
Weekendworkshop i akvaponi 
Akvaponisk Have er stolt af at kunne afholde to 
workshops - af 2 dage pr. workshop - i praktisk 
akvaponi.

Datoer: 
Lørdag d. 22. og søndag d. 23. april.
Begge dage fra 9:00 til 15:00

Lørdag d. 13. og søndag d. 14. maj
Begge dage fra 9:00 til 15:00



Akvaponi / aquaponics
Akvaponi eller på engelsk aquaponics, er en dyrkningsmetode, hvor 
planter ikke vokser i jord. I stedet har planterne optimal 
vækstbetingelser i vand, hvor de får tilpas med ilt og næringsstoffer.
Næringsstofferne kommer fra fiskeopdræt, som er forbundet til 
planterne i et lukket og vandbesparende system.
Fiskene gøder vandet via deres ekskrementer, og planterne renser det 
igen. Kredsløbet afhænger af helt naturlige bakterielle processer. 

     Kurset er perfekt til 
nybegyndere, der gerne
        selv vil i gang. 



Formål
Kurset er tilrettelagt sådan, at deltagerne bliver rustet godt på til selv at kunne 
konstruere et akvaponisk system til selvforsyning i egen have. 
Der bliver en del teori på kurset: Det er vigtigt, at begyndere kan være med på denne 
workshop, hvorfor akvaponi som metode bliver gennemgået, og hvordan de 
forskellige komponenter fungerer i systemet.
Hovedformålet er, at vi skal arbejde med de rigtige materialer, så du undgår 
irriterende begynderfejl, når du skal i gang med det derhjemme. 

6 til 10 deltagere
       bygger sammen et 
  system som på billedet.
Alle komponenter, og kon-
struktionen af dem, gen-
   nemgås sammen. Det 
  praktiske arbejde udfø-
     res i to hold, så alle

er beskæftiget.



Program lørdag
Morgenmad og introduktion til Akvaponisk Have / akvaponi.
Konstruktion af akvarium og filtersystemer af palletanke og 
fodertønder.
Frokost.
Montering af vandpumpe og fittings.
Udmåling, savning og behandling af træ.
Afrunding og evaluering.



Program søndag 
Morgenmad og opsummering af 
gårsdagens arbejde.
Montering af foderautomat og luftpumpe.
Konstruktion af træstativ.
Frokost.
Konstruktion af både vertikale og 
horisontale dyrkningsrør.
Test af vandkvalitet, samt igangsættelse af 
biologisk filter med ammoniak. 
Afslutning og evaluering. 



Kursusleder
Magnus Sønderby, som er ejer af Akvaponisk Have vil stå for afviklingen af 
kurset. Hans opgave er at sikre en god introduktion forud for det praktiske 
arbejde, og i øvrigt bistå de to hold i deres opgaver. Efter endt praktisk arbejde, 
gennemgår alle deltagere sammen med Magnus, hvordan komponenterne er 
bygget op. 
Der bliver rig mulighed for at trække på Magnus’ 6 års erfaring med jordløs og 
vertikal grøntsagsdyrkning henover weekenden. 



Praktisk information
Dato: 22. og 23. spril + 13. og 14. maj
Tid: 9:00 til 15:00
Antal deltagere: 6-10 personer
Adresse: Aale Bygade 39, 7160 Tørring
Forplejning: Morgenmad, frokost og kage 
Overnatning: Hotel / Airbnb i nærheden
Pris: 3.500 kr. inkl. moms
Tilmelding: magnus@akvaponiskhave.dk
Facebook: Weekend 1 (https://bit.ly/3VMbc4m)

Weekend 2 (https://bit.ly/3eXTJ8A) 
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