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Forskning & Markedsføring 

 

Introduktion til årets tema Animal Allies 

Formanden for dyretisk råd udtalte på et oplæg om årets tema i Ballerup, at der ikke kan laves 

alliancer mellem dyr og mennesker, da mennesket er dyret langt overlegent!  

 

Team Fanatic har valgt at arbejde med emnet in vitro kød, også kendt som kunstigt fremstillet kød, 

fordi vi gerne vil skåne såvel miljøet som køerne. Hvert år slagter vi ca. en halv million køer i 

Danmark, så vi kan få stillet vores behov for kød. Teamets løsningsforslag bygger på, at man ved 

hjælp af at masseproducerer in vitro kød, kan skåne dyrene, så de ikke bliver slagtet og forbedre 

klimaet for alle. 

 

Indledning 
Grunden til vi har valgt at fokusere på emnet in vitro kød, er at forskere mener, at  der i år 2050 vil 

være en overpopulation af mennesker. Når der er så mange mennesker, vil det ende med at der er alt 

for lidt fødevarer til både mennesker og dyr. Ved hjælp af in vitro kød, behøver man kun bruge 1g 

celle fra koen. Med 1 gram celle,  vil man  kunne få et udbytte på 10.000 kg kød. Det betyder, at vi 

ikke at have så mange køer, men kan nøjes med at have køer der producerer mælk, samt have nogle 

forskellige køer, i hvert land til at fremstille kødet til det pågældende land.  

 

Resultater  
Ved at stoppe produktionen af konventionelt og økologisk kød, kan vi få 18 % mindre CO22 udslip i 

hele verden. Man vil kunne stoppe med at fælde regnskovene for at frilægge jorde til at dyrke 

foderstoffet til køerne. Landbrugsarealerne til foderstoffer til kødproduktion fylder 25% af jordens 

landareal. Jordens population vokser eksplosivt, og vi kan ikke fortsætte med konventionel 

kødproduktion, hvis vi skal brødføde hele jordens befolkning. Miljøet vil også have meget bedre af 

kunstigt kød. Ved at have færre køer vil vi kunne mindske den  CO2 køerne producerer med ca.95 

% 

Da det første stykke kunstig kød bliv smagstestet sagde smags anmelderne at kødet smagte af 

normalt kød, men var tørt fordi der intet fedt var i , Vi vil bruge omega 3 fedtsyre i kødet, det 

gør  kødet sundere og ikke så tørt.  

Vi har interviewet seniorforsker Niels Oksbjerg fra Aarhus Universitet, som er en af de førende 

forskere i kunstigt kød. Niels Oksbjerg sagde også at det var muligt, at gå over til kun at fremstille 

kunstigt kød. Det vil bl.a. medføre, at man formindsker risikoen for blodpropper og cancer. En 

anden ting der kan stoppes, er at der cirka er 1.400 køer der bliver slagtet hver eneste dag i 

Danmark, så vores behov for kød fra dyr kan blive stillet. In vitro kød kan også mindske dyr i 

fangenskab og forbedre forholdene for dyrene, der skal bruges til kødproduktion. In vitro 

kødproduktion vil være langt mere sundt, da der bruges meget medicin i kødproduktionen. Et 

medicinforbrug, der gør mennesker resistente over for eksempelvis penicillin. Vi har haft kontaktet 

dyreetisk råds tidligere formand Peter Sandøe, men han havde ikke tid eller lyst til at lade sig 

interviewe af os. 

 

En omlægning til produktion af kunstigt fremstillet kød vil medføre, at jordens temperatur vil falde, 

da der ikke vil blive udledt lige så meget CO2, da der både skal være færre køer og produktionen af 

kødet er anderledes. Det at temperaturen falder vil medføre, at isen ikke smelte nær så hurtig. 

Vandstanden på Jorden vil ikke stige nær så hurtig, hvis isen ikke smelter, hvilket gør at øer som 

Maldiverne ikke forsvinder.  

Kort sagt vil det standse den globale opvarmning. Team Fanatic har taget kontakt til direktør, Lars 
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Hendrichsen, fra ‘Danish Meat Research Institute’ som mener at forskning i kunstigt kød er meget 

vigtigt, dog mener han også at det vil kræve en masse penge i starten men at det senere vil det blive 

billigere, hvis man begynder at masseproducer kødet.  

 

Niels Oksbjerg udtaler i vores interview: 

”Ja det med dyrevelfærd giver jo sig selv hvis man kan fremstille kød ud fra stamceller, så skal der 

jo ikke så mange dyr i staldene som tidligere. Økonomisk ved jeg ikke rigtig – det vil nok tage 

nogle år før in vitro kød kan konkurrere med traditionel produceret kød (altså med dyr). Det vil 

gavne miljøet ved at gå over til in vitro kød.  In vitro kød vil kun udlede 95% lavere mængde CO2 

sammenlignet med konventionel produceret kød”. 

 

Der var 20 skoleledere og universitetsfolk på besøg på skolen. Vi formidlede vores ide til dem. De 

fortalte os, at vi havde fat i et godt emne. De mente at det ville være svært at få ud til folket, da vi 

helst ikke vil spise noget, der er kunstigt fremstillet. Team Fanatic fortalte dem, at det ikke er 

kunstigt men er hundred procent rigtigt kød. Men, hvis vi får folk til at spise det, så vil det kunne 

gøre en stor forskel hurtigt.  

 

Fremstilling af in vitro kød i 8 steps: 

1. Kunstigt kød bliver fremstillet ved at man starter med at tage en celleprøve fra et dyr. 

Prøven kan enten være fra dyrets blod, organer eller væv.  

2. Celleprøven bliver renset, så myosatellitcellerne kan blive isoleret. Myosatellitcellerne, eller 

stamceller, er celler som har evnen til at dele sig selv op, og derefter udvikle sig til nye 

muskelceller. 

3. Når stamcellerne er blevet isoleret, lægges de i en gæringstank, hvor de tilføres en gærende 

væske. Denne væske indeholder mange af de nødvendige stoffer og andet, som plejer at 

være i vores kød. Der er for eksempel  hormoner vitaminer, aminosyrer og de nødvendige 

salte og sukre i kødet.  

4. Nede i gæringstanken bliver cellerne sat på en form for stilladser. På stilladserne bliver de 

dyrket, så de danner en masse tynde lag.  

5. Når cellerne har været længe nok nede i væsken, bliver de bagefter dyrket ved hjælp af 

elektricitet. Fordi man bruger elektricitet, øger man proteinindholdet i kødet. 

6. Når de er blevet dyrket, i lang nok tid, er de blevet til færdigudviklede muskelceller, eller 

myofibre.  

7. Efter ca. 7-9 uger, er musklerne blevet så store, at de kan komme igennem en kødhakker. 

Når de er blevet kørt igennem en kødhakker, bliver kødet til det normale hakket kød, som vi 

kender i dag. Til sidst bliver kødet tilsat forskellige vitaminer, smagsstoffer og jern.  

8. Herefter kan kødet steges og spises.  

 

 

 

 

 

Markedsføring 
Vores markedsføring bygger på at oplyse mennesker om problemerne ved kødproduktion og 

fordelene der er ved kunstigt fremstillet kød. Vi har tænkt os at gøre det ved hjælp at stopmotion 

film, spørgeskemaer, plancher. Derudover har vi holdt et oplæg for en klasse på vores skole, hvor vi 

har diskuteret omkring deres holdninger til kunstigt fremstillet kød og etiske overvejelser omkring 

emnet. Mange var i starten skeptiske, dog da klassen blev mere oplyst omkring emnet blev de også 
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mere åbne for at prøve at smage og flere sagde også efterfølgende at det var et godt projekt og at det 

ville være smart at forske i. 

Vi har skrevet en artikel omkring vores forskningsprojekt, den vil vi gerne have publiceret. Ideen er 

at gøre opmærksom på problemerne omkring konventionel kødproduktion og få erhvervslivet til at 

investere i forskning og produktion af kunstigt kød. 

 

 

 

 

Løsning og konklusion 
Team Fanatic vil lave kødfabrikker der masseproducerer kunstigt kød. På slagterier, hvor man 

tidligere slagtede køer, skal man nu i stedet for masseproducerer kunstigt kød. Kunstigt kød er 

meget tørt, derfor fik vi ideen om at tilsætte nogle fedtstoffer til kødet. Heriblandt skal der puttes 

omega 3 fedtsyre i kødet. Omega 3 fedtsyren gør at kødet vil bliver sundere og saftigere. Omega 3 

fedtsyren vil gøre så der er større chance for at folk vil spise kødet. Landmændene skal i stedet for 

lægge driften om til eksempelvis kornproduktion. 

Vi ved ikke, hvornår man vil kunne lave kødet til andet end fars, for eksempel til fast kød. 

Seniorforsker Niels Oksbjerg fra Aarhus Universitet svarede til dette spørgsmål: “Det er nok ikke så 

meget tiden, der er afgørende, men snarere om der kommer penge nok til forskningen”. Han 

fortsatte, ”Man kan lave kunstigt kød af andet end okse, fx. kyllingekød og svinekød. Kunstigt kød 

kan blive udviklet rigtigt meget, men lige nu har man ikke midlerne til det”.  
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Kilder 
Lars Hinrichsen, direktør fra ’Danish Meat Research Institute’ 

Niels Oksbjerg, Institut for Fødevarer - Differentierede og biofunktionelle fødevarer 

Niels Henrik Nielsen, landmand på Lykkebjerg 

 

Sådan dyrker forskerne kunstigt kød 

http://videnskab.dk/teknologi/sadan-dyrker-forskerne-kunstigt-kod 

Kunstigt fremstillet bøf kan nu laves for 75 kroner 

http://www.mx.dk/nyheder/global/story/25887401 

Laboratorie-bøf på vej: Én muskel giver 10.000 kg kød 

http://nyheder.tv2.dk/2015-03-29-laboratorie-boef-paa-vej-en-muskel-giver-10000-kg-koed 

Kan halvdelen af kødproduktionen foregå i et laboratorium 

https://ing.dk/artikel/dansk-forsker-i-2040-kan-halvdelen-af-koedproduktionen-foregaa-i-et-

laboratorium-160734 

Danske forskere udvikler ny klasse af kunstige proteiner 

http://videnskab.dk/naturvidenskab/danske-forskere-udvikler-ny-klasse-af-kunstige-proteiner 

Forskere har udviklet en ny klasse af kunstige proteiner 

http://www.sdu.dk/om_sdu/fakulteterne/naturvidenskab/aktuelt/2016_08_09_artificial_proteins 

Cultured meat 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cultured_meat 

Laboratorie bøffen tæt på rigtigt kød men knap så saftig 

https://ing.dk/artikel/laboratorie-boeffen-taet-paa-rigtigt-koed-men-knap-saa-saftig-160713 

Video: smagsdommer om kunstig bøf, det er tæt på kød 

http://www.dr.dk/nyheder/udland/video-smagsdommer-om-kunstig-boef-det-er-taet-paa-koed 

Laboratorie-bøffen: Tæt på rigtigt kød, men knap så saftig 

https://ing.dk/artikel/laboratorie-boeffen-taet-paa-rigtigt-koed-men-knap-saa-saftig-160713 

Lab-Grown Meat 

https://www.youtube.com/watch?v=MOfZtuKeTyM 

Kød og klima 

http://www.vegetarforening.dk/omveg/materialer/klimapjece.pdf 

Meat the future 

https://www.youtube.com/watch?v=F_onfw_1oRc 

The Hidden Costs of Hamburgers 

https://www.youtube.com/watch?v=ut3URdEzlKQ 

The hidden costs of hamburgers 

http://cironline.org/reports/hidden-costs-hamburgers-3701 
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Robotten 

Grund Robotten 
Vi har igen i år lavet en ny robot, den er større og 

fylder mere end den vi brugte sidste år. Vi har 

forsøgt at lave en robot hvor batteriskiftet er 

hurtigere, da vi sidste år opdagede at batteriskift kan 

være en tidsrøver. I stedet for at bygge robotten op 

rundt om EV3´eren har vi bygget robotten op 

omkring vores to hjul som er sat fast på to af 

motorerne, det betyder at vi kun skal fjerne 

ledningerne for at skifte batteri og det kan gøres på 

få sekunder. Baghjulene er sat fast på motoren de 

tager alt trækket og forhjulene er sat løst på og er 

kun støtte.  

Med vores værktøjer går vi efter at klare flest 

opgaver som muligt med så få kørsler så mulig,  for at opnå dette mål har vi lavet en smart til og fra 

-kobling til værktøjerne som har haft fokus på at opnå stabilitet og hurtig udskiftning af værktøjer. 

Værktøjerne fastgøres ved hjælp af 4 stænger som bliver stukket ned i nogle huller i robotten. For at 

undgå at værktøjet hopper af har vi sat en sikring på, sikringen er en split der stikkes igennem 

værktøjerne. Alle værktøjerne er farvekodet så de automatisk kan finde det program der skal køres. 

Kraftoverførslen gør vi ved hjælp af nogle specielle tandhjul der nemt og sikkert kan overføre 

kraften fra motoren. Alle værktøjernes bund og sammenkobling er ens og alle er sat fast på den 

samme låsemekanisme så der er ikke forskel på hvordan sammenkoblingen af værktøjerne fungerer.  

 

Banen kræver en lidt mindre grundrobot i år, så vi har lavet en robot der er lille nok til at komme 

igennem vejspærringen men er solid og stabil nok til at holde til nogle store værktøjer. Denne taktik 

har vist sig at være en god ide, men vi har haft problemer med at gøre vores programmering præcis 

nok til at manøvrere gennem steder som ved vejspærringen. 
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Robottens udstyr 
Gyrosensor: 

 

Gyrosensoren har til formål at måle vinkler, bl.a. for 

at dreje præcist og for at hjælpe robotten med at køre 

lige.Gyroen giver et præcist billede af hvor meget 

robotten drejer og gyroen gør det muligt at lave de 

præcise sving som vi har brug for, for at komme 

igennem ved fx. vejspærringerne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Farvesensor: 

Når værktøjerne sættes på måler farve sensoren 

hvilket program robotten skal køre.Farve sensorens 

formål er derfor at scanne værktøjet den sidder på. Det 

gør den ved at scanne den farve værktøjet har, alle 

værktøjer har hver sin farve. 

En anden farve sensor bruges til banekørslen. Denne 

farve sensor måler hvor mørkt der er og kan på den 

måde vide hvor de sort streger er. farve sensoren kan 

på den her måde kører på de sorte streger eller blot 

stoppe ved dem  

 

Motorer: 

Alle fire motorer er placeret på grund robotten, vi 

behøver altså ikke at skifte   ledninger i forbindelse 

med kørslen. To af motorerne styrer hjulene, og de 

andre to bruges til værktøjerne. 

 

 

Ultralydssensorer: 

 

Ultralydssensoren bruger vi til at måle afstanden fra 

bordkanten, så vi kan kører præcise distancer og lave perfekte manøvre. Den sidder bagpå robotten, 

så vi altid ved hvor langt væk fra bordkanten robotten er. 
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Robotterne til kørslerne 

1. Robot  (kode: blå) 

Første kørsel er designet til at køre hen til køleskabet og samle maden 

og trække grisen ind til basen.  Derefter tager vi maden ud og sender 

robotten videre hvor den tager lorten der ligger i midten, og kører hen 

og smider grisen af på gården. Herefter kører den over til pandaerne og 

dyrepasseren, samler dyrepasseren op, skubber pandaerne og afleverer 

dyrepassere, politimanden og lorten fra midten af banen i gruset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Robot (kode: rød) 

Robot to kører først rundt og afleverer foderet til de 

enkelte dyr. efter at have afleveret foderet bakker den 

hen til malkemaskinen hvor den udløser en arm der 

skubber malkemaskinen rundt og udløser kun mælken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Robot (kode: grøn) 

Robot 3 kører først igennem vejs færingerne med en arm på den anden side som har hajen. når 

hajen er inden for målfeltet bagger robotten og udløser en mekanisme som skubber to splitter ud 

som holdte armen sådan så når robotten igen kører frem efterlader den armen. efter at have smidt 

armen kører den over førerhund i aktion og videre ned til geko væggen hvor robotten hænger 

robotgekkoen op på væggen. 
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Programmering 
Vi har lavet nogle ret komplicerede programmeringer, som korrigere efter alle sensorer på en gang 

og dermed giver en meget præcis manøvrering. 

 Acceleration kørsel: 

 
Vi kalder det her for accelerations kørsel, da den accelerere det første stykke og den sidste halvdel 

reducere den farten, så den ender i nul. Det er en fordel, når vi for eksempel har et let værktøj eller 

når vi har en ting, som let kan falde af. 

 

 Kør lige 

 
Det er vigtigt at køre lige, så vi kan regne med at den ender på den destination som vi gerne vil 

have. Vi har løst det ved at integrere en gyrosensor, som gør det let at finde den rette vinkel på 

banen. Det som denne programmering gør, er at den køre ligeud, medmindre at gyrosensoren 

sensorere en forskel i vinklen. Hvis den gør det, retter den ind ved at addere eller subtrahere. Det 

kunne for eksempel være at robotten vejede meget mere i den ene side og dermed hældede til den 

ene side i dens kørsel. Det ville den kunne rette op på med gyrosensoren og dette program. 

 

 Drej præcist 

 
Vi kan også bruge gyrosensoren til andet, end at køre lige. Det den gør her er, at den sætter motoren 

i gang med at dreje og venter indtil den har ramt den rette vinkel og stopper derefter motorene. 

 

 Følg stregen 
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Det er smart at følge noget der i forvejen er på banen og det kan fx være de sorte streger. Det smarte 

er, at man altid ved hvor man ender. Programmeringen fungere ved at, farve sensoren ser det 

reflekterede lys fra stregen og subtrahere det med der på stregen, hvor vi gerne vil have den til at 

stå. 

 

 Korriger efter afstand til væggen 

 
For at få den helt præcise afstand fra væggen, korrigere vi efter en ultralydssensor, som sidder bag 

på vores robot. Den kan i forhold til væggen måle, hvor meget afstand i centimeter der er fra 

væggen. Den fungerer ved at de to motorer bliver sat i gang ved en angivet hastighed og kører 

derefter indtil at ultralydssensoren har nået den angivne afstand, herefter stopper den. 

 

 Korrigering af alle sensorer 

 
Når alle sensorer korrigere efter hinanden, giver det en meget præcis og loyal robot. Det har vi et 

eksempel på ovenover. Her bruger vi omdrejningerne, gyrosensoren (Kør lige) og ultralydssensoren 

(Korriger efter afstand til væggen) til at korrigere med. Omdrejningerne bruger vi til at accelerere 

og reducere accelerationen igen. Gyrosensoren bruger vi til at køre helt lige, selvom den ene side af 

robotten måske er meget tungere. Ultralydssensoren bruger vi til at få den rigtige afstand fra 

væggen. 

Alt sammen gør at vi kan køre helt præcist. 
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Samarbejde 
Vi har arbejdet efter skole som et valgfag, fordi at vi alle har haft interesse for at arbejde videre. Det 

er nok også derfor at vi er nået så langt som vi har, fordi at vi har haft så godt samarbejde. Vi har 

arbejdet i nogle timer hver dag efter skole, der har været  en del sygdom, ind imellem har nogle 

medlemmer glemt dagene hvor vi skulle mødes, nogle af medlemmerne har været på ferie.  

 

Vores samarbejde har været godt fordi vi allerede kendte de fleste af medlemmerne på holdet, dog 

er de nye holdmedlemmer kommet hurtigt ind i fællesskabet. Vi har haft aftener, hvor vi har 

arbejdet meget længe - nogle dage til om aftenen. På de aftener er vi begyndt at kende hinanden 

mere end før. Man blev nemlig rystet godt sammen når vi arbejdede, spiste og hyggede. Vi har 

brugt google drev, så hele teamet kan få fat på de forskellige informationer og dokumenter. Derved 

undgår vi nogen som blev forvirret eller uvenner over hvem der havde hvilke filer.  

 

Vi har i år besluttet, at Team Fanatic holdet 

ikke skulle være så stort som holdet har været 

tidligere år. Vi startede ud med 11 personer på 

holdet, 1 af medlemmerne kunne desværre 

ikke være med på holdet grundet personlige 

årsager. Vi er dog igen op på 11 deltagere igen 

da vi har fået en ny på holdet, som meget 

gerne ville være med. 

 

Vores primære fokus i samarbejdet har været 

at acceptere hinandens forskelligheder, 

hinandens svage sider og hinandens stærke 

sider.  

Vi er alle gode til noget forskellige, derfor har 

vi også arbejdet med at dele viden og udnytte 

de stærke sider vi har.  

 
 


