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Förord – Vad vet vi om framtiden?

Att tänka sig femtio år framåt i tiden kan vara hisnande. Vad kommer att ha hänt? Vad har hänt 
med mig och mitt liv? Har jag lyckats förverkliga mina drömmar? Har jag barn och barnbarn? Vad 
har hänt i Sverige, vad har hänt i världen? Och har jag varit med och påverkat?

Skriften som du håller i din hand är en produkt av en ett år lång tankesmedja med femton unga 
akademiker från den gröna sektorn. De har under ett antal träffar fått möjlighet att samtala kring 
framtidens naturresursbruk och sedan tillsammans skriva ihop tankarna. 

När vi i projektledningen inledde Framtidsprojektet i juli 2012 ordnade vi en Framtidspromenad 
som första aktivitet för deltagarna. Där fick de vandra framåt i tiden, år för år, i ett parallellt 
universum av händelser ända tills de nådde slutåret 2063. En del av händelserna var av en mindre 
allvarlig karaktär: 

”2021 – japanska och ryska forskare lyckas klona fram mammutar genom att använda sig av indiska 
elefantkor som surrogatmödrar”; 

”2031 – mammutstammen medför stora ekonomiska problem för ryska och östeuropeiska bönder”. 

Men många hade ett allvarligt och högst relevant tema som skulle få deltagarna att tänka på hur 
vi brukar vår jord och vad som kan hända med den – och på deras egen roll i detta. 

”2025 – Hudson Bay är isfritt och isbjörnarna nästan helt utdöda”; 

”2030 – Sveriges fordonsflotta är helt fri från fossila bränslen”. 

Det är svårt att visionera om framtiden. Det krävs dessutom mod eftersom vi utan tvivel kommer 
att ha fel. Framtiden är något som inte finns än, en framtida ontologi kan inte i sanning beskrivas 
– framtiden är något som vi hela tiden formar. Det deltagarna har skildrat i den här texten är ett 
tankeexperiment som grundar sig i deras ämneskunskap, andras expertutlåtanden och som tar 
spjärn i historien. Det är framtidens naturresursbruk ur femton unga akademikers ögon. 

”2063 – en grupp pensionerade akademiker träffas på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien i Stockholm 
för KSLA:s 250-årsjubileum.”
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2063
Du sköra nya värld
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Vi befinner oss femtio år in i framtiden och i 
en ny spännande värld. Världsbefolkningen 
uppgår nu till 10 miljarder människor. 
Klimatförändringarna har drivit upp den globa-
la temperaturen drygt tre grader och förändrat 
var och hur vi producerar vår näring. Tekniska 
innovationer har skapat nya möjligheter för hur 
vi lever våra liv, hur vi arbetar och hur vi ordnar 
vår vardag. I centrum för denna förändring står 
vårt brukande av naturresurserna och hur dessa 
nyttjas, förvaltas och omvandlas.

Samtidigt står vi inför stora svårigheter och 
förändringar som ligger bortom vår kontroll. 
Multiresistenta smittor, brist på fossila bränslen, 
folkvandring och invasiva arter är lika mycket 
del av vår vardag som internetbaserad äldrevård 
och kretsloppskunskap i grundskolan. 

Beskrivningen av framtiden är uppdelad i två 
textavsnitt för att underlätta läsningen:

Del I – Framtidens samhälle beskriver visionen 
om världen som den ser ut 2063 ur ett svenskt, 
antroprocentriskt perspektiv. Här möter vi så-
väl de stora omvälvande miljöförändringar som 
har format det globala samfundet, som de poli-

tiska och ideologiska krafter som dominerar det 
svenska samhället. Den första delen ger även en 
inblick i hur människorna 2063 lever och hur 
naturresurshanteringen påverkar deras samtid.

Del II – Framtidens naturresurshantering be-
handlar hur naturresurshantering 2063 är be-
skaffad. I detta avsnitt får vi möta stadsbrukare, 
nya djurarter och robotsystem. Skogs-, spann-
måls- och animalieproduktion blandas med 
andra aspekter av naturresurshantering såsom 
naturturism och nya användningsområden för 
genmodifierade organismer.

De båda avsnitten går att läsa som självständiga 
texter, men det är genom att förena dem som 
läsaren får tillgång till vårt försök att skapa ett 
helhetsperspektiv på framtidens naturresurs-
hantering. 

I Tankesmedjan – en process ges en djupare för-
klaring av hur denna text har frammanats. 
Där beskrivs hur processen gått till, vilka ut-
maningar arbetet inneburit för tankesmedjan, 
samt vilka rapporter och prognoser från om-
världen som textens grundantaganden vilar på.

Välkommen till år 2063.
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Del I
Framtidens samhälle
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Människan och samhället i klimatförändringarnas spår

De senaste 50 årens förändrade förutsättningar 
för världen har ändrat den enskilda människans 
villkor. Vårt förhållande till planeten och dess 
resurser har fört med sig insikten om att vår 
morgondag måste te sig annorlunda. Denna 
insikt har sakta kommit att påverka samhäl-
lets strukturer och värderingar. Människan har 
fått en ny roll i samhället. Den globala medel-
temperaturen har ökat med tre grader jämfört 
med jämförelseperioden 1961 – 1990. Det har 
medfört en förskjutning av odlingsmark och 
tillgång till sötvatten mot polerna. I Sverige har 
detta orsakat en ökad klimatimmigrering som 
ställer nya krav på effektivt resursnyttjande. 
Sverige står också för andra klimatrelaterade 
utmaningar; temperaturen är hela fyra grader 
högre än under åren 1961 – 1990. Den stigande 

havsnivån och mer extremt väder har medfört 
problem med saltvattenintrång i grundvatt-
net, ökad kusterosion och att det har blivit mer 
vanligt förekommande med översvämningar i 
kustnära områden. 

Under 2030-talet bidrog miljöförändringarna 
till att allt fler människor engagerade sig i re-
sursfrågor. Detta har lett till ökad politisk och 
individuell medvetenhet kring frågor som be-
rör resurshantering, miljö och klimat. Fossila 
bränslen används fortfarande men i begränsad 
utsträckning och då främst för transporter av 
varor. För den enskilde medborgaren har det 
blivit dyrt och komplicerat att resa längre 
sträckor och över nationsgränserna vilket yt-
terligare har bidragit till att människor verkar 

Motståndsorganisationer
Förra året deltog fler än någonsin i demon-
strationerna på GMO-fria dagen den 10 
april som hålls varje år runt om i världen. 
Två veckor före 2062 års demonstrationsdag 
visade det sig att ett Pharmacrops-lingon 
hade spridit sig in i den genteknikfria zonen 
Sápmi. Det var Laila Huuva som var först 
med att rapportera om hur hon funnit det 
karaktäristiska blåa lingonet som används 
för att framställa antikroppar mot klamydia 

i en skog utanför Kiruna. Röster från hela 
världen har höjts nu när Sápmi som enligt 
internationella överenskommelser skulle vara 
en GMO-fri zon har fått in genmodifierade 
grödor. Rädslan för att floran ska vara hotad 
är utbredd. Stark kritik riktas mot förädlings-
företagen som inte kunnat hålla sina löften 
om fullständig kontroll över utplantering och 
korsbefruktning. Dessa brister i säkerhet och 
kontroll har fått det generella förtroendet för 
genteknik att sjunka kraftigt.
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lokalt. En stark övergripande miljöpolitik, både 
på den globala arenan och i den regionala kon-
texten, formar i hög grad både samhället och 
individens levnadsvillkor. De folkkampanjer 
som var aktiva under 2030-talet, inte minst 
skolprogrammet med kretslopps- och livsmed-
elskunskap som grundämne, har gett vårt sam-
hälle medvetna och ifrågasättande konsumen-
ter. Köpmönstren har genomgått en successiv 
förändring; medveten konsumtion är ledord 
och fokus på varukedjor anpassade för återan-
vändning har medfört att secondhand-handeln 
blomstrar. Internethandel är den vanligaste 
konsumtionsvägen, vilket har bidragit till att 
stärka kopplingen mellan konsument och pro-
ducent, eftersom internethandeln inte är lika 
beroende av mellanhänder som tidigare system. 
Kostnaden för maten har ökat de senaste decen-
nierna vilket i sin tur har ökat förståelsen för 

hur effektiv konsumtion ser ut. Länge har livs-
medelskonsumenten strävat efter att reducera 
koldioxidutsläpp och många livsmedelsföretag 
redovisar koldioxidutsläppen på sina produkter 
samt om de är odlade med näringscirkulation. 
Under 2020-talet inleddes en förändring i etik-
debatten hos den breda allmänheten och frågan 
om genmodifiering sattes i ett större samman-
hang. Detta har lett till att en stor del av befolk-
ningen konsumerar produkter som utvecklats 
med hjälp av genteknik.

Den största andelen av Sveriges befolkning bor 
i städer men kontakten med landsbygden be-
står då många har egen erfarenhet av nyttjandet 
av dess naturresurser, i form av närodling och 
stadsodling. Säsongsboenden och naturturism 
bidrar till att kontakten mellan stad och gles-
bygd består någorlunda.
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Antibiotikans tidsålder är förbi

Globala trender inom resistensutveckling mot 
antibiotika under de senaste 40 åren har för-
anlett att det i stora delar av världen är svårt 
att behandla enkla infektioner. I Asien är läget 
katastrofalt och en sjukhusvistelse kan i många 
fall leda till livshotande komplikationer. Sverige 
har med internationella mått mätt ett bra läge 
gällande antibiotikaresistens men även här svi-
ker antibiotikan ibland. Eftersom antibiotikan 
blir mer och mer verkningslös måste allt större 
vikt läggas vid det förebyggande smittskydds-
arbetet samt hälsostrategier.

De stora riskerna med sjukhusvistelser gör att 
sjukvården sker mer och mer ambulerande. Den 
medicinska teknikutvecklingen har de senaste 
tio åren gått fort framåt och möjliggör även 
enklare operationer i hemmiljö. Sjukhusturism 
till länder med ett bättre resistensläge är en 
lukrativ näringsgren och i Norden finns det nu 
flertalet toppmoderna, smittskyddade faciliteter 
som är tillgängliga för de som kan betala.

Vi reser mindre och mindre då rädslan för en 
infektion med resistenta bakterier är stor vil-
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ket aktualiserades i och med den stora konfe-
renskatastrofen i Mumbai 2061. Till följd av 
utbrottet så är nu internationella konferenser 
kraftigt reglerade och motsvarande möten sker 
istället främst i virtuella miljöer. 

För att skydda den inhemska befolkningen till-
lämpas sedan 2062 karantän på 14 dagar vid resor 
till och från länder med en annan smittskydds-
klassificering än den svenska. Reseterminaler 
är utformade med ett högt smittskydd och vid 
förstaklassresor finns tillval såsom avskilt and-
ningsutrymme i transportmedlet och smittsa-
nerad stol. Gränskontrollerna gällande import 
av biologiska material är rigorösa och tullen har 
till sin hjälp speciella matsökhundar för att för-
hindra illegal import.

Budgeten för forskning om utveckling av nya 
antibiotikasubstanser gick i år om försvarsbud-
geten och förväntas bli en viktig fråga under 
valet 2064. I nuläget behandlar vi lokala infek-
tioner med smarta kompresser som kombinerar 
nanoteknik med naturliga substanser såsom 
honung. Allmäninfektion bekämpas med en 
blandning av flera olika antibiotika, dock har 
ingen ny substansgrupp tagits fram sedan ti-
digt 2020-tal. Flertalet lovande substanser är 
under utveckling och vårt främsta vapen mot 
resistensutveckling är att vi börjat utnyttja bak-
terierna själva till att överlista sina egna resis-
tensmekanismer genom att ympa in önskade 
egenskaper. Framställningen av medicin hål-
ler nu på att flytta från labbet ut till åkern där 
genetiskt modifierade Pharmacrops tillverkar 
våra vanligaste substanser. 

Dödlig konferenssjuka
Mumbai 22 april 2061. Stort utbrott av dödlig diarré i Mumbai Congress Centre. Under WSE-kongressen (world solar energy) som startade i förra veckan har det sedan gårdagen utbrutit fall av kraftig diarré och blodför-giftning. I nuläget har 400 delegater insjuknat och 125 av dessa har dött. Förloppet har gått fort och dödstalen förväntas fortsätta att sti-ga. Man misstänker den su-pervariant av ESBL (multi-resistent bakterie) som gav upphov till 20 bönders död i Punjab-provinsen tidigare i år. Smittspårning pågår men troligtvis har smittan spridits via köksarbetare som hanterat frukostbuffén. Myndigheterna gör nu sitt yttersta för att smittan inte ska sprida sig, efter-som flertalet delegater redan har rest hem så är begräns-ningen av smittspridningen svår. Globala smittskydds-myndigheter är inkopplade och sätter nu in åtgärder. - Detta är en stor tra-gedi och kommer att påverka utvecklingen av solenergi för decennier framåt, säger Staffan Eriksson, forskare vid institutionen för Extern energi. (TT)  
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Politik, värderingar och handel – glokalfokus, ansvar 
och samarbete

Den internationellt ratificerade klimatakten 
”Adobe Protocol 2050”, förvaltat av FN:s miljö-
program UNEP, ligger i dag till grund för den 
globala politik som styr miljö- och naturresurs-
frågor. Klimatakten utgår från de tre ledorden 

Adobe Protocol
På grund av den minskade globala rörlighe-
ten till följd av ökade resekostnader och strik-
tare smittskyddslagar, tog FN initiativet att 
utveckla den virtuella plattformen Adobe 
Platform. Plattformen tillhandahåller virtu-
ella miljöer för diplomatiska förhandlingar i 
realtid. Ledamöter kan också fysiskt närvara 
i de virtuella möteslokalerna genom avatarer. 
Adobe Platform möjliggjorde den anmärk-
ningsvärt snabba förhandlingsprocessen un-
der klimatkonferensen 2049. De två veckor 
långa förhandlingarna ställde höga krav på 
såväl förhandlare som på serverkapacitet, 
men resulterade i det hittills mest omfattande 
klimatprotokoll som blivit ratificerat; Adobe 
Protocol 2050. Klimatakten utgår ifrån tre 
nyckelkoncept:

•	 Glokalfokus – Att verka i en global kontext 
men utifrån lokala resursförhållanden och 
kultur.

•	 Ansvar – Alla samhällets aktörer; pri-
vatpersoner, företag och beslutsfattare, är 
delaktiga i att se till att resursutnyttjandet 

är hållbart. Ansvarsbegreppet betonar där-
med medborgardeltagande och inflytande i 
beslutsprocessen.

•	 Samarbete – Aktivt arbeta för att sprida 
och tillämpa innovativa lösningar, såväl 
sociala som tekniska.

Adobe Protocol har möjliggjort att en mängd 
olika aktörer på olika systemnivåer är aktivt 
involverade i miljöpolitiken. Det globala och 
lokala är sammanflätat i globala strukturer. 
Omfattande resurser är öronmärkta för håll-
barhetssatsningar, både genom globala fonder 
och genom olika rörelsers och företags opera-
tionella budgetar. Adobe Protocol har också 
initierat en rad institutioner som arbetar 
aktivt för att underlätta en sammanhållen 
miljöpolitik under parollen “Handling sna-
rare än förhandling”. Ett av de mest framstå-
ende initiativen i detta arbete utgörs av FN:s 
Säkerhetsråds utökade mandat att ingripa i 
klimat- och naturresursrelaterade konflikter. 

glokalfokus, ansvar och samarbete och utgör en 
bred plattform för en mängd samarbetsformer 
som spänner över deltagandeprocesser genom 
finansieringsmodeller till teknik- och kun-
skapsöverföring.
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Standardiseringslagarna
Standardiseringen började utvecklas un-
der tidigt 2000-tal i projekt som Norra 
Djurgårdsstaden, där Stockholms stad ställde 
krav på byggherrar som ville exploatera om-
rådet så att ekologiska ”poäng” skulle uppnås. 
I praktiken innebar det att byggföretagen 
var tvungna att tänka mer innovativt och 
inkludera uttalade ekologiska nyttor så som 
artspridning eller dagvattenhantering i bo-
stadsområdena. Idag finns det lagstiftning, 

Standardiseringslagarna, som säkerställer att 
ekologiska funktioner och tjänster som försvin-
ner vid ny bebyggelse måste ersättas med lik-
värdiga ekosystemtjänster. Denna kvot ser till 
den totala nyttan av ekologiska och gröna tjäns-
ter. För att få bygga eller renovera krävs att en 
viss poäng nås, på detta sätt skapas en stad där 
alla områden är väl integrerade och bidrar till 
att skapa en bättre livsmiljö för såväl människa 
som natur.



Framtidsprojektet – Ett tankeexperiment om naturresursbruket 2063 17

ningar som gjorts för att stärka kopplingen 
mellan akademi, stat och näringsliv. Sveriges 
Strategiska Resurspanel (SSRP) arbetar aktivt 
för att framställa överskådligt material som 
sammanfattar aktuell forskning och innovatio-
ner inom näringslivet och ger vägledning för 
utformning av praktikinriktade forsknings-
satsningar. SSRP har tagit fram en socialt och 
ekonomiskt förankrad standardisering för att 
mäta projektformers långsiktigt ekologiska, 
ekonomiska och sociala vinster. 

SSRP har varit drivande i att lyfta fram 
det kretsloppstänkande som idag kan ses 
som en grundpelare i Sveriges miljöpolitik. 
Grundtanken är att våra samhällsprocesser och 
vår infrastruktur ska möjliggöra slutna krets-
lopp och minimal påverkan på miljön. För att 
åstadkomma detta på olika samhällsnivåer har 
Sverige arbetat aktivt för att flytta beslutsfat-
tandet närmare medborgarna och öka delaktig-
heten. Motivet bakom detta är att beslut som 
fattas på lokal nivå fungerar som en försäkring 
för mer långsiktiga lösningar. Föreningslivet 

Den ekonomiska utvecklingen inom EU har 
stagnerat och de mest drivande aktörerna i 
den globala miljöpolitiken är BRIC-länderna 
(Brasilien, Ryssland, Indien och Kina). De tyd-
ligaste trenderna i den globala handeln är ba-
lansgången mellan ländernas egna strävan efter 
att säkerställa livsmedels- och fibertillgång ge-
nom handel och att konsumtionen inte innebär 
någon hälsorisk i form av smittspridning. EU:s 
jordbruksstöd, som i början av 2000-talet fort-
farande till stor del indirekt användes för att 
subventionera användandet av fossila bränslen 
inom livsmedelsproduktion utgörs idag av rik-
tade stöd till satsningar på resurssnåla teknik-
lösningar inom jordbruket. En konsekvens av 
det förnyade handelspolitiska läget med ökad 
efterfrågan och dyrare insatsvaror är höjda pri-
ser på jordbruksprodukter jämfört med början 
av 2000-talet. 

Det politiska samtalet i Sverige har givet-
vis också förändrats. Stort fokus ligger på att 
skapa möjligheter för samverkan mellan aktö-
rer. Detta illustreras tydligast genom de sats-

SSRP
Arbetet med att upprätta Sveriges Strategiska 
Resurspanel påbörjades 2038 och tog sin 
nuvarande form 2052, starkt influerat av 
Adobe Protocol 2050. SSRP arbetar som ett 
sammanställande organ med uppgift att kart-
lägga och åskådliggöra tekniska framsteg samt 
underlätta för nya samarbetsformer mellan 
akademi, företag och politiska aktörer. SSRP 
har genom sina praktikinriktade forsknings-
satsningar gått i bräschen för den multidisci-
plinära trend som idag råder inom akademin. 

SSRP ser till att upprätthålla aktiva kom-
munikationskanaler utåt genom att utarbeta 
områdesguider, remissutlåtanden och genom 
att efterlysa och allokera finansieringsmedel 
för utveckling och forskning inom strategiska 
områden. Ytterligare arbetar SSRP aktivt för 
att underlätta kommunikation inåt, gentemot 
panelen. Deras regionala och områdesspecifika 
tankesmedjor uppmuntrar föreningsliv och 
näringsliv att komma till tals och genom por-
talen dialog.se kan alla aktörer kommunicera 
direkt mellan varandra och panelen. 
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Upprustning Miljonprogrammet
Riksdagens beslut att minska energian-
vändningen med 50 % till år 2050, jäm-
fört med 1995 års användning, gav reno-
veringen av miljonprogrammet ökat fokus. 
Flerbostadshusen, där flertalet bostäder i 
miljonprogrammet hittas, stod nämligen 
för en stor del av dåtidens energianvänd-
ning. Eftersom miljonprogrammets bostäder 
också var i behov av renovering blev detta 
ett samtida exempel där bostadsområden 
upprustades med hjälp av hållbara metoder 
och material. Upprustningen tog fart under 
2030-talet, och lokal kunskap och behov hos 
de boende låg till grund för visionen om Nya 
Miljonprogrammet. Tillvaratagande av lo-
kala material var vägvisande i upprustning-
en av dessa områden. Ofta användes takhus-
påbyggnader i trä med installerade solfångare, 
som var självförsörjande på energi och värme. 
Dessa påbyggnader gav näringslivet en möj-
lighet att göra finansiella vinster, och blev ett 
incitament för upprustningen. De ursprung-
liga byggnadernas tekniska system som av-
lopp, vatten och el, rustades upp i etapper. På 

detta sätt undvek man stora hyreshöjningar. 
Utmaningarna låg i att finna lösningar som 
inte var för dyra, men samtidigt robusta och 
hade lång hållbarhet. Även husens konstruk-
tion, där klimatskal, det vill säga fasader, 
fönster, tak och dörrar, uppgraderades. Här 
fanns tidigt ett intresse att använda sig av 
lokala resurser; bland annat deltog Sveriges 
större skogsproducenter och bidrog för att de-
ras produkter skulle användas på bästa sätt. 
Med Nya Miljonprogrammet minskade segre-
gationen, och samhället gjorde i längden stora 
finansiella och sociala vinster. 

Tillvägagångsättet och samarbetet mellan en 
rad organisationer från näringsliv och fören-
ingsliv kom att förankra en arbetsmodell som 
blev en exportsuccé. Sveriges kunskapsregioner 
visade hur väl ett sådant storskaligt projekt 
som renoveringen av flerbostadshusen i mil-
jonprogrammet kunde genomföras. Många 
länder använder idag samma modell och 
svensk stadsbyggnadskunskap har genomgått 
en renässans.  

har tagit en aktiv roll i att leda denna tvärsek-
toriella utveckling med människan och sam-
hällsnyttan i fokus. Intressegrupper samlas i 
olika tankekedjor och för löpande dialoger med 
beslutsfattare och näringsliv. Idag är en högre 
kunskapsnivå en av nyckelaspekterna för håll-
bar samhällsutveckling. Lokala aktörer som 
föreningsliv och företag är, tillsammans med 
universiteten och kommunerna, en naturlig del 
av kunskapsbyggandet och bildar så kallade 
kunskapsregioner. 

Medborgaren bidrar med sina uppfattningar 
om hur staden, regionen och näringarna bör 
användas, för att på så vis skapa kunskap om 
samhällets sociala, ekonomiska och ekologiska 
situation. Dialoger mellan ideella organisa-
tioner och praktiknära forskning stöttas i hög 
grad, speciellt i forskningsintensiva regioner 
där pilotprojekt, som aktivt involverar allmän-
hetens åsikter, visar vägen framåt.



Framtidsprojektet – Ett tankeexperiment om naturresursbruket 2063 19

bland annat SSRP. Att Sveriges befolkning får 
en reell chans att påverka sin lokala närmiljös 
utveckling har vitaliserat demokratin och fått 
samhället engagerat.

Även stadsbegreppet har omvärderats i och 
med att medborgaren fått större möjlighet att 
påverka sin hemmiljö. I stadsregionens utveck-
ling är tillväxtbegreppet numera mindre cen-
tralt samtidigt som långsiktiga miljöaspekter 
och sociala nyttor vinner mark. Hanteringen 
av de gröna näringarna är väsentlig och dess 
betydelse för stadsutvecklingen är oerhört stor, 
eftersom dessa värden är starkt förknippade 
med ett uthålligt samhälle där lokala resurser 
och global kunskap är drivande. Interaktionen 
mellan stad och land där den omgivande lands-
bygden försörjer staden ökar. Målsättningen är 
att staden byggs utifrån att dess grundläggande 
behov tillgodoses av den närliggande regionen. 
Mat, virke, mediciner och metaller utvinns eller 
tillverkas i stor utsträckning i stadens absoluta 
närhet. 

Renässans för det lokala

Formerna för deltagande och påverkan av sam-
hällets inriktning är idag ganska annorlunda 
gentemot de villkor som fanns för 50 år sedan. 
Några av de svenska hushållen och kommuner-
na var tidiga med att visa vägen framåt. Särskilt 
mindre kommuner hade stora möjligheter, då 
beslutsvägarna var korta och det var enklare 
att nå konsensus. Exempelvis visade en kom-
mun i Mälardalen under tidigt 2000-tal att det 
går att ställa om sitt energimässiga fotavtryck. 
Bland annat värnades stadsnära jordbruksmark 
vid planläggning och närproducerad mat och 
energi prioriterades i upphandlingar. Den här 
typen av initiativ fick riktig genomslagskraft 
genom UNEP:s  klimatakt ”Adobe Protocol 
2050”. Sverige har tagit ledorden glokalfokus, 
samarbete och ansvar på allvar genom att skapa 
kommunala mötesplatser för offentliga debat-
ter där beslutsfattare och medborgare kan mötas 
för diskussioner och ett dialektiskt kunskaps-
byggande. Denna effekt av ökad direktdemo-
krati har kommit att kallas Adobe-effekten 
eftersom människor tillåts och uppmuntras 
att aktivt delta i samhällsutvecklingen genom 
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Rurbana städer och specialistbygder

Sverige har en befolkning på 11,6 miljoner. 
Den växande befolkningen har skapat bostads-
brist som medfört ökande bostadspriser, främst 
i storstadsregionernas mest attraktiva områden, 
men även i landet som helhet och framför allt 
längs tågens stamlinjer. Under seklets första del 
satsades stora resurser på att förtäta de befint-
liga stadsmiljöerna med allt dyrare bostäder, en 
utveckling som helt avstannade under seklets 
mitt, delvis till följd av en växande opinion 
mot stadsförtätning, men även till följd av en 
förändrad boendetrend; rurbanismen. Att vara 
rurban innebär att bo i en storstadsregion men 

Podcar

(omdirigerad från spårtaxi)

Pod-car är ett multifunktionellt fordon som både kan köra på spår, gator och vägar. En Pod-car kan ägas 
individuellt, kollektivt (Pod-car-pool) eller regionalt (pod-buss). Spår för pod-cars finns i samtliga större 
svenska städer samt längs med huvudförbindelsesvägar (ålderdomligt: riksvägar eller europavägar).

En Pod-car drivs av en elmotor, som förses med elektricitet från spåret som poden färdas längs. 

Vissa modeller av pod-cars har egna batterier och manuella styrsystem och kan därför köras även utanför 
spårnätet på konventionella vägar. Växlingen mellan spår- och vägdrift sker vid speciella växlingsstationer 
längs pod-car-nätet. Speciellt framtagen för den nordiska landsbygden är SUW-pod-caren (Scandinavian 
Utility Winter) som är utrustad med grovt mönstrade däck, fjädrande hjulupphängning och högre 
markfrigång. Modellen har fått stort genomslag i glesbygdsområden världen över, men har även blivit en 
populär Pod för den välbeställda storstadsbon.

Se även

• Pod-Buss – kollektiv motsvarighet.

• Pod-car-nätet – spårvägsnät för Pod-cars

att leva av lokala resurser där vardag, arbete och 
konsumtion är mer platsbundna och jordnära. 
Under seklets andra del väljer en allt större del 
av befolkningen att bosätta sig i storstädernas 
utkanter, i satellitorter eller på den stadsnära 
landsbygden. Inledningsvis skedde detta främst 
på grund av de ökande bostadspriserna i stä-
derna, men på kort tid har det även blivit tren-
digt att bo ”nästan på landet”. Rurbaniseringen 
underlättas av förbättrade möjligheter till dis-
tansarbete samt utbyggnad och effektivisering 
av kollektivtrafiknät med bland annat podcar-
lösningar.
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pel skog, vatten, gruvor) har kvar en befolkning 
som lever och arbetar runt resursen. Likaså 
finns det byar för de som vill bo på landsbyg-
den utan att bruka jorden kommersiellt, både på 
heltid och under säsong.

Gradvis har gränsen mellan stad och land 
blivit mer diffus. Trots att många flyttar från 
landsbygden under sin yrkesverksamma ålder 
så återflyttar tre av fyra till födelsekommunen 
någon gång under livet. De landsbygder som 
har resurser som inte går att förflytta (till exem-
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lättats de senaste åren då fler och fler valt att 
på livsmedelsföretagens hemsidor göra en sam-
mankoppling av sina familjeprofiler (där smak 
och etiska krav ingår) med de smarta kylskåpen. 
När bensinpriset steg med 300 % under 20-ta-
let blev internetbaserad livsmedelsförsäljning 
lösningen för uppemot 80 % av den svenska 
befolkningen. I städerna är även de helgöppna 
saluhallarna populära som familjeaktivitet, li-
kaså är torgmarknaden större nu än för 50 år se-
dan. Det finns en ökad efterfrågan på saluhallar 
och marknader inne i städerna allt eftersom de 
stora butikerna i städernas utkanter fasats ut. 
De stora matbutikerna som fanns i början på 
2000-talet har ersatts av internetbutiker med 
stora lagerlokaler. 

Trots detta handlar konsumenterna fortfarande 
vissa varor i butik, detta för den sociala samvaron 
som en butik ger men också för att det uppfyller 
människor med viss nostalgi. Matbutikens syfte 
är inte främst att sälja mat till kunderna utan att 
sälja en upplevelse. För att butikerna ska kunna 
finnas kvar har de klassats som kulturarv och 
ett butiksstöd har införts.

Livet i storstadsregionerna 

De flesta människors liv utspelar sig i staden, 
där avlopp, vatten och värme delas, där det finns 
god infrastruktur och där det är enkelt att vara 
en del av det kollektiva. På grund av dyra trans-
porter och minskade resurser globalt har intres-
set för livsmedelsproduktion i städerna ökat. 
Att produktionen kommit närmre den urbana 
befolkningen har lett till större ansträngningar 
för att hålla omgivningen fri från föroreningar, 
genom exempelvis effektivare sophantering och 
medicinåtervinning. Att lokalt producera ma-
joriteten av landets livsmedelsbehov har alltså 
inte bara blivit fördelaktigt rent ekonomiskt 
utan är även en viktig politisk fråga. En stor del 
av maten produceras nära konsumenterna och 
det finns en vilja att äta lokalt odlad mat vilket 
har gjort matkonsumtionen mer säsongsbeto-
nad. Andelen av inkomsten som läggs på mat 
har ökat och ligger nu ganska stabilt på knappt 
20 %, motsvarande siffra för 50 år sedan var 
strax över 10 %.

Både i staden, på den stadsnära landsbygden 
och på den glesa landsbygden sker mycket av 
livsmedelsinköpen automatiskt genom inter-
netanslutna vitvaror. Hemarbetet har under-
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den. Digitaliserade lösningar är motorn för 
såväl producerande lantbruk som enskilda hus-
håll. Nätshopping och tillgängligare postser-
vice förenklar för både konsument och produ-
cent när avstånden blir längre och kraven från 
konsument blir högre. Lanthandlar, klädbuti-
ker, systembolag och apotek finns tillgängliga 
online 24 timmar om dygnet. Veckoshoppingen 
sker online och körs ut samlat till landsbygdens 
byar. Lantbrevbärarna delar ut färre brev men 
desto fler paket och specialleveranser som krä-
ver mer av transportmedlen sett till exempelvis 

Livet på landsbygden

Många av de smågårdar som fanns på lands-
bygden för femtio år sedan har förfallit på 
grund av att före detta landsbygdsbor behål-
lit generationsgårdarna utan att bo där; de 
har inte velat släppa taget om sin härkomst. 
Urbaniseringen och de växande rurbana regio-
nerna har också effektivt avfolkat landsbygdens 
småorter. Detta har lett till att många nya och 
renoverade bostäder baserade på innovativ tek-
nik istället har utformats på dessa platser. De 
nya bostäderna gör det möjligt och attraktivt 
att leva och distansarbeta globalt på landsbyg-
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gemenskap. Verksamheten kring dessa bygder 
kretsar kring en resurs eller livsstil, som till 
exempel hästhållning, skogsbruk, gruvdrift, 
vind- och vattenkraft, jakt, fiske, håvning och 
turism.

Nybyggda (eller ombyggda) byar med klimat-
neutrala, självförsörjande kretsloppsbostäder är 
en ny företeelse som skapats på landsbygden av 
den delen av befolkningen som vill bo perma-
nent på landet utan att bruka marken i högre 
grad än för självhushåll. Boendeformen kall-
las för distanshushåll och här lever de som vill 
uppleva lugn samtidigt som de kan arbeta eller 
gå i skola på distans, antingen till en stadsre-
gion i landet eller tvärs över jorden. De tekno-
logiska lösningarna gör livet i byarna flexibla. 
I dessa byar bor barnfamiljer, yrkesverksamma 
och äldre. Byarna producerar egna grönsaker 

kylhållning. De barn och ungdomar som bor på 
landsbygden får sin utbildning digitalt kombi-
nerat med mobila anläggningar som åker runt 
i regionens landsbygd. Dessa mobila anlägg-
ningar gör det möjligt att följa föreläsningar 
samtidigt som de är utrustade för att klara 
studiebesök runt om i landet. Samma slags 
flexibla lösningar sköter landsbygdens vård och 
omsorg. Det finns anropsstyrda mobila enheter 
med team som säkerställer god och tillgänglig 
primärvård trots långa avstånd och låg befolk-
ningstäthet.

Robotassisterade äldreboenden
De äldres bostäder är utrustade med robotar. 
Robotarna är till stor del autonoma, då de 
är utrustade med högt mått artificiell intel-
ligens men även kan styras via direktlänk 
av vårdpersonal som arbetar på annan plats. 
Brukaren kan också själv kontrollera roboten 
för att få hjälp med att röra sig, med matlag-
ning och för att genomföra enklare vardags-
sysslor.

Landsbygdens hushåll 

Det permanenta boendet på landsbygden 
innehas av den delen av befolkningen som le-
ver nära resurser som är svåra att flytta på, så 
kallade resursbundna hushåll. De som bedri-
ver lantbruk utgör ett exempel på hushåll som 
måste finnas mer eller mindre tillgängliga för 
daglig skötsel av djur och åkermark under sä-
song. Lantbrukaren bor på gården eller samlat 
i närliggande byar med traktens andra lantbru-
kare. De flesta lantbruken är stora men är fort-
farande ordnade som familjeföretag. Storleken 
på enheterna är inte nödvändigtvis större än 
för 50 år sedan men en viss storlek krävs för 
att få ekonomiskt underlag till att införskaffa 
den teknik som krävs, samtidigt som en hög 
omsättning per hektar ger underlag för och be-
hov av arbetskraft. Förutom lantbruken finns 
det andra sysselsättningar på landsbygden som 
gör att människor samlas i bygder med en stark 
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kraftvärmeverk. I anknytning till byarna finns 
även solceller och horisontella vindkraftverk 
för att byarna ska vara helt självförsörjande på 
värme och el.

och smådjur för egen konsumtion. Avfall och 
fekalier från både de boende och djuren produ-
cerar värme och el till byarna i små men hög-
teknologiska biogasanläggningar som driver 

Säsongsboende
Säsongsboende hushåll är det idylliska bo-
endet på landsbygden och bedrivs främst av 
stadsbord som vill komma ut på landsbyg-
den för att ta igen sig från vardagens stress. 
Sommarstugor kring vatten, vinterstugor 
kring skidorter, helghem där barn kan leka 

ostört och där man kan ta det lugnt en bit från 
civilisationen. Gröna rekreationshem som gör 
det möjligt att komma tillbaka till den stress-
siga vardagen fylld med landsbygdens lugn 
och harmoni. Modeord är rekreation på recept, 
grön rehabilitering och landsbygdsdiet. 

Måltiden och maten

Under 2010-talet nådde köttkonsumtionen sin 
toppnivå. Kött ingick i de flesta måltider och 
fanns tillgängligt till låga priser. Att basera 
kosten på mycket köttfärs ansågs vara ett enkelt 
sätt att minska livsmedelsbudgeten och att äta 
vegetariskt var otänkbart i många människors 
ögon. I kontrast till detta baseras dagens pro-
teinintag till stor del på vegetabiliskt protein, 
insekter och till viss del laboratorieodlat, konst-
gjort kött, så kallat in vitro-kött, eftersom ani-
malieproduktionens kostnader har stigit. Den 
köttkonsumtion som var så talande för 2010-ta-
let resulterade i ett flertal skandaler, delvis som 
resultat av jakten på låga priser. Det var först 
på 2020-talet som Livsmedelsföretagen (LI) 

på allvar började hantera den förtroendekris 
som länge hade tärt på dem och inrättade nya 
branschriktlinjer för hel- och halvfabrikat. 
Branschriktlinjerna innefattade inte bara att 
livsmedel ska vara säkra, spårbara och av pas-
sande kvalitet utan även hälsosamma ur olika 
aspekter beroende på behov samt ha en låg mil-
jöpåverkan. Kikärtskorven var den första pro-
dukten som slog på marknaden efter att de nya 
branschriktlinjerna antagits. Den blev en för-
säljningssuccé och har jämförts med 1900-ta-
lets falukorv.

Insekter är en uppskattad och naturlig del av 
kosten. Konsumtionen spänner från exklusiva, 
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73 år efter att bakmaskinen blev årets julklapp, 
utnämnde Handelns Utredningsinstitut förra 
året Köttmaskinen till Årets julklapp 2062. 
Succén var ett faktum när in vitro-köttma-
skinen för hemmabruk lanserades. Nu kan 
man genom att bara tillsätta en näringslös-
ning och kryddning på muskelcellerna skapa 
sin egen köttfärs hemma i köket på mindre än 

en vecka.  En genomsnittlig barnfamilj kan 
spara 1000-lappar på att göra sitt eget kött. 
Ett av de mest populära märkena Meat@
home® har ett standardsortiment med kyck-
ling, fläsk, häst, nöt och lax. Efter tillkän-
nagivandet av årets julklapp presenterade 
Meat@home julspecialen fläsk-äpple-senap 
som sålde slut på en vecka. 

Årets julklapp 2062 – Köttmaskinen
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och hälsofördelaktiga val. Genom politiska 
styrmedel och bidrag till folkbildande projekt 
ändrade den breda allmänheten sin konsum-
tion. En del i detta arbete var det nu etablerade 
märkningssystemet för djurvälfärd som under 
40 års tid varit ett väl fungerande system. Hela 
73 % av befolkningen känner till märket och ut-
går från detta när de handlar animalieproduk-
ter. Från samma era kommer även klimatskat-
ten på livsmedel (vilket i hög grad drabbar 
köttet och importerad mat) som har kommit 
och gått i perioder. Till en början ledde detta 
till en ökad smuggling av kött till Sverige, men 
sedan systemet implementerades i hela EU har 
större kontroll och mer likriktade priser lett till 
att smugglingen har gått ner.

viltfångade trollsländelarver via vardagsmat 
som gräshoppssallad till ren utfyllnad i andra 
produkter. Det tidigare motståndet och ovanan 
vid att se insekter som föda innebar att insek-
ternas intåg i den västerländska dieten fick ske i 
pulverform och insektsdrinkar. En viktig orsak 
till att Europa ändrade inställning till att äta 
hela insekter var att ett allt rikare Asien, med 
Kina i spetsen, påverkade västerländsk matkul-
tur så att insekter blev socialt accepterade som 
mat. Gamla traditioner att äta kräftdjur bidrog 
också till att de besläktade insekterna till slut 
landade på våra tallrikar.

Under början av 2000-talet togs politiska beslut 
för att förändra konsumenters köpbeteenden 
och styra dem mot mer klimatsmarta, etiska 

Djurvälfärdsmärkning
I takt med att konsumenter blev allt mer med-
vetna ökade pressen på industrin att tydlig-
göra under vilka förhållanden köttet i disken 
är producerat. Detta gjorde att de första tre-
vande stegen mot en gemensam märkning för 
djurvälfärd togs inom Europa under mitten 
av 20-talet. Att arbeta fram de djurvälfärds-
indikatorer och nyckeltal som skulle användas 
för denna typ av märkning tog lång tid och 
många länder strävade efter en allt för låg 
nivå vilket gjorde att de första märkning-
arna inte motsvarade vad vi idag ser som 
god djurvälfärd. Såväl konsument- som pro-

ducentorganisationer och forskare var invol-
verade i arbetet och tack vare förbättringar i 
systemet med hårdare kriterier kan vi i dagens 
läge se den välkända märkningen på alla de 
produkter som är producerade med ett extra 
fokus på djurvälfärd. Även kött som impor-
teras från and-ra länder utanför EU har en 
liknande märkning. I märkningen ingår såväl 
välfärdsindikatorer som kan mätas direkt på 
gården, som djurmiljöfaktorer och djursigna-
ler, men även slaktanmärkningar som lever-
bölder på ungnöt, fotsår på fjäderfä och svans-
bitning hos gris. Även sjukdomsregistreringar 
från veterinärbesök tas hänsyn till.
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Den öländska bruna bönan
Det var när IKEA år 2025 bytte ut de po-
pulära köttbullarna till bruna bönor som ett 
led i sitt miljöarbete som konsumtionen av 
de öländska bönorna sköt i höjden. Sedan 
1600-talet har bönan brukats i den öländska 
myllan men var länge obekant för de flesta. 
Bruna bönans upprättelse startade i början 

av 2000-talet då den fick EU:s skyddade ur-
sprungsmärkning. Nu serveras rätten över 
hela världen och den har på så vis även blivit 
en del av den svenska identiteten. För det är 
ju just ”the Swedish brown bean” som svens-
ken oftast väljer att servera sina utländska 
gäster.
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målsodling och växthus på taken är vanligt, 
vilket ger eleverna ökad medvetenhet och de 
förstår det verkliga värdet av maten. Eleverna 
får insikt i vattnets och näringens kretslopp 
genom små demonstrativa system och skol-
odlingen blir på så sätt självförsörjande på de 
flesta näringsämnen och liknar på så sätt det 
kommersiella jordbruket. Det är ett bra sätt att 
sysselsätta eleverna på fritiden och på samma 
gång ge dem förståelse och engagemang som 
de tar med sig hem.

Skolan och maten

Skolans stora engagemang för maten har for-
mat mer medvetna konsumenter. År 2042 blev 
kretslopps- och livsmedelskunskap ett åter-
kommande ämne under grundskolans tidiga år 
vilket har förändrat attityderna kring livsmedel 
i Sverige. Eleverna har varit den rätta vägen 
för att påverka de vuxna medborgarnas mat-
vanor. Intresset för råvaror och förståelsen för 
var de kommer ifrån och vad maten innehåller 
har ökat genom både livsmedelskunskapen och 
odlingsprojekt i skolan. Skolgårdar med spann-
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framförallt två problem som de ville lösa; svinn 
i samband med paketet och transportineffektiva 
förpackningar. Under decennier bedrevs forsk-
ning på hur man skulle skapa förpackningar 
som såg till att hela innehållet i förpackningen 
skulle kunna användas. År 2036 revolutionera-
des mejerimarknaden då yoghurtförpackning-
arnas insida började beläggas med en nanofilm 
som gjorde att inte ens en droppe av yoghurten 
var kvar i flaskan. Det är ett väldigt kostsamt 
material och därför infördes 2039 det pantsys-
tem som nu finns på samtliga mejerivaror. Vid 
framtagandet av pantförpackningarna var ett 
effektivt volymutnyttjande en viktig fråga och 
de anpassades till att vara ordentligt kompri-
merade. I och med att de flesta hushållsinköpen 
sker digitalt och sedan levereras av olika firmor 
har det smidiga pantsystemet blivit både välan-
vänt och uppskattat.

Den interaktiva mathandeln

Som tidigare nämnts har Internethandeln 
förändrat våra konsumtionsmönster drastiskt. 
Detta märks framförallt i hur vi handlar våra 
livsmedel. System ser enkelt till att en ny vara 
beställs när den som står i skafferiet är på väg 
att ta slut. Ett annat hjälpmedel som blivit po-
pulärt de senaste åren är webbplatser som väg-
leder konsumenterna vid beslut kring livsmed-
elsinköp. Genom att lägga upp sin personliga 
profil på dagligvaruhandelns webbshop kan 
man individ- och familjeanpassa beställningen. 
Utarbetade datasystem finns för att lotsa kon-
sumenten genom sina val, de kan till exempel 
ställas in på att reducera köttkonsumtion el-
ler miljöpåverkan alternativt andra etiska eller 
hälsomässiga anpassningar av kosthållningen.

Konsumentföreningarna satte stor press på 
förpackningsindustrin på 2020-talet. Det var 

food4u.mat
Den mest omdiskuterade av livsmedelssaj-
terna är food4u.mat, som grundar sig på att 
konsumenten laddar upp sin DNA-profil. 
food4u.mat:s system kan sedan matcha upp-
gifterna med vilka livsmedel som passar dig 
bäst för en sund livsstil. Konsumenten lägger 
själv till vilka värderingar som ska stå i fokus, 

det kan handla om viktnedgång, djurhållning 
eller sömneffektivisering.

De har även tillvalsfunktionen som ger möj-
lighet att koppla sjukjournalen till livsmed-
elsinköpen. Detta har gjort att de kostrela-
terade folksjukdomarna reducerats med 15 % 
under de senaste tio åren.
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Del II
Framtidens naturresurshantering
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en har de olika miljöerna gett djurhållningen 
skiftande karaktär och effektivitet. Stora ut-
vecklingssteg för att uppnå högre produktions-
effektivitet har tagits sedan 2010-talet, där 
tyngdpunkten ligger på djurhälsa. Såväl sociala 
faktorer som klimatförändringar och zoonoser 
har bidragit till detta. De traditionella djursla-
gen har fortfarande en stark ställning inom det 
svenska jordbruket men börjar få konkurrens av 
insektsproduktionen och av andra typer av pro-
teinalternativ där in vitro-kött är ett exempel.

Den största delen av skogen på landsbygden 
sköts med målet att nå höga rekreationsvärden 
och för att skapa öppna, angenäma miljöer att 
vistas i. Dessa skogar karaktäriseras av stora 
träd med tjocka stammar som formar pelar-
salsliknande skogar där undervegetationen är 
välskött och lättframkomlig. Miljön har ofta 
stora inslag av ädellöv som ek, lind och lönn. 
I glesbygden är mer skog avsatt för att bibe-
hålla den biologiska mångfalden. Där är målet 
framför allt att det ska finnas träd i alla åldrar 
och att skapa död ved. Det är även i glesbygds-
miljön som de stora produktionsskogarna åter-
finns – de har som mål att producera så mycket 
råvara som möjligt samt att binda in koldioxid. 
I majoriteten av dessa skogar delas dock de höga 
produktionsmålen med andra intressen så som 
biodiversitet, rekreation och jakt. 

Staden, landsbygden, glesbygden

Under lång tid hämtade städerna sin näring – 
energi, byggnadsmaterial, livsmedel och andra 
naturresurser – från den omgivande landsbyg-
den. Med tiden expanderade städerna och för-
nödenheter och råvaror hämtades allt längre 
bort ifrån. Den ökande befolkningen, de väx-
ande städerna, den minskade möjligheten till 
import och de ökande energipriserna har lett till 
att mer arbete läggs på att minska stadens tä-
rande inverkan på sin omgivning. Generellt har 
stadens behov av naturresurser utifrån minskat 
och dess självförsörjningsgrad har ökat. 

Odlingen återkommer i staden, på landsbygden 
och i glesbygden; den prisstegring på livsmedel 
som varit de senaste 50 åren har tillsammans 
med en mängd andra faktorer medfört att det 
nu bedrivs odling i många olika former och på 
många olika platser. Vilken odling som be-
drivs var beror av hur odlingsförutsättningar, 
transportekonomi och sociala faktorer samspe-
lar. Det finns en dynamik i odlingsplatserna; 
vissa tillkommer som en följd av förgrönande 
insatser i staden eller nyodling av skogsmark, 
annat faller ifrån som en följd av exploatering 
eller beskogning. I all kommersiell odling ligger 
fokus på hög produktion och minimerat använ-
dande av de dyra insatserna energi och näring. 
De ekonomiska spelreglerna har framtvingat en 
hög odlingseffektivitet. 

Även djurhållning återfinns i staden, på lands-
bygden och i glesbygden. Liksom för odling-
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forskning som bedrivs och hur intensiv den är 
varierar och beror av placeringen, finansiering 
och inte minst av varierande intressen och ar-
betsrutiner hos aktören. Den gemensamma 
nämnaren för dessa mindre forskningsstationer 
är dock den nära kopplingen till näringen själv.

System utan fossila bränslen
Bristen på investeringskapital i eftersvallet av 
tidigare årtiondens skuldkriser gjorde det till en 
början svårt att finansiera energiomställningen 
i jordbruket. Stadigt stigande matpriser och en 
ökad medvetenhet hos konsumenterna har gjort 

Nya lösningar inom den gröna sektorn

Idag bedrivs grundforskning och utveckling 
av teknik både vid universitet och på regionala 
forskningsstationer. Kunskapsförsörjningen till 
de gröna näringarna kommer från många olika 
institutioner och konkurrensen dem emel-
lan är stor – vilket driver forskningen framåt. 
Dessutom har behovet av lokalt anpassade lös-
ningar ökat betydelsen av den mer tillämpade 
forskningen som bedrivs på de regionala inrätt-
ningarna. Här bedrivs forskningen av privata 
aktörer som finansieras av näringen själv genom 
avgifter på de produkter som produceras. Detta 
har lett till att små försöksgårdar återfinns i alla 
olika områden, från stad till glesbygd. Vilken 
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varför solpaneler på ladugårdstak och väggar är 
en vanlig syn.

Markens utnyttjande och skydd
Marken är en ändlig naturresurs som är grund-
läggande för alla verksamheter inom den gröna 
näringen, från staden till glesbygden. Dagens 
klimat, nödvändigheten av att bevara den bio-
logiska mångfalden samt människans krav på 
produktion av mat och fiber ställer höga krav på 
markens egenskaper. Väl fungerande skogs- och 
odlingsmark är en buffert för samhällets miljö-
påverkan. Inom de gröna näringarna är marken 
i fokus och den betraktas idag som en livsviktig 
ändlig resurs. Därmed har den fått ett betydligt 
utökat skydd, till följd av både kommersiella 
faktorer och miljölagstiftning. Begreppet ”Peak 
Soil” är välanvänt i den politiska debatten och 
åsyftar den tidpunkt då det största biomassa-
uttaget från åker och skogsmark görs, varefter 
uttaget minskar på grund av exploatering och 
degradering av marken. Ännu är inte Peak Soil 
uppnådd och man försöker skjuta den framåt 
med politiska styrmedel och lagar.

att de i högre grad väljer lokalproducerat efter-
som det kostar mindre än mat som transpor-
terats långt. Detta har resulterat i dagens mer 
lönsamma jordbruk. Politikerna är medvetna 
om sårbarheten i att importera stora delar av 
livsmedelsbehovet och stödjer jordbruket, sam-
tidigt som krav på koldioxidneutrala bränslen 
har underlättat omställningen. Idag finns ett 
energistöd som under 2030-talet utvecklades 
ur det forna jordbruksstödet. 

De som gick i bräschen för omställningen var 
till en början eldsjälar inom den lokala forsk-
ningen som vågade investera i nya lösningar. 
Övergången till fossilfri energi underlättades 
genom att många maskiner blev mindre och 
eldrivna samt att biogasproduktionen har bli-
vit betydligt vanligare för att kunna förädla 
exempelvis stallgödsel. Ett av den nya genera-
tionens biobränslen som utvecklats är proces-
sat lignin, en naturlig substans i ved, i flytande 
form. Eldrivna traktorer, som först utvecklades 
i början av 1900-talet, har utvecklats ytterligare 
och blivit mindre och förarlösa. Den ökade ef-
terfrågan på el har drivit utvecklingen på solen-
ergi och det är den bakomliggande orsaken till 

Lagen om markskydd
År 2038 beslutade Sveriges riksdag om “ la-
gen om markskydd” i miljöbalken. Detta för 
att skydda Sveriges inhemska livsmedels- och 
skogsproduktion, men framförallt till följd av 
att markens funktion som buffert för biologisk 
mångfald och klimatförändringar i högre 
grad erkändes. Vid bebyggelse måste exploatö-
ren ersätta hela arealens biomassaproduktion i 
form av trä eller livsmedel, till exempel genom 

växthus på hustaket. Exploatören åläggs även 
att betala en avgift till markskyddsmyndig-
heten som arbetar med återställande av föro-
renad mark samt att lämna forskningsbidrag 
till projekt inom stads-, åker- och skogsmark. 
I lagen beskrivs även att det maximala tryck 
som får appliceras på all mark med kommer-
siella maskiner är 10 kPa, för att förhindra 
ytterligare markpackning och därmed försäm-
ring av markens struktur.
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domsresistenta träd och en avsevärd förbättring 
av återförsel av näring och mull från avlopp är 
alla framsteg som i sig själva ökat produktionen. 
Genom höjd mullhalt, mindre strukturskador 
och förbättrad näringsstatus har de på samma 
gång bidragit till att förbättra markens bördig-
het, och det är denna indirekta påverkan som 
gjort den stora produktionsökningen möjlig.

Idag produceras grönsaker, frukt, spannmål och 
virke med en hög effektivitet och avkastning. 
Detta har skett genom utveckling inom växt-
förädling, maskinteknik, odlingsteknik och 
växtnäringstillförsel, men den faktor som bi-
dragit mest till stegringen i produktionen, inom 
alla områden, är den förbättrade markbördig-
heten. Mindre maskiner, perenna grödor, sjuk-
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hydrokulturer (odling utan jord) och slammet 
berikar odlingsjorden i den nära omgivningen.

Även i städerna märks en strävan mot att sluta 
mindre kretslopp och många stadsdelar cir-
kulerar mycket av sina näringsämnen i stads-
odlingen. Trots detta hamnar så gott som allt 
avlopp från de flesta stadskärnor i de gamla vat-
tenburna systemen som så småningom för läm-
ningarna till näringsverken. Både det ut-ökade 
systemet av provtagningspunkter som imple-
menterades i avloppsledningsnätet på 2020-ta-
let och som har gjort att spårbarheten i avlop-
pet är betydligt bättre, och att regelverket fått 
bättre uppföljning, har gett en bättre hygienisk 
kvalitet och mindre föroreningar. De stora vo-
lymerna i städerna gör det möjligt att investera 
i mer forskning och mer avancerad teknik för 
rening och återvinning av näringsämnen; tek-
nik som också utvecklats enormt på senare tid. 

Förr ansågs det svårt att fälla ut fosfor och 
kväve ur slammet. Idag fångas på ett effektivt 
sätt de flesta metallerna och organiska förore-
ningarna upp liksom det viktiga organiska ma-
terialet. Mycket av den näring som tillförs od-
lingsmarken idag är återvunnen från städerna 
och informationen om hur mycket som skördats 

Näringsämnen i kretslopp
För femtio år sedan var näringsämnenas krets-
lopp sällan slutna och stora kvantiteter närings-
ämnen tillfördes odlings- och skogsmark från 
brytning av ändliga resurser eller i ihållande 
uttag utan tillförsel. Många vattendrag i jord-
bruks- och skogsbruksområden var förorenade 
av både näringsämnen och jordpartiklar, vilka 
följde vattnet ut i världshaven och orsakade stora 
problem med övergödning, syrefria bottnar och 
grumling. Än idag används näring från ändliga 
källor i olika odlingssystem men återföringen 
av näringsämnen har förbättrats avsevärt och 
näringen tillförs växtligheten med betydligt 
bättre precision än tidigare. 

Under 2010-talet var enskilda och små avlopp 
sällan effektiva avseende avskiljningen av nä-
ringsämnen från det bärande vattnet. Idag är 
restprodukterna från små avloppssystem så hy-
gieniska och fria från föroreningar att de kan 
användas direkt i odlingen, utan hygienisering, 
eftersom systemen tillförs minimalt med skad-
liga ämnen och de ämnen som finns fångas upp 
med hjälp av enzymatiska filter. Reglerna kring 
vilka mediciner och hushållskemikalier som är 
tillåtna har blivit striktare och regleras på natio-
nell nivå. Näringsrikt vatten bevattnar genom 

Från avlopp till näringsverk
Under 2010- och 2020-talen forskades det 
intensivt på hur man bäst skulle ta tillvara de 
näringsämnen som fanns i avloppsslammet. 
På vissa håll återfördes då som nu avlopps-
slammet direkt till odlingsmarken, men det 
uppskattades inte av gemene man att den-
nes livsmedel kunde ha varit i kontakt med 
mänskliga fekalier. Då slammet var relativt 

heterogent var det svårt att effektivt tillföra 
näringsämnen efter växternas behov i odling-
en. I städernas utkanter växte näringsraffi-
naderierna (idag så kallade näringsverk) upp 
under den här tiden, och med avloppsslammet 
som bas producerades då som nu näringsäm-
nen i rena fraktioner som lätt kan användas i 
optimerade odlingssystem.



38    Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 3  2013

tomatisering, så även inom de gröna näring-
arna. Med digitaliseringen följer också större 
möjligheter att samla in data och styra med 
stor precision. Billigare teknik har medfört 
att den mänskliga arbetskraften relativt sett 
har blivit ännu dyrare än tidigare. Människan 
står idag framför allt för kunskap och övervak-
ning, för att kunna tolka alla data som sam-
las in och fatta beslut om vad maskinerna ska 
utföra. Maskinerna är i de flesta fall små och 
eldrivna. Små maskiner minskar påverkan på 
marken och det är lättare för en person att styra 
flera stycken samtidigt. Elmotorer är betydligt 
vanligare än förbränningsmotorer speciellt vad 
gäller gårdsnära maskiner, dels på grund av 

på vilken plats och var det konsumerats gör det 
lätt att återföra motsvarande mängd näring som 
den som förts bort hos varje odlare. 

De gamla reningsverken kunde sällan få fram 
näringsämnen i sina rena fraktioner men att da-
gens ”restprodukter” är kommersiellt gångbara 
produkter märks inte minst genom det stora 
intresset för de näringsverk som såldes i den 
senaste privatiseringsvågen.

Människa och maskin
Med teknikens framsteg har mänsklig arbets-
kraft mer och mer ersatts av maskiner och au-
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den bättre verkningsgraden, dels för att de nya  
gröna batterierna har revolutionerat den mobila 
elanvändningen. Andra energibärare, som till 
exempel biogas, används också mycket bero-
ende på syfte och lokalisering.

Ljud och bild kartlägger grödor, skog 
och vilt
Metoder att bevaka, inventera och analysera 
på längre avstånd började utvecklas med laser 
för ett halvt sekel sedan och inkluderar idag 
även ljudvågor. Inventeringar med denna typ 
av teknik görs regelbundet från flygplan med så 
kallad GCR (Ground Cover Reading) och hela 
Europas yta kartläggs överskådligt varje år. 

Sverige inventeras med en upplösning som visar 
fältskikt i skog och typ av gröda på åkermark. 
För växtodlingen innebär detta att växtnä-
ringsbrister kan övervakas kontinuerligt i större 
områden men tekniken är även användbar för 
att följa rörelser hos skadeinsekter och utveck-
lingen av sjukdomar i fält. Detta gör det lättare 
att förutsäga växtodlingssäsongen och därmed 
agera förebyggande mot bristsjukdomar och 
skadegörare. Även viltinventeringen sker till 
stor del med hjälp av flygplan och identifierar 
de stora vilda djuren.
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KEMI:s all introduktion av nya sorter. Istället 
för förädlingsteknik utvärderas sorternas egen-
skaper och deras påverkan på miljö och männ-
iskor, där det finns en rad krav och kriterier som 
måste uppfyllas. I och med denna förenkling 
av regelverken har den ekonomiska risken med 
att introducera nya sorter på området minskat, 
vilket har gynnat mindre växtförädlingsföretag 
med lokal förankring. 

Inom jordbruksproduktionen är det stora an-
vändningsområdet för växtförädling och 
genteknik odlings- och kvalitetsegenskaper. 
Sjukdomsresistens, vinterhärdighet och avkast-
ning är de odlingsparametrar som det arbetas 

Drönarna
De mindre drönarna, dvs små flygplan utrus-
tade med bl a kamera, som utvecklades under 
2010-talet är idag flitigt använda i jordbru-
ket för övervakning. De kan registrera allt 
från klorofyllhalt (som kopplas till kvävebe-
hov) till näringsbrist och skadeangrepp. 

Flygplanen är små, de väger oftast kring ett 
kilo och har ett vingspann på en dryg meter. 
De drivs av en elmotor och håller en snitthas-
tighet på 15 meter per sekund. Batterierna ger 
en flygtid på några timmar beroende på märke 
och användningsområde.

Växtförädling och avel 
Klimatförändringar tillsammans med oför-
ändrad solinstrålning har gett Norden ännu 
mer speciella odlingsförhållanden, vilket till-
sammans med förbättrad odlingsekonomi 
gett incitament till bevarandet av den lokala 
växtförädlingen. Olika former av genteknik 
(GMO) används och åtnjuter idag större ac-
ceptans även om det också finns en stark opi-
nion mot. Användandet är inte släppt fritt; 
Kemikalieinspektionen (KEMI) har ansvar för 
och granskar alla nya sorter som marknadsförs 
i Sverige. Det är ofta svårt att dra gränsen och 
definiera vad som har och vad som inte har för-
ädlats fram med genteknik. Därför granskar 

Ägandestruktur i växtförädling 
och avel
Det är idag i mycket hög grad kartlagt vilka 
genkombinationer som kodar för olika specifika 
egenskaper hos växter och djur. Dessa patente-
ras och marknadsförs av förädlingsföretagen. 
Informationen utgör licenser som handlas med 
globalt och korsas in i lokala grödor, trädsorter 
och djurarter. Eftersom det krävs stora ekono-
miska resurser i utvecklingsledet ägs patenten 
i de allra flesta fall av större världsomspän-

nande företag. Det sista förädlingsledet, där 
generna omsätts och förädlas in i lokala sorter 
och raser står dock oftast ett mindre och mer 
lokalt förankrat förädlings- eller avelsföretag 
för. Patenten på många gamla genkombina-
tioner och därmed egenskaper har sedan länge 
gått ut och dessa används och marknadsförs i 
stor utsträckning av dessa mindre företag. De 
äldre genkombinationerna är därmed billiga 
och tillgängliga, medan de nya konkurrerar 
genom ännu attraktivare egenskaper.
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av kompletterande utfodring med fosfor, något 
som verkat positivt för såväl miljön som lant-
brukarens ekonomi. Den omdebatterade soja-
importen har fasats ut helt eftersom det nu finns 
sojasorter som kan odlas i Sverige. Detta ger 
positiva effekter på växthusgasutsläppen från 
djurproduktionen.

Att använda genmodifiering inom avelsar-
betet är lagligt inom de europeiska länderna 
och har blivit allt vanligare i djurhållningen. 
Konsumenterna var till en början mycket skep-
tiska till att äta kött, mjölk och ägg från djur 
som genmodifierats då det gav upphov till etiskt 
komplexa ställningstaganden. Nu ser dock si-
tuationen annorlunda ut och genmodiferingen 
används i dagsläget för att till exempel ta bort 
receptorer för vissa smittoämnen samt skapa 
specialdesignade immunförsvar. Sjukdomar 
som förr var vanliga på produktionsdjur, såsom 
spädgrisdiarré, lunginflammation på kalv samt 
koccidios på fjäderfä, är näst intill utrotade. 
En skönjbar nackdel med genmodifieringen 

mest med. Enstaka stora egenskapsföränd-
ringar, så som perennitet, har också inneburit 
viktiga framsteg, men det stora arbetet läggs 
alltjämt på de klassiska förädlingsparametrarna 
beskrivna ovan.

Genteknik används frekvent inom skogsbruket 
främst för att öka virkesproduktionen och ge 
bättre vedegenskaper. Flera av de internationel-
la certifieringsorganisationerna godkänner det 
eftersom den ökade virkesproduktionen hjälper 
till att binda kol. 

Även foder till djur kommer i stor utsträckning 
från grödor som förädlats med genteknik. De 
flesta konsumenter har sedan länge slutat att 
ifrågasätta detta. Dock finns det fortfarande 
kött, mjölk och andra animaliska produkter 
från gårdar som inte använder sig av genmo-
difierat foder för de konsumenter som är villiga 
att betala lite extra. Användningen av fodersor-
ter med större mängd tillgänglig fosfor för en-
kelmagade djur har kraftigt minskat behovet 
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är dock att fertiliteten hos djuren har gått ner 
samt att det föds fler missbildade individer än 
tidigare. Detta skapar allvarliga problem i av-
elsarbetet. Blickarna börjar nu vändas mot de 
linjer som inte utsatts för genmodifiering för 
att försöka komma till rätta med problemet och 
internationella bevarandeprogram har startats. 

Antibiotika och smittskydd
Antibiotikaanvändningen hos djur är begrän-
sad till ett fåtal medel och dessa får endast 
ges efter resistensbestämning som indikerar 
att läkemedlet är verksamt. Om djuren har en 
infektion som inte kan bekämpas med de lä-
kemedel som finns till hands så avlivas istället 
djuret av smittskyddsskäl. Det förebyggande 
smittskyddsarbetet är därför extremt viktigt 
för Sveriges djurbesättningar.

På grund av de ökade smittorestriktionerna 
har antalet djur i grupper samt individtätheten 
minskats jämfört med för 50 år sedan. Gris- 
och fjäderfäproduktionen sker i stängda system 
med rigida barriärer för att förhindra införande 
av smitta. Däremot hålls nöt- och fårproduktio-
nen i öppna system där utspädning av smitta är 

Livestock Conservation
Livestock Conservation utförs till viss del 
genom att gårdar som håller och avlar icke-
genmodifierade djur får ekonomiska bidrag. 
Dessa gårdar ingår avtal att helt följa de 
avelsplaner som framtagits inom bevarande-
programmet för att undvika både inavel och 
att viktiga egenskaper avlas bort. Då det är 
förhållandevis få gårdar anslutna till detta 

program så har även en embryobank startats i 
regi av Livestock Conservation där mängder 
av embryos fryses ner varje år för framtida 
bruk. Om det skulle visa sig att de djur som 
avlats med hjälp av genmodifiering skulle få 
hälso- eller produktionsmässiga problem så är 
tanken att det skall finnas en så stor embryo-
bank att en ny population kan byggas upp med 
hjälp av dessa.

den främsta strategin. De djur som har ett högt 
individvärde lever isolerade i reglerade miljöer; 
så kallade VIP-avdelningar. Beteskravet är i 
nuläget under diskussion eftersom stordrifterna 
inte har tillräckligt med areal, dessutom är det 
en okontrollerad miljö där djuren lätt kan skada 
sig och bli sjuka. 

Djuren som en potentiell smittokälla för män-
niskor är en högaktuell realitet då vi de senaste 
fem åren haft fyra olika världsomspännande ut-
brott av influensavirus överfört från fågel och 
gris. Fågel- och grisbesättningar ligger följakt-
ligen inte i närheten av tätbefolkade områden 
då riskerna är för stora. Den animalieproduk-
tion som inte löper samma risk att utgöra en 
potentiell smittkälla sker närmare staden och 
utgörs av fisk- och insektsodlingar.
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mellanhänder, vanligen via odlarsammanslut-
ningar eller distributionsföretag, som levererar 
varor till lokala utlämningsställen. De korta 
avstånden mellan producenter och slutkonsu-
menter har skapat möjligheter till direkt dia-
log mellan dessa, vilket har resulterat i en ökad 
förståelse hos konsumenten som i hög grad är 
medveten om livsmedlens värde och därför inte 
ratar exempelvis stötskadad frukt och grönt. 
Producenten får å sin sida direkt återkoppling 
på sina varor och gynnas mer av att producera 
livsmedel av högre kvalitet. Små och smakrika 

Den urbana naturresurshanteringen

Stadens gröna näring 
Idag förekommer livsmedelsproduktion på 
många platser som hade varit otänkbara i 
Sverige för bara 50 år sedan. För att kunna 
försörja landets växande befolkning bedrivs 
både odling och viss djurhållning innanför 
stadsgränsen i alla svenska städer, från Ystad 
i söder till Kiruna norr. Stadsproduktionen, 
som bedrivs i både kommersiell och samfällig 
form, står idag för en betydelsefull del av livs-
medelsförsörjningen. Försäljningen sker ofta 
direkt från producent till konsument med få 
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gräsrotsfinansieringen, ett koncept där ett stort 
antal finansiärer går in med en mindre summa 
pengar var. De stora investeringar som krävdes 
har med tiden oftast visat sig vara lönsamma, 
mycket på grund av de ökade livsmedelspri-
serna och de betydligt färre distributionsleden. 
Dock kommer verksamheten under många år 
även vara beroende av statliga bidrag och skat-
telättnader.

Under samma period började den svenska sta-
ten satsa resurser på forskning och utveckling 
inom ämnet Urban agrikultur.

Eftersom det idag inte går att få bygglov utan 
att ersätta arealens biomassaproduktion och 
redovisa hur byggnaden bidrar till kretslopps-
systemet, så bidrar de nybyggda bostadsområ-
dena i stadens ytterkanter inte bara med energi 

tomater säljer bättre än biffiga när konsumenten 
får välja.

I flera svenska städer infogades olika typer av 
stadsintegrerad livsmedelsproduktion i över-
sikts- och detaljplaner redan under 2000-ta-
lets andra decennium. De nya planerna gav 
utrymme både för samfälliga, kolonilottslik-
nande odlingar och för storskaliga växthusod-
lingar i kommersiellt syfte. Under samma tid 
genomfördes ett flertal pilotprojekt där växt-
husanläggningar anlades överallt från på platta 
tak till direkt intill fjärrvärmeverk, allt för att 
utnyttja värme som annars hade gått till spillo. 
Dessa anläggningar var betydligt kostsammare 
att uppföra än traditionella växthusanläggning-
ar, men kunde ändå byggas då stora energibolag 
och riskkapitalister backade upp projekten. En 
annan viktig källa till kapital var den så kallade 

Stadsodlingsagronom

Stadsodlingsagronom är en akademisk yrkesexamen. Yrkestiteln kan erhållas efter sju års studier vid 
behörigt europeiskt universitet. Utbildningen startade 2027.

Stadsodlingsagronomen har i likhet med andra naturresursutbildningar sin grund i akademiska 
studier av jord- och skogsbruk, hortokultur, djurhållning och livsmedelsproduktion. Det som särskiljer 
stadsodlingsagronomen är utbildningen inom fisk- och insektsproduktion samt odlingsprinciper för urbana 
miljöer. I utbildningen ingår även kurser i samhällsplanering, stadsplaneringsprocess och urban gestaltning.

Vanliga arbetsgivare för en stadsodlingsagronom är:

● Kommersiella stadsodlingsföretag

● Kommunala stadsplaneringskontor

● Konsultföretag med rådgivningsverksamhet

Se även

● Agronom - akademisk yrkestitel 
● Stadsodling
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det rurbaniserade området i stadens utkanter, 
men nästan en tiondel produceras i själva sta-
den. Tillsammans med landsbygdens effektiva 
odlingssystem kan nu nästan tre fjärdedelar av 
all livsmedelproduktion ske innanför landets 
gränser.

Grönsaker och frukt 
Många växter går att odla i staden, men priset 
på mark och närheten till konsumenten har lett 
till att det är grödor med högt avsaluvärde och 
som kan konsumeras färska som odlas i sta-
den. Den mest kommersiella odlingen är den 
av grönsaker och kryddväxter i hydrokulturer 
utan kemiska bekämpningsmedel. För att han-
tera skadegörare och sjukdomar är grönsakerna 
som odlas istället resistenta genom förädling 
med genteknik. Biologisk bekämpning genom 
skadeinsekters naturliga fiender används också 

till elnätet, utan tillvaratar även spillvärme och 
kompost, samt bidrar till livsmedelsförsörj-
ningen. Även i äldre stadsdelar har liknande åt-
gärder implementerats i många byggnader tack 
vare statliga bidrag. Som ett led i att öka livs-
medelsförsörjningen finns nu samfälligt drivna 
urbana farmer i många bostadsområden, vilka 
kommit att bidra till en ökad social gemenskap. 

Stora ytor som tidigare nyttjades som upp-
ställningsplatser för fordon i städerna har idag 
byggts om till kombibyggnader, där nordsidan 
av huset är antingen kontors- eller bostadshus, 
medan grönsaksodling bedrivs i vertikala växt-
hus längs husets sydsida. 

Tack vare denna produktion, och på grund av 
människors förändrade kostvanor, är de svenska 
storstadsregionerna till 25 % självförsörjande på 
livsmedel. Största delen av produktionen sker i 
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Stadens djurhållning – musslor, fisk 
och insekter
I stadsmiljön är det framförallt insekter, 
musslor och till viss del fisk som föds upp. 
Produktionssystemen tar liten plats, är luktfria 
och risken för smittspridning till människor är 
minimal eftersom få smittoämnen delas med 
de här djuren. Animalieproduktionen är direkt 
integrerad med de urbana växtproduktionssys-
temen. Insekter utfodras med organiskt avfall 
och blir till mat och fiskfoder. Det näringsrika 
vattnet från fiskodlingar används i sin tur för 
växtproduktion, framförallt grönsaksodling. 
Uppfödning av insekter, musslor och fisk sker 
till stor del nära industrier vilkas överskott på 
värme gör att de växelvarma djuren växer snab-
bare. Precis som med övriga tamdjur och grödor 
så fokuserar den kommersiella uppfödningen av 
insekter på ett mindre antal arter. Framförallt 
produceras det gräshoppor, myror, fjärils- och 
skalbaggslarver och som foder även fluglarver. 
Uppfödning av insekter har stora miljöfördelar 
gentemot däggdjur, fågel och fisk; inte minst 
för att vi får ut mycket mer högvärdigt protein 
per foderenhet. Aveln av taminsekterna har gått 
fort tack vare insekternas korta generationstid 
som möjliggör att riktad avel på kort tid för-
ändrar en grupps egenskaper. Förädling av ho-
nungsbiet har gett upphov till flera avelslinjer 
med stora vuxna individer och snabbväxande 
larver (så kallade köttbin) som serveras på gour-
metrestauranger. 

Viltet i staden
Städernas grön- och villaområden med mycket 
växtlighet, inte minst i parker och trädgår-
dar, passar många av våra vilda djur utmärkt. 
Växtätande vitsvanshjortar samt allätande 
tvättbjörnar och vildsvin hittar gott om föda 
i våra trädgårdsland, rabatter, komposter, 
gräsmattor och kyrkogårdar. Samtidigt som 

flitigt. En annan viktig förädlingsparameter 
är de kvalitetsegenskaper som värdesätts högt 
av konsumenten. Bland dessa återfinns förhöjt 
näringsvärde och innehåll av medicinala sub-
stanser, så kallade Pharmacrops. Denna odling 
bedrivs uteslutande i växthus eftersom det med-
ger bättre kontroll av grödan, sjukdomar och 
skadegörare samt för att nyttjande av byggna-
dens överskottsvärme blir möjlig. 

Odling av fruktträd bedrivs på en del av sta-
dens grönytor av lokala bostadsrättsföreningar 
och andra mindre organisationer. Denna odling 
har främst en rekreativ funktion för de boende 
i området och kraven på lönsamhet är därför 
små. Huvuddelen av denna produktion går till 
självhushåll medan överskottet säljs vidare. 
Det bedrivs på kooperativ bas där förenings-
medlemmar utför en del av arbetet manuellt. 
En hel del sysslor utförs dock av robotar och 
inhyrda trädgårdsmästare. Både grönsaker och 
frukt bevattnas med vatten från fiskodlingar 
och reningsverk. Från det vattnet samt den re-
naste fraktionen av avloppsslammet kommer ca 
30 % av den växtnäring som behövs till denna 
produktion. Övrig tillförsel av växtnäring, 
framförallt kväve och svavel, sköts med mine-
ralgödsel vilken till största delen också blandas 
i bevattningsvattnet.

Rotfrukter, som morötter, potatis och olika be-
tor, måste ingå i växtföljder med spannmål och 
andra grödor eftersom de fortfarande drabbas 
hårt av vissa jordbundna skadegörare. Därför 
återfinns rotfruktsodlingen inte i stadskärnans 
ekonomiskt intensiva grönsaksodlingsområden 
utan tillsammans med spannmålsodlingen i 
den stadsnära landsbygden.
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beslut från lokala viltförvaltningsråd där en 
mängd intressenter är representerade. Även om 
det fortfarande finns konflikter mellan intres-
senter så har viltförvaltningsråden bidragit till 
att minska konfliktnivån genom att besluten är 
förankrade i kollektivet. Regleringen av stads-
viltet sker av specialutbildade jägare, som an-
vänder både skjutvapen och fällor. Köttet från 
städernas vildsvin, rådjur och vitsvanshjortar 
konsumeras framförallt av de boende i de om-
råden där djuren fällts.

många invånare och turister uppskattar dju-
rens närvaro och ibland till och med matar 
dem, så orsakar djuren problem när de bökar 
i gräsmattor och äter upp växter. Dessutom är 
djuren ibland närgångna, undantagsvis till och 
med aggressiva. Utöver detta är de inblandade 
i trafik-olyckor, ökar risken för smittspridning 
och årligen rapporteras det om tvättbjörnar 
som smiter in i hus, oftast via kattluckan, där 
de ställer till med kaos när de letar efter mat. 
Förvaltningen av stadsviltet bygger delvis på 

Nya nordamerikaner
Invandringen av vitsvanshjortar från 
Finland skedde framför allt under 2020-ta-
let, även om den första säkra observation gjor-
des redan 2008 i Tornedalen. Tvättbjörnen 
kom däremot söderifrån (oklart om det var 

från Danmark eller Tyskland) i början av 
2030-talet. De båda anpassningsbara arterna 
kommer ursprungligen från Nordamerika och 
är idag etablerade i Sverige och deras utbred-
ning ökar fortfarande.
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övervakning och kontroll, gör det möjligt att 
på varje kvadratmeter bedriva en optimal växt-
odling. Fälten behöver inte längre vara så stora 
som möjligt för att minimera tidsåtgången av 
mänsklig arbetskraft, eftersom människor säl-
lan utför direkt arbete. Istället är det mer eko-
nomiskt relevant att optimera odlingen på varje 
kvadratmeter av fältet, så kallad lapptäckesod-
ling. Fälten är därför uppdelade i mindre od-
lingsrutor, ofta anpassade till jordart, fall och 
solinstrålning. Rutornas storlek varierar från 
några kvadratmeter upp till hundra kvadratme-
ter, beroende på fältets beskaffenhet och vilka 

Landsbygdens åkrar, boskap och robotar

Odlingslandskapet
Odlingsförutsättningarna varierar geografiskt. 
För att vara så resurseffektiv som möjligt måste 
därmed också växtodlingen variera. Detta gäl-
ler regionalt och lokalt, ända ner på kvadratme-
ternivå. Odlingslandskapet, i staden likväl som 
utanför, är därför uppbyggt efter principen om 
rätt åtgärd på rätt plats. Detta förhållningssätt 
har drivits fram av de ekonomiska spelregler 
som gäller för växtodlingen idag. 

Teknik, så som förarlösa maskiner, drönare 
och avancerade datorprogram för uppföljning, 
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kväve, tillgängliggöra mineral, tillverka till-
växtstimulerande växthormoner, minska skade-
görartrycket, gynna rottillväxten och producera 
molekyler som omvandlar växtnäringen till mer 
tillgängliga former.

En hög skörd förbättrar markens bördighet vil-
ket ger förutsättningar för ännu högre skörd. 
Eftersom jordbearbetning bryter ner mull och 
förstör markens struktur samt kräver mycket 
dyr energi har utvecklingen drivit på en kraftig 
reducering av denna insats. Det är för kostsamt 
att plöja och därför är denna åtgärd ytterst säll-
synt. På Agrarhistoriska museet beskrivs den 
traditionella vändskiveplogens gamla använd-
ningsområden på följande sätt: ”Förr var plo-
gen ett viktigt instrument i växtodlingen för 
ogräsbekämpning, skadegörarbekämpning och 
kortsiktig luckring av den åtpackade matjorden. 
Idag hanteras detta i tur och ordning genom 
robotteknik, växtföljd och växtförädling samt 
markant bättre underhåll och kunskap om mar-
kens bördighet och struktur.”

Lantbrukarens roll består till stor del av över-
vakning och planering av växtodlingen samt 
reparationer, underhåll och kalibrering av ma-
skiner. Att marknadsföra och sälja sina pro-
dukter, både lokalt och på världsmarknaden 
upptar också en stor del av lantbrukarens tid. 
Övervakningen av växtodlingen fyller en cen-
tral del av arbetet under växtodlingssäsongen. 
Den går ut på att se över vilka skadegörare som 
finns och att kalibrera de förarlösa maskiner-
na så att de fattar rätt beslut på varje ytenhet. 
Exempelvis måste maskinerna kalibreras att 
använda rätt dos bekämpningsmedel beroende 
på ogräsart och storlek. Vilka proportioner som 
bör gälla kan variera mellan år och tidpunkt 
på säsongen, vilket kräver kontinuerliga in-
ställningar och förfiningar efter observationer 
och ny forskning. Lantbrukaren koordinerar 

grödor som odlas. Resultaten kom gradvis, men 
skördarna har ökat som en följd av denna ut-
veckling. Idag mäts skörd i kg per m2 för att 
markera att insatsen sker per kvadratmeter, och 
inte per hektar som tidigare. För spannmål var 
skördar mellan 0,2 och 1 kg torrsubstans per 
m2 vanliga för 50 år sedan, men variationen 
var stor. Idag är de betydligt jämnare och en 
skörd som understiger 2 kg torrsubstans per m2 
betraktas som ett misslyckande. Motsvarande 
skördeökning finns för alla grödor. Tack vare 
utvecklingen av små, automatiserade maskiner, 
som gått hand i hand med lapptäckesodlingens 
utveckling, kan brukandet ändå ske rationellt.

Idag är odlingens stora fokus inte längre växt-
skydd, sortval och växtförädling, även om det 
är fortsatt viktigt, utan fokus ligger på mark-
vård och bördighet. En viktig del i markvården 
har varit att komma ikapp med kalkningen för 
att motverka de försurande processer som sker 
med utlakning och bortförsel av skörden. En 
annan utmaning har varit att uppgradera och 
dimensionera dräneringssystem som klarar av 
extremare vattenflöden. Detta skifte i synsätt 
har lagt grunden till den stora produktions-
stegringen. På köpet har man fått mindre ne-
gativ påverkan på den omgivande miljön och 
de ekosystemtjänster produktionen är beroende 
av, samt ett bättre nyttjande av de insatta resur-
serna i form av näring och energi och framför 
allt marken i sig själv.  

Den ökade användningen av bakterier i jord-
bruket har också hjälpt till, till exempel som 
filter i diken för att undvika att läckage av be-
kämpningsmedel och näringsämnen når de 
större vattendragen, eller för att göra närings-
ämnena mer tillgängliga. Tillväxtstimulerande 
bakterier som koloniserar växtrötterna har 
blivit allt vanligare. Bakterierna stimulerar 
grödans tillväxt på flera sätt; genom att fixera 
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Maskiner
Den snabba utvecklingen av robotteknik 
och fokuseringen på markens bördighet ledde 
till introduktionen av den förarlösa jord-
brukstraktorn år 2025. De första var fortfa-
rande stora, men de blev efterhand mindre och 
fler. Detta var en utveckling som skedde till-
sammans med utvecklingen av lapptäcksesod-
lingen. De flesta modellerna väger inte mer än 
300 kg och drivningen sker med band istället 
för hjul. Ofta arbetar flera robotar tillsam-
mans på samma fält och hålls under uppsikt 
från en övervakningscentral där en person 
styr inställningar och snabbt kan agera om nå-
got problem uppstår. Särskilt kalibreringar av 

gödsling och av bekämpningsmedelsanvänd-
ning är viktigt att kunna utföra löpande.
Själva traktorn är modulbaserad och samma 
maskin kan utföra alla arbeten med tillkopp-
ling av olika redskap. Den drivs på elektricitet 
och batteriet laddas i en central laddningssta-
tion som kan flyttas med till fältkanten. GPS-
styrning för position och kamerastyrning av 
redskapen är standard. Roboten tar löpande 
enkla analyser av framförallt bladmassan hos 
grödorna för att upptäcka näringsbrister och 
skadegörare på ett tidigt stadium. Enklare 
jord-analyser utförs också, bland annat pH-
mätning och av innehåll av lättlösligt kväve, 
fosfor och kalium.
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hela sin odling, övervakar och kalibrerar ma-
skiner. Många fler parametrar kan idag vägas 
in för att ge varje planta vad den behöver, i rätt 
mängd, på rätt plats och vid rätt tidpunkt för 
en optimal tillväxt. Detta gjorde att begreppet 
”precisionsodling” övergavs för dagens mode-
ord ”nanoodling”. Det praktiska arbetet är säl-
lan fysiskt betungande, och tar upp betydligt 
mindre av lantbrukarens tid idag än vad det 
gjorde för 50 år sedan. Att förvalta de delar av 
landskapet som inte är jordbruksmark för att 
gynna biologisk mångfald och optimera ekosys-
temtjänster så som pollinering, är också viktiga 
delar av lantbrukarens arbete.

Vad odlar vi på landsbygden?
De grödor som odlas varierar utifrån avståndet 
till staden och till djurgårdar. Grödor som är 
yteffektiva och är svåra att lagra eller transpor-
tera odlas nära och framför allt i staden, till ex-
empel grönsaker. Längre bort odlas grödor som 
kräver större arealer, som exempelvis spannmål 
som också har en låg vattenhalt, lång hållbar-
het och därmed är lättare att frakta, även med 
långsamma transportmedel. Nära gårdar med 
djur odlas mycket foder, där spannmål ingår. 
Här finns även inslag av vall, majs och soja till 
djurbesättningarna. 

Många av de grödor som odlades för 50 år 
sedan, som spannmål, oljeväxter och vall, är 

Perenner
År 2042 introducerades det första pe-
renna höstvetet i världen. Sorten hette 
“THREEticum” vilket anspelade på den tre-
åriga odlingsrekommendationen samt vetes 
latinska namn. I Sverige marknadsfördes ve-
tesorten av Gothia Seeds AB, vilka hade köpt 
den genetiska kombinationen för “perennitet” 
från ett stort amerikanskt växtförädlingsföre-
tag, där den utvecklats. Därefter korsades den 
in i den befintliga svenska sorten Gert som 
var känd för avkastning och vinterhärdig-
het. I Sverige fick sorten namnet “TREticum” 
och den blev snabbt mycket populär, framfö-
rallt eftersom den helt eliminerade behovet av 
dyr jordbearbetning under tre år. Dessutom 
har grödan djupare rötter och bildar därmed 
mycket mull i marken, vilket bidragit till 
att vända den negativa mullhaltstrenden i 
många odlingsområden. TREticum klarade 
inte kvalitetskraven för bakning, men var 

perfekt för foderändamål. Några år senare 
kom TREticum II där man även lyckats för-
ädla in förbättrade kvalitetsegenskaper, och 
därmed var det annuella vetets storhetstid 
över. Populariteten gjorde att genkombina-
tionen förädlades in i en uppsjö av inhemska 
sorter och idag finns inte mindre än 30 stycken 
perenna vetesorter i Sverige.

Odlingen av vetet liknar i mångt och mycket 
vallodling vad gäller etablering och brytning. 
Vetet sås ofta ihop med sojaböna på våren. 
Efter skörd av sojabönan växer vetet till sig 
vegetativt under hösten och tar upp det kväve 
som den kvävefixerande sojabönan lämnat 
efter sig. Året efter sådden skördas vetet för 
första gången. Skörden sker i september och 
därefter växer vetet om. Eftersom avkastning 
och kvalitet blir sämre med åren skördar man 
vetet i tre år varefter en ny gröda etableras. 
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Med genmodifieringens intåg finns speciali-
serade gårdar som odlar Pharmacrops, grödor 
som producerar olika typer av aktiva substanser 
eller som har högre halter av olika näringsäm-
nen. En nackdel är att Pharmacrops-grödorna i 
vissa fall har korsat sig med sina vilda släkting-
ar, och hybrider har börjat sprida sig. Numera är 
det bara tillåtet att odla Pharmacrops som inte 
korspollinerar och dessutom är odling tillåten 
endast i väl kontrollerade växthus. Viss olaglig 
hemmaodling för berusningsbruk finns men 
starka krafter, utöver miljökontrollanter och 
polis, arbetar för att komma åt hemmaodlarna 
– inte minst de företag som säljer utsädet.

Grödor för energiproduktion, till exempel salix 
och rörflen, hade sin stora era under 2020-talet. 
Men i samma takt som efterfrågan på mark och 
livsmedelsproduktion i Sverige har ökat har en-
ergigrödorna minskat. Samtidigt har exempel-
vis solcells- och vågkraftsteknik, skogsbränsle 
och biogas bidragit mer och mer till energiför-
sörjningen.

fortfarande vanliga på den svenska landsbyg-
den. Men deras egenskaper och användnings-
områden har förändrats och nya grödor har 
tillkommit till följd av klimatförändringarna. 
Höstsådda grödor har blivit vanligare och od-
lingsgränserna för dessa har också flyttat längre 
norrut. Problem med att grödan dör under vin-
tern begränsar till viss del utbredningen norrut 
eftersom bristen på ljus under hösten påverkar 
grödan negativt. De blöta vintrarna med om-
växlande tining och frysning är ytterligare en 
faktor som påverkar odlingen negativt i norr. 
Detta har varit en bidragande orsak till den 
lokala förädling och fokus på markvård som 
genomsyrar hela växtodlingen.

Flera av de vanligaste grödorna har förädlats 
till att bli perenna med hjälp av genteknik. Till 
en början odlades de framförallt i områden där 
det var problem med att etablera en bra ett-
årig gröda eller för att förhindra jorderosion. 
Allteftersom de perenna grödorna kunde kon-
kurrera med sina annuella motsvarigheter blev 
de perenna sorterna allt populärare och är nu-
mera vanliga. Treårigt vete är en naturlig del i 
många växtföljder. Spannmål är vanligare som 
perenner än till exempel raps och baljväxter ef-
tersom det finns många allvarliga markburna 
sjukdomar som drabbar de sistnämnda grödor-
na hårt. Balj- och oljeväxter är viktiga grödor 
för proteinförsörjning, både till mat och foder. 

”Tomaten gör dig frisk”
Så låter reklamen om tomatsorten Lycocet, 
som är en av de vanligaste sorterna av 
Pharmacrops. Tomaten producerar ibuprofen 

och är blå för att den inte ska förväxlas med 
vanliga tomater. Den odlas i stora växthus och 
ibuprofenet utvinns sedan för att skapa hu-
vudvärkstabletter.
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växtens innehåll av alla näringsämnen och an-
vänder denna information till att styra applice-
ringen av gödsel. 

En hel del kvävegödselmedel framställs med 
samma metod som använts sen mitten av 
1900-talet (Haber-Bosch-metoden), men pro-
cessen är effektivare och drivs av förnyelsebar 
energi. Kväve tillförs också åkrarna genom 
odling av baljväxter, tillförsel av rötrester och 
slam samt genom att återcirkulera åkerns drä-
neringsvatten för att återföra den kväve som 
läckt ut i dräneringsrören.

I återcirkulationen är det framförallt fosfor från 
avlopp, dels i form av slam och utfällningar i 
form av mineralgödsel, dels sediment från 
dammar designade för att fånga partikelbun-
den fosfor, som förs tillbaka till åkrarna idag. 
Brytningen av fosfatmalm har minskat i om-

Näring i jordbruket
Genom att se till att näringen hålls kvar i mar-
ken har näringsläckagen minskat betydligt 
jämfört med i början av 2000-talet. Detta är 
ett resultat av att marken dels genom smartare 
odlingsmetoder och dels genom andra grödor, 
oftast är täckt med växande gröda under hela 
året.

Under de senaste 50 åren har både priset på 
växtnäringen och växtodlingsproduktionen 
ökat. I takt med detta blev det allt mer van-
ligt med så kallad precisionsodling som innebar 
varierad växtnäringstillförsel beroende på olika 
behov på olika platser i ett fält. Stora vinster 
fanns att hämta i växtnäringsutnyttjande med 
precisionsodling, men ofta byggde man göds-
lingen på väldigt gles provtagning, sällan tätare 
än ett prov per hektar. Dagens robottraktorer 
analyserar kontinuerligt både markens och 
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som bevattningsvatten blir allt vanligare ute på 
gårdarna. Tekniken kommer inom några år att 
finnas på var och varannan gård, framförallt på 
gårdar i södra Sverige där alltför torra somrar 
blivit ett större problem och behovet av bevatt-
ning därför blivit stort.

Växtskydd och skadegörare
Nya ogräs- och skadegörarproblem har kom-
mit till följd av nya grödor och ett förändrat 
klimat. Mångfalden i odlingslandskapet genom 
introduktionen av lapptäckesodling har gyn-
nat vissa skadegörare och hämmat andra. I de 
flesta fall har de totalt sett minskat eftersom 
det sällan odlas stora sammanhängande sjok 
av samma art och sort, samt att växtföljd och 
bekämpning kan optimeras utifrån den speci-
fika platsens förutsättningar. Samtidigt finns 
det i denna form av odling alltid gott om över-
vintringsplatser och jordburna skadegörare är 
fortfarande problematiska eftersom de skyddas 
i marken och överlever länge även utan närvaro 
av värdväxt. Ett varmare klimat har gett många 
av skadegörarna möjlighet att föröka sig fler ge-
nerationer per år, vilket har gjort att de i större 
utsträckning tar sig förbi växtens resistens samt 
utvecklar egen resistens mot kemiska kontroll-
metoder. Därmed finns ett fortsatt starkt behov 
av effektiv och snabb växtförädling mot grödor 
som både har hög avkastningspotential och re-
sistens mot skadegörare.

Mekaniska metoder dominerar ogräsbekämp-
ningen, som kamera- och datorstyrda ogräs-
hackor och flamningsredskap. Användningen 
av ett fåtal kemiska ogräsmedel, som glyfosat, 
är fortsatt viktig, men doserna har reducerats 
kraftigt genom kamerastyrning av applice-
ringen. Istället för besprutning av ett helt fält 
kan bekämpningen begränsas till själva ogräs-
plantorna. Dock är användningen av de flesta 

fattning eftersom de mest fosforrika och renaste 
källorna är slut och kvaliteten på det fosfat som 
bryts numera är låg. Därmed är priset högt 
vilket gör det lönsamt att utvinna fosfor bland 
annat ur den fosfatrika järnmalm som bryts i 
Kiruna. Fosfor återförs också ur sediment från 
havsbotten både genom utfällning med hjälp av 
bakterier och genom rötning.

I och med att djurhållningsenheterna har blivit 
allt större så har frågan om bättre stallgödsel-
hantering blivit mer aktuell. Genom statliga 
satsningar har nya metoder utvecklats för att 
utnyttja denna resurs på bästa sätt. Numera 
är i stort sett alla mjölk-, gris-, broiler- och 
äggproducenter anslutna till biogas- och/eller 
gödselsepareringsanläggningar. Den rötade 
gödseln innehåller en högre andel växttill-
gänglig näring. Den uppgraderade biogasen 
säljs och används även i gårdarnas maskiner. 
Möjligheten att skilja ut allt vatten från den 
fasta fraktionen i både stall- och biogödsel har 
gjort det ekonomiskt hållbart att transportera 
den fosforrika fasta fraktionen från djurgårdar 
till växtodlingsgårdar. Tack vare detta har det 
blivit lönsamt för djurproducenter att ha långt-
gående avtal med växtodlare som vill sprida 
stallgödsel på sina åkrar. Teknik för att rena 
vattnet i gödseln så att det kan återanvändas 

Insektssugen®
Insektssugen® monterar du lätt på dina ro-
bottraktorer. Den identifierar alla skadedjur 
på din gröda och suger upp dem i en behål-
lare. Med ett tillbehör kan du sedan enkelt 
sortera bort de giftiga insekterna och däref-
ter mala ned och vidareförädla de ätliga in-
sekterna till näringsrikt fisk- och hönsfoder.
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blemen är allt för stora, används fällor för att 
fånga in hela grupper av djur som sedan snabbt 
och effektivt avlivas. Jämfört med 2013 så finns 
det idag färre jägare och de spenderar i genom-
snitt mindre tid, men mer pengar, på att jaga. 
Att köpa jaktupplevelser är alltså vanligt. Bland 
icke-jägare är stödet för jakt fortsatt högt och 
mer av viltköttet når marknaden idag än på 
2010-talet, bland annat tack vare internetsidan 
köttblocket.se. Viltköttet betraktas som exklu-
sivt eftersom det finns i så begränsade volymer 
och dessutom är fettsnålt, av många anses det 
som mer miljö- och djurvänligt än konventio-
nellt kött.

De vilda djuren är ofta en betydande del av tu-
risternas naturupplevelse. Små fjärrstyrda luft-
farkoster för att hitta de eftertraktade djuren, 
är viktiga redskap i viltskådnings- och jakt-
turismbranschen, och de har bidragit till att 
aktiviteterna är tidseffektiva och därmed mer 
lönsamma för aktörerna. På landsbygden är det 

andra kemiska pesticider starkt begränsad, 
både på grund av ekonomi och miljölagstift-
ning. Jordverkande preparat är helt förbjudna. 
Även kemiska svamp- och insektspreparat är 
hårt reglerade och problem med resistens hos 
skadegörarna är stora. Mekaniska metoder för 
insektsbekämpning har utvecklats. 

Turism 
Turism är en viktig inkomstkälla på landsbyg-
den. Många turister kommer från stadsmiljöer 
och reser till landsbygden för att uppleva ”den 
verkliga” kulturen och naturen, för att få möj-
lighet att utvecklas på ett personligt plan samt 
vara med och påverka lokala sammanhang. 
Exempel på detta är abonnemangstjänster där 
människor efter besök på mindre turistgårdar 
(med extensiv betesdrift med exempelvis lamm 
eller hjortar) kan bidra ekonomiskt till produk-
tionen genom att abonnera på kött som skickas 
till dem. 

Viltet och insekterna på landsbygden 
De parklika rekreationsskogarna passar 
vitsvanshjortarna utmärkt och tillsammans 
med dov- och kronhjortar bidrar de till att 
hålla dessa skogar öppna. Viltskador på grödor 
i odlingslandskapet minskas genom ett aktivt 
samarbete mellan lantbrukare och jägare. Med 
viltanpassad odling placeras de mest attraktiva 
grödorna för viltet i mittpartiet av åkrarna. 
Dessutom bidrar jägarna med ett högt jakttryck 
på åkrarna vilket gör att de vilda djuren till viss 
del lär sig att undvika dem och istället välja and-
ra områden där de är mer fredade. Utfodring 
av vilt är sedan länge reglerat vilket lett till en 
betydligt mindre vildsvinspopulation. Även om 
vildsvin fortfarande orsakar skador för lantbru-
ket så är omfattningen mindre än på 2000- och 
2010-talet. I undantagsfall, när vildsvinspro-

”Bonde i realtid”
”Bonde i realtid” går ut på att styra pro-
duktionen och integrera med djuren på ett 
lantbruk från datorn, surfplattan eller mo-
biltelefonen – allt i realtid. På de anslutna 
gårdarna finns videokameror och olika cen-
sorer utsatta för att det ska vara möjligt att 
besöka gården, lära sig hur driften går till i 
vardagen, kunna hjälpa till – allt utan att 
vara där fysiskt. Det finns även kameror i 
anslutning till djurbesättningarna och där-
med kan du följa hur djuren beter sig vissa 
tider på dygnet. Du kan även i denna tjänst 
köpa rättigheter i olika grödor och välja var 
och hur de ska odlas på gården och se hur det 
i detalj går till från jord till bord.



Framtidsprojektet – Ett tankeexperiment om naturresursbruket 2063 57

som deras marknadsvärde i vissa fall är högre. 
Våtmarker och sjökanter har också fått ett mer-
värde tack vare fångst av larver från sländor; 
inte minst de stora trollsländelarverna är ett 
eftertraktat byte. 

främst jakt på småvilt, hjortar och vildsvin som 
säljs medan viltskådningen även fokuserar på 
bäver, varg och säl. 

En ny nyttjande friluftsgrupp, håvarna, finns 
bredvid sportfiskarna och jägarna. Håvaren 
sysslar med insektsfångst för konsumtion och 
rekreation. Att äta vissa vildfångade insekter 
anses exklusivt och är eftertraktat av många 
och efter tidigare överutnyttjande så har därför 
fångstrestriktioner införts. Begreppet insekts-
vård (förbättringar av livsmiljöer för framförallt 
de insekter som man vill fånga) är nu väl eta-
blerat. Insekternas ökade ekonomiska värde har 
lett till att flera, tidigare hotade, arter numera 
inte är rödlistade. Vissa lantbrukare fokuserar 
mer på produktion av skalbaggar, skinnbaggar, 
gräshoppor och fjärilslarver än grödor efter-

Att håva en vårtbitare
Håvaren Peter använder både håv och fälla 
när han fångar insekter. Favoritbytet är den 
stora, gräshoppslika vårtbitaren som han 
helst friterar så att den blir riktigt knaprig. 
Hans bästa tips för att fånga vårtbitaren är 
att söka upp en äng och där varva lockläten 
med att stå tyst och vänta med håven i hög-
sta hugg.
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bidragit till en diskussion som gjort att många 
europeiska länder skärpt sina djurskyddslag-
stiftningar; företeelser som näbbtrimning på 
värphöns och svanskupering på gris är i de 
flesta länder ett minne blott.

Generellt har importen av animalieproduk-
ter minskat, något som varit positivt för lön-
samheten i den svenska djurhållningen, men 
marknaden börjar känna av konkurrensen 
från insektsuppfödningen och in vitro-köttet. 
Denna konkurrens har skapat oro för framti-
den hos svenska djurbönder, men då lönsamhe-
ten i dagsläget är bra så görs mycket lite för att 
ändra utvecklingen. Utöver konkurrensen från 
insektsuppfödningen och in vitro-köttet så har 
även införandet av klimatskatten på livsmedel 
påverkat djurhållningen. Framför allt påverka-
des den svenska nötköttsproduktionen negativt 
när klimatskatt infördes eftersom nötköttet 
försågs med den högsta skatten. Det blev där-

Djurvälfärdsmärkning, storskalighet 
och klimatskatt
Svensk djurhållning har gynnats av att man ti-
digt påbörjade ett intensivt arbete för god djur-
hälsa och bra djurvälfärd, dagens produktion 
står sig därför relativt stark gentemot internatio-
nell konkurrens. Den goda djurhälsan har gjort 
att de svenska gårdarna har haft bra möjligheter 
att bemöta de problem som uppstått med anti-
biotikaresistens och djurvälfärdsarbetet har gett 
den svenska djurhållningen en gott anseende 
hos konsumenterna. Djurvälfärdslagstiftningen 
i Sverige ligger fortfarande i framkant om man 
jämför med resterande Europa, men det sker 
ständiga förbättringar i de andra ländernas lag-
stiftningar även om utvecklingen går långsamt. 
Den europeiska djurvälfärdsmärkningen har i 
mångt och mycket varit positivt för svensk pro-
duktion då en relativt stor andel av de svenska 
gårdarna redan uppfyllde kraven som krävdes 
för att få märkningen. Märkningen har även 

Mervärdeskoncept
Matbutikerna på internet är fyllda till bräd-
den av olika mervärdeskoncept; det blir allt 
viktigare att profilera sig och det gäller att 
matcha de matprofiler som kunderna laddat 
upp.

•	 Clean food är ett av de mer extrema kon-
cepten där maten är helt ”ren” från anti-
biotika, bekämpningsmedel och andra syn-
tetiska substanser. Om ett djur blir sjukt får 
det inte behandlas med antibiotika utan 
avlivas om det anses lida av sin sjukdom. 
Ett internationellt märkningssystem börjar 
sprida sig i Sverige.

•	 Moder jord är ett koncept som framkom-
mit som en reaktion mot det allt mer tek-

niskt avancerade samhället.  Både djur-
hållningen och odlingen sker med så lite 
datorisering som möjligt, då grundtanken 
är att det mänskliga handlaget bidrar till 
bättre livsmedel och mer välmående djur. I 
bestämmelserna regleras bland annat antal 
djur per anställd, detta för att säkerställa 
att gårdarna inte kan effektivisera genom 
att skaffa fler djurenheter.

•	 Rött kött är en märkning för nötkött där 
aveln och utfodringen är utformad för att 
ge ännu mer järn i köttet. Dessa hamnar 
ofta högst upp på listan hos de personer som 
i sin matprofil fyller i att de lider av järn-
brist.
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produktionen har förflyttats norrut till följd av 
klimatförändringar och ökad markkonkurrens. 
Sveriges gynnsamma klimat, goda vattentill-
gång och förutsättningar för bra grovfoder-
produktion har gjort att vi numera är ett att 
Europas främsta mjölkproducerande länder. 

Till skillnad från nötköttsproduktionen så gyn-
nades gris-, ägg- och slaktkycklingproduktio-
nen av införandet av klimatskatten då de försågs 
med lägst skatt. Antalet ägg- och slaktkyck-
lingproducenter har ökat åtskilligt under de se-
naste årtiondena. Mycket av expansionen beror 
på intresset från utomstående finansiärer och 
riskkapitalister att investera i gårdarna, då det 
anses finnas stora pengar att tjäna i dessa sek-
torer. Till följd av detta har många producenter 
haft möjlighet att göra stora investeringar och 
expandera, därför ser vi nästan enbart storska-
lig produktion av ägg och slaktkyckling. Detta 

för svårt att få en god ekonomi i nötköttsupp-
födning och i dagens läge härstammar därför 
majoriteten av det nötkött vi ser i kyldisken från 
mjölkproduktionen. Där har man börjat använ-
da sig av allt mer sperma från köttraser på de 
mjölkkor som inte skall producera rekrytering, 
detta bidrar till att mycket svenskt nötkött finns 
att tillgå även om lönsamheten för enbart nöt-
köttsproduktion är dålig. Viss dikoproduktion 
och även småskalig köttrasproduktion finns 
kvar på gårdar som har naturbeten eller hos 
deltidslantbrukare som inte har produktionen 
som enda inkomstkälla. Det finns även be-
sättningar som är inriktade mot att producera 
kvalitetskött till restauranger och saluhallar där 
det går att få ut ett mervärde på köttet. Dessa 
producenter föder upp djur av köttras för att få 
den köttkvalitet som krävs. Till skillnad från 
köttproduktionen går det bra för de svenska 
mjölkproducenterna eftersom den europeiska 
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lan gårdar som levererar till samma mejeri eller 
slakteri. Resultatet av detta blir många medel-
stora mejerier och slakterier på den svenska 
landsbygden som främst tar emot transporter 
från gårdar i ett och samma område. För större 
djurgårdar så blir det allt vanligare med egna 
slakterier och mejerier. De gårdar som har egna 
anläggningar säljer oftast sina produkter under 
eget varumärke och de har även egna kontrakt 
med livsmedelskedjor och grossister.

Utöver transporten av färskmjölk till anlägg-
ningarna så försöker mejerierna även minimera 
transporten av de mest volymkrävande mejeri-
produkterna, såsom dryckesmjölk och syrade 
mjölkprodukter. Av denna anledning börjar 
allt fler mejerier specialisera sig mot en viss typ 
av produktion beroende på var i landet man 
hittar dem. I tätortsnära områden där de stora 
konsumentgrupperna bor, finns mejerier som 
främst är inriktade mot att processa produkter. 
Längre från tätorterna i områden med många 
mjölkgårdar, hittar vi mejerier som enbart pro-
cessar så mycket färskmjölk som krävs för att 
täcka behovet i området. Dessa fokuserar istäl-
let främst på produkter som är lättare att trans-

är en trend som börjat växa även inom grispro-
duktionen. Idag uppfyller all svensk ägg- och 
slaktkycklingproduktion kriterierna för att få 
den europeiska djurvälfärdsmärkningen, något 
som är en medveten marknadsstrategi eftersom 
det används som försäljningsargument vid såväl 
inhemsk försäljning som export.

Fodret som används på gårdarna är till stora 
delar lokalproducerat, mycket lite importeras 
från andra länder och andra delar av Sverige. 
Den tidigare så aktuella diskussionen om soja-
import har nu ebbat ut helt. Importen har er-
sattas av förädlad soja och åkerböna som odlas 
i vårt eget klimat med god avkastning och högt 
fodervärde.  Stora andelar av vallarealen har er-
satts av majs och majoriteten av alla mjölk- eller 
nötköttsgårdar utfodrar med detta.

Förädlingsledet – sluta transportera 
vatten!
Mejerier och slakterier ligger i djurtäta trakter, 
stort fokus ligger på att minimera transport-
sträckorna från gårdarna till anläggningarna 
och att minska risken för smittspridning mel-
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sjukdomsfrekvens blir allt större, detta som en 
självklar följd av kravet på den minimerade anti-
biotikaanvändningen. Såväl avel som utfodring, 
djurmiljö och skötsel påverkas av detta. Det har 
resulterat i att avkastningen sjunkit i jämförelse 
med hur det såg ut i början av 2000-talet för 
såväl kors mjölkproduktion som tillväxthastig-
het på gris och slaktkyckling. Det är viktigare 
att ha ett friskt djur som producerar något lägre 
än att ha ett djur som producerar maximalt och 
riskerar att drabbas av produktionssjukdomar.

Teknik för djurhälsan
Den främsta utvecklingen under de senaste 50 
åren har troligtvis tekniken stått för. Som en 
reaktion på diskussionen om antibiotikaresis-
tens och djurvälfärd riktades teknikutveckling-
en allt mer mot att förbättra djurhälsa och finna 
lösningar för att på ett tidigt stadium upptäcka 
sjukdomar, med minimerad antibiotikaanvänd-
ningen som främsta mål. Numera är nästan alla 
stall för gris och nöt utrustade med värmeka-
meror som används för att upptäcka inflamma-
tioner i ben, leder, juver och klövar. Kamerorna 

portera och har ett högre kilopris, till exempel 
ost och smör. I glesbygden produceras främst 
mjölkpulver. 

Även hos slakterierna ligger fokus på att mini-
mera kostsamma transporter. Anläggningarna 
har de senaste åren genomgått en diversifiering 
och utformas så att alla detaljer från djuret tas 
tillvara; såväl filé som hjärta och inälvor. Vissa 
slakterier har inriktat sig mot att förädla inäl-
vor, lungor och andra biprodukter från slakt-
kroppen till livsmedel medan andra har an-
läggningar för att producera hund- och kattmat 
eller biogas av dessa biprodukter. På glesbygden 
har det startat en rörelse med mobila slakterier. 
Dessa sköter slakten direkt på gården och bi-
produkterna destrueras direkt i den lokala bio-
gasanläggningen. Slaktkropparna tas med från 
gårdarna i specialbyggda kylbilar och styckas i 
gemensamma anläggningar.

Lägre produktion, hållbarare djur
Generellt för all svensk djurhållning är att 
fokus på hållbara djur med god hälsa och låg 

MilkFizz
Sedan MilkFizz, en brustablett baserad på 
mjölkpulver, patenterades av det svenska 
mjölkföretaget Bröderna Brus AB har lön-
samheten för mjölkpulver ökat, detta har gyn-
nat de små mejerierna på glesbygden.

MilkFizz har slagit stort både i Sverige och 
internationellt, speciellt på den asiatiska 
marknaden är efterfrågan stor. En brustablett 
motsvarar ett glas mjölkdryck och finns i ett 
stort antal smaker och med olika berikningar 
av såväl vitaminer som näringsämnen. Den 

största succén är troligtvis MilkFizz Fitness, 
den utvecklades först för att vara en e-nergi- 
och proteinrik dryck i de katastrofpaket som 
delades ut till allmänheten när risken för na-
turkatastrofer började öka drastiskt, men har 
nu blivit en stor succé som alternativ till en-
ergidryck inom fitnessindustrin. Andra popu-
lära varianter är MilkFizz Smart, som skall 
höja koncentrationsförmågan hos konsumen-
ten; MilkFizz Fruity, en vitaminrik dryck 
för barn och MilkFizz Shiny, som enligt ut-
sago ger ett vackrare hår.
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en handdator som söker upp signalen från den 
specifika individens sändare. 

Mycket av det dagliga rutinarbetet på djurgår-
den har även automatiserats och sköts idag av 
robotar och andra maskiner. Även här har alltså 
lantbrukarens roll förändrats från att vara den 
som utför allt arbete till att vara den som över-
vakar produktionen. Kontinuerliga rapporter 
om sjuka individer och systemfel i exempelvis 
utfodring och utgödsling kommer till lantbru-
karens mobil eller dator, större delen av arbets-
dagen går sedan till uppföljning av detta. Det 
är dock fortfarande viktigt att inte helt förlita 
sig till tekniken, speciellt när det gäller att hitta 
sjuka djur. Den dagliga översynen av djur och 
produktion som lantbrukaren eller djurskötaren 
utför kan därför inte rationaliseras bort genom 
användning av teknik.

placeras så att de skall fotografera varje individ 
dagligen för att en snabb detektion av inflam-
mationer. Dessa stallar har även individuella 
foderstationer som är utrustade med vågsenso-
rer för att följa kroppsvikt och tillväxt hos varje 
individ, detta för att upptäcka svackor i tillväxt 
eller oväntade viktförändringar. I alla typer av 
djurstallar finns högteknologiska ventilations-
anläggningar som mäter temperatur, luftfuk-
tighet, gaser, djurens rörelsemönster och akti-
vitetsnivåer för att kunna anpassa stallklimatet 
efter djurens krav och förutsättningar. Många 
gårdar, med såväl fjäderfä som nöt och gris, 
märker sina djur med sändare som läses av be-
roende på var i stallet djuret rör sig; på detta sätt 
kan datorer lätt upptäcka om något djur börjar 
bete sig annorlunda eller påvisa sjukdomsbete-
ende. Datorn larmar lantbrukaren som går ut i 
besättningen och lätt kan leta upp djuret genom 
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stora diskussionerna inom skogsbruket är vil-
ken typ av skog som är bäst för den biologiska 
mångfalden, och utvecklingen av produktions-
skogar har skett delvis för att motverka tem-
peraturökningen och klimatförändringarna 
genom ökad tillväxt och därmed en ökad in-
lagring av koldioxid.

Den totala produktionen av träråvara är trots 
dessa arealer med högproduktiv plantageskog 
samma som för 50 år sedan på grund av de 
betydande avsättningarna för biologisk mång-
fald, och virkesförrådet har varit konstant 
sedan 2020-talet. All skog är inte bara pro-
duktions- eller biodiversitetsskog utan delar 
används som skogsbetesmark, rekreationsskog 

Skog , vatten och turism vid samhällets väldiga  
utkanter

Det mångfacetterade skogsbruket
Människor bor idag i stor utsträckning inte i 
direkt anslutning till produktionsskog och den 
främsta kontakten med skogen sker genom 
besök i rekreationsskogar och skogar avsatta 
för biologiska värden. Miljöorganisationer har 
länge arbetat med att mer mark skall avsätts för 
biologisk mångfald och en sidoeffekt är att rena 
plantager, optimerad produktionsskog med 
mindre miljöhänsyn har bildats och skogen är 
tydligt uppdelad mot olika mål. Skogsbruket 
har hållbarhetsprinciper för biologisk mångfald 
och produktion av förnyelsebart material. Den 
optimerade produktionsskogen liknar jordbru-
ket där gödsling, bevattning, bekämpningsme-
del och korta omloppstider används. En av de 
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skog. Skogsägarna menar att den påminner om 
jordbruk och vill därför undvika skador på trä-
den som kan uppstå när gemene man vistas där. 
Framförallt de privata skogsägarna är arga på 
att deras mark exploateras och förstörs av den 
växande stadsbefolkningen, medan de större 
skogsbolagen bara vill ta undan en mindre del 
av sin mark från allemansrätten. Frågan har 
blivit infekterad och många medborgare har 
haft svårt att hålla isär enskilda markägare och 
skogsbolag. 

Industrierna arbetar framförallt med förädling 
av träråvara och de förr så vanliga pappersmas-
sabruken är inte lika vanliga idag. De gemodi-
fierade träden som används nyttjas framförallt 
till byggnadsmaterial. De är stora på markna-
den eftersom träden ger så bra konstruktions-
virke, framtaget på ett hållbart sätt och inte 
utgör en ändlig resurs. 

Flera av skogsmaskinerna går automatiskt och 
de flesta styrs på distans från skogshuggarkojor. 
Avverkningslagen har dock alltid någon närva-

eller till agroforestry, vilka alla har vuxit i be-
tydelse. Genmodifierade träd används mycket 
i skogsbruket, framförallt i den optimerade 
produktionsskogen, men även för att snabbt 
producera grova stammar för biologisk mång-
fald. Träden har fått en ökad avkastning, spe-
cifika vedegenskaper och ett ökat motstånd 
mot karakteristiska sjukdomar. Förr var man 
rädd för att använda dessa träd med tanke på 
risken för okontrollerad spridning och kon-
kurrens med andra träd, men så har inte skett 
eftersom de genmodifierade träden inte är lika 
konkurrenskraftiga under naturliga förhållan-
den utan tillsats av näring och vatten. Det har 
blivit vanligare att använda bekämpningsmedel 
i produktionsskogarna för att öka produktionen 
och bemöta den minskade vitaliteten orsakad av 
gentekniken. I övriga skogstyper är bekämp-
ningsmedel hårt reglerade.

Skogsägare för en diskussion om huruvida all-
mänheten ska ha rätt att vistas i den så kallade 
plantageskogen, en speciell klass av produk-
tionsskog med mindre hänsynskrav än övrig 

Möbelodling
Det finns många olika exempel på att 
en ort blivit känd för de specifika varor 
den producerar. Ett exempel på detta är 
möbelodlingen i Rockhammar. Där odlar 
man specialtimmer med förbeställda vink-
lar för att tillverka olika typer av möbler, 
handtag, krokar med mera. Det är exklu-
sivt att ha odlat sina egna möbler och det 
finns specialhantverkare runt om i hela 
landet som tar emot specialmärkt timmer 
för att tillverka förbestälda möbler.
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rande så att snabba reparationer kan utföras vid 
behov. Alla maskiner inventerar samtidigt som 
de arbetar i beståndet och alla data lagras i ett 
gemensamt beståndsregister. Beståndsregistret 
är ett öppet register med alla skogliga data för 
hela Sverige, det har utvecklats för att hjälpa 
markägare att samla olika typer av data på en 
plats. Registret har även bidragit till att in-
tresseorganisationer och media enklare kan 
granska markägare, och underlättar dessutom 
för allmänheten att komma ut i skogen då det 
innehåller lättillgängliga uppgifter om trevliga 
rekreationsskogar, bärskogar och svampsko-
gar. Denna lättillgänglighet är dock kritiserad 
av vissa markägare då det tros vara en av an-
ledningarna till att vissa skogar blir utsatta för 
högt besökstryck och omfattande skador.

Viltet i glesbygden 
Plantageskogarna har visserligen begränsat 
livsutrymmet för viltet, men å andra sidan 
erbjuder rekreationsskogarna och mångfalds-
skogarna, med den större mängden lövträd, 
mer föda. Kulturellt och ekonomiskt är fort-
farande älgen den viktigaste viltarten i Sverige. 
Skador på skog begränsas genom viltanpassad 
plantering, gallring och avverkning. Vildrenen 
har, efter att ha varit försvunnen från Sverige 
i flera århundraden, kommit tillbaka, även om 
det i dagsläget bara finns en mindre popula-
tion i Jämtland i ett område där rennäringen 
försvunnit. Renskötselområdena är fortfarande 
i princip vargfria, men en tätare population av 
varg finns i södra och mellersta Sverige. 

Vilt-, fiske- och annan naturturism är en be-
tydelsefull inkomstkälla i stora delar av gles-
bygden. Framförallt är det hela upplevelsepaket 
med kost, logi och guidning som efterfrågas av 
både nationella och internationella turister.  
Begreppet visentbygd har vuxit fram i samband 

Den muterade märgborren
För tio år sedan skedde ett stort utbrott av 
den muterade märgborren som även går 
på friska träd. Epidemin skadade stora 
delar av produktionstallskogarna och de-
batten angående förädling tog fart ännu 
en gång. Många enskilda markägare kän-
de sig lurade och skyllde på skogsbolagen 
som förespråkat de olika åtgärderna och 
hävdat att de var säkra för märgborrens 
angrepp. Det finns bekämpningsmedel 
mot skadedjuret och efter epidemin för-
enklades regelverket kring dessa för att 
enskilda ägare skulle kunna komma åt 
problemet. Bekämpningsmedlen är dock 
fortfarande kostsamma för den enskilde 
näringsidkaren.

SkogsMyran
Den nya revolutionerade skogsmaskin 
som kallas för SkogsMyran uppfanns un-
der 2050-talet och är mycket lättare och 
effektivare än de gamla skogsmaskinerna. 
Den är fjärrstyrd och ger betydligt mindre 
markskador, samtidigt som den markbere-
der fläckvis och planterar i ett skede. Detta 
ger den ett stort övertag på marknaden och 
har lett till att körskador, näringsläckage, 
koldioxidutsläpp och arbetsmiljörelaterade 
förslitningar minskat.
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med återintroduktion av visenten och turist-
verksamheten kring djurarten står för en viktig 
del av den lokala ekonomin i både Småland och 
Dalarna. Nationellt är det främst viltskådning 
på älg följt av visent, björn, varg och bäver som 
säljs, medan jaktturismen fokuserar på ripa, 
hjort, älg och vildsvin. Viss försäljning av jakt 
på stora rovdjur som orsakar problem förekom-
mer också. Försäljning av jakt på djur med 
värdefulla troféer har underlättats av den na-
tionella samordnaren trofe.nu som kopplar ihop 
jakträttsinnehavare och presumtiva köpare. 

Visentens återkomst
Visenten, den Europeiska bisonoxen, 
som kan väga upp till 800 kg och har en 
mankhöjd på 1,9 m, har historiskt funnits 
i Sverige. Arten räddades från global ut-
rotning tack vare uppfödning i djurparker. 
I mitten av 1950-talet började återintro-
duktion ske i Polen, men det skulle dröja 
ända tills 2030 innan vi åter hade vilda 
visenter i Sverige. 
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Vattenbruk – odling av musslor, 
fisk och alger 
Vattenbruket har tagit ett steg framåt miljömäs-
sigt jämfört med 2010-talet och både musslor, 
fisk och alger utnyttjas i kommersiell produk-
tion. Mikroalger odlas i stor skala och förser oss 
med biobränsle, medicin, djurfoder och olika 
näringsämnen (till exempel de eftertraktade 
omega 3-fettsyrorna). Under årens lopp har 
mycket näring anrikats i de stora havsekosys-
temen, vilket har medfört stora miljöproblem 
med algblomning, döda bottnar och ändrad 
biologisk sammansättning. I såväl Östersjön 
som i andra näringsrika vatten skördas mikro- 
och makroalger, samt annat organiskt material 
för att reducera övergödningen. Algerna torkas 
direkt på automatiska solcellsdrivna skördero-
botar, Algomater, och råvaran transporteras 

sedan in till land för sortering och förädling. 
Beroende på art används algerna som mat, fo-
der, för energiproduktion eller i kemiindustrin, 
samt som gödning till jord- och skogsbruk. 
Musselodling är vanligt i Östersjön och är en 
viktig komponent i minskningen av övergöd-
ning och tungmetaller. Efter rening används 
de odlade musslorna som mat, fisk- och höns-
foder. Den odlade fiskens produktionsenheter 
är mindre än på 2010-talet och individtäthe-
ten är lägre på grund av bristen på antibiotika. 
Fiskproduktionen sker på land och i vattendrag, 
i slutna system som hindrar näringsläckage 
till närliggande respektive omgivande vatten. 
Uppfödningen av fisk har delvis inriktats mer 
mot fiskar som lever på vegetabilier, exempelvis 
karp, även om lax och andra rovfiskar är fortsatt 
populära bland konsumenter. 
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tillväxt som möjligt och aveln är inriktad mot 
större djur för att ge så mycket kött som möj-
ligt.  I de mindre besättningarna är det främst 
pälsfår och mindre raser som kan tillgodogöra 
sig bra av magra naturbeten. Från dessa tas allt 
som oftast både skinn och ull tillvara då intres-
set för lokalproducerade kläder ökar och ull är 
en växande handelsvara. 

Intresset för lokalproducerade kläder har även 
gjort att den svenska alpackauppfödningen har 
expanderat. Denna typ av uppfödning sker 
fortfarande ofta som en marginell del av upp-
födarens sysselsättning men det finns ett starkt 
intresse att ta fram både rådgivning och hjälp-
medel för att intensifiera uppfödningen och 
ge den en mer professionell inriktning. Det 
är dock många som ifrågasätter en utökning 
av djurhållning för att få fiber till textilier när 
man de senaste decennierna jobbat hårt för att 
minska människans behov av animalieproduk-
ter. Därför finns det tankar på att börja med en 
korsningsavel på alpackor med en bättre kött-
kvalité för att få fram djur som kan producera 
både bra ull och gott kött. 

Extensiv djuruppfödning i glesbygden
Den djurhållning som finns på glesbygden är 
främst extensiv produktion med betesdrift. 
Det är sällan stora gårdar, och produktionen 
står oftast inte som enskild inkomstkälla för 
en lantbrukare. Denna typ av djurhållning 
fungerar som naturvård eller som en del av den 
landsbygdsupplevelse som många efterfrågar. 
Det finns även flera självförsörjande byar som 
har några dikor och får som kan förse dem med 
kött.

Fårproduktionen sker främst småskaligt, men 
det finns även några stora gårdar som produce-
rar större andelen av det lammkött som kon-
sumeras i Sverige. Allt eftersom efterfrågan på 
lammkött ökade så fanns en tro att fler stora 
lammgårdar skulle dyka upp runt om i Sverige, 
men produktionen hade svårt att konkurrera 
om marken med redan etablerade produktions-
former och det fanns även en inbyggd negativ 
inställning till fårproduktionen, då den ansågs 
vara en hobbysyssla snarare än ett yrke. Detta 
gjorde att marknaden togs över av några få ak-
törer som satsar på året runt-lamning. Dessa 
använder sig av korsningsavel för att få så bra 
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En värld i förändring
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Vilka problem står fortfarande i fokus?  Kanske 
är antibiotikaproblematiken äntligen löst, kan-
ske har nyttjandet av genteknik orsakat ytterli-
gare problematik eller genererat fler lösningar. 
Hur ser den demografiska kartan ut? Får vi 
fortsatta förändringar i temperaturen som ut-
löser nya vågor av migration? 

Det som är uppenbart är att även om mycket 
omvandlas, från stora omvälvningar till små-
skaliga lösningar, så är beroenderelationen mel-
lan naturresursbruket och det övriga samhället 
konstant och central för mänsklighetens fort-
satta överlevnad, oavsett vilken tid vi befinner 
oss i.

Under 2060-talet är primärproduktionen lika 
central för mänsklighetens överlevnad som den 
var under 2010-talet. De stora förändringarna 
ligger kanske inte så mycket i vilka naturresur-
ser vi nyttjar, utan hur vi gör det och var detta 
sker.  I en värld som är mestadels urban och 
glokal har såväl våra livsförutsättningar som det 
brukade landskapet förändrats. Gränsen mellan 
stad och land är diffus och utanför de urbana 
och suburbana zonerna breder glesbygden ut 
sig.  Vi äter odlade insekter till lunch och reser 
på visentsafari som rekreation. 

Under 50 år har mycket förändrats, både i 
Sverige och ute i världen och denna nya tid 
präglas av nya frågor och utmaningar för den 
gröna sektorn. Vad har skett om ytterligare 50 
år? Hur ser världens naturresursbruk ut 2113? 
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Framtidsprojektet
En process
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Då Framtidsprojektet är ett ideellt projekt var 
det viktigt att vid rekryteringen definiera mer 
individuella mål för de deltagande personerna. 
Så här beskrevs det i den bakgrundsinforma-
tion som deltagarna inför ansökan kunde läsa 
via Framtidsprojektets webbplats: ”Målet är att 
du som deltagare genom din delaktighet ska 
bredda ditt nätverk inom gruppen såväl som i 
näringslivet, lära dig mer om hur man kan ar-
beta med en tankesmedja, samt utveckla både 
kunskap och tänkande kring dessa framtids-
frågor. Genom den avslutande presentationen 
under jubileumsdagarna får du också möjlighet 
att visa en bild av framtiden inför ett stort antal 
personer med inflytelserika positioner i akade-
mi, politik och näringsliv. Personlig utveckling 
för deltagarna är projektets grundbult.”

Inbjudan att delta i Framtidsprojektet ställdes 
till studenter, doktorander och alumner från 
många lärosäten runt om i Sverige med må-
let att den kommande deltagargruppen skulle 
bygga på ett tvärsnitt av de många utbildningar 
som på ett eller annat sätt arbetar med natur-
resurshantering. Framtidsprojektets deltagare 
valdes med samma mål ut från de över trettio 
ansökningar som sändes in.

Framtidsprojektets och projektgruppens födelse

Inför Kungl. Skogs- och Lantbruksakademins 
200-årsjubileum önskade akademien fira detta 
märkesår bland annat genom ett symposium på 
tema För stundande skördar med tidsperspekti-
ven dåtid, nutid och framtid. Akademien ansåg 
att visioner om framtidens naturresurshante-
ring bör ligga i händerna på de unga akade-
miker som kommer uppleva och vara en del av 
formandet av framtiden. 

Mot bakgrund av det utbildningsnätverk som 
SLU:s Samlade Studentkårer (SLUSS) repre-
senterar valde KSLA att tillfråga SLUSS om 
att bistå med rekrytering av projektledare. 
SLUSS utsåg en projektledning som fick till 
uppgift att genomföra projektet. 

Framtidsprojektets övergripande syften blev att:

•	 Delta i firandet av KSLA:s 200-årsjubi-
leum – en muntlig skildring vid jubileums-
symposiet samt ett bidrag till i serien Kungl. 
Skogs- och Lantbruksakademins Tidskrift 
(KSLAT)

•	 Ge projektdeltagarna utvecklingsmöjligheter
•	 Se hur denna gruppsammansättning kan bi-

dra till nya perspektiv på framtidsfrågor
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Första dagen under uppstartsträffen genererade 
deltagarna 102 frågeställningar som alla berör-
de olika aspekter av den gröna sektorn. Efter att 
dessa hade bearbetats och sammanfogats erhölls 
sju fokusområden som inkluderade frågor om 
genteknik, politik, urbanisering, ruralisering, 
kultur, skogsbruk, lantbruk, markanvändning, 
brukanderätt, maktförhållanden, animaliepro-
duktion, växtproduktion, livsmedelshantering, 
djur- och människohälsa, demografi, ekologi, 
teknik, kommunikation, energi samt biologi.

Efter kartläggningen av frågor och teman råd-
de det konsensus kring att den gröna sektorn 
enbart kan förstås på ett framtidssyftande sätt 
genom ett ökat utbyte mellan de olika discipli-
ner som finns representerade inom densamma. 
Även om alla områden kräver sina specialister 
kan endast en värdig helhetsbild av sektorn ska-
pas genom mångvetenskapligt och tvärveten-
skapligt samarbete, ett samarbete som karakte-
riseras av öppenhet, nyfikenhet och ödmjukhet 
mellan de involverade aktörerna.

Tankesmedjans medlemmar organisera-
de sig därefter enligt kompetens och int-
resse inom de sju olika fokusområdena: 
Animalieproduktionen och djurhållningen, 
Förhållandet mellan det urbana och rurala, 
Landsbygdens politik och organisering, Skogen 
och skogsbruket, Livsmedel – kunskap, pro-
duktion och konsumtion, Marken och växter-
na – hur ska vi bära 9 miljarder, samt slutligen 
Naturresurserna och ekonomin. Val och tilldel-
ning av fokusområde innebar att deltagarna för 
den kommande processen åtog sig ett ambassa-
dörskap för sitt ämne och kom att svara för att 

Ett deltagardrivet projekt

Framtidsprojektet har bedrivits som ett del-
tagardrivet projekt. Med detta menas att allt 
från upplägg och innehåll till muntlig och 
skriftlig presentation härrör från projektdel-
tagarnas intressen och kunskapsområden. 
Projektledningens roll har varit att agera som 
katalysator för arbetet genom att förvalta och 
leda processen. Lite mer konkret uttryckt har 
projektledningen dels ordnat med praktikalite-
ter såsom lokaler, resor och markservice under 
sammankomster, dels skött alla externa kon-
takter, ekonomisk förvaltning, administrerat 
de virtuella verktygen, samt framför allt inför 
varje sammankomst modererat processen uti-
från deltagarnas behov, önskemål och arbetets 
utvecklingsriktning. Projektarbetet, som be-
skrivs mer utförligt nedan, har skett både över 
distans via internetbaserade verktyg och genom 
fysiska möten. Båda typerna av interaktion har 
varit nödvändiga för att forma och utveckla ar-
betet. De webbaserade verktygen har givit tan-
kesmedjan liv mellan sammankomsterna och 
de fysiska mötena har knutit samman gruppen 
och varit stommen för inspiration, diskussion 
och likriktning.

Uppstartsträffen satte agendan
I mitten av juli 2012 hade tankesmed-
jan Framtidsprojektet sin uppstartsträff på 
Enaforsholm Fjällgård, i den jämtländska fjäl-
len. Syftet med uppstartsträffen var att finna 
en gemensam språngbräda för projektet samt 
lokalisera gruppens intresseområden. Vidare 
skulle goda arbetsförutsättningar för de stun-
dande sammankomsterna skapas genom att 
lägga grunden för en arbetsplan. 
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•	 Future Agriculture: Fem framtidsscenarier 
för 2050

•	 FAO Feed the World 2050
•	 OECD Environmental Outlook to 2050
•	 EU-publikation: NPK: Will there be enough   

plant nutrients to feed a world of 9 billion 
in    2050?

•	 EU-publikation: Global Europe 2050
•	 World Development Report 2010

Rapporterna användes som källor för inspira-
tion och som vägledare. Särskild vikt lades vid 
Future Agricultures publikation Fem framtids-
scenarier för 2050 – förutsättningar för lant-
bruk och markanvändning. Ur denna valdes 
scenariot ”Världen vaknar upp” som den ge-
mensamma språngbrädan för klivet mot 2063. 

respektive område integrerades med de andra 
såväl vid plenumsamtal som vid författande av 
den gemensamma texten.

Sammankomst I – Framtidssamtalet 
kan börja
Till skillnad från uppstartens grundläggande 
fokus på att definiera arbetsområden gav den 
första sammankomsten deltagarna möjlighet 
att börja samtala om framtiden. För att intro-
ducera deltagarna till att tänka framtid och 
utanför det kända visades fyra webbseminarier 
från organisationen TED. Med denna inspira-
tion i sinnet påbörjades sedan tankesmedjans 
verksamhet med att prata grundförutsättningar 
och landade i att använda ett antal externa rap-
porter att bygga vidare antaganden utifrån:  
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Vid denna sammankomst hade gruppen börjat 
finna sina roller och hur respektive fokusområde 
kan och behöver integreras i varandra. Skriftens 
koncept hade hittills planerats som en klassisk 
antologi, men bestämdes nu till att vara den 
kooperativt skrivna monografi ni här kan ta del 
av. Deltagarna insåg dels att gruppen skulle ha 
förmåga att genomföra den typen av skrivande, 
dels att de olika fokusområdenas svårdragna 
gränser mot varandra krävde detta. Gruppen 
diskuterade textens författarton och gav sig 
själva uppdraget att inför nästkommande sam-
mankomst ha producerat utkast med utgångs-
punkt i enskilda ämnesvetenskaper att använda 
som grund för att påbörja en större syntesbild 
av de flera mindre framtidsscenarierna.

Med dessa grundantaganden började deltagar-
na i smågruppsformat samtala inom respektive 
fokusområde, för att sedan avrunda helgen med 
en omfattande plenumdiskussion där första ste-
gen till att göra gruppens mångvetenskaplighet 
till en gemensam tvärvetenskaplig framtidsbild 
togs. 

Sammankomst II – Fördjupning
För att få fördjupade nerslag i dagens natur-
resursbruk bjöd Framtidsprojektet in sex 
inspiratörer som alla utifrån sitt expertom-
råde fick reflektera kring dagens utmaningar 
och möjligheter ur ett framtidsperspektiv. 
Projektdeltagarna fick utifrån dessa inspel se-
dan med sina fokusområdesgrupper enskilt 
samtala med respektive inspiratör. 
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spännande, men också bitvis osynkroniserade 
och fackkunskapstunga texten. Det kom så 
småningom att tydliggöra behoven av att ytter-
ligare diskutera målkonflikter såväl som syner-
gieffekter av naturresursbrukets olika aspekter.

Sammankomst IV – Att avsluta ett 
visionärt arbete
Sedan den föregående sammankomsten hade 
nu texten genomgått såväl ordentlig granskning 
som revidering i både upplägg och innehåll. 
Det var nu man i diskussionerna kunde märka 
en förändring av deltagarnas såväl kunskaper 
som kompetens att gemensamt syntetisera kun-
skap. Att texten varit ett välfungerande verk-
tyg för tankesmedjans intellektuella arbete blev 
också tydligt när en nu spetsig, välarbetad och 
sammanhängande text kunde börja finslipas. 

Sammankomst III – Ett gemensamt 
författarskap
Vid författande av de enskilda textutkasten 
stärktes behovet av att ytterligare diskutera 
grundantaganden, textens författarton, tempus 
med mera, och det var med denna plenumdis-
kussion som en i övrigt tung skrivarhelg star-
tade. Fokusområdesgrupperna skrivarbetade 
tillsammans liksom de gjort inför denna sam-
mankomst, men de stora övningarna bestod i 
att mellan gruppvisa arbeten samlas i plenum 
och med textbearbetandet som verktyg disku-
tera framtidsscenarierna och hur olika områden 
skulle integreras i varandra. Sammankomsten 
gav också utrymme för samtal mellan grup-
perna två och två. Under perioden fram till den 
sista textbearbetningssammankomsten fick 
både deltagare och projektledning i uppgift att 
läsa och kommentera den nu omfattande och 
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Tankesmedjans liv mellan samman-
komsterna
En tankesmedja kan definieras som ett forum 
för gemensamt, nytänkande och intellektu-
ellt arbete. Hur detta går till är däremot mer 
svårdefinierat. I Framtidsprojektets fall har det 
delvis bestått i att med regelbundenhet samlas 
till fysiska helgsammankomster. Däremellan 
har tankesmedjan också varit en utgångspunkt 
för deltagarna att fokusera sina dagliga om-
världskontakter med kollegor, studiekamrater 
och privata vänner, till samtal om framtidens 
naturresursbruk. Deltagarna har dessutom mer 
intensivt tagit del av litteratur och media om 
naturresursbruk både inom sitt eget kompens-
område men framförallt blivit mer nyfikna på 
andra områden.

Tankesmedjans omfattande gemensamma ar-
bete och diskussioner mellan sammankomster-
na har möjliggjorts genom öppna och populära 
sociala medier, vilka deltagarna använder i sin 
vardag. Dessa har gjort att perioderna mellan 
träffarna har hållit en hög aktivitetsgrad genom 
tankeinlägg, läsrekommendationer och diskus-
sionstrådar.

Gruppen bearbetade vid denna sammankomst 
texten i större och mindre grupper. En särskild 
övning gjordes också där fördjupningsrutor till 
skriften lyftes fram ur löptexten för att ge kom-
mande läsare prov på några av de fördjupade 
diskussioner tankesmedjan haft.

Denna helg besöktes vi också av två retorik-
konsulter som bidrog med en utomståendes 
perspektiv på hur gruppen kunde lyfta fram 
tankesmedjans arbete i ett muntligt presenta-
tionsformat. 

Perioden inför Framtidsprojektets sista sam-
mankomst var deltagarnas sista möjlighet att 
virtuellt diskutera och revidera texten, i likhet 
med vilken författare som helst, genomsyrade 
av en vilja att ytterligare fördjupa och samtidigt 
vilja knyta ihop. Inför tryckning tog projekt-
ledningen över för att sköta korrekturläsning, 
metodbeskrivning och skriftsammanställning.

Sammankomst V – Att presentera ett 
mångfacetterat budskap
Att tänka kring framtiden är komplext, att 
göra det tillsammans lärorikt och att få ner det 
till en kunskapssyntetiserad text en utmaning. 
När så presentationen vid KSLA:s stora jubi-
leumssymposium närmade sig var givetvis den 
centrala frågan att diskutera vilka budskap en 
publik skulle värdera att ta del av och utma-
nas av och varför just dessa budskap och tankar 
behövde få utrymme. På många sätt landade 
detta i en övertygelse att symposier av detta 
slag behöver ge inspiration till individers och 
organisationers dagliga strävan, men också att 
samlingar av människor igår, idag och imorgon 
är kärnan för den kollektiva viljan att förändra. 
Att det är i mötet mellan människor vi kan ut-
veckla vår omvärld.
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Framtidssmeder
Personliga presentationer
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Projektdeltagarna

Carl Dyrendahl   
Carl kommer från Slöinge och är utbildad eko-
nomagronom. Han jobbar som lantbrukseko-
nom och affärsrådgivare på LRF Konsult. Carl 
brinner för företagande, hopphästar, mathant-
verk och stimulerande mänskliga möten. Han 
drömmer om ett slott, ett OS-guld, mer tid och 
livets små goda stunder.  

Louise Valentin   
Louise kommer från Stockholm och är utbil-
dad livsmedelsagronom samt har en fil.kand. i 
etnologi. Hon jobbar med LRF:s Bondehyllan 
och brinner för gastronomiska upplevelser, 
mathantverk och att tvinga konsumenter att ta 
hållbara beslut i mataffären. Louise drömmer 
om att odla och tillverka Sveriges bästa isvin.  

Erik Jönsson  
Erik kommer från Vårgårda på Västgöraslätten, 
är utbildad mark/växtagronom och jobbar 
som växtodlings- och dräneringsrådgivare på 
Hushållningssällskapet Skaraborg. Han brin-
ner för matproduktion – från markens biologi 
till global livsmedelsförsörjning och drömmer 
om att inspirera och utveckla framtidens livs-
medelsproduktion med ena foten stadigt i myl-
lan och den andra på äventyr i världen.
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Erik Peder Olsson
Erik kommer från landsbygden i Mälardalen 
och utbildar sig till landskapsarkitekt. Erik 
jobbar med sitt examensarbete och brinner för 
stadsutvecklingsfrågor där människan är i fo-
kus men även musik, filosofi och möten med 
nya människor. Erik drömmer om blommande 
gröna dalar. 

Anja Pedersen
Anja kommer från Ljungby i Småland och är 
legitimerad veterinär. Hon jobbar som klinik-
veterinär på hästkliniken och specialistdjur-
sjukhuset Strömsholm. Anja brinner för att djur 
och människor kan leva och må bra i vår miljö 
och drömmer om att göra något som lämnar ett 
avtryck i världen. 

Cecilia Nilsson 
Cecilia kommer från Lövånger, en liten ort fem 
mil söder om Skellefteå och är utbildad mark/
växtagronom. Hon jobbar som växtodlingsråd-
givare på Hushållningssällskapet Rådgivning 
Nord i Skellefteå och brinner för vallodling, 
helthetstänk – att få ihop hela lantbruksföreta-
get med tydliga mål. Cecilia drömmer om ett 
eget hus med stor trädgård och ett orangeri. 

Hanna Nilsson 
Hanna kommer från Gotland och läser till hus-
djursagronom. Hon brinner för en svensk djur-
produktion som är hållbar för såväl djurvälfärd 
som miljö och lantbrukarens ekonomi. Hanna 
drömmer om att få jobba med rådgivning och 
utveckling inom svensk mjölkproduktion för 
att få möjligheten att bidra till att vi år 2063 
har en produktion som står sig stark gentemot 
internationell konkurrens. 
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Lisa Björk  
Lisa kommer från Göteborg och doktorerar i 
nationalekonomi. Hon brinner för sitt doktors-
arbete men även för aktivt deltagande och är 
precis på den plats i livet som hon drömmer om 
att vara på.

Per E Ljung   
Per kommer från Olofström men är bosatt i 
Umeå. Han är utbildad biolog vid Linköpings 
universitet och är doktorand på institutionen 
för Vilt, fisk och miljö vid SLU där han fors-
kar på bland annat attityder till jakt. Per brin-
ner för forskning om framför allt interaktioner 
mellan människa och djur och drömmer om att 
få flytta söderut. 

Rebecka Lindström   
Rebecka kommer från Fjärdhundra utanför 
Uppsala och utbildar sig till landsbygdsut-
vecklingsagronom. Hon brinner för en levande 
landsbygd, småskalighet, makten nära den en-
skilda människan och landsbygdsföretagande. 
Rebecka drömmer om flexibla och multifunk-
tionella landsbygder med lokala lösningar som 
gör bygden levande både för människor och 
djur. 

Erik Alm   
Erik kommer från Uppsala, är utbildad land-
skapsarkitekt och jobbar på Tema landskaps-
arkitekter. Han brinner för livet mellan husen 
och drömmer om ljusa sommarnätter, världs-
fred och ett hus på landet. 
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Maria Petré   
Maria läser till jägmästare och brinner för 
människor, skog, jakt och havet. En av hennes 
stora passioner är att laga mat och hon dröm-
mer om att få åka till Mongoliet och rida runt 
på stäppen. Något annat som lockar är att få bo 
på en plats där det är långa varma somrar och 
långa snöiga vintrar. 

Johan Simm     
Johan kommer från Umeå och är utbildad civil-
ingenjör inom System i Teknik och Samhälle. 
Han jobbar med test och kvalitet inom IT och 
brinner för att få dela med sig av sina erfaren-
heter och inspireras av andra. Han dansar gärna 
lindyhop och spelar blues. Johan drömmer om 
ett samhälle som är mer hållbart, där relationer 
och fritid värderas lika högt som tillväxt och 
konsumtion. 

Kristoffer Persson
Kristoffer kommer från Borrby i Skåne och ut-
bildar sig till ekonomagronom. Han brinner för 
att kunna bidra till jorbruksnäringen och för-
bättra konkurrensen för svenskt jordbruk. Han 
har dessutom ett gediget intresse för nötkötts-
produktion och för teknik. Kristoffer drömmer 
om att en vacker dag ha en egen gård. 

Beatrice Ramnerö  
Beatrice kommer från Strömsholm och utbildar 
sig till mark/växtagronom. Hon brinner för att 
få konsumenter att inse värdet av att stödja vårt 
svenska lantbruk genom att köpa svenskprodu-
cerade varor. Beatrice drömmer om att få delta i 
utvecklingen av ett lantbruk där producenterna 
får vettigt betalt, den negativa påverkan på mil-
jön är minimal samtidigt som produktionen är 
hög. 
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Projektledning

Arvid Stiernström   
Arvid kommer från Uppsala och har en mas-
ter of science i rural development and natural 
resource management. För tillfället är Arvid 
ammanuens vid institutionen för Stad och land 
på SLU. Arvid drömmer om att få promenera 
från Uppsala till Gibraltar.

Arvid har varit processledare i Framtidsprojektet. 

Julia Fransson
Julia kommer från Täby och är utbildad mark/
växtagronom. Hon jobbar som marknadsut-
vecklare på Biototal och brinner för närings-
kretslopp, (kvinnligt) företagande och kost och 
hälsa. Julia drömmer om ett hus på landet med 
stor trädgård och att alltid få känna att det är 
utvecklande att gå till jobbet.

Julia har varit projektledare i Framtidsprojektet. 

Maria Andersson  
Maria har sina rötter i södra Skåne och är utbil-
dad mark/växtagronom. Hon arbetar som pro-
jektledare på SLU Holding AB. Maria brin-
ner för vardagen, maten vi äter och livet, hur 
människor kan mötas för att skapa något bättre 
och hon drömmer om att alla människor har 
möjlighet att positivt bidra till sin egen vardag 
och jordens framtid.

Maria har varit sekreterare i Framtidsprojektet. 



86    Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 3  2013

Vårt tack
Vi står på giganternas axlar
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miljöanalys i samverkan med det omgivande 
samhället.
www.slu.se

Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans 
minnesfond
Stiftelsen förvaltas av KSLA och lämnar bidrag 
till person, företag och/eller institution för be-
fordran av svenska jordbrukets utveckling och 
förkovran.
www.ksla.se/anslag-stipendier

KSLA och Jubileumskommittén
Initierare och samordnare bakom jubileumsåret 
2013 är en särskilt utsedd jubileumskommitté. 
Utöver denna har övriga ledamöter och inte 
minst fantastiska medarbetare vid akademiens 
kansli starkt bidragit till jubileets genomför-
ande.
www.ksla.se

Enaforsholm Fjällgård och dess  
personal
Denna jämtländska fjällgård testamenterades 
till akademien 1937 och verkar idag för att ”… 
i donator A.W. Bergstens anda utveckla, mark-
nadsföra och driva frilufts-, kultur- och lant-
bruksrelaterade aktiviteter och ta emot gäster 
vid Fjällgården Enaforsholm samt bedriva där-
med förenlig verksamhet”. Hit är alla sällskap 
välkomna att året runt njuta av den unika fjäll-
trädgården och kringliggande fjällnatur.
www.enaforsholm.se

Vi har många att tacka för möjligheten att 
genomföra och delta i Framtidsprojektet. 
Närstående som på många sätt haft tålamod 
med vårt ideella engagemang och vår ivriga 
diskussionsvilja. De människor, händelser el-
ler faktorer som en gång spårade in just oss 
till akademiska studier och intresse för natur-
resursbruk. Och inte minst Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien vars roll vi hoppas ut-
vecklas på ett fortsatt betydelsefullt sätt för det 
omgivande samhället.

Vi står på giganternas axlar och vill här ge en 
hommage till några av dem som på olika sätt 
bidragit till och deltagit i Framtidsprojektets 
process.

Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans 
fond
Stiftelsen förvaltas av KSLA och har som syfte 
att främja de gröna näringarnas ställning i sam-
hället genom bidrag för anordnande av möten 
och konferenser och andra aktiviteter som gäl-
ler jord, skog eller trädgård och som är öppna 
för eller riktade till allmänheten. Fonden har 
sitt ursprung i Lantbruksveckans verksamhet 
med start 1911.
www.ksla.se/anslag-stipendier

Sveriges lantbruksuniversitet
SLU är ett nationellt väl utbrett universitet som 
har till uppgift att utveckla kunskapen om de 
biologiska naturresurserna och människans 
förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. 
Detta sker genom utbildning, forskning och 
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Wenell Management AB
Wenell är ett konsultföretag med fokus på pro-
jektformen som arbetsmetodik. De erbjuder 
rådgivning, utveckling av nya projektmodeller 
samt öppna respektive anpassade utbildningar 
inom området.
www.wenell.se

Ekeman & Horndahl Retorikbyrå
Uppsalabaserade Ekeman & Horndahl erbjuder 
konsulttjänster, utbildningar och föreläsningar 
inom kommunikation och retorik.
www.ekemanhorndahl.se

Institutionen för stad och land
Vid institutionen bedrivs utbildning och forsk-
ning vid avdelningarna för: landsbygdsutveck-
ling, landskapsarkitektur och miljökommuni-
kation.
 

Våra inspiratörer
Kenneth Alness, VD 

Gunilla Brattberg, Fil. dr. h. c.

Gunnela Ståhle, Agronom, expert Sigill 
Kvalitetssystem

Peter Sylwan, Vetenskapsjournalist, agronom, 
ledamot av akademikollegiet

Katarina Veem, Programchef

Erik Westholm, Professor

Biototal Förnyelsebar växtnäring AB
Biototals vision är att sluta kretsloppet mel-
lan stad och land genom att erbjuda samhäl-
lets rest- och biprodukter som gödselmedel till 
lantbruket.
www.biototal.se
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Särskilda tack
Tobias Neselius, mark/växtagronom, fotograf

Tim Andreaheim, landskapsarkitektstudent, 
illustratör

David Ramnerö, civilingenjörsstudent, illus-
tratör

Elin Sandström, skogsmästarstudent

Maria Karlsson, livsmedelsagronom, Technical 
Service Representative vid Merck Millipore

Olle Markgren, agronom, ordförande för 
Allmänna avdelningen vid KSLA, VD för 
Hushållningssällskapet Väst 

Eva Ronquist, akademiagronom, sekreterare 
för Allmänna avdelningen vid KSLA

Kjell Lindström, seniorkonsult och grundare 
vid Noden AB

Thomas Norrby, agr lic, statskonsulent vid 
Institutionen för stad och land, Sveriges lant-
bruksuniversitet

Personliga tack
Viktoria Bawelin, affärsområdeschef för 
Rådgivning/djurhälsa Växa Sverige

Jan Bengtsson, professor i landskapsekologi, 
Sveriges lantbruksuniversitet

Fredrik Björk, forskarstuderande, universitets-
adjunkt vid Malmö högskola

Ola Friström, VD för SmartPlanes AB

Lena Gustavsson, professor vid Institutionen 
för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Kurt Hansson, lantbrukare, Snålodlarna

Per Hansson, forskare i skogspatologi, 
Institutionen för skogens ekologi och skötsel, 
Sveriges lantbruksuniversitet

Peter Hobbs, Adjunct Professor, Department 
of Crop and Soil Sciences, Cornell University

Sophia Isberg, husdjursagronomstudent, 
Sveriges lantbruksuniversitet

Henrik Jeuthe, forskarstuderande vid 
Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges 
lantbruksuniversitet

Pella Larsdotter Thiel, nätverkare på Brave 
New World

Holger Kirchmann, professor i växtnäring vid 
Institutionen för mark och miljö, Sveriges lant-
bruksuniversitet

Ingemar Olsson, ordförande för Sveriges 
Grisföretagare

Magnus Magnusson, forskarstuderande vid 
Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges 
lantbruksuniversitet

Oskar Nilsson, laboratorieveterinär vid Statens 
veterinärmedicinska anstalt

Ove Nilsson, professor vid Umeå Plant Science 
Centre, Institutionen för skoglig genetik och 
växtfysiologi, Sveriges lantbruksuniversitet
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Erland Ullstad, Länsstyrelsen i Kronobergs län

Samuel Westin, sekreterare för Uppsala läns 
4H

Fredrik Widemo, docent, vilt- & naturvårds-
strateg, Svenska Jägareförbundet

Svenska djurhälsovården

Bilder

Mårten Svensson, www.jordbruksbilder.se
sid 8, 10, 12, 13, 16, 19, 23, 25, 30, 32, 36, 
41 (nyckelpiga), 45, 48, 53, 55, 58, 60, 68, 
69, 70, 80, 92

Erik Alm
sid 76, 81, 82, 83, 84, 85

Maria Petré
sid 64, 72, 75, 77, 86

Maria Andersson
sid 88

Henrik Sederstedt
sid 57

Michael Gäbler
sid 67

Per Olsson, skogchef vid Holmen Skog

Håkan Sandin, programledare för SSE-C 
(Swedish Surplus Energy Collaboration)

Kristofer Stenström, fil mag i marknadsföring, 
företagssupport vid Falkenbergs sparbank

Jakob Söderberg, vice VD för Växa Sverige

David Ramnerö
sid 50

SXC.hu
sid 22, 27, 34, 39, 41 (gris), 43, 47, 61, 
63 (ko), 65

Wikimedia commons
sid 21

Agricam
sid 63 (värmekamera)

Biototal
sid 38, 91
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Avslutande ord
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Kunskapen om naturresurserna spänner över ett omfattande område av olika vetenskapsdisci-
pliner. Framtidsprojektet har varit ett utmanande och lärorikt försök att skapa en helhetsbild av 
framtidens naturresurshantering. För att frammana en sådan bild, som på ett rättvist sätt kan 
beskriva både resursernas samspel och nyttjande i samhället, krävs det expertis och djup inom 
många olika områden. Få enskilda individer har förmågan att omsluta sådan kunskap. Därför 
har Framtidsprojektet inte haft en tvärvetenskaplig bas utan en mångvetenskaplig. Tankesmedjan 
har varit en plattform där människor med olika typer av kompetenser kunnat mötas för att till-
sammans skapa den syntes som krävs för att forma en tvärvetenskaplig beskrivning. Deltagarnas 
arbete, under sammankomster såväl som i virtuella diskussioner, har präglats av en nyfikenhet och 
efter hand även en öppenhet inför kollegornas olika expertisområden. Projektledningens arbete 
har i stort gått ut på att bana väg för och förvalta dessa attityder som har varit förutsättningarna i 
skapandet av en gemensam bild. Möjligheten att få arbeta på detta sätt har gett nya kompetenser 
och utgjort en spännande del av vår tillvaro. 

Idag ser vi en ökning av tankesmedjor och forskningsprojekt med en mer tvärvetenskaplig ambi-
tion. Vi tror att våra universitet, högskolor och forskningsinstitut har en stor utvecklingspotential 
på arenor där naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora kan mötas inom såväl som över 
dessa stora disciplingränser – arenor där man kan utbyta kunskap och insikter i en miljö som do-
mineras av undran och ödmjukhet. 
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Utgivna nummer av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT (KSLAT)
(Titlar markerade med * publiceras endast elektroniskt på KSLAs hemsida www.ksla.se. Där finns även tidigare utgåvor.) 
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2012
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Vi befinner oss femtio år in i framtiden och i en ny spännande värld. Världsbefolkningen 
uppgår nu till 10 miljarder människor. Tekniska innovationer har skapat nya möjligheter för 
hur vi lever våra liv, hur vi arbetar och hur vi ordnar vår vardag. I centrum för denna föränd-
ring står vårt brukande av naturresurserna och hur dessa nyttjas, förvaltas och omvandlas.     

Samtidigt står människan inför nya utmaningar och förändringar som ligger bortom vår 
kontroll. Multiresistenta smittor, brist på fossila bränslen, folkvandring och invasiva arter 
är lika mycket del av vår vardag som internetbaserad äldrevård och kretsloppskunskap i 
grundskolan. 

Framtidsprojektet är en mångvetenskaplig tankesmedja baserad på ett tvärsnitt av de 
många utbildningar som på ett eller annat sätt arbetar med naturresurshantering. Dessa 
unga akademiker har träffats sex gånger under juli 2012 till maj 2013 och uppgiften har 
bestått i att med hjälp av olika samtalsmetoder, rapporter och prognosrapporter från om-
världen samt inbjudna inspiratörer processa fram en bred bild av framtidens naturresurs-
bruk sedd genom just framtidens yrkesutövares ögon.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Drottninggatan 95 B
Box 6806, 113 86 Stockholm
tel 08-54 54 77 00, fax 08-54 54 77 10
www.ksla.se, akademien@ksla.se

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) är en 
mötesplats för den gröna sektorn. Akademien är en fri 
och oberoende nätverksorganisation som arbetar med 
frågor om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog och 
skogsprodukter, fiske, jakt och vattenbruk, miljö och  
naturresurser samt skogs- och lantbrukshistoria. Vi arbe-
tar med frågor som berör alla och som intresserar många!
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