
Urban Farming

Kaninfarm under Liljeholmsbron
Att återinföra djuruppfödning i vårt urbana landskap ger, förutom miljöfördelarna med 
närproduktion, en möjlighet för fler konsumenter att få insyn i modern djurhållning och 
en reell bild av vad köttproduktion kan vara idag. Genom farmen, dess restaurang, butik 
och utställningsmöjligheter, får du följa kaninens väg från parning till slakt och färdig 
köttprodukt. 
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I sverige äter vi i genomsnitt 84 kg 
kött per år. Av dessa är endast 15g 
kanin kött. Ändå kan dagen svenska 
farmare inte möta efterfrågan utan vi 
importerar kött från bla asien. 

källa: Efficiency of meat production from 
rabbits,sheep and cattle on rangeland ecosystems 
of the west. By C.Wayne Cook 091129
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källa: Carbon Reduction Benchmarks and Strategies. 
New animal products. Global Warming:By Animal 
Orgin:Delivered to Retaildistribution Centre
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öron - hundmat

morrhår - fiskeflugor

päls - kläder, inredning mm

tarmar/slaktrester - biogas

kött 55% av levandevikt

kaninen är könsmogen vid 24 veckor
så en unge som föds i januari kan 
själv producera ungar samma år

en hona är i poduktion i ca 4 år

varje hona ger 4 kullar per år

honan är dräktig ca 30 dagar och föder i 
genomsnitt 8 ungar per kull



produktion information / diskussion konsumtion

Kaninfarm

slakteri

utställningsmöjligheter restaurang

butik

Farm:

parningsburar inomhus  4,5m2
parningsburar utomhus 22.2m2
bb verksamhet           27,7m2
bb burar  19,0m2
tillväxtburar inomhus 27,7m2
tillväxtburar utomhus 140,2m2

Produktion:

slakt och styck  33,5m2
väg och mät  17,9m2
beredningskök  57,8m2
inlast och lager 110m2

Publika rum:

entré/utställning 54,9m2
restaurang  50,6m2
butik   17,7m2
toaletter  18,3m2
däcket   65,5m2

totalarea kaninfarm    667,5m2

29%

bb verksamhet
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Program

Kaninfarmen ska verka som en språngbräda för 
diskussioner som relaterar till matroduktion 
och hjälpa till att materialisera och förklara 
dess processer. Genom att synliggöra alla delar 
av produktionen på ett pedagogiskt och tydligt 
sett hoppas jag skapa ett ökat intresse för så 
väl etiskt som miljömässigt välproducerat kött. 

Genom att synliggöra och materialisera 
förutsättningarna för djurproduktion hoppas 
jag skapa en upplyst diskussion. Detta tror jag 
leder till en mer medveten och ansvarstagande 
konsumtion. 

kaninfarm som ett verktyg för ökad 
miljömedvetenhet



Jag har valt att lägga Kaninfarmen på 
Södermalm i Stockholm. Att placera 
farmen under Liljeholmsbron är att 
lägga sig precis i mötet mellan park 
och stad. Brofästet ligger som en 
fond till Tantolundens grönska och 
gränsar till det välanvända gång- och 
cykelstråk som följer årstavikens 
sträckning från Skanstull till 
Långholmen. 

platsen

Platen bär, liksom större delen av 
Södermalm, på ett produktionellt 
arv. Här har jorden brukats sedan 
långt innan Stockholms födelse, 
men Hornstull är en av de få delar 
av innerstan där produktionen 
fortfarande är en aktiv del av 
landskapet. Dels genom den visuella 
kontakten med de fortfarande aktiva 
industriena på Gröndalsidan, 

men också genom de redan erfarana 
närproducenterna i Tantolundens 
koloniförening.
 
Under Liljeholmsbron blir Farmen 
en del av söndagspromenaden eller 
platsen du återvänder till efter att 
ha uppmärksammat under din senaste 
löparrunda. Genom produktionens öppenhet 
bidrar den postivt till parkens och 

stadens ekologiska mångfald och ger 
utrymmet under bron en kvalitet och 
ett värde som den tidigare saknat.



“Kaniner behöver sysselsättning och 
social kontakt. Kaniner är sociala 
djur och du bör helst hålla dem i par 
eller i grupp.”
    
   
   
Jordbruksverket 

koncept

En klassisk form, den lilla stugan med 
sadeltak, blir ett sätt att knyta an till 
den småskalighet som jag vill förmedla i 
farmen. Men formen anknyter också till de 
närliggande koloniområdena och på ett sätt 
kaninerna själva. 

Likt kaninerna och deras sätt att trycka 
sig samman och söka värme och skydd hos 
varandra låter jag huskropparna mötas 
och bindas samman till en helhet. Ett 
litet samhälle eller en miniatyrvärld 
inne under bron. 

Dioxiner och PCB lagras i fettvävnad, varför 
man bör äta feta animaliska livsmedel 
fångade i riskzoner med viss försiktighet. 
Livsmedelsverket rekomenderar tex vuxna 
mäniskor att äta viltfångad östersjöfisk max 
en gång i veckan.

källa:Rapport Kvicksilver från sediment och fisk 
från stockholm skärgård, Magnus Karlsson IVL, 
Hanna Elving, Uppsala Universitet 2009, IVL 
Svenska Miljöinstitutet AB.

går Kanin farmad under Liljeholmsbron 
att äta?

De gifter som lagras i djurens fettvävnad 
och som genom att ätas kan överföras till 
oss människor är dioxiner och PCB. Eftersom 
inga undersökningar mig veterligen har gjort 
på stadskaniner har jag tittat på fisk från 
Stockholms vatten. 
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1. parning

Redan när du närmar dig farmen möts 
du av de tre parningsburarna. Här bor 
en hane tillsammans med 1-4 honor åt 
gången. Honan spenderar ca två veckor 
i parningshängnet.

2. kanin BB

Honan är dräktig i ca 30 dagar efter 
vilka hon föder i genomsnitt 8 ungar. 
Honan och ungarna hålls tillsammans i 
en BB-bur i 8-10 veckor.

3. tillväxthägn

Efter 8-10 veckor separeras 
hanar från honor och placeras i 
tillväxthägn. Flera kullar slås nu 
ihop, de bör dock vara ungefär lika 
gamla. I tillväxthängnen kan man få 
möjlighet att med sällskap av en 
djurskötare få klappa och känna på 
djuren. 

4. slakt

Efter 18-20 veckor väljs nya 
avelsdjur ut resterande kaniner 
slaktas. 

5 & 6. Resturang/ Butik

Nu få du chans att ta del av 
den färdiga produkten. Antingen 
genom butikens sortiment av 
styckprodukter, korvar och 
halvfabrikat eller genom att avnjuta 
en måltid på farmens restaurang.

Program och Flöde

Kaninfarmen är tänkt att fungera som ett idéprojekt 
och ett verktyg för att på ett pedagogiskt och tydligt 
sätt materialisera och synliggöra hur köttproduktion 
kan fungera. Man skall kunna ta sig genom verksamhetens 
olika steg genom att följa kaninens livscykel;
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vitt 15X15 kakel

granitgrå fogar

50x100 aluminium-
profiler

vitanodiserad tårplåt

2X130mm cellplast

hårdcellplast

12mm våtrumsskiva

12mm plywood

95mm lättregel c/c 600

grusbädd

tekniskt snitt slakt 

100mm bärande innerbetong

130mm cellplastisolering

70mm ytterbetong

vattenburen golvvärme

slipad/lackad osb-skiva

ingjutet plattstål

20mm isolerruta

50mm hårdcellplast

20mm drevning/isolering

infästningsstål av 2mm ALU-stål

35X10mm glasningslist

rutan limmas mot ingjutet plattstål

belysning

fjädrande infästning
nät struktur

fjädrande infästning
nät struktur

tekniskt snitt kanin bb 



Nätet

Farmens mindre huskroppar hålls samman av ett skyddande nät, 
ett ringmesch. Nätet spänner från brons underkant ner till 
mark och skapar en isolerad zon. 

Meschen fyller flera funktioner, dels så hjälper den till att 
defeniera farmens utsträckning och skapar inhängnade ytor 
mellan de mindre huskropparna. ytor som blir tillväxthäng. 
Dels så  stänger den ute fåglar som annars bor i brons 
undre strukturer och som ej får dela utrymme med de kaniner 
som skall ätas. Nätet ger även ett extra skydd mot de som 
eventuellt skulle vilja verksamheten illa.

Refensprojekt: Kukje Gallery,Seoul, 
South Korea, SO — IL

Modellfoto 
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bearbetning bron

Genom att ta bort den förstärkning av bron som binder ihop den 
med de angränsande husen på Långholmsgatan kan jag skjuta isär 
bron och husen och istället lägga ut spänger till de portar som 
så behöver. På detta sätt ökar jag ljusintaget under bron och 
förbättrar betydligt ljusbilden för de boende som idag har sina 
fönster under brofästet. 

Jag gör dessutom håltagningar för lanterniner i skarven mellan 
de båda broarna. Detta både förbättrar ljuset nere i farmen 
men hjälper också till att annonsera verksamheten uppe på 
Liljeholmsbron.

Refensprojekt:New Guardhouse, Berlin



kaniner som beställare

En av målsättningarna med farmen är att visa vad en småskalig kvalitativ 
köttproduktion kan innebära, både för djuren i form av livskavlitet och för 
oss brukare i form av bättre insyn och förståelse.

För att uppnå en högre livskvalitet för djuren på farmen har jag försökt 
skapa en miljö som skall främja deras behov av stimulans. Förutom varandras 
och besökarnas sällskap kan de gräva, gnaga på växter och röra sig över 
större ytor (ca 1,5m2/djur vidd full beläggning). Jag har tittat på växter 
och träd som kan växa i skugga och lagt in ett bevattningssystem som 
tvättar husen, vattnar växter och jord och ytterligare bidrar till den 
känsla av skiftande klimat och verklig natur som jag hoppas kaninerna på asarum prunus lungört



ljusföring sommartidljusföring vintertid

takplan 1:200

ljus och skugga

Miljön under en bro förutsätts vara mörk och skuggig. Men faktum är 
att tomten med sin takhöjd på ca 7 meter får in en hel del ljus. Med 
indragningen på den västra broleden, de lanterniner jag föreslår, 
samt den tillagda artifisiella belysningen hoppas jag att miljön 
under bron skall kännas allt annat än mörk och murrig. 



entré restaurang på besök hos 
kaninerna i 
tillväxtbur

retaurang m utblick 
mot åratsviken

utanför slakteriet 
under pågående slakt



umgänge på farmens 
centrala deck

interiör butik

farmens baksida 
inlastning och lager

umgänge på farmens 
centrala deck
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modell entresituation 1:50


