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Bill Gates är orolig. Han och Melinda har läst om en bruten 
trend. Att andelen extremt fattiga i världen inte krymper 
längre – den växer. Och de fattiga ökar mest i antal där 
familjerna är som störst och barnen som flest, i Afrika sö-
der om Sahara (Subsaharan Africa, SSA). Det är i Gates 
Foundations senaste Goalkeepers Report som Bill och 
Melinda är oroliga, och då inte bara för att de fattiga blir 
fler utan också för elefanten i rummet – så fort någon säger 
något som kopplar ihop stor fattigdom med många barn så 
lockar det fram tvångstankar från det förgångna; kinesisk 
ettbarnspolitik och svenska steriliseringskampanjer som 
allvarliga och varnande exempel. 

Men med Hans Roslings hjälp vänder de på elefanten i 
rummet. Kopplingen mellan fattigdom och barnrikedom är 
den omvända mot den instinktiva. Det finns ingen säkrare 
och snabbare väg till sänkta födelsetal än minskad barna-
dödlighet, stigande levnadsstandard och mer utbildning. 
När kvinnor vill, kan, får och har möjligheten att själva 
bestämma när de föder sitt första barn – och barnen överle-
ver – så blir förstföderskorna äldre, familjerna mindre och 
födelsetalen sjunker snabbt mot de nivåer där befolknings-
ökningen planar ut.

Global Food Security

Mer med mindre
Rosling, Gates och Goalkeepers Report 
sätter strålkastaren och ger perspek-
tiv på en annan stiftelses pris och möte. 
Bertebos Stiftelses pris och konferens 
2018: Global Food Security. När 2017 
års Bertebosvinnare Kenneth Cassman 
ger sin prisföreläsning i stiftelsens hem-
mahamn Falkenberg är det ingen tvekan 
om vad som är det viktigaste verktyget för 
just sjunkande barnadödlighet och flick-
ors möjlighet att gå i skolan och därmed 
stabiliserad global befolkningsmängd: 
jordbruket.

– Den viktigaste faktorn som bestämmer när en kvinna 
föder sitt första barn är utbildning, säger han. Men när 
70–80 procent av alla inkomster och tid går åt till att skaffa 
mat och bränsle för vardagen får möjligen äldste sonen gå 
i skolan. Döttrarna får aldrig chansen förrän matens del av 
tid och pengar krymper. 

– Varenda unge som föds på den här planeten har rätt att 
vara varm på vintern, sval på sommaren och lägga sig mätt 
på kvällen, tillägger han och citerar Nobelpristagaren John 
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Sulston från ett möte om global försörjningsförmåga: ”Att 
föda världens barn handlar inte bara om att mänskligheten 
ska överleva. Det handlar också om att mänskligheten ska 
kunna blomstra.” 

– Och maten – särskilt den mat som hör ihop med vår 
kultur – är vad som gör människa till människa, säger 
Cassman. Så låt oss inte bara tänka på att klara det minsta 
nödvändiga utan tänka expansivt om hur vi ska kunna för-
sörja världens barn så att de också kan njuta av vad de äter. 

Med det har han troligen lagt ribban för världens mat en 
bit högre än vad FAO sade 2009 om de globala behoven år 
2050: att efterfrågan på mat till priser som människor har 
råd att betala vid den tiden är minst 60 procent högre, även 
om vi då bara är 30 procent fler.

Utmaningen är gigantisk. År 2050, om bara 32 år och alltså 
inte längre fram i tiden än Tjernobyl och Palmemordet lig-
ger bakom oss, måste det finnas mer än 60 procent mer mat 

som folk har råd att betala för jämfört med 2009. Annars 
vet vi hur det går. Det finns få saker i historien som förut-
säger framtiden så säkert som när livsmedelspriserna stiger, 
maten blir en bristvara och människor grips av oro för att 
inte kunna försörja sina familjer.

– Om någon tror att lösningen på våra resurs-, miljö- 
och klimatproblem ligger i att låta maten ta en större del 
av människors arbetstid och inkomster så glöm det, menar 
Ken Cassman. 

Dyrare mat kan vi i den rika världen förstås kosta på oss. 
Men för människor som redan lägger mer än 70 procent av 
sin tid och sina inkomster på det dagliga brödet är det bara 
inte möjligt. Då finns heller inte tid och resurser till att 
göra något annat än hålla på med jordbruket. Ingen tid och 
inga pengar för att bli en drivande del i en växande modern 
ekonomi. Jordbrukets utveckling och matens pris alltså som 
själva motorn i hela samhällsbygget.

Efterfrågan på mat till rimliga priser kommer enligt FAO att vara minst 60 procent högre år 2050, sade Martin van Ittersrum. Foto: Peter Sylwan.

För de som lägger mer än 70 procent av sin tid och sina inkomster på maten för dagen finns inte tid och resurser till att bli en drivande del i en modern ekonomi.  
Foto: Mats Lannerstad.
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– I alla världens länder (med Singapore 
som kanske enda undantag) har jordbru-
kets utveckling spelat en avgörande roll 
för samhällsutvecklingen, säger Martin 
van Ittersum i sin föreläsning. Därmed 
ger han tyngd också åt en självklar slutsats 

av vad Kym Anderson 
säger när han förelä-
ser om jordbrukets an-
passningsförmåga och 
samhällsekonomins be- 
tydelse för flykting-
strömmarna från Afrika 
till Europa:

– Klimatförändringarna kommer att 
påverka skördarna, säger Anderson. Det 
kommer att göra det än svårare för värl-
dens fattiga småbönder att försörja sig 
och tjäna pengar. Det kommer att späda 
på flödet av illegala (läs ekonomiska) flyk-
tingar till EU och USA. 

Men jordbrukets viktiga roll i samhällsutvecklingen vi-
sar också på ett dilemma som är själva drivkraften bakom 
Kenneth Cassmans forskning, som gett honom 2017 års 
Bertebospris. När jordbruket utvecklas, ekonomin växer 
och köpkraften stiger så sjunker inte bara födelsetalen, då 
ökar också efterfrågan på mer och bättre mat. Människor 
byter från ris till gris och från gröt till nöt. Och då går 
det åt mer mark som inte finns, eller i varje fall inte borde 
användas.

– Världens åkermark växer med ca 11 miljoner ha mark 
varje år, men det är i huvudsak regnskog som får ge vika för 
soja till foder och palmolja till energi, säger Ken Cassman. 
Att de kvarvarande globala skogarna borde få fortsätta att 
vara skogar, den saken är de flesta överens om, tillägger han. 

Samtidigt försämras eller försvinner 10 miljoner hek-
tar jordbruksmark varje år, bland annat genom erosion och 
under asfalt och betong. Vilket i sin tur också tvingar ut 
jordbruket på mer marginella marker som inte heller borde 
odlas upp.

– Det här är en tickande bomb, som vi nästan inte näm-
ner ett ord om i den offentliga debatten, säger han och visar 
det diagram som oroar honom mer än det mesta. 

Diagrammet, som flyger under radarn som en tickande 
stealth-bombare, visar världens skördar. Fram till ungefär 
1980 ökade de mest därför att åkrarna blev fler. Efter Den 
Gröna Revolutionen, framför allt i Asien och Latinamerika, 
planade kurvan ut och skördeökningarna kom mer från 
ökad avkastning än från mer mark. Men 2002 vände det. 

– Någon gång då kom signalen att ”vi behöver mer, vi 
behöver mer!”, säger Ken Cassman. Men bönderna i värl-
dens stora produktionsområden springer redan i löparban-
dets trampkvarn. De producerar redan på gränsen till vad 
deras åkrar kan åstadkomma och delar öde med Alice i 
Underlandet – för att stå still måste de springa fortare. Och 
de borde inte ens försöka med de metoder de använder nu. 
Ligger man redan nära toppen blir det för dyrt i förhållande 
till resultatet att komma ännu en bit närmare den absoluta 
maxskörden. Och dessutom – det man i så fall sätter in gör 
jordbruket än mindre hållbart.

Ken Cassman pekar på tre ohållbara följder av att hålla 
sig kvar på löparbandet med nuvarande metoder:

1. Jorden rinner bort från jorden.
2. Markens kol försvinner upp i luften.
3. Näringen läcker ut i haven.

Han kunde lagt till ett fjärde: den förlorade biodiversite-
ten. Och kanske ett femte om rester av medel med oönskad 
aktivitet: kemiska restprodukter i mat och miljö.

– Visst är det viktigt att minska skördeklyftan, the 
yield gap, också i världens stora produktionsområden. Men 
det måste ske med helt nya metoder som samtidigt mins-
kar insatserna och miljö- och klimatpåverkan, säger Ken 
Cassman och påminner om vad Riccardo 
Bommarco sagt under sin föreläsning ti-
digare under konferensen: 

Till exempel om jordens kol och mar-
kens mull; ju mer det finns av bägge, desto 
större bördighet får jorden och desto mer 
får man ut av samma insatser, exempelvis 
av bekämpningsmedel. Logiken är enkel: 
ju mer kol och mull det finns i marken 
desto mer vatten och näring kan den inne-
hålla. Vatten och näring som kan hålla ett 
jämnare liv i och cirkulera mer resurser i 
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DEN TICKANDE BOMBEN Åren 1965–1981 kom den totala skör-
deökningen i världen främst genom 
att bönderna odlade mer mark och 
1981–2002 genom att de lyckades 
plocka ut högre skördar ur varje hek-
tar.  Nu är det återigen mer lönsamt 
att hugga ned skog för att odla ny 
mark än att ta ut högre skördar per 
hektar. Det skrämmer Ken Cassman 
– vi har i princip inte mer mark att 
odla upp, skogen måste få förbli 
skog. Samtidigt försvinner dessutom 
10 Mha/år genom markförstöring av 
olika slag.
Baserat på diagram i Ken Cassmans 
presentation, i sin tur modifierat från 
Grassini et al. 2013, Nature. Comm.
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markens hela näringsväv med dess myriad av olika levande 
organismer. Då finns det också alltid mat åt våra växters 
fienders fiender. När fienderna väl dyker upp, bladlössen 
till exempel, ligger deras fiender redan i startgroparna, 
kan kasta sig över dem och behovet av kemisk bekämp-
ning minskar. Och ju friskare växter desto högre skörd och 
mindre läckage med samma mängd gödsel. Två flugor i 
samma smäll och mer med mindre. Riccardo Bommarco 
visar också ett försök där ett levande insektsliv med många 
pollinatörer – gott om vilda bin till exempel – till och med 
gav högre rapsskörd utan någon gödsel alls än en välgödslad 
raps utan pollinatörer.

 
Blommor och bin hör ihop. Sparad natur, blommande busk- 
och trädridåer och gräsmarker i landskapet, blommande 
kantzoner, anlagda skalbaggsåsar – allt ingår i Riccardo 
Bommarcos recept för ett jordbruk som producerar minst 
lika mycket men med mindre insatser. Han visar med över-
tygande diagram hur antalet jordlöpare, jaktspindlar och 
nyckelpigor ökar i landskap som följer receptet. Alla de som 
med förtjusning livnär sig på de som mer än gärna gnager, 
suger, lägger ägg, smittar ner och parasiterar på våra kultur-
växter. Om han fick bestämma skulle rimligen alla Sveriges 
vägrenar se ut som Gotlands, där Trafikverket till och med 
fått pris av biodlarföreningen Svenska Bin för att de sköter 
vägkanterna så att det gynnar blommor och bin. Det går 
förstås att göra i hela landet och Riccardo Bommarco dröm-
mer om tusentals mil blommande vägkanter. Dessutom om 

Riccardo Bommarcos dröm: att alla Sveriges vägrenar skulle se ut som denna i Kneippbyn på Gotland. Svenska Bins pris Årets pollinatör gick till Trafikverket 2017 
för att de sköter vägkanterna så att det gynnar blommor och bin. Foto: Anna Lind Lewin.

att alla Sverige kraftbolag börjar sköta sina ledningsgator så 
att de blir blommande stråk tvärs genom landet från norr 
till söder och inte bara igenväxande buskkorridorer som 
måste röjas vart sjätte år. 

Tillsammans med Ken Cassman dröm- 
mer han säkert också om att alla värl-
dens bönder ska sköta sin jordar som 
Josef Appell brukar sin gård i Skåne eller 
Philip Hedeng sin i Halland. 

Till Philip Hedengs 
gård åkte konferensdel-
tagarna på studiebesök. 
Och de fick lyssna till 
till Josef Appell med 
utsikt över Kattegatt. 
Bägge brukar sina går-
dar efter fem gemen-

samma grundregler som sammanfattas 
som CA, Conservation Agriculture: plog-
fritt, direktsådd, mellangrödor, varierad 
växtföljd och halmen kvar på fälten som 
mat åt maskar och mikrober.

Det som skiljer dem åt är att Josef Appell är ekobonde 
och Philip Hedeng standardbonde. Philip Hedeng kan be-
kämpa oönskade inkräktare med kemiska medel om han 
vill, men Josef Appell måste använda andra metoder. Den 
gemensamma ambitionen är att odla så naturlikt som möj-
ligt. Här är det växter, rötter, maskar och mikrober som 

Ekologisk
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Josef Appell, 
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Philip Hedeng,
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gör plogens jobb att luckra jorden, hål-
ler kvar vatten och näringen åt växterna, 
sätter stopp för erosionen, bygger upp 
mull i marken och lagrar kol i jorden. 
Och skörden? Den blir densamma eller 
ökar med tiden. 

Hela Ken Cassmans önskelista på 
en gång alltså och rimligen också en 
jordbruksekonoms, agroekologs eller 
miljöaktivists heta dröm. Lägre kost-
nader, mindre miljöbelastning, högre 
biomångfald, större klimatnytta – och 
oförändrade eller högre inkomster. 
Den hållbara pallens alla tre ben sam-
tidigt. Och trots det – eller kanske just 
tack vare det – ökad konkurrenskraft. 
Alltså tvärtemot det vi vant oss vid och 
vad ekonomiska kalkyler oftast hand-
lar om, att miljöhänsyn kostar pengar. 
Framför allt som dyrbara samhälleliga externaliteter som 
andra får betala. Hedeng och Appell vänder på begreppen. 
Här handlar det om att de skapar värdefulla samhälleliga 
externaliteter som också borde få ett pris.

Hur stor klimatnyttan är och förtjänsten borde vara finns 
det till och med siffror på och Josef Appell visar upp dem. 
Orörd och ständigt bevuxen jord kan suga i sig runt 300 kg 
kol per hektar, eller över 1 000 kg koldioxid och det i decen-
nier efter att odlingen lagts om. Räknat på vad det kostar 
i skatt att släppa ut ett ton koldioxid borde alltså Appell 
och Hedeng få en skatteåterbäring på samma belopp. Den 
dagen EU:s gemensamma jordbrukspolitik CAP betalar för 
den ekosystemtjänsten kommer Appell och Hedeng få rätt 
många följare. 

Fast de borde få det redan nu, det framgår av de siffror 
Josef Appell visar upp i Falkenberg. De kommer från hans 
tidigare liv av 10 år som CA-bonde, fast då utan att vara 
eko. Arbetstiden sjönk från 5 till 1,5 timmar per hektar, 
antalet traktortimmar från 4 200 timmar till 2 400, bräns-
leförbrukningen blev nästan 60 procent lägre och höst- 
veteskörden steg från 7 200 kg/ha till 8 800 kg/ha. Det är 
i nivå och möjligen över vad grannarna lyckades med under 
samma tid. 

Och just det här som Josef Appel och Riccardo 
Bommarco gör – kopplar ihop konkreta försök och faktisk 
praktik med dokumenterade konkreta resultat – är något 
som nästan får Ken Cassman att gå i spinn.

– Den som kan hitta på ett enkelt, effektivt, säkert och 
reproducerbart sätt att mäta miljöprestanda och koppla det 
till skördeutfall borde få ett Nobelpris, säger han. Och till-
lägger (något hårdraget, det medges) att det inte borde gå 
en krona från en enda forskningsfinansiär till ett enda forsk-
ningsprojekt där man inte kopplar de tänkbara resultaten 
till tänkbara skörderesultat och tänkbara miljöprestanda.

Hur svårt kan det vara? Det enda man behöver tänka på är 
att det ska vara vackert!

– Where you cultivate beauty, only goodness will grow! 
Det är Nadia El-Hage Scialabba som levererar det 

alexanderhugget på sin sista presentationsbild. Ett vackert 
böljande, grönt och lummigt italienskt landskap. Och i det 

Professor

Christel Cederberg, 

Chalmers tekniska 

högskola

Senior Officer

Nadia El-Hage 

Scialabba,

FAO, Italien

”Där du odlar skönhet växer endast godhet!” Nadia El-Hage presenterar sitt budskap för moderatorn 
redaktör Lennart Wikström. Foto: Peter Sylwan.

ligger det säkert mycket. Att det sköna 
inte bara är det sanna utan också det rät-
ta? Men eftersom skönheten också ligger 
i betraktarens öga, där oftast den kortsik-
tiga vinsten bestämmer estetiken, är det 
kanske ändå bäst att skaffa sig något säk-
rare att stå på. Det är vad FAO:s SAFA, 
Sustainability Assessment of Food and 
Agricultural Systems, erbjuder och Nadia 
El-Hage berättar om.  

Men det är inte lätt. 
– Det finns mer än 3 000 förtag som 

regelbundet utfärdar rapporter om hur 
hållbara de är, säger hon och lägger på en bild med en 
djungel med hållbarhetsmärkningar.

Listan på vad SAFA mäter är förvisso också rätt omfat-
tande. SAFA:s utvärderingar görs längs hållbarhetspallens 
alla tre ben – det sociala, ekonomiska och ekologiska – med 
tillägget av det hon kallar Governance. Den gemensamma 
nämnaren är att det är effekten man mäter, inte hur man tar 
sig dit. Teknikneutralt med andra ord. 

Benet ”Environmental Integrity” bedöms efter sex te-
man: luft, vatten, land, biodiversitet, material/energi och 
djurvälfärd, som i sin tur delas in i sammanlagt 14 under-
teman och slutligen ett 50-tal ”default indicators”, vars vär-
den sedan bestämmer resultatet på en femgradig skala: best, 
good, moderate, limited, unacceptable.

Inte blir det lättare när Christel 
Cederberg intar scenen och berättar om 
PRINCE, Policy-Relevant Indicators for 
National Consumption and Environment, 
ett projekt som försöker sätta siffror på 
den inhemska svenska konsumtionens 
ekologiska fotavtryck, där mycket av det 
vi äter odlas långt bort med svårbedömda 
metoder och långa transporter. Visst, det 
går att hitta indikatorer som säger att vår 
inhemska konsumtion sätter ett stort eko-
logiskt fotavtryck i andra länder, men hur 
stort och hur säker är storleken? Brist på 
säkra data är Christel Cederbergs svåraste 
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Teknikextrapolering

TED avgränsar ”extrapoleringsdomäner” på grundval av klimat- och mark-
faktorer som reglerar avkastning och stabilitet. Ur Ken Cassmans presenta-
tion.

huvudvärk som bara kan botas med mer forskning. Det gäl-
ler särskilt hur mycket bekämpningsmedel det går åt för att 
producera den mat vi äter. Speciellt om den kommer från 
utvecklingsländerna. 

När man tar del av alla tänkbara mätpunkter, indikato-
rer och kriterier, som dessutom måste relateras till varandra 
i ett bokstavligt talat oändligt antal kombinationer, undrar 
man om inte Ken Cassmans tre ohållbara punkter – eller 
fem om man sträcker lite på villkoren – skulle kunna fung-
era som en enklare mall för att säga något om hållbarhet i 
stället. 

Ungefär så här? Hållbara agrara ekosystem: 

1. Förlorar inte mer jord än de nybildar.
2. Läcker inte mer näring än omgivningen kan dra nytta 
av.
3. Behåller eller ökar sin (och omgivningens) biodiversitet. 
4. Fångar in mer kol från luften än de släpper ut och be-
graver kol som mull i marken. 
5. Anrikar inga stabila och ekologiskt aktiva kemiska äm-
nen. 

Den som kommer på hur allt detta kan mätas, dyna-
miskt i realtid, säkert, billigt, reproducerbart och knutet till 
den enskilda åkern och gården – och så mycket som möjligt 
från satellit – kan väl vara värd ett Nobelpris? Sedan är det 
väl bara för CAP att sätta pris på saken, med hjälp av fru 
Bonus och herr Malus.

Ken Cassman har själv en idé om hur man ska kunna 
utnyttja allt som redan mäts och går att mäta i praktiskt 
jordbruk och tillämpade försök världen över, för att sprida 
hållbara jordbruksmetoder. Han har döpt den till TED,  
Technology Extrapolation Domains. Och för att göra det 
(olovligt?) enkelt: TED är en bondeägd (och det är viktigt) 
jättelik global databas som matas med alla mätdata som kan 
mobiliseras från markkartor, nederbörd, jordbearbetning, 
jordfuktighet, grödval, angrepp, bekämpning, gödsling, en-
ergiförbrukning, skördeutfall… plus data från gjorda och 
pågående fältförsök och forskning. Allt mätt och bearbetat 
med systemets Artificiella Intelligens till ett globalt system 
för global ”benchmarking” – en prestations- och datajämfö-
relse ända från och till den enskilda åkern hos den enskilda 
brukaren. Med TED:s hjälp kan den enskilde bonden var 

som helst i världen söka var någonstans på klotet han kan 
hitta kollegor som lever under samma naturgivna villkor 
som han själv och hur den kollegan bär sig åt som lyckas 
bäst med att få ut mest med minst. Mest produkter med 
störst klimatnytta, minst insatser och minst miljöpåverkan. 
Dessutom kan han relatera egna och andras resultat till på-
gående relevanta försök, var de än pågår i världen, sedan 
göra egna försök på den egna gården och snabbt ta till sig 
vad som funkar där av nya kunskaper, ny teknik och nya 
metoder. Typ vad Josef Appel, Philip Hedeng och Riccardo 
Bommarco berättat om. 

Men vem ska odla vad, var och till vem?
Bönderna söder om Sahara förstås och så mycket som bara 
går, på mark som redan är odlad och till den egna befolk-
ningen. SSA måste bli självförsörjande på livsmedel och det 
snabbt. Det är där som befolkningsökningen går snabbast, 
behoven ökar som mest, hektarskördarna är som lägst och 
skördeökningen som långsammast! Eller?

När professor Kym Anderson föreläser ger han överty-
gande argument mot att fixa självförsörjning till varje pris 
med protektionismens spöken av handelshinder och export-
förbud som verktyg. De borde vara begravda för gott. De 
ger inget bra recept för att få fram ett effektivare och mer 
produktivt jordbruk. Tvärtom.

Men efter att ha lyssnat på Jennifer 
Clapp vill man ändå hålla lite liv i något 
av dem, i varje fall ibland och delvis. 

Frihandel stimulerar (tvingar) förvisso 
världens bönder att försöka hålla jämna 
steg med varandra. Det gynnar förstås 
konsumenterna och de bönder som blir 
kvar. Men ska det över huvud taget finnas 
några bönder kvar i länder som har andra 
naturgivna förutsättningar än de länder 
som behärskar världsmarknaden (och som 
ofta nog konkurrerat med ojusta export-
subventioner) så krävs massiva insatser av 
forskning, utbildning, teknikutveckling. 

Ibland också gränsskydd och marknadsstöd under en över-
gångsperiod tills jordbruket i respektive område hittat sina 
unika fördelar på sin unika del av (världs)marknaden. 

Det är också vad Martin van Ittersum kan tänka sig i 
den marshallplan för Afrika som han tror är nödvändig. 
Hur stort behovet är av en repris på den framgångssagan, 
med en gemensam afrikansk union och gemensam jord-
brukspolitik, blir obehagligt knivskarpt när han visar siffror 
på de afrikanska sakernas tillstånd.

År 2050 är vi sammanlagt 2,3 miljarder fler människor på 
jorden. Av dem kommer 2,1 miljarder att vara födda och 
leva i SSA, där skördarna nu bara är 10–20 procent av vad 
de skulle kunna vara och skördeökningen bara 30 kg/ha/år. 
Med den takten tar det mer än 30 år för skördarna att öka 
till blygsamma 3 ton/ha när de skulle kunna vara 10. Men i 
den avgrunden gror också hoppet. Varför skulle bönderna i 
SSA inte klara det som bönderna till exempel Sverige klarar 
– ta skördar på 70–80 procent av vad som är möjligt? När 
de gör det kan också SSA nå upp till nästan 100 procent 
självförsörjning.

Professor

Jennifer Clapp, 

University of Waterloo, 

Canada
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John McConnell, NASA [Public Domain]

Anthony Chapoto håller med. SSA 
kan bli näst intill självförsörjande på livs-
medel. Men det kräver att man lämnar 
dagens fokusering på spannmålsproduk-
tion och går mot ett mycket mer diversi-
fierat jordbruk som kan tillfredsställa en 
mycket mer diversifierad marknad – och 
det gäller förstås hela livsmedelskedjan. 
Det räcker med att se på vilka varor som 
finns i städernas supermarkets för att inse 
det, säger han. För att komma dit behövs 
ibland skydd för odlarna, men framför 
allt satsning på infrastruktur som enkelt, 
billigt och säkert kopplar ihop land med stad, producenter 
med konsumenter, att konstgödseln blir lätt tillgänglig till 
rimliga priser och en massiv satsning på forskning, utveck-
ling och utbildning.

Om någon nu tycker allt detta verkar välbekant så är det 
förstås helt rätt, av två skäl. Alla som på något sätt är enga-
gerade i jordbrukets utvecklingsfrågor känner igen receptet 
från förr – fast få tycks ha följt det i Afrika fast det varit 
så framgångsrikt i USA, Latinamerika, Europa och Asien. 
Kanske håller situationen nu på att bli så akut och koppling-
en jordbruksutveckling–samhällsutveckling så accepterad 
att Afrikas politiska ledare – förhoppningsvis med benägen 
hjälp av rent egenintresse från omgivningen – börjar följa 
receptet. Bekant också därför att om det bara handlar om 
en ren blåkopia på ett välkänt recept så kommer Afrikas 
bönder att köra in i samma återvändsgränd där industri-
ländernas bönder nu står stilla och springer på löparbandet. 

Vägen ut ur det dilemmat är vad Kenneth Cassman fått 
pris för och just föreläst om.

– Just nu är vi vid en punkt i historien när förändring är 
möjlig, säger han. Nu börjar vi kunna knyta ihop världens 
bönder i den globala databas som krävs för att åstadkomma 
en verklig och i sann mening ”ecological intensification”. 
Det är först då alla kan ta del av ny kunskap, nya försök, 
andras erfarenheter och dela med sig av egna som visar hur 
man förbättrar alla miljö- och klimatprestanda och samti-
digt producera mer och vara lönsam.

– Och det bästa beskedet till alla i det här rummet, spe-
ciellt ni som är unga: We can do it!

Ett ekologiskt fotavtryck? Konferensdeltagarna gjorde en exkursion till Berte Qvarn, som satsar stort på hållbar intensifiering. Foto: Peter Sylwan.


