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Förord

Den 23–25 oktober 2015 samlades tolv förväntansfulla unga akademiker och praktiker på KSLA för att 
delta i första upplagan av casetävlingen UNIK Utmaning. Årets case handlade om att lyfta blicken och finna 
vägen till det hållbara naturbruket år 2050.

Detta var sannerligen ingen lätt utmaning men grupperna tog sig an caset med stor entusiasm och ar-
betade intensivt ända till deadline. Fyra välskrivna och berörande caselösningar fyllda med framtidstro och 
nytänkande lämnades in till juryn. Caselösningarna, som publiceras i detta nummer av KSLAT, presenteras 
som populärvetenskapliga artiklar författade år 2050. 

Carolina Berg Rustas, Carin Bolander och John Lööf Green (grupp 1) berättar historien om hur Matteo 
och Elsa driver ett framgångsrikt lantbruk i en värld präglad av klimatförändringar. I Karlstads gröna kluster 
ingår även skogsföretaget som funnit nya vägar att ta vara på hela träråvaran.

Elsa Lagerqvist, Linnea Arrhén och Hans Alvemar (grupp 2) tar avstamp i en växande befolkning och 
ger oss en inblick i hur framtidens livsmedelsproduktion kommer att ske. Framtiden innehåller allt från el-
drivna traktorer och perenna oljeväxter till kretslopp och multifunktionalitet. Vi lär oss värdesätta markens 
ekosystem och hur grannsamverkan ger en mer stabil ekonomi. 

Anna Lundell, Caroline Jöngren och Magdalena Bertilsson (grupp 3) skriver om mjölkproducenten Göte 
som år 2050 tack vare flyktingars hjälpande händer och nya idéer driver ett lönsamt företag. Artikeln lyfter 
även fram att hållbarhet genomsyrar hela samhället. 

Mikaela Nilsson, Frida Edman och Frida Magnusson (grupp 4) beskriver nio grundläggande villkor för 
ett hållbart naturbruk och hur vi i framtiden via den cirkulära revolutionen har gått från resursutnyttjande 
till naturresursförvaltande. 

Juryn, som bestod av KSLA-ledamöterna Peter Edling, Margaretha Ihse, Eva Pettersson och Carola 
Wingren, fick lägga pannan i djupa veck för att utse en vinnare. Valet föll till slut på grupp 4.

UNIK Utmaning 2015 arrangerades av Anna Jakobsson, Maria Karlsson, Beatrice Ramnerö, Johan 
Biärsjö, Christina Engfeldt och Peter Sylwan.

Maria Karlsson
Agronom

Casetävling
Casetävlingen är en pedagogisk modell för att lösa problem. Ofta är tävlingen begränsad till en kort tid – timmar 
eller ett par dagar. Gemensamt för casetävlingar är att utmaningarna ska lösas i grupper sammansatta på ett sådant 
sätt att gruppmedlemmarnas kunskaper kompletterar varandra. Till sin hjälp kan grupperna ha olika redskap som 
internet och möjlighet att tillkalla experter. Efter inlämning bedöms tävlingsbidragen av en jury och en vinnare utses.
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Tack till våra anslagsgivare

Casetävlingen ingår som ett av tre delprojekt i samlingsprojektet UNIK, Unga i KSLA, där de två andra 
projekten är ett mentorskapsprogram och en resurspool som ska förse KSLA:s kommittéer och projekt med 
unga deltagare. UNIK:s syfte är att dels ge unga människor inom de gröna och blå näringarna möjlighet 
att ta del av KSLA:s samlade kunskapsutbud och nätverk, dels att ge KSLA möjlighet att få ta del av unga 
människors perspektiv i sin verksamhet. 

Casetävlingen blev en stor framgång och med den stabila grund som nu lagts ser vi med stor tillförsikt 
fram mot kommande års casetävlingar. Det är många som bidragit till det lyckade resultatet men vi vill ändå 
rikta ett stort och varmt tack till de tre anslagsgivarna nedan, utan vilkas stöd det inte hade varit möjligt 
att genomföra projektet.

• Insamlingsstiftelsen Stundande skördar, var syfte är att stödja KSLA:s strävan att med utgångspunkt 
i vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja de gröna näringarna i vid bemärkelse. 
Insamlingsstiftelsens anslag gjorde det möjligt att överhuvudtaget starta projektet.

• Lund Trust, Peter Baldwins och Lisbet Rausings välgörenhetsfond.

• Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans fond, vars syfte är att främja de gröna näringarnas ställning i 
samhället, främst genom att stödja ungas engagemang.

Olle Markgren
Projektledare
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The Imaginary Journal
Version 1, 2050
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Matteo Ricci kom som klimatflykting till Sverige 
2043 utan vare sig pengar eller framtidshopp. 
Familjegården i Toscana hade brunnit ner inklusive 
familjens olivodlingar till följd av en stor skogsbrand 
samtidigt som marken blev i stort sett osäljbar. Idag 
driver han ett mejeri med flera anställda och fram-
tiden ser ljus ut.

Träbjälkarna sicksackar sig upp mot morgon-
himlen på det hus som Matteo med familj bor i nu-
mera. Innergården är en liten oas och jag ser Matteo 
vinka till mig när han kommer ut genom porten. 
Vi har bestämt möte tidigt på morgonen eftersom 
dagen är fullbokad.

För några år sedan var allt annorlunda. I en stor 
skogsbrand brann familjegården och olivodlingarna 
ner och familjen Ricci stod på bar backe. För att 
kunna försörja sin familj i Italien flyttade Matteo till 
Karlstad för att söka ett arbete. Något som visade sig 
vara svårare än han trodde i staden med över hundra 
tusen invånare.

– Allt förändrades i och med att jag träffade Elsa, 
berättar Matteo. Vi var båda med Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademiens mentorskapsprogram för nytt 
grönt svenskt företagande, FörGro. Elsa ville som 
representant för en ny generation på gården tänka 
på framtiden och jag längtade efter att kunna arbeta 
med jordbruksprodukter igen, fortsätter han.

Karlstads mirakelmaskin producerar 
gröna företag på löpande band

Gr up p 1  – C aro l ina  B erg  Ru s t as ,  C ar in  B o lan d er  o c h  J o hn Lö öf  Gre en

Elsa Pettersson tog över sina föräldrars gård med 
bovete, quinoa och linser i Berg utanför Karlstad 
2043, samma år som Matteo kom till Sverige. Då 
stod de inför nya utmaningar: staten krävde att de 
skulle anlägga en våtmark på sin lantbruksfastighet 
eftersom de allt kraftigare regnen gjort traditionell 
dikning ohållbar ur översvämningssynpunkt.

När Elsa först mottog ett myndighetsbeslut, om 
att hon måste anordna en våtmark att dränera åkern 
till, kändes det tungt – det är inte gratis. Men efter 
någon vecka när hon var ute och tittade på en gran-
plantering insåg hon att det var gammal betesmark 
som ligger ganska lågt på fastigheten.

Det var då Elsa fick en galen idé: ”Tänk om våt-
marken går att använda till något mer än bara som 
buffertzon till vatten från åkern? Som betesmark? 
Som betesmark för vattenbufflar?!” Närheten till 
åkern borde göra att granplanteringen kunde fung-
era som våtmark. 

Några månader senare var planteringen slut-
avverkad och vinsten kunde Elsa använda för att 
konvertera området till våtmark och låta överskotts-
vatten från åkern sakta sjunka in där istället för att 
spolas mer eller mindre direkt ut i Klarälven.

– Vi började med bete trots att vi inte hade möj-
lighet att låna till ett mejeri efter våtmarksanlägg-
ningen. Mjölken tjänade vi knappt pengar på men 

Vad har egentligen buffelmjölk, textilfibrer och uthyrningsgrisar gemensamt? Jo, 
de samsas alla i Karlstads gröna kluster, som blåst liv i såväl stad som landsbygd. 
Här berättar vi tre historier om hur det gröna klustret i Karlstad förändrat villkoren 
inom både miljö och ekonomi för regionen.

– Den svenska buffelmjölken gav mig ett nytt liv
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Vattenbufflar gav Matteo möjligheter till ett nytt liv. Foto: Wald1siedel via Wikimedia Commons.

köttet gav i alla fall en mindre inkomst, berättar 
Elsa.

Det är här Matteo kommer in i bilden. Han le-
tade efter ett nytt sätt att försörja sig på något inom 
jordbrukssektorn. Som relativt ny svensk utan för-
ankring på landsbygden hade han svårt att hitta rätt. 
Genom en tillfällighet fick han tips om att KSLA 
anordnade ett mentorsprogram för folk som var in-
tresserade av nya företagsidéer inom den gröna sek-
torn. Eftersom han fortfarande var arbetslös hade 
han inget att förlora.

Idag, sju år senare, driver Matteo ett framgångs-
rikt mejeri med mjölkprodukter från såväl vatten-
bufflar som kor. Samarbetet mellan Matteo och Elsa 
möjliggjordes inte bara av satsningen på mötesplat-
ser, utan också av det kluster av företagare inom 

de gröna näringarna som bildats i Karlstadtrakten. 
Det i kombination med den nya förordningen, som 
reglerar import av i Sverige producerbara livsmedel, 
har skapat en helt ny lönsamhet i svenskt jordbruk. 
Karlstads gröna kluster har därför kunnat avsätta 
medel för investeringar i nya, gröna företag i regio-
nen. Något som kom väl till hands när Matteo be-
hövde kapital för att starta sin verksamhet. 

Trots motgångar kan Matteo ändå se fördelar 
med branden hemma i Italien. 

– Utan den hade jag ju aldrig kommit hit, säger 
Matteo med dubbla känslor. I Toscana har vi inte 
samma företagskultur inom jordbruket. Man är i 
regel mer isolerad från andra. Det gröna klustret i 
Karlstad har gjort hela skillnaden.
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Kolfibern används bland annat som komponent i 
isoleringsmaterial och konstruktionsmaterial i for-
donstillverkning.

– Skogsindustrins utveckling de senaste åren är 
inget annat än en solskenshistoria, kommenterar 
Rudolfsson. För 35 år sedan sökte man febrilt efter 
nya produkter att ersätta delar av papperstillverk-
ningen med och tack vare ett nära samarbete mel-
lan forskning och näringsliv kunde en industri för 
kolfiberbaserade produkter utvecklas.

Hon nämner att utvecklingen drivits framåt av 
de politiska beslut som togs på 2020-talet:

– Tidigare sträckte sig forskningsprojekten över 
en ganska kort tidsperiod om några få år och säl-
lan blandades forskare från olika discipliner i sam-
ma forskningsprojekt. I och med förändringen på 

Det gröna klustret i Karlstad består av både små och 
stora företag inom den gröna sektorn. Ett av de stör-
re företagen är Wermlandsfibrer AB, som utvinner 
textil- och kolfiber från den värmländska skogen. 
Textilfibrerna framställs av cellulosa och förädlas 
sedan av nordiska företag. Fibrerna exporteras se-
dan världen över i form av klädesplagg och textilier 
signerade Filippa K, H&M och IKEA m. fl. 

– Det känns som en seger för svensk textilindu-
stri att kläder sprungna ur det nordiska modeundret 
nu görs av nordisk textilråvara. Det gör att man all-
tid kan bära med sig den svenska naturen, kommen-
terar Isabella Rudolfsson, VD på Wermlandsfibrer 
AB.

För att ta vara på råvarans hela potential till-
verkas förutom textilfibrer även kolfiber av lignin. 

Genom ny teknik skapas nya textilfibrer där fiber från skogsråvara blandas in. Foto: Högskolan i Borås/Anna Sigge. 

– Det känns bra att alltid kunna bära med sig den svenska 
naturen
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hänsyn tagen till de naturvärden som finns. Dels 
högproducerande skog med syfte att förse massa-
industrin med snabbväxande råvara. 

– Att få en förståelse för produktionen har varit 
en nyckelfråga för att kunna fortsätta bedriva vår 
verksamhet, fortsätter Rudolfsson. De stora protes-
terna från aktörer i samhället i början av 2000-talet 
lärde oss att vi måste vara först på bollen när det 
gäller beskrivning av vår verksamhet. Detta gjorde 
att skogsbruket tillsammans med aktörer från andra 
gröna näringar inrättade ett kunskapsprogram med 
syfte att skapa förståelse för och en dialog kring pro-
duktion och nyttjande av naturresurser. Idag, 20 år 
senare, plockar vi frukterna av kunskapsprogram-
met. Vi har en mer konstruktiv debatt kring hur vi 
ska nyttja våra naturresurser på ett hållbart sätt och 
idag lyckas vi även rekrytera personal med urban 
bakgrund till de gröna näringarna, i lika stor och 
ofta större utsträckning.

Skogen är en gigantisk resurs. Foto: Ylva Nordin.

2020-talet tillåts nu många aktörer samverka, från 
både forskning och näringsliv. Det har gjort att en 
större andel forskning tillämpas, men även skapat 
större finansieringsmöjligheter.

Karlstadsfabriken har som de flesta andra in-
dustrier ett slutet system, där restprodukter från 
tillverkningen tas tillvara i form av energi och upp-
värmning. Rening av vatten görs anaerobt i bas-
sänger, där man också passar på att ta hand om den 
biogas som produceras. Man har också ett lagrande 
solcellssystem, där kolfibrer från den egna tillverk-
ningen används som elektrodmaterial i batterier. På 
så vis är fabriken helt självförsörjande.

Råvaran kommer främst från privata skogsägare 
i Mellansverige. Skogslandskapet i regionen präg-
las av tre olika typer av skogsmark. Dels obrukad 
skog, där fokus ligger på arters bevarande, vårdande 
av naturvärden och skapande av goda rekreations-
möjligheter på behagligt avstånd ifrån staden. Dels  
skogsmark som brukas (huvuddelen), men med 
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En annan företagare som varit behjälpt av klustret är 
grisbonden Albin Andersson. Han minns den svåra 
tiden när det nya regelverket SvGri42 kring gris-
hållning började gälla för åtta år sedan.
– Jag tog över gården från mina föräldrar 2015. 
Redan då var grisbranschen på utdöende med ökade 
kostnader och minskade intäkter, främst på grund 
av det billiga importgrisköttet från övriga Europa.

På den tiden trodde ingen att svensk grisproduk-
tion hade någon framtid. Men gården var redan av-
skriven och anpassad till de då gällande reglerna så 
Albin valde att prova ett par år.

– Jag lade om till KRAV-ekologiskt ganska 
snabbt då jag såg att det var där marknaden fanns, 

– Numera tjänar vi pengar på uppvärmning, bränsle och el

berättar Albin och klappar en kontaktsökande sugga 
på halsen. För att undvika långa transporter valde 
jag att förlägga slakten till ett mobilt slakteri, fort-
sätter han.

Det som verkligen fick vinden att vända var ett 
investeringsbidrag för gårdsnära energiproduktion. 
En biogasanläggning har gjort att dieselkostnader, 
uppvärmning och el inte längre är något som kostar 
utan faktiskt genererar pengar till företaget.

– Det hade jag aldrig trott för 25 år sedan när jag 
fick elräkningar för februari som motsvarade en halv 
årslön, säger Albin uppenbart engagerad. Det känns 
faktiskt som att vi har en framtid inom branschen 
nu, avslutar han.

SvGri42

I efterdyningarna av griskrisen presenterades ett nytt kontrollprogram för grishållning år 2035. Programmet skulle 
börja gälla 2042 men på grund av de omfattande omställningskraven satte man sju års framförhållning.

SvGri42 i korthet:
• Avel med fokus på friska djur.
• Krav på utevistelse med möjlighet att böka minst 3 månader om året.
• Samarbetspeng för de som hyr ut sina grisar för bearbetning av jorden.
• All slakt sker i mobila slakterier.
• Varje sugga får producera maximalt 2 kullar per år.
• Slakterierna får endast använda skonsam bedövning.
• 20 % musselmjölinblandning i fodret är ett krav, i första hand genom samarbete med lokala vattenbrukare.

År 2050 finns det 93 anslutna SvGri42 gårdar. De som valde att inte gå med i SvGri42 har fått omställningsbidrag 
för att omskola och lägga om lokalerna för produktion av honung.

Det finns en framtid inom grisbranschen nu. Foto: Guido Gerding.
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Med bristande uppmärksamhet kan man lätt bli 
överraskad av den ljudlösa traktorn när den kör in på 
gårdsplanen hos Evert och Amina Sol. Paret driver 
en växtodlingsgård utanför Steninge, vid Hallands 
kust. Evert har precis tagit in bevattningsslangen 
från fältet med perenna oljeväxter. Oljefröna an-
vänds till produktion av biobränsle, ett av drivmed-
len till gårdens hybridtraktor som också går på el.

Som allt annat här på gården har oljeväxtpro-
duktionen flera funktioner och biprodukten efter 
oljepressningen säljs till närliggande gårdar som 
bedriver djurproduktion. I utbyte mot fodret betar 
grannarnas djur på de delar av Nyhagas marker som 
ligger under vall, vilket skapar frodiga marker.

Evert tar oss med ut till ett av de närliggande 
fälten. Han visar stolt alléerna av al och hassel och 
berättar hur träden och buskarna minskat den jord-
erosion som tidigare varit ett stort problem i trak-
ten. Kraftiga vindar och regn tillhör vardagen här på 
västkusten, men till följd av klimatförändringarna 
har de ökat ytterligare. Trädens och buskarnas löv-
verk stoppar både regn och vind vilket skyddar både 
jorden och grödan mellan alléerna. Trädens rötter 
håller också jorden på plats och de gör jorden bördi-
gare när de dör och bidrar med organiskt material.

Direktsådd hjälper också till att höja halten or-
ganiskt material då den saktar ned nedbrytningen. 

Vägen mot ett hållbart naturbruk

Gr up p 2  – Hans  Alvemar,  L innea  Ar r hén o c h  E ls a  L ag erq v is t

I växtföljden blandas ett- och flerårig stråsäd, ett- 
och fleråriga baljväxter, oljeväxter och örter samt 
vall. När en grödas odlingsperiod bryts odlas en 
mellangröda, som bidrar med organiskt material till 
marken. Rötterna bearbetar jorden och i vissa fall 
betas mellangrödornas bladverk av både kor och får.

Längs en av alléraden går en dam och plockar 
jordgubbar. Jordgubbarnas huvudfunktion är att 
verka som ett marktäckningslager i allén. De ser till 
att jorden inte exponeras för direkt solljus och vind, 
vilket minskar vattenavdunstningen. Deras blom-
mor lockar till sig insekter som ser till att reglera 
trycket från skadegörare. Att skörda jordgubbarna 
har dock varken Evert eller Amina tid med. Därför 
har de valt att ha självplock på denna gröda, som ses 
som något av en bonus.

Evert säger att de har få problem med skade-
görare i sin odling, något som de åstadkommit med 
flera olika metoder. Utöver en diversifierad växtföljd 
så bidrar alléerna, som innehåller flera olika växter, 
med biologisk mångfald och lockar till sig insekter 
varav vissa är naturliga fiender till skadegörare.

Evert tar upp en näve jord, sluter ögonen och 
luktar på den. Han säger att här, här bor och verkar 
gårdens viktigaste arbetskraft, markorganismerna. 
De ser till att växterna får sin näring och de hål-
ler skadegörare och sjukdomsalstrare i schack – och 

Många stora civilisationers uppgång och fall har haft starka kopplingar till livs-
medelsförsörjningen. Förmågan att bruka jorden har gjort att civilisationer växt sig 
stora och framgångsrika. Samtidigt har Mesopotamiens fall, franska revolutionen 
och konflikten i Syrien alla varit orsakade av brist på livsmedel.

Den mänskliga populationen har ökat stadigt, från att ha varit knappt hundra-
tusen för en halv miljon år sedan till att idag, år 2050, vara 9,6 miljarder. Enbart 
under de senaste 50 åren har befolkningen ökat med 2,4 miljarder. Det har gjort 
att under samma tidsperiod har vår livsmedelsproduktion varit av stor betydelse 
och många förändringar har skett.

Här ger vi en överblick över några av de förändringar som skett och en inblick 
i en modern gård.



UNIK Utmaning 15

miska förhållanden, mindre känslighet för priser 
på foder och gödselmarknad och att djurens inne-
boende beteenden kan nyttjas till att utföra tjänster. 
Utbytena grannarna emellan bidrar också till en god 
atmosfär i bygden. 

– Visst, vi har inte alltid samma åsikter och våra 
värderingar ser olika ut, men det är ju naturligt och 
något man får jobba med. Och de har blivit lite av 
en utökad familj, säger Amina.

Människan började bruka jorden för ca 10 000 
år sedan. Det senaste seklets intensiva jordbruk har 
lett till en snabb degradering av markens mullhalt 
och näringsinnehåll. Till följd av det har erosionen 
ökat och åkerarealen minskat, så pass problematiskt 
att FN utsåg år 2015 till ”Year of the Soil”. I sep-
tember 2015 antog FN:s medlemsländer även en 
hållbarhetsagenda och 17 globala mål. En allt mer 
uppenbar klimatkris, behovet att föda världens be-
folkning och ökad kunskap kring marken ledde till 
ett uppvaknande hos politiker som insåg vikten av 
förändring. Sverige var inte speciellt hårt drabbat 
och hade ett relativt bra utgångsläge. Dock krävdes 
förändring. 

Dagens naturbruk bygger på multifunktionalitet 
och kretslopp. Det skapar effektivt och stabilt ut-
nyttjande av gårdens och naturens resurser. Genom 

de stortrivs när jorden lämnas ostörd. Behovet av 
kemisk bekämpning är litet, vilket är positivt för 
ekonomin och för att bevara livet i marken bör an-
vändandet hållas på en låg nivå.

– Förr var lantbrukarna lite rädda för att låta 
naturen komma in och göra jobbet, säger Evert. 
Antingen praktiserade man direktsådd men var då 
”tvungen” att använda kemiska bekämpningsmedel. 
Eller, om man inte gjorde det, så plöjde man och 
harvade, båda metoderna med negativa konsekven-
ser för markens ekosystem.

Vi går bort till en av raderna med vall. Där har 
Amina precis släppt korna till en ny fålla med färskt 
gräs. Oftast är det kornas ägare, systrarna Eva och 
Lisen Falk i granngården, som står för förflyttning-
en av djuren. Men de är bortresta i några dagar och 
paret Sol sköter därför vissa djursysslor.

Amina berättar att de har flera samarbeten med 
grannar. Utöver korna som betar och gödslar val-
len så tar de ibland in grisar från en annan gård för 
att bryta fleråriga växters odlingsperioder när en ny 
gröda ska sås in. En granne integrerar även höns i 
rotationer på sin mark, vilket Amina tycker är en 
intressant idé men som det i dagsläget inte finns tid 
och pengar för att börja med på gården.

Fördelen med samarbete mellan gårdar är 
många. Bland annat skapar det mer stabila ekono-

Jordgubbar. Marktäckande konsumentbonus. Foto: David R. Tribble.
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att använda träd, fleråriga växter och minimal me-
kanisk bearbetning skapas och bibehålls markens 
bördighet. Det ger i sin tur förutsättningar för hög-
avkastande och stabila system. Dagens odlingssys-
tem bygger på platsspecifik anpassning, där grödor 
väljs efter markens egenskaper. 

För två år sedan, år 2048, trädde den stora lant-
bruks- och livsmedelsreformen i kraft. Den innebär 
att både jord- och skogsbruk verkar helt utan direkta 
subventioner. Till följd av det har priserna på jord- 
och skogsbrukets produkter ökat. För första gången  
sedan 1930-talet har lantbruket friställts från poli-
tiska interventioner i form av stöd och subventioner.

För 30 år sedan ändrades inriktningen för lant-
brukets ekonomiska stöd. Den nya linjen hade fokus 
på att möjliggöra utveckling och investeringar i mil-
jövänlig och produktionshöjande teknik för lantbru-
karna. På så sätt minskade avbetalningsplanerna och 
skuldsättningen hos lantbrukarna blev lägre.

– På min fars tid då handlade stöden om att er-
sätta lantbrukare för deras minskade produktion, 
men de nya stöden främjar investering i utveckling 
och effektivisering av produktionen. Idag står vi helt 
på egna ben med inkomster enbart från vår produk-
tion, säger Evert.

– Idag odlas ju mycket mat också inne i och om-
kring städerna, tillägger Amina. När människor 
odlar sin egen mat blir de mer medvetna och lägger 
också större vikt vid den mat de köper – och de kan 
lägga mer pengar på den.

För att nå dagens naturbruk har ny forskning och 
förändringar krävts. Inom Sveriges ramar och för-
utsättningar antogs att ökad användning av träd och 
fleråriga (perenna) växter, samt ett mer integrerat 
systemtänk med kretslopp, var vägen att gå. Detta 
krävde utveckling av kunskapen om fleråriga väx-
ter, hållbara djur och olika tekniska lösningar, och 
fortsatt forskning om klimatförändringar. Evert och 
Amina växlar mellan perenna och annuella grödor 
av olika slag, stråsäd, oljeväxter och örter.

De håller nere trycket från sjukdomsalstrande 
organismer och skadegörare genom att ha hög biodi-
versitet på landskapsnivå och att bryta den perenna 
grödans växtföljd efter fyra till fem år för att lämna 
plats åt en ny gröda. Perennt vete började odlas på 
gården för tio år sedan och för ett år sedan togs 
lungrot in som gröda.

De naturliga beteendena och processerna hos 
både djur och växter uppmärksammas och utnyttjas 

idag. Att man på Nyhaga gård tar in kor och ibland 
även grisar är ett tydligt exempel på detta. När man 
började integrera djuren mer i lantbruket var aveln 
tvungen att börja värdera inte bara hög produktion 
utan även djurens hållbarhet i olika miljöer.

Lantbrukstekniken som vi ser i dag skiljer sig 
från den teknik som utvecklades under 1900-talet 
och användes fram till början av 2000-talet. När 
lantbruket mekaniserades i början av 1900-talet ut-
vecklades redskap baserade på det jordbruk som då 
bedrevs. Många redskap förnyades och hängde med 
i nästan 100 år trots att jordbruket förändrades och 
drevs i mycket större skala.

Till följd av denna utveckling blev jordbrukets 
maskiner allt större. De tunga maskinerna ledde till 
utbredda problem med markpackning. Redan 1974 
visade svensk forskning att spannmålsskördarna 
kunde ökas med 6 procent om markpackning kunde 
undvikas, men det skulle dröja flera decennier innan 
detta problem löstes.

Den traditionella traktorns konstruktion utveck-
lades på 1930-talet och följde med till för ca 20 år 
sedan. Sedan dess har maskinutvecklingen fokuserat 
på att anpassa tekniken till de förutsättningar som 
råder på gården och i marken. Med fokus på väx-
ternas behov för att uppnå en god skörd brukas nu 
åkermarken i allt större utsträckning av två typer av 
maskiner, små redskapsbärande robotar och ”wide-
span”-traktorer. Wide-span-traktorn gör det möjligt 
att minska problem med markpackning, 90 procent 
av marken belastas inte och jorden behåller sin na-
turliga struktur. Det har lett till ett minskat behov 
av både kvävegödsling och energi. Det har hävdats 
att den största delen av den energi som används för 
etablering av jordbruksgrödor går åt till att reparera 
skador från tidigare fälttrafik.

– Koncepten med fasta körspår och alléer går väl 
ihop, påpekar Amina. Lägger man lite tid på desig-
nen så har man ett väl fungerande system.

Fortsatt utveckling av precisionsodlingsteknik 
gör det möjligt att styra insatsmedel mycket effektivt 
med hög upplösning. Insatsmedel används där de 
gör mest nytta. En banbrytande teknik som utveck-
lades för 15 år sedan gör det möjligt att artidentifiera 
ogräs med satellitbilder. Med dagens lätta redskaps-
bärande robotar appliceras rätt ogräsbekämpning 
baserat på en ogräskarta från satellitbilderna. Denna 
bekämpning kan både vara mekanisk och kemisk 
beroende på vad som är lämpligt.
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Teknikutvecklingen inom IT för lantbruket har 
även lett till att mer kvalificerad arbetskraft efterfrå-
gas på landsbygden. I år är första året då den tidigare 
starka urbaniseringstrenden som rått i Sverige för-
väntas stagnera.

Energiförsörjningen blev en svår nöt att knäcka 
då länderna som producerar fossila bränslen mins-
kade sin export. År 2015 togs initiativet för ett fos-
silfritt Sverige. Regeringen började då stötta aktörer 
som ville bli fossilfria. Som en effekt av detta starta-
des ett lantbrukarinitiativ för ett fossilfritt lantbruk. 
I detta ingick erfarenhetsutbyte och idéskapande 
kring framtida utveckling. Sol- och vindkraft an-
vändes samtidigt som förnybara bränslen (biobräns-
le) skapades. Teknikens utveckling, som eltrakto-
rerna på landet men även elbilarna i städerna, har 
gjort att energibehovet minskat kraftigt.

Wide-span-traktorn minimerar markpackning. Foto: Hans Alvemar.

Landsbygden ger många möjligheter att skapa 
förnyelsebar energi, bland annat genom alla de tak-
ytor som kan användas till solceller. Elproduktionen 
blev så pass god att det ledde till försäljningsmöj-
ligheter för de flesta lantbrukare. Problemet med 
att spara energi från gynnsamma tider under året 
till mindre produktiva perioder löstes bland annat 
genom att man började använda sig av vätgas och  
värmelagring i stengrund. 

Icke-effektivt tillvaratagande av slam från re-
ningsverken har länge inneburit stora näringsför-
luster inom jordbruket. Det har varit en både accep-
tansmässig och teknisk fråga att lösa. Rent praktiskt 
har slam länge använts som gödningsmedel, pro-
blemen har varit att frakta de stora kvantiteter det 
handlar om tillbaka till lantbruken.
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Idag separeras vätskan från organiskt material, 
fosfor och andra mineralämnen. Torrdelen transpor-
teras ut till lantbruket och vätskedelen används som 
näringssubstrat till stadsodlingar och aquaponics. 
Slam som anses för smutsigt för att sprida på åkrar 
förbränns så att ren fosfor utvinns ur askan och kan 
användas som gödningsmedel i pelleterad form.

En stor del av lantbrukets omställning har handlat 
om struktur- och attitydförändringar. Både lantbru-
kare och konsumenter har varit tvungna att omvär-
dera sitt förhållande till lantbruk. Konsumenternas 
förhållande till lantbruk har även gett upphov till 
diversitet i typer av gårdar – några tillgodoser det 
kvantitativa behovet av livsmedelsprodukter medan 
andra tillgodoser konsumenters önskan om nisch-
produkter och rekreation på landsbygden.

Damen i jordgubbslandet är en typisk konsument 
idag. Konsumenterna värderar ofta att få komma 
ut till ”sin” gård och se hur det de äter produceras. 
Jordgubbsplockningen har för Evert och Aminas 
gård blivit just det inslaget men det finns också 
gårdar som erbjuder andra former av delaktighet. I 
många kommuner har andelsgårdar blivit populära, 
konsumenterna köper in sig i en del av gården och 
får därigenom en procent av de producerade varorna. 

Det ordnas även dagar då konsumenter får vara del-
aktiga i arbetet och sammankomster då delägarna 
träffas och har trevligt och diskuterar gårdens öns-
kade utveckling. Öppenheten på gårdarna och kon-
sumenternas intresse för sin mat har lett till ökad 
förståelse parterna emellan.

Evert och Aminas gård är ett bra exempel på hur 
dagens lantbruk kombinerar kunskap om ekosys-
tem, växtbiologi och teknik till kreativa lösningar 
som skapar positiva synergieffekter. Ledorden är att 
jobba med naturen och utnyttja de resurser som går-
den och naturen erbjuder. Allt detta för att få ett mer 
stabilt naturbruk som ska kunna motstå förväntade 
och förhoppningsvis oväntade förändringar.

Är det något vi ska ta med oss från historien så 
är det att vår omvärld kommer att fortsätta föränd-
ras och att en ständig utvärdering och utveckling av 
lantbruken behövs. Hur ska sjukdomar hos växter 
och djur hanteras? Hur ska konflikter lösas i ett lant-
bruk som bygger mer och mer på samarbete? Har 
vi nått vår maximala utnyttjandegrad av resurser? 
Dessa frågor tyder på att det fortfarande finns ett 
stort behov av forskning och nya idéer.

Vätska utvunnen ur slam skickas till aquaponics som näringssubstrat. Foto: Bryghtknyght via Wikimedia Commons.
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Vi träffar Göte på hans gård, en gård han vägrar 
kalla sin egen.

– Den är ju ingenting utan sitt nätverk och sitt 
delägarskap, säger han.

Göte vände ett inifrån- och utperspektiv till ett 
utifrån- och inperspektiv.  Det hela började med att 
Götes föräldragård stod inför ett generationsskifte i 
mitten av 2010-talet. På gården fanns då ett 100-tal 
mjölkkor, ett nybyggt robotstall och en stor skuld. 
Arbetsbördan var enorm och lönsamheten i botten.

Idag sitter jag och intervjuar Göte i den stora och 
välkomnande mötessalen som blickar ut över gården 
och har svårt att föreställa mig den mörka bild som 
Göte beskriver. På väggarna hänger bevis på före-
tagets framgång, utmärkelser för dess kooperativa 
förmåga och det enorma nätverk som organisationen 
skapat. Göte och en grupp människor skapade, med 
egna idéer och ny teknologi, ett hållbart lantbruk 
som är resurseffektivt och utnyttjar ekosystemtjäns-
terna. 

Sociala innovationer
När Göte berättar om sitt företag är han noggrann 
med att poängtera att det är resultatet av ett stort 
nätverk av människor, gemensamma krafter och vil-
jan att inkludera nya kompetenser.

– Jag och min familj var i ett skede där vi egent-
ligen tänkte sälja gården eftersom vi inte såg nå-
gon framtid i mjölkbranschen.  Däremot såg jag en 
framtid i mänskliga samarbeten och gemensamma 
krafter. Dessa krafter fann jag inte i mina bransch-
kollegor, men i 15 nyanlända flyktingar från Syrien. 

Konflikter i världen var ett faktum under 
2010-talet och ett stort antal människor tvingades 

Hjälptes åt då, världsbäst nu

Gr up p 3  – Mag dalena  B er t i l s s on,  C aro l ine  J öngren  o c h  Anna Lun d el l

på flykt från sina hem, varav en del kom till Sverige. 
Göte anmälde sig som frivillig kontaktperson för 
nyanlända flyktingar och bjöd in till studiebesök på 
gården. Redan vid första besöket dök frågor upp, 
som till exempel var den mjölk hamnar som inte 
blir konsumerad? Såldes all den mjölk som gården 
producerade och producerade gården varor som kon-
sumenterna efterfrågade? Utnyttjades alla resurser 
optimalt på gården? Var produktionen ekonomisk? 
Göte tyckte att frågorna var relevanta och såg en 
självklarhet i att ha en produktion som konsumenten 
efterfrågar:

– Jag vill producera produkter som kommer till 
nytta med minimalt resursslöseri. 

Göte involverade de nyanlända i produktionen, 
samtidigt som de lärde sig språket och integrerades i 
det svenska samhället. Många besatt en kunskap som 
var viktig att ta till vara och medarbetarna fick an-
svarsområden som matchade deras kompetens. Det 
gav gården ett kunskapslyft då de nyanlända syrier-
na bidrog med kompetens och nya idéer inom före-
tagsutvecklingen genom bättre marknadsföring och 
effektivisering av mjölkproduktionen, växtodlingen 
och förädlingen av råvaror. Avfallshanteringen för-
bättrades och restprodukter utnyttjades för att få 
ett bättre andrahandsvärde. I deras hemland hade 
många livsmedelsprodukter och insatsvaror blivit en 
bristvara och de var därför ytterst medvetna om att 
allt borde tas till vara och användas. 

Tillsammans gjorde man en ”möjlighetsanalys” 
i företaget, för att lokalisera och minimera brister 
i produktionskedjan som orsakade stora kostnader 
och ineffektivitet. Restprodukter från primärpro-
duktionen kunde de sälja vidare till samarbetspart-
ners.

Från en mjölkgård på ruinens brant till ett banbrytande företag med toppresurs-
utnyttjande. Följ med och träffa Göte, som blev det nya lantbrukets sociala geni. 
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– Vi hade exempelvis mycket mjölk som inte 
gick att sälja på grund av mejeriets krav. Mjölk som 
egentligen var fullt användbar i andra livsmedels-
produkter. Vi kunde nu sälja mjölken till andra livs-
medelsförädlare, som till exempel olika bagerier.

Ett tydligt mål för företaget blev att producera 
produkter och livsmedel som konsumenterna ef-
terfrågade. Man gick mer och mer ifrån bulkpro-
duktion som inte var lönsam. Efter en satsning på 
marknadsundersökning visste företaget bättre vad 
konsumenterna efterfrågade och man kunde anpassa 
produktionen. Lönsamheten ökade genom samar-
beten med andra aktörer som köpte restprodukterna. 
Inget spill, inget avfall. Ett cirkulärt system var ska-
pat.

– När vi fått en klar bild av vår kundgrupp och 
vilka produkter som efterfrågades så utvecklades 
företaget med stormsteg. Vi började gå med vinst 
och jag kunde gå ifrån att driva ett enbart socialt 
företag till att avlöna mina medarbetare. Vi blev ett 
fantastiskt team. 

Reformer för hållbarhet i samhället
Detta var också startskottet för att förändra och ut-
veckla produktionen på gården till en HPS-orga-
nisation – hållbart produktionssystem, eller som 
Göte gärna säger, ”Hållbart På Sikt”. De var pion-
järer bland HPS-certifierade företag.

Som tur var blåste förändringarnas vind i sam-
hället under mitten av 2010-talet. Politiska och 
medborgerliga initiativ började förändra samhället 
från det tillväxtfokuserade till det holistiska och cir-
kulära. Hållbarhet var det som främst skulle prio-
riteras i alla företags planeringsprocesser, vilket så 
småningom också blev lagstadgat. Detta tvingade 
företag att förändra sin produktion till cirkulära och 
ansvarstagande system.

Samhället lade grunden för en hållbarhetssyn 
bland befolkningen genom att förändra grundskole- 
utbildningen. Götes dotter som växte upp under 

2010-talet var ett av de första barnen att i skolan få 
hållbarhetsfokus genom hela sin utbildning. Något 
som vi idag tar för givet.

– Jag önskar att jag hade fått samma hållbarhets-
utbildning i skolan, men jag och mitt företag var 
ändå del av utvecklingen och det var häftigt, säger 
Göte.

Nya innovationer
Genererad kunskap i konsumtionsledet påverkade 
produktionen i hållbar riktning genom ökad ef-
terfrågan på HPS-produkter. Ett bredare sam- 
arbete mellan forskare och experter inom lantbruks- 
näringen påskyndade utvecklingen av nya innova-
tioner som Göte och hans team nyttjade. I Europa 
var motståndet mot GMO stort under lång tid, men 
med ökad förståelse för genetisk teknik inom sam-
hället och med politiska reformer kunde GM-växter 
tas in på marknaden.

De annuella spannmålen utvecklades till pe-
renna grödor vilket minskade jorderosionen och nä-
ringsläckaget. Det ledde också till ökad kolinlagring 
i marken, vilket visade sig i ökande mullhalt och 
luckrare matjord. Gentekniken bidrog också till att 
resistensgener mot olika växtskadegörare togs fram, 
vilket minskade användningen av växtskyddsmedel. 
Odlingssystemen förändrades genom användande 
av fler fånggrödor vid odlingen av annuella spann-
mål och samodling med grödor som hade ”push-
and-pull”-verkan på skadegörare. 

Djuren kunde börja beta ute under större delen 
av året nu när hårda vintrar blivit sällsynta – medel-
temperaturen hade höjts till följd av den ökade CO2-
halten i atmosfären. Djuren betade främst natur-
betesmarker och bidrog därmed till den biologiska 
mångfalden. Utökad sådd av förädlad soja, som nu 
kunde odlas även på våra nordliga breddgrader, 
gjorde att Göte kunde slopa importen av protein-
foder till mjölkkorna. Dessutom odlades mer vege-
tabilier till humankonsumtion på Götes åkermarker 
då vegetarisk kost efterfrågades i större grad.

Villkor för ett hållbart produktionssystem – HPS

• Göra en analys över vilka vägar produkten och eventuella restprodukter kommer ta.
• Se till att dessa vägar leder till ett användningsområde och en nytta. 
• Inte använda ändliga resurser eller förorenande insatsmedel.
• Kretsloppet av näringsämnen ska vara slutet.



UNIK Utmaning 21

En del av mjölkstallet kunde också byggas om till 
fördel för räkodling. Räkfodret består av proteingrö-
dor som inte duger till humankonsumtion. Vidare 
byggdes en biogasproduktion upp på gården, där or-
ganiska restprodukter från produktionen kan rötas 
och näringen återföras till åkern i form av biogöd-
sel. Det är trots allt tvunget att ta in viss del kväve- 
mineralgödsel, men tillverkningen är idag baserad 
på förnyelsebara energikällor som bland annat bio-
gas. Fosfortillförseln är främst baserad på återföring 
av pyroliserat rötslam där förbränningen bildar bio-
kol, fosforn kan återföras i form av aska och tung-
metaller elimineras i och med behandling av röken.  

Dagens matotek, som finns i varje svensk kom-
mun, har även de sitt ursprung i denna tidsperiod 
när Göte var mitt i utvecklingen av sin produktion. 
Med inspiration från biblioteken skapades matote-
ken. Här säljs livsmedelsvaror från producent direkt 
till konsument, utan mellanhänder som tidigare var 
vanligt. Utbudet styrs inte av vinstintressen utan av 
vad konsumenter vill handla och vad producenten 
kan erbjuda. Det var här konsumenternas delägan-
de och samarbetet mellan producent och matoteken 
grundlades. Götes företag blev samägt med konsu-
menter som var villiga att investera i gårdens pro-
duktion och få del av livsmedelsprodukterna.

Framtiden
Vi ser idag hur de hållbara- och cirkulära naturbru-
ken, där avfall är resurser och alla restprodukter har 
en given väg att gå, har blivit otroligt framgångs-
rika. Det är inte bara i Götes fall vi har sett denna 
utveckling sedan 2010-talet – utvecklingen är ett 
faktum i hela världen. Grunden är ett kunskapslyft 
som sått innovativa frön och utvecklat det hållbara 
naturbruket. 

Dock stötte många naturbrukare på problem med 
regelverk och lagar som inte främjade deras hållbara 
initiativ. Nu och framöver kommer lagarna att vara 
mer flexibla och implementeras för att anpassas till 
den föränderliga men hållbara världen. För en före-
tagare kommer det att bli enklare att utveckla sin idé 
och att sälja sin produkt till dem som vill köpa den.

Skapandet av ett hållbart naturbruk på sikt har 
mättat fler munnar än vi någonsin trodde var möjligt 
och har minskat försörjningsproblemen i världen. 
När människor blir inkluderade och deras kompe-
tens används i gemensamma förbättringsprocesser 
bildas dessutom ett stabilare samhälle. Samhället för 
evigheten. 

Sojaodlingen har gjort det möjligt att sluta importera proteinfoder. Foto: Mykola Swarnyk via Wikimedia Commons.
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Denna dystopiska inställning till vår planet och vår 
framtid måste ses som en reaktion på den utmaning 
som målades upp på den tiden, där 9,7 miljarder 
människor skulle försörjas med mat och rent vatten.1 
Hur gick vi från idéer om undergång och planetbyte 
till den framtid vi har idag?

Idag har vi ett hållbart naturbruk där vi värde-
sätter våra resurser. Det kan ses som en självklarhet, 
men det har inte alltid varit så. Under de senaste 35 
åren har vi förändrat vårt naturbruk så att vi för-
valtar snarare än förbrukar våra naturresurser. Det 
har funnits många viktiga steg för att nå dit vi är 
idag och kanske är den viktigaste delen samhällets 
förändring.

Till skillnad från det samhälle som fanns i början 
av 1900-talet, baseras vår samhällsstruktur på ett 
cirkulärt synsätt. Detta avser inte bara biologiska 
system, utan även användningen av material, värde-
ringen av dem, ekonomiska kalkyler, fördelningen 
av risker och sättet att ta ansvar. Från naturresurs-
utnyttjande har vi gått till naturresursförvaltande, där 
vi har förmågan att skapa flera olika typer av värden.

En förutsättning för att detta samhällssystem 
ska fungera är ett långsiktigt perspektiv som vär-
derar långsiktiga effekter. Genom systemperspek-
tiv, riskfördelning, samarbete och ansvarstagande 

Den cirkulära revolutionen
Gr up p 4  – Fr ida  Edman,  F r ida  Magnu s s on o c h  Mik ae la  N i ls s on

värderar dagens samhälle fler och andra faktorer än 
tidigare. Tack vare det finns idag framgångsrika af-
färsidéer med koncept som har förmågan att skydda 
och bevara naturresurser, samtidigt som de skapar 
ekonomiska, sociala och estetiska värden. 

Detta leder in till nästa förutsättning som är 
en del av det cirkulära samhället; en hållbar multi-
användning av naturresurser. Ett exempel är livs-
medelsproduktion, som inte bara skapar en typ av 
energikälla utan flera olika typer av råvaru- och/eller 
energikällor, tillsammans med ekosystemtjänster. 
Hade dina föräldrar kunnat ana att skogsbruk kom-
binerat med livsmedelsproduktion på marknivå, 
tillsammans med odling av proteinrika svampar i 
trädkronorna, var en av lösningarna för att försörja 
världens befolkning med föda, energikällor och 
konstruktionsmaterial? Förmodligen inte, även om 
det låter väldigt märkligt.

Precis som för 35 år sedan ser vi idag biologisk 
mångfald som ett grundläggande villkor för en håll-
bar naturresursförvaltning. Skillnaden är att vi idag 
har fastställt och tillämpar detta synsätt. Ytterligare 
en förutsättning för dagens hållbara naturresursför-
valtning är att vi har mosaiklandskap med en va-
riation av biotoper, som bidrar till biologisk mång-
fald. Dessa mosaiklandskap tillför också en estetisk 

Vi gjorde det! Vi lyckades lösa det omöjliga.
Och lösningen var en cirkel.

År 2015 sade man att det var omöjligt att föda jordens befolkning på de produk-
tionssystem som fanns. Detta dystra och ibland nästan hopplösa tillstånd speg-
lades inom populärkulturen vid den tiden, genom en strid ström av filmer. Dessa 
kunde handla om allt från jordens undergång till att befolka andra planeter för att 
det mänskliga släktet skulle överleva, som till exempel de då populära filmerna 
Armageddon, Day after tomorrow och Interstellar.
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dimension av naturresursförvaltningen. Allt detta 
bygger på cirkulariteten i vårt samhälle och hur vi 
lever; i produktionssystem byggda på hållbara krets-
lopp.

Värderingar

Riskfördelning

Cirkularitet

Resurs-
effektivitet

Politik

Samarbete

Individens 
ansvar

Långsiktighet

Biologisk 
mångfald

De grundläggande villkoren
Vilka grundläggande villkor finns då idag, 
år 2050, som en förutsättning för hållbart 
naturbruk och hållbar naturresursförvalt-
ning? Låt oss gå igenom dem för att sedan 
förklara hur samhället har utvecklats för 
att möjliggöra dagens förutsättningar.

Cirkularitet. Det primära i ett cirkulärt 
system är att man inte ska behöva tillföra 
något. Produktionssystemen är uppbygg-
da som kretslopp, där resursflödet cirku-
lerar och återkommer till ursprunget. En 
del i produktionskedjan får inte ske på 
bekostnad av något annat, systemet måste 
vara i balans.2

Biologisk mångfald. Biologisk mångfald 
behövs för att få ekosystem att fungera, 
vilka i sin tur är nödvändiga för vår exi-
stens.3

Långsiktighet. Genom en tidshorisont som sträcker 
sig över decennier eller hundratals år, så väger indi-
vider, företag och hela samhället in fler värden vid 
utformning och tillämpning av produktionssystem. 
Tack vare detta värderas och inkluderas faktorer som 
ekosystemeffekter i våra ekonomiska kalkyler.

Riskfördelning. Ekonomiska, ekologiska och socia-
la risker fördelas på fler i samhället. Genom att ut-
jämna risker som finns i hållbara produktionssystem 
har det varit möjligt att skapa och utöka marknaden 
för hållbart naturbruk. Riskfördelning är nödvändig 
för hållbara samarbeten. Ett exempel är att bedriva 
naturbruk med metoder som motverkar jordero- 
sion och återställer degraderade jord- och skogsbruk, 
vilket i sin tur höjer produktiviteten hos befintliga 
resurser och återskapar jord- och skogsbruksmark.4

Värderingar. Vår förmåga att värdera sociala och 
ekologiska egenskaper i varor och tjänster har för-
ändrat efterfrågan i samhället. Genom att inklu-

dera faktorer som långsiktighet och systemeffekter 
i den ekonomiska värderingen av till exempel varor 
och tjänster, finns en betalningsvilja och marknad 
för exempelvis hållbart producerade livsmedel el-
ler trävaror. Det ger ekonomiska incitament för att 
få företag att utveckla hållbara produktionssystem. 
Ekonomiska incitament ger faktiska investeringar i 
utveckling av ny teknik och produktionssystem.5

Samarbete. En nödvändig förutsättning för sys-
temperspektiv och för att nå cirkulära lösningar. 
Även en förutsättning för vårt cirkulära samhälle – 
vi måste samarbeta för att åstadkomma ett cirkulärt 
flöde.6

Individens ansvar. Du har makt genom de val du 
gör. En efterfrågan på hållbart producerade varor 
och tjänster bidrar till lönsamhet i ett hållbart na-
turbruk. Idag är vårt ansvar i samhällets ekosystem 
lika självklart som att andas.

De nio grundläggande villkoren för ett hållbart naturbruk.
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Politik. För att få en önskad utveckling krävs ett 
tydligt ledarskap, som definierar tydliga ramar, ko-
ordinerar samarbete och skapar incitament.

Resurseffektivitet. Att använda så lite resurser som 
möjligt med maximal output, samt att använda så 
lite resurser som möjligt på så många olika sätt som 
möjligt. Resurseffektivitet är den sammanvägda ef-
fektiviteten av ett produktionssystem, vilket tillåter 
att vissa faktorer i ett system faktiskt får vara mind-
re effektiva7, 8 för att ge en större total effektivitet. 
Som ett exempel; skogsbruket bidrar inte bara med 
en råvara som ger oss material eller en energikälla, 
utan också livsmedel och ekosystemtjänster. Tack 
vare detta har vi idag fler småskaliga och lokala sys-
tem9 där effektiviteten i samarbete, ekosystemtjäns-
ter, produktkvalitet och återföring av näringsämnen 
kompenserar en avsaknad av stordriftsfördelar. 

Förändringar för att nå villkoren
Dessa villkor är självklara för oss, men så har det 
inte alltid varit. Vad har egentligen skett i samhället, 
som lett till dessa villkor?

Den cirkulära revolutionens genomslag kom 
under 2020-talet. Individers inställning till de då 
vanligt förekommande produktionssystemen för-
ändrades och systemen ifrågasattes. Ofta var det till 
följd av kritiska situationer, som ökad antibiotika-
resistens, extrema klimatförändringar eller flykting- 
katastrofer. Människors rädsla för resistenta bakte-
rier gjorde att medvetenheten om animalieproduk-
tionen ökade och den konventionella produktionen 
ifrågasattes. Istället ökade efterfrågan på livsmedel 
från extensiva produktionssätt i ett cirkulärt system, 
från marker som även gav biomassa. Förekomsten av 
multiproduktion ökade explosionsartat.

I och med att produktionssystemen frångick 
stora monokulturer blev kvantiteterna av en och 
samma gröda mindre på de specifika produktions-
platserna. Till följd av detta fick man ett lägre svinn 
i grossist- och affärsled, eftersom varor producera-
des mer kontinuerligt och lokalt. Ytterligare en följd 
var ökad uthållighet mot olika sorters risker, då flera 
olika sorters livsmedel och produkter producerades. 
Avstånden mellan stad och land minskade eftersom 
landskapet blev mer varierat och delar av livsme-
delsproduktionen förflyttades närmare storstads-
områden. 

I samhället ökade också medvetenheten om 
hur och var våra livsmedel producerades och vilken 
påverkan de hade på vår omgivning. Matsvinnet 
minskade genom att ratad mat gick från att vara 
en rest till att bli en resurs. Efterfrågan på svenska, 
proteinrika livsmedel, både animaliska och vegeta-
biliska, ökade. Det styrde naturbrukets utveckling 
till att öka produktionen av vegetabiliskt protein. 
Växtförädling av bland annat rödklöver samt andra 
vegetabiliska proteinkällor blev fokus för forskning-
en under 2020-talet. För att effektivisera använd-
ningen av produktionsenheterna blev analyser av de 
specifika egenskaperna hos utsädet viktiga redskap 
i naturbruket. Ett exempel var att analysera grobar-
heten hos rödklöverfröer, som även finns i dagens 
moderna växtproduktion. Fröer med låg grobarhet 
används främst till humankonsumtion, medan fröer 
med hög grobarhet används som utsäde.

Under förändringen i samhället blev förtroende 
en nyckelfaktor till framgång. Förvaltning av konsu-
menternas förtroende vävdes in i ekonomiska kalky-
ler och sågs som en ändlig resurs. Anledningen till 
att detta värderades så högt var tidigare skandaler 
där samhällets förtroende för företag och verksam-
heter skadats och som resulterade i stora ekonomiska 
förluster. Dessa lärdomar vävdes in i ekonomiska 
kalkyler och förtroende börjades förvaltas på samma 
varsamma sätt som andra ändliga resurser. 

Rödklöver i forskningsfokus. Foto: Randi Hausken via Wikimedia Commons.
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Ekologisk  och social hållbarhet har blivit ett område med utrymme för innovationer.  Foto: Aleksandra Erm via Wikimedia Commons.

En viktig del för att ställa om till ett cirkulärt 
samhälle var de kraftiga politiska incitament som 
kom under slutet av 2020-talet. Statens offentliga 
utredningar [SOU 2028:13] låg till grund för de nya 
författningarna som visade att det primära syftet i 
naturbruket bör vara att förvalta, istället för att för-
bruka, de globala ekosystemen och naturresurserna. 
För att kunna uppnå detta krävdes bland annat stora 
satsningar på FoU inom grön teknik, omställning 
till en cirkulär ekonomi i näringslivet, ökad multi-
användning av ekosystem, tillämpad cirkularitet i 
hela livsmedelskedjan och kunskapsspridning om 
cirkulära koncept.

Utredningen mötte stor kritik till en början, 
framför allt gällande multianvändning av ekosys-
tem. Många skeptiker förlitade sig på att endast de 
tekniska lösningarna skulle vara vägen till en cirku-
lär framtid och trodde inte att det fanns nog med 
tekniska lösningar. I själva verket var det mycket 
enklare. 

Parallellt med [SOU 2028:13] som visade på be-
hovet av en cirkulär ekonomi, började även en för-
ändring av tankesättet att ske hos producenter och 
konsumenter. Företag började se utvecklingsmöjlig-
heter i affärsidéer som grundades på att bevara och 
skydda naturresurser.10 Genom att skapa värdeked-
jor som inte bara gav ekonomiskt värde utan även 
bevarade naturresurser och bidrog till social hållbar-
het, öppnades en möjlighet att skapa produkter och 
tjänster med en ny typ av unika attribut. Ekologisk 
och social hållbarhet för företag gick helt enkelt 
från att vara ett verktyg för att försöka skapa en viss 
image, till att ses som ett område med utrymme för 
nya, affärskapande innovationer.

Utöver unika attribut byggde vissa affärsidéer 
dessutom på att ju större sociala och ekologiska vär-
den de kunde skapa genom produktionsprocesserna, 
själva varan eller tjänsten, desto större resursbas och 
kundgrupp kunde företagen skapa. Kortare värde-
kedjor, med ökad kunskap och informationsutbyte 
längs med hela kedjan från producent till konsu-
ment, blev en ny typ av kvalité. En värdebaserad 
affärsidé kunde ligga i själva utformningen av värde-
kedjan; som en rättvisare fördelning av inkomsterna 
baserade på naturresurser och inköpsprocesser som 
gynnade ett hållbart markutnyttjande. Vissa företag 
började även själva att bearbeta marknader för att 
skapa efterfrågan på hållbart producerade varor och 
tjänster.11

Samtidigt började människor att ifrågasätta den 
gamla sortens produktionssystem, där det fanns 
lönsamhet i exploatering av naturresurser. Vad som 
sågs som viktigt och viljan att betala för detta bör-
jade långsamt att förändras. Den dåvarande slit- och 
slängkonsumtionen förändrades till dagens medvet-
na cirkulärkonsumtion. En allt starkare efterfrågan 
på hållbart producerade varor och tjänster ökade i 
sin tur företagens benägenhet att ställa om till en 
cirkulär produktion. Den förändrade konsumtio-
nen och förändrade efterfrågan blev ett starkt eko-
nomiskt incitament för att få företag att utveckla 
hållbara produktionssystem. De ekonomiska incita-
menten gav i sin tur faktiska investeringar i utveck-
ling av ny teknik och produktionssystem.5 Plötsligt 
fanns en stark ekonomisk drivkraft till att utveckla 
den bioteknik som är helt nödvändig för oss idag 
och som möjliggjort en ökad produktivitet, men i 
ett hållbart system. 
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Omställningen till gröna drivme-
del hade länge varit på agendan, men 
utan konkreta incitament var detta 
en del som inte värderades högt hos 
skogs- och lantbrukarna. Efter den 
gröna omställningen ökade svensk 
konkurrenskraft på den globala mark-
naden, då kostnaderna för drivmedel 
sjönk och efterfrågan på hållbart 
producerade livsmedel ökade. Detta 
visade sig senare vara räddningen för 
svenskt naturbruk, som under flera 
decennier haft ett sjunkande antal 
naturbruksföretag.

Ett stort framsteg var incitament som krävde att 
företag i hela livsmedelskedjan samarbetade. Ett ex-
empel på varför incitament behövdes var det stora 
svinn av livsmedel som fanns i samtliga delar av livs-
medelskedjan. Eftersom det vid tillfället var lönsamt 
att lämna livsmedel av sämre kvalité på åkrarna i 
stället för att ta vara på det i andra produktions-
delar, försummades otroligt stora volymer resurser. 
För att maximera användandet av varje produktions-
enhet togs det fram bestämmelser för registrering av 
näringsflödet i naturbrukskedjan. Bestämmelserna 
gällde i hela EU och trädde i kraft den 1 januari 
2034.

Ett annat system för djurregistrering fanns, med 
syfte att spåra nötköttets ursprung.12 Detta kom 
att utvecklas till att omfatta samtliga animaliska 
livsmedel. I och med att detta system redan fanns 
underlättades arbetet med att ta fram registrerings-
systemet av näringsflöden.  

Rent tekniskt har ett flertal viktiga framsteg 
skett, som skapat förutsättningar för de idag nöd-
vändiga villkoren för ett hållbart naturbruk. Till 
skillnad från i början av 2000-talet kan vi idag rena 
avloppsvatten från läkemedelsrester genom biotek-
nik. Teknik för att absorbera växthusgaser möjliggör 
produktionssystem med idisslande djur, som i sin tur 
kan hållas på tidigare outnyttjade marker i till exem-
pel norra Sverige. Ljusceller, tidigare kallade solcel-
ler, är idag oerhört mycket mer effektiva än för 35 år 
sedan och kan framställas med mycket lite resurser.

Vi har dessutom idag biologiska system för att 
samla upp tungmetaller och andra dioxiner, som 
släpptes ut under konsumtionssamhället på 1900- 
och tidiga 2000-talet. Ett stort biotekniskt ge-
nombrott skedde år 2033, då agroforskaren Linda 
Bergman lyckades finna en lösning till att producera 
svamp i trädens kronor samtidigt som kolinlagring 
sker såväl i mark som i träd. Informationsteknik 
kunde kapa avståndet mellan producent och konsu-
ment, vilket ökade samarbetet och riskfördelningen 
i samhället. Detta bland annat genom att konsu-
menter och producenter lättare kunde ha direkt och 
personlig kontakt med hjälp av digitala kommuni-
kationskanaler.

Tack vare förändrad användning av informa-
tionsteknik och en förändrad efterfrågan, är det 
idag också väldigt enkelt att få tillgång till informa-

Starka ekonomiska drivkrafter har lett ny bioteknik som  möjlig-
gör ökad produktivitet i ett hållbart system. Produktion av 

svamp i trädkronor. Ill: Amanda Ravandoni.
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tion om hela värdekedjan inklusive produktionssätt. 
Ökad kunskap och ökade kommunikationsmöjlig-
heter direkt med ursprungsproducenten, oavsett om 
det är din grannboende eller en producent i ett annat 
land, har i sin tur lett till ett ökat samarbete och 
riskfördelning, vilket i sin tur har hjälpt oss att skapa 
de cirkulära systemen.

Rethink. Reuse. Recircle.
Och nu, tillbaka till framtiden, som med andra ord 
är idag. Idag ser vi andra filmer om andra världar, 
visioner och verkligheter. För vi behövde inte en an-

nan planet, det vi behövde var att se alla de värden 
som hela tiden finns runt omkring oss. Vår planet 
är otrolig, och det vi inser idag är att ingenting är 
värdelöst. Det som kom att kallas den cirkulära re-
volutionen symboliserar detta. Vi lyckades möta den 
stora utmaningen med ett hållbart naturresursför-
valtande som samtidigt tillgodoser alla de grundläg-
gande behoven för världens befolkning.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det 
delvis är teknikutvecklingen som räddat oss, men 
framför allt samhällets förändrade synsätt på pro-
duktionssätt och våra levnadsvanor. Tillsammans är 
vi den cirkulära revolutionen!
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Casetävlingen är en pedagogisk modell för 
att lösa problem på kort tid i grupper

sammansatta på så sätt att gruppmedlem-
marnas kunskaper kompletterar varandra.

Den 23–25 oktober 2015 samlades tolv
förväntansfulla unga akademiker

och praktiker hos Kungl. Skogs-
och Lantbruksakademien, KSLA,
för att delta i första upplagan av

casetävlingen UNIK Utmaning.

Det handlade om att lyfta blicken
och finna vägen till det hållbara naturbruket 
år 2050. En tuff utmaning som de fyra lagen 

löste med framtidstro och nytänkande.

Detta nummer av KSLAT utgörs av lagens 
caselösningar, presenterade som populär-

vetenskapliga artiklar författade år 2050. 
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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 arbetar med frågor som 
berör alla och som intresserar många!


