inkorporere mere 

biodiversitet i selve landbruget. “Så have for eksempel sådan noget intercropping, hvor 

du har flere forskellige afgrøder på marken, eller at have flere naturlige hegn, altså 

træer, buske, vilde blomster og sådan noget, inkorporeret i landbruget” (Bilag 1, 

Interview, 2022, s. 6). Derudover mener han, at den nemmeste og mest effektive 

løsning, til at frigøre arealer, er ved at omlægge dele af kødproduktionen til 
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planteproduktion. Det danske kødforbrug skal dermed skæres ned på og der 

fokuseres på mere plantebaserede fødevarer.  

 

Delkonklusion 

Hypotesen om at de forskellige foderafgrøders egenskaber har betydning for deres 

potentiale for at dyrkes hydroponisk og vertikalt er hverken blevet af- eller bekræftet 

gennem interviewet af Asger Eskildsen. Der er dog nogle faktorer og problematikker 

knyttet til disse, der gør dem uegnede i et hydroponisk vertikalt system - herunder den 

mest væsentlige: at det ikke giver økonomisk eller energimæssigt mening at dyrke 

disse afgrøder, som teknologien ser ud nu. I et land som Danmark, som har så fine 

dyrkningsforhold, er det svært for en teknologi, der kræver så meget energiinput at 

konkurrere med de naturlige forhold. Ydermere er der knyttet andre problematikker til 

dyrkningsformen, her eksempelvis brugen af miljøbelastende gødning til hydroponisk 

dyrkning. Asger Eskildsen peger på at man kan risikere bare at flytte problemet, da 

mange miljøproblemer stadig vil eksistere eller erstattes af andre. Generelt mener 

Asger Eskildsen at teknologien, som den ser ud nu, har nogle klare ulemper, der i 

sidste ende ikke gør den egnet som produktionsmetode til dyrefoder, men at den har 

nogle spændende udviklingspotentialer.  

 

 

Vertical farming som led i en post-produktivistisk transition 

 

Asger Eskildsen mener at således at teknologien har nogle udfordringer der kan gøre 

den svær at til brug af en decideret omlægning af foderproduktionen. Man kan dog se 

udviklingen af teknologien i et større perspektiv - som et led i en generel tendens 

omhandlende en ønsket ændring af landbruget, hvor der netop her gøres mere plads 

til mere vild natur.  

 

Denne tendens, hvor der er et øget fokus på miljøbeskyttelse i landbruget, kan 

beskrives gennem Ilbery og Bowlers teori omhandlende en post-produktivistiske 

transition. Transitionen defineres som en ændring i landbrugets rolle, både fysisk, 

politisk og ideologisk (Kristensen & Busck, 2009, s. 122). I følgende analyse, 

undersøges der, ud fra Ilbery og Bowlers teori, om en lignende transition er ved at ske 
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i det danske landbrug og fødevareproduktion, og hvilken rolle teknologien vertical 

farming kan have i denne sammenhæng.  

  

Perioden op til 90’erne bliver kaldt den produktivistiske periode i landbrugshistorien, 

da der var stort fokus på maksimering af landbrugsproduktionen (Kristensen & Busck, 

2009, s. 122). Meget har dog ændret sig siden da og allerede i 80’erne og start 90’erne 

begyndte der at komme fokus på landbrugets miljøbelastning, hvilket har resulteret i 

indførelsen af støtteordninger til miljøbeskyttelse af landbruget - som er en udvikling 

der har fortsat efter årtusindeskiftet (Kristensen & Busck, 2009, s. 122). Denne 

udvikling kan beskrives som en begyndende ændring, transition, i det danske 

produktivistiske landbrug, der eventuelt stadig er i gang. Her kan man blandt andet 

kigge på regeringens aftale fra oktober, om grøn omstilling af det danske landbrug 

(Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug 2021), som et led i en igangværende 

post-produktivistiske transition, da den udtrykker et øget fokus på naturbeskyttelse i 

landbruget. Udover landbrugsaftalen kommer dette også til udtryk i de nyeste 

ændringer i EU’s landbrugsstøtte, der træder i kraft i 2023. Det bliver nu et krav at 

mindst 4% af landmændenes areal skal være udyrket, for at de kan modtage hele 

støtten (Effektivt Landbrug, 2021). Hos landmændene hersker der også et ønske for 

forandring, hvor omkring 50% af danske landmænd er engagerede i 

landskabsændringer (Kristensen & Busck, 2009, s. 135). Ydermere ses der også et 

stigende ønske om fri natur hos danskerne selv, hvilket udtrykkes i undersøgelse lavet 

af Kantar Gallup for Danmarks Naturfredningsforening, hvor 83 procent svarede, “at 

naturen skal have større områder, hvor den kan vokse frit”. Man kan derfor også pege 

på, at transitionen eksisterer, i form af en værdimæssig af ændring det danske 

landbrug (Verdensmål, 2020). 

 

Selvom dette tyder på en ændring fra det produktivistiske landbrug, er der flere faktorer 

der peger på at den produktivistiske tendens har fortsat. Dette ses eksempelvis i 

stigningen af større landbrugsbedrifter, med fokus på effektivisering af produktionen, 

samt stigningen i forbruget af gødning siden 60’erne (Kristensen & Busck, 2009, s. 

123). Denne tendens skyldes blandt andet, at ønsket om billige landbrugsprodukter 

ikke stemmer overens med prisudviklingen på arbejdskraft, maskiner og forskellige 

andre faktorer i landbrugsproduktionen. Landmændene er derfor nødsaget til at 
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effektivisere deres produktion, og de har i den forbindelse i gennemsnit øget 

produktiviteten med 3-4% pr. år i perioden fra 1980-2007 (Kristensen & Busck, 2009, 

s. 129). Denne effektivisering har blandt andet sat sine spor på naturen i det danske 

landskab. Så selvom der er et voksende fokus på en ændring af det danske landbrug, 

er landbruget stadig overvejende konventionelt, med lidt plads til biodiversitet. Faktisk 

ligger danmarks areal af Natura 2000-områder, altså naturbeskyttede områder, som 

en af de laveste i EU med kun 9% i forhold til EU’s gennemsnit på ca. 17% på 

landsbasis (CONCITO, 2020). 

 

Der eksisterer tydeligvis nogle konfliktende tendenser i landbruget og derfor er det 

svært at argumentere for et decideret paradigmeskifte. Landbruget som erhverv skal 

derudover stadig kunne følge med, eksempelvis de udenlandske markeder i 

effektivitet, alt imens der vokser et modsatrettet ønske politisk, og hos befolkningen 

om mere vild natur og biodiversitet.  Disse tendenser er umiddelbart uforenelige og 

man kan beskrive forholdet mellem dem som en slags trade-off, mellem effektivitet og 

fokusset på naturbeskyttelse - altså de bløde værdier (Kristensen, 2017, s. 8). Dette 

forhold illustreres i modellen nedenfor: 

 

(Kristensen, 2017, s. 8) 

 

Det er interessant at kigge på udviklingen af nye alternative nicheteknologier, som et 

led i transitionen, til et mere post-produktivistisk landbrug, i denne sammenhæng: 

vertical farmings potentiale i dyrefoderproduktionen, til frigørelsen af landbrugsarealer 

til fri natur og biodiversitet. Der eksisterer dog et paradoksalt aspekt ved vertical 

farming, hvis man kigger på den som led i den post-produktivistiske transition, da man 
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som sådan ikke mindsker produktiviteten, men tværtimod øger den arealmæssigt. At 

øge arealproduktiviteten er faktisk hele pointen med vertical farming, som der også 

uddybes i tidligere afsnit. Så selvom formålet med at øge naturarealer ligner 

tendenserne ved det post-produktivistiske landbrug, så kan man altså ikke 

argumentere for, at vertical farming skaber et direkte skift fra det produktivistiske 

paradigme.  

 

Ilbery og Bowler peger heller ikke nødvendigvis på et skarpt skifte mellem 

paradigmerne, men snarere en både-og-tilstand, hvor ændringerne vil ske 

sideløbende med opretholdelsen af det effektiviserede landbrug - eksempelvis ved 

hjælp af nicheteknologier (Kristensen & Busck, 2009, s. 122). Vertical farming kan 

beskrives som en slags mægling mellem to ellers modstridende begreber: 

produktivitet og bæredygtighed. Produktionen rykkes bogstaveligt talt i en anden 

retning, og med sådan en løsning kan man snarere argumentere for en mere 

klimavenlig effektivisering af landbruget, frem for et paradigmeskifte.  

 

Dyrefoderproduktionen som socioteknisk system 

  

Som tydeliggjort i de tidligere afsnit er der mange elementer, der spiller ind i den 

danske foderproduktion. Disse elementer spænder over både teknologiske, politiske, 

økonomiske og kulturelle felter, og man kan derfor anskue den danske 

foderproduktion som et socioteknisk (Geels 2004, s. 900). Foderproduktionen står for 

en stor del af den danske CO2-udledning, samt bidrager til flere andre 

miljøbelastninger: for eksempel udledning af kvælstof, nitrat og sprøjtemidler til 

naturen og vandmiljøet (Miljøministeriet, n.d.), og som rapporten tager udgangspunkt 

i: mere plads til vild natur og biodiversitet i landskabet. 

 

Som Geels beskriver med teorien omkring sociotekniske systemer, eksisterer der i 

systemet forskellige regimer, som er med til at fastholde ændring eller udviklingen af 

det i en bestemt retning. Dette kan være en forklaring på, hvorfor det danske landbrug 

ikke har udviklet sig synderligt i en mere bæredygtig retning, trods det stigende fokus 

på landbruget, som en af de store syndere når det kommer til belastning  af klimaet 

(Kærgård, 2017, s. 7). Dette fænomen beskriver Geels som sporafhængighed. Først 

og fremmest kan man kigge på de formelle/regulative regimer, herunder det politiske 

https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/grundvand/kilder-til-forurening/
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regime, der eksisterer i systemet. Landbruget har historisk set haft stor politisk 

betydning, og har det til dels stadig (Nissen, 2014, s. 102), det er derfor relevant at 

kigge på de dele af landbrugslovgivningen som kan være problematiske, i forhold til 

en grønnere omstilling af foderproduktionen. Som uddybet i afsnittet om den post-

produktivistiske transition, har der især tidligere eksisteret nogle barrierer i 

lovgivningen, som ikke understøtter frigørelsen af areal til fri natur, skovbrug og 

biodiversitet. Her eksempelvis hvordan midlerne til ekstensiveringen af opdyrket jord 

stadig er forholdsvis lille, i forhold til landbrugsstøtten  (Kristensen & Busck, 2009, s. 

134). Derudover eksisterer der også en barriere til, i form af grundbetalingsordningen, 

hvor landmænd modtager en stor del af støtten efter hektar opdyrket jord (Ministeriet 

for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, n.d. - a). I tilfældet med indførelsen af Vertical 

farming, ville denne måde at udregne landbrugsstøtten på ikke være fordelagtig for 

landmændene, da teknologiens formål netop går ud på at øge arealproduktiviteten og 

dermed spare areal. Man ville derfor nok skulle gå ind politisk, for at bane en bedre 

vej for teknologiens implementering i systemet. 

 

Landbrugsstøtten er et eksempel på hvordan økonomi har stor betydning for, hvordan 

systemer udvikler sig, da mange landmænd er økonomisk afhængige af støtten 

(Landbrug og Fødevarer, 2021, s. 5). En ændring i kravene for at modtage af denne, 

kan dermed være med til at ændre produktionen. Økonomisk incitament er altså en 

effektiv drivkraft for ændringen af systemet. En anden måde hvorpå økonomi spiller 

ind i systemet er eksempelvis ved ønsket om billige landbrugsprodukter, da de lave 

priser, kræver et effektivt og intenst producerende landbrug (Kristensen & Busck, 

2009, s. 129). Hvis landmænd er tvunget til at sænke deres produktion, her 

eksempelvis for at få plads til mere fri natur og biodiversitet, vil priserne på produkterne 

stige. Det økonomiske aspekt har også en indvirkning på indførelsen af 

nicheteknologier, da disse, heriblandt vertical farming, ofte er økonomisk krævende at 

udvikle, indføre og benytte. Dette er en af de største barrierer ved indførslen af 

hydroponisk vertical farming som alternativ dyrkningsteknologi i den danske 

foderproduktion.  

 

Kigger man på de kognitive og normative regimer der eksisterer i systemet, kan 

sådanne eksempelvis være den rolle danskerne symbolsk og værdimæssigt tillægger 

det danske landbrug.  Landbruget har historisk set været en kæmpe del af det danske 
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samfund og kultur (Kristensen, 2017, s. 4), og selvom betydningen er faldende er det 

stadig en stor del af landets identitet (Samson, 2019). Man kan blandt andet kigge på 

to forskellige fortællinger om det danske landbrug. Den ene om det naturlige landbrug 

med bondemanden på marken, som oftest kobles sammen med det økologiske 

landbrug. Med denne tilgang skabes der en fortælling om det traditionelle naturlige 

landbrug, som eksempelvis illustreres i tv-programmer som Bonderøven eller 

markedsføres gennem producenter af økologiske fødevarer, såsom Aarstiderne. 

Disse er begge eksempler på, hvordan det ikke-intensiverede naturlige landbrug ofte 

tillægges nogle bestemte positive værdier. Netop disse værdier knyttet til landbruget 

kan dog have en effekt på implementeringen af nye landbrugsteknologier, der 

umiddelbart ikke lyder specielt naturlige, eksempelvis det hydroponiske vertikale 

landbrug. Denne type teknologi strider imod ideerne om det økologiske ikke-

intensiverede landbrug og det kan derfor tænkes at implementeringen møder 

modstand hos dele af befolkningen. Derfor kan det være værd at tage med ind i 

overvejelserne om hvordan teknologien skal præsenteres for forbrugerne.  

 

En anden, og mere kritisk, holdning til det danske landbrug omhandler det 

effektiviserede miljøbelastende landbrug, som især inden for de seneste år er blevet 

udbredt hos danskerne (Langberg & Christensen, 2020).  Dette kognitive regime kan 

være en drivkraft for skabelsen af sporskifte i den nuværende danske foderproduktion, 

da der fra befolkningens side kommer en større opbakning til en ændring af systemet 

som det er nu.   

 

Landskabets kræfter påvirker blandt andet de ovenstående systemregimer. 

Landskabet skal her forstås som det makroniveau, der eksisterer ‘over’ systemet og  

kan bestå af forskellige dele, der tilsammen kan lægge pres på systemet (Geels, 2018, 

s. 225). Pres fra landskabet kan være motivationen for skabelsen af niche-

innovationer, som kan udfordre systemet og føre til et sporskifte (Geels, 2018, s. 225). 

Først og fremmest kan man kigge på den vigtigste og største del af landskabet, nemlig 

klimaforandringerne. Presset fra denne del af makroniveauet er enormt, og er dermed 

drivkraften for de fleste af de aktører/faktorer der prøver at udfordre systemet – her 

eksempelvis de ovenfor nævnte politiske tiltag, samt nicheteknologier som kan gøre 

foderproduktionen grønnere. Presset fra klimaforandringerne eksisterer både i form af 

fødevareproduktionens store belastninger på klimaet, men samtidig også i form af 
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klimaforandringernes direkte pres på fødevareproduktionen, da ekstreme 

vejrhændelser som følge af forandringer, kan udfordre de nuværende måder at dyrke 

land på - især i udlandet. Ydermere eksisterer der, som beskrevet tidligere, også et 

pres fra det politiske landskab: Her kan man kigge på de politiske tiltag og aftaler, 

eksempelvis den Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug og EU’s forøgelse af 

grøn-støtte, som en ændring i landskabet, der kan være med til at skubbe til et 

sporskifte. 

 

En anden måde at ændre det sociotekniske system på, er ved brug af niche- 

innovationer (Geels, 2018), her eksempelvis vertical farming. Der skal gives mulighed 

for at vi som befolkning er åbne op for alternative dyrkningsformer, hvilket en ændring 

af befolkningens holdninger til ‘unaturlige’ dyrkningsmetoder kan afhjælpe. Hvis man 

kigger på indførelsen af vertical farming, som teknologi til at frigøre landbrugsarealer, 

udfordrer den vores traditionelle måde at anskue landbruget på, og vi danskere skal 

være villige til at ’ofre’ dele af det velkendte landbrug til industrihaller hvor afgrøderne 

dyrkes uden jord. Selvom mange danskere er positivt stemte når det kommer til 

beskyttelse af miljøet, er det, som beskrevet ovenfor, værd at tage i betragtning, at 

landbruget har haft, og stadig har, en betydelig rolle i den danske kultur, tradition og 

identitet. I dette kan der være tilknyttet en masse værdier og ideer om eksempelvis 

den ’glade bondemand med jord under neglene´ som kan blive udfordret ved 

indførslen af sterilt mekaniseret landbrug i industrihaller, uden brug af jord og sollys. 

Dette nævner Asger Eskildsen også i interviewet i forbindelse med teknologiens 

fremtidsmuligheder: “Vi konkurrerer med det tabu om at vores planter ikke skal dyrkes 

af en robot.” (Bilag 1, Interview, s. 7). I sammenhæng med dette kan man desuden 

kigge på ø-mærket som en af barriererne, der kan gøre det svært for vertical farming 

at opnå opbakning og validitet som værende et led i en grønnere omstilling af 

landbruget. Ø-mærket der står for “Statskontrolleret økologisk” betyder at “de danske 

myndigheder, der har ført kontrol med den gård eller den virksomhed, der sidst har 

forarbejdet, pakket eller mærket et økologisk produkt.” (Ministeriet for Fødevare, 

Landbrug og Fiskeri, n.d.-b) Ø-mærket gives endnu ikke til fødevarer dyrket i 

hydroponisk vertikalt landbrug, da økologi kræver at afgrøderne er dyrket i jord 

(Økologisk Landsforening, n.d.-b). Dette kan have betydning for teknologiens accept i 

den danske fødevareproduktion og herunder foderproduktion.  
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Delkonklusion 

 

Man kan kigge på foderproduktionen som et tæt sammenfiltret socioteknisk system, 

da det består af forskellige regimer herunder et væld af aktører og elementer, der 

strækker sig over både teknologiske, økonomiske, politiske og sociale felter. 

Regimerne påvirkes både internt og samtidig af de større eksterne kræfter, 

makroniveauet. En af de største eksterne kræfter der påvirker systemet er 

klimaforandringerne, og netop presset fra dette skaber grobunden for de fleste af 

regimeændringerne og nicheinnovationerne. Der eksisterer dog visse barrierer, der 

besværliggør nicheteknologien vertical farmings potentiale for at udfordre det 

sociotekniske system, den danske foderproduktion. Her kan man både kigge på selve 

teknologiens barrierer, de politiske barrierer, de økonomiske barrierer og ikke mindst 

de normative og kognitive barrierer der ligger hos befolkningen. Den ovenstående 

analyse danner et billede af systemets omfang og dermed problemets kompleksitet. 

Igennem analysen tydeliggøres det hvorfor det kan være så svært at finde en optimal 

løsning på et problem, der eksisterer som en del af et socioteknisk system, da der er 

så mange forskellige elementer indlejret i dette. 
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Diskussion  

 

Ud fra analysen af hydroponisk vertical farming som teknologisk system, teknologiens 

tilhørende utilsigtede effekter, samt dens implementeringsbarrierer, eksisterer der 

nogle klare fordele og ulemper ved systemet. Man kan derfor, med inddragelse af 

disse, diskutere teknologiens potentiale som alternativ dyrkningsform i den danske 

foderproduktion.  

 

Teknologiens hovedformål er at dyrke afgrøder på mindre plads og således skabe 

mere plads til mere vild natur i det danske landskab og med det, potentielt løse en af 

de store problematikker ved det nuværende danske landbrug - den truede  

biodiversitet. En af vertical farmings essentielle fordele er således at den øger 

arealproduktiviteten, da den skaber mulighed for at dyrke afgrøder i flere lag. Udover 

det kan dyrkningsformen, hydroponik, grundet dens nøje kontrol med 

dyrkningsprocessen, øge planternes vækst og dermed øge arealproduktiviteten 

yderligere. Trods disse fordele, må man ikke glemme at teknologien, som den er nu, 

har nogle betydelige udfordringer. Da dyrkningsprocessen i systemet primært består 

af ‘kunstige’ energi- og næringskilder, så som kunstigt sollys, tilførte næringsstoffer og 

vandcirkulation, er systemet energikrævende. (Kozai & Niu, 2019, s. 5). Disse energi- 

og næringskilder beskrives, som systemets inputs, der gennem dyrkningsprocessen 

omdannes til outputs, altså brugbar biomasse til dyrefoder. For at vurdere om 

teknologien kan være en fordelagtig dyrkningsmetode, kan det være relevant at opveje 

fordele og ulemper ved de krævede inputs i forhold til brugbare outputs. Man kan kigge 

på disse fordele og ulemper fra et økonomisk og miljømæssigt perspektiv.  

 

Teknologien i sig selv er økonomisk krævende grundet systemets store energibehov. 

Det ville dermed blive økonomisk omkostningstungt at omlægge store dele af det 

danske landbrug til denne produktionsform, da naturlige kilder ville skulle erstattes af 

kunstige. Dertil kommer det at foderafgrøder, såsom hvede og hestebønner, grundet 

deres lange dyrkningsperiode og deres mindre mængde af brugbar biomasse, kontra 

eksempelvis bladgrønt, har et lavt økonomisk output, i forhold til det input det kræver 

at producere. Det kan dermed være svært at argumentere for at teknologien er 

økonomisk bæredygtig i rapportens sammenhæng. Ses det dog udelukkende fra et 
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ønske om øge vild natur, og styrke den danske biodiversitet, er dette ikke relevant for 

at afvise en implementering af dette system fuldkommen.  

 

Rapporten kigger som sagt på hydroponisk vertical farming som en metode til at 

frigøre areal til vild natur. Udover dette har teknologien nogle andre miljømæssige 

fordele: det hydroponiske landbrug er mere vandbesparende end det konventionelle 

landbrug (Planet Rescue 101, 2021), og grundet de semi-lukkede systemer, ved de 

fleste afgrøder, kan man undgå brug af pesticider og sprøjtemidler i dyrkningen (Lee 

& Lee, 2015, s. 210). Selvom dette lover godt, må man ikke glemme teknologiens 

miljømæssige udfordringer. Først og fremmest, som beskrevet tidligere, teknologiens 

store energiforbrug, som primært går til at forsyne planterne med kunstigt sollys. 

Benytter systemerne sig ikke af vedvarende energikilder til at dække dette, vil det blive 

svært at argumentere for at dyrkningsformen vil være et grønnere alternativ til 

landbruget, som vi kender det i dag. Løses dette ved at dække systemets energibehov 

med vedvarende energikilder ville der kunne opstå andre udfordringer, da farmene, 

med dets høje energiforbrug ville ‘optage’, meget af den vedvarende energi der ellers 

kunne blive benyttet til andre formål. Dette er som sagt en problematik der ikke i 

samme grad eksisterer ved det nuværende landbrug, da store dele af planternes 

energibehov eksempelvis dækkes gennem solens stråler. En anden miljømæssig 

problematik ved dyrkningsformen er, som Asger Eskildsen nævner, udvindelsen af 

næringsstofferne til den hydroponiske kunstgødning. Denne proces er både 

energikrævende samt miljøbelastende. Så selvom systemet umiddelbart kan virke 

som et mere ‘bæredygtigt’ alternativ, så følger en masse utilsigtede effekter, der kan 

gøre det svært at argumentere for teknologien som en mere klimavenlig 

dyrkningsform.  

 

I analysen af dyrefoderproduktionen som socioteknisk system, beskrives flere af de 

ovenstående problematikker ved teknologien som barrierer for at den kan benyttes 

som alternativ produktionsform i den danske foderproduktion. Udover disse 

økonomiske og miljømæssige udfordringer kan implementeringen teknologien også 

møde nogle politiske og sociale barrierer. Det vil eksempelvis kræve at der ved hjælp 

af politiske tiltag banes vej for at teknologien kan implementeres ordentligt. Dertil kan 

teknologien møde barrierer hos dele af befolkningen i form af dens ‘unaturlige’ 

dyrkningsmetoder, der strider mod de værdier der tillægges landbruget som vi kender 
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det i dag. Landbruget har historisk set haft og stadig har en betydelig rolle i den danske 

kultur, tradition og identitet, og en markant ændring af dette, vil derfor kunne møde 

modstand. Paradoksalt nok ligger den nuværende landbrugssektor, hovedsageligt 

bestående af store samlede bedrifter, fokus på intensivering og stort brug af 

sprøjtegifte og kunstgødning, langt fra forestillingerne om det naturlige landbrug. Så 

selvom vertical farming har tydelige ulemper, er alternativet, det nuværende danske 

landbrug, heller ej at foretrække.  

 

Det kan derfor være relevant at kigge på helt andre muligheder for at forbedre 

forholdene for biodiversiteten i det danske landskab. Her peger Asger Eskildsen på at 

man kan inkorporere biodiversiteten i landbruget, i stedet for at gøre det til et 

spørgsmål om enten eller. Dette kan blandt andet gøres ved samdyrkning 

(intercropping), hvilket vil sige at dyrke flere forskellige afgrøder på den samme mark 

(Aare, 2020). En anden måde kunne være ved at have naturlige hegn mellem marker, 

i form af træer, buske, vilde blomster osv. (Bilag 1, Interview, s. 6). Man kan altså på 

disse måder forbedre forholdene for biodiversiteten uden nødvendigvis at afskaffe 

markerne. 

 

Man kan dog ikke afskrive hydroponisk vertical farming som brugbar dyrkningsmetode 

generelt, da den som teknologi har en masse fordele og potentialer. Grundet dens 

store vand- og arealbesparelse samt optimale dyrkningsforhold egner teknologien sig 

dermed godt andre steder i verden, hvor disse er knappe ressourcer.  
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Konklusion 

 

Ud fra vores problemformulering:” Hvordan kan Vertical Farming, med fokus på 

produktionen af dyrefoder, hjælpe til at frigive areal til vild natur?” kan det via vores 

teori og analyse konkluderes, at man gennem den højere arealproduktivitet, i den 

hydroponiske vertikale farm, kan reducere arealet som bruges til produktionen af 

dyrefoder og hermed frigive areal til vild natur. Som det kommes frem til i  analysen, 

kan det hydroponiske vertikale landbrug dog ikke ses på som et løsningsforslag uden 

tilhørende problematikker.  

 

Selvom det hydroponiske system kan virke til at have flere miljømæssige fordele i 

forhold til det konventionelle landbrug, er vi samtidig stødt på flere problematikker ved 

dyrkningsformen. Teknologien kan umiddelbart virke meget attraktiv på gå grund af 

dens potentiale for at spare vand, samt undgå bl.a pesticider fra at nå vores vandløb, 

men set i det store billede, kan det ikke uden videre konkluderes at det skulle være et 

bedre alternativ for miljøet, som det er på nuværende tidspunkt.  

 

Hvis der ses på teknologiens fremtid i det danske landbrug, har vi ikke fundet nok 

indicier på at det skulle have en ‘lovende’ fremtid som produktionsform af dyrefoder i 

det danske landbrug. Det skyldes både de nuværende økonomiske og miljømæssige 

omkostninger forbundet med sådan en produktion, samt den eventuelle modstand 

man ville kunne møde fra befolkningen ved omlægningen af store dele af landbruget 

til hydroponisk vertikalt landbrug. Derudover skal det nævnes at for at udnytte 

teknologiens fulde potentiale, kan det ikke betale sig at implementere den, med det 

formål vi ønsker, i et land som Danmark, hvis vejr- og jordforhold egner sig godt for 

landbrug. Det ville være mere oplagt at udnytte teknologien steder hvor disse forhold 

ikke er lige egnet.   

 

Teknologien vertical farming kan således opfylde målet om at frigive landbrugsareal til 

mere vild natur, men grundet de tilhørende problematikker, ved at benytte den som 

dyrkningsform i den danske dyrefoderproduktion, kan det ikke anses for at være en 

ideel løsning på problemet  
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