
Fremtidens fødevarer 
kommer fra byernes 
plantefabrikker 

Fremtidens fødevareforsyning

Avanceret dyrkning af fødevareplanter i lukkede systemer er en 
innovativ metode til fødevareproduktion. Produktionen kan flyttes 
ind i bymiljøet og foregå i underjordiske haller eller nedlagte fa-
brikker.

De lukkede rum bevirker, at der ikke tabes ressourcer ved pro-
duktionen. Sygdomstrykket kan minimeres, så pesticider kan 
undgås. Produkterne håndteres automatisk fra start til høst, så ar-
bejdsmiljøet kan optimeres for de ansatte. 

Projektet fokuserer på at dyrke planter uden dagslys I et lukket 
rum, hvor lyskilden er LED-lys I forskellige bølgelængder (blåt, 
rødt, hvidt). Planterne dyrkes uden jord i spagnum eller direkte i 
vand, hvor de nødvendige næringsstoffer er tilført. 

I projektet undersøges, hvordan planterne reagerer på at blive 
dyrket uden dagslys fra solen og på de forskellige bølgelængder. 
Især fokuserer vi på indholdet af sundhedsgavnlige stoffer i plan-
terne og om det kan øges ved at bruge blåt lys til planterne.

Metoden vil give sunde og friske fødevarer 
direkte i byerne uden belastning af miljøet 
og hele året rundt uafhængig af naturens 
luner.
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Baggrund

Klimaforandringer medfører, at store landområder i Sydeuropa, 
Nordafrika, USA og Asien ikke kan dyrkes pga. vandmangel, for 
høje temperaturer og sygdomsproblemer, samt risiko for over-
svømmelser og vandlidende jorde i lange perioder af dyrknings-
perioden. Udviklingen vil alt andet lige kunne bevirke et større 
spild af fødevarer.

Flytningen fra land til by vil bevirke, at 70 % 
af jordens befolkning i 2050 vil bo i byer.

Det globaliserede marked øger konkurrencen om dyrkningsjor-
den mellem fødevareproduktionen og andre produkter, hvor 
især produktion af biobrændsel udgør en trussel for produktionen 
af fødevarer. Med en tiltagende efterspørgsel på biobrændsler vil 
fødevareproduktionen komme under pres.

Men viden er nødvendig

AU, Food Science vil sammen med andre universiteter og er-
hvervspartnere skabe en tværfaglig platform inden for forsknin-
gen i produktion af fødevarer, arkitektur, ingeniørvidenskab og 
forbrugerviden. Samarbejde skal bruges til at generere ny bane-
brydende viden og teknologi, der kan bane vejen for, hvor og 
hvordan vi producerer fødevarer i fremtiden. Dette samarbejde 
vil give Danmark en ledende rolle inden for innovativ fødevare-
teknologi og viden om produktion af sunde og bæredygtige fø-
devarer i en høj kvalitet. 
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