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Stadsodling

Ofta bostadsnära, småskalig trädgårdsodlingar där boende, 
föreningar, fastighetsägare och kommunala verksamheter 
tillsammans är medskapande. Fokus på att skapa ekologiskt och 
socialt hållbara miljöer.

Kolonilotter
Privatperson hyr och odlar för eget bruk

Stadsbruk
En typ av stadsodling där
• Småskaligt, bostadsnära byts till större ytor i staden, mellan 

250- 400m2 upp till ca 1 ha 
• Föreningar byts till företagare, Stadsbrukare
• Fokus även på kommersialisering och den ekonomiskt 

hållbara aspekten



i sin kontext

I ett historiskt perspektiv är kommersiell odling i och 
nära staden inte nytt

Urbanisering ett globalt fenomen,  i kölvattnet av 
urbaniseringen växer dagens stadsodlingsrörelse fram, 
även i Sverige



i sin kontext

Vi vill värna om många intressen när en stad ska 
gestaltas för att skapa möjligheter till hälsosam livsstil, 
möten mellan människor, en stad där människor väljer 
att bo och leva sina liv



Sveriges hittills största stadsodlingsprojekt

UDI 2 Finansierat av Vinnova med 12 parter i 
sammanlagt fyra städer. Projekttid 2014 till 2016

UDI 3 med 8 parter och tre städer pågår just nu

Övergripande mål för projektet är att ta fram 
modeller för att skapa jobb och höja livskvaliteten 
genom odling i städer för att bidra till att göra dessa 
ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara



Mål 

Genom att odla ekologiskt i mellanskalan 
mellan lantbruk och stadsodling har vi velat 
skapa både ekonomiska och sociala effekter i 
och kring staden i form av 

• arbetstillfällen och försörjning
• hälsa, kunskap och förhöjd livskvalitet 
• gröna mötesplatser 
• bidrag till integration.

https://www.slu.se/in
stitutioner/landskaps
arkitektur-planering-
forvaltning/forskning
/forskningsprojekt/st
adsbruk/

https://www.slu.se/institutioner/landskapsarkitektur-planering-forvaltning/forskning/forskningsprojekt/stadsbruk/


· Skrävlinge 3 ha ·



· Botildenborg 0.85 ha ·



· Hyllie 1.3 ha · 



8 företag som odla + 1 biodling.
16 odlare+ 2 biodlare

Min yta: 
Blomkålskollektivet - 500m2
Max yta: 
Los Perros Urban Farming - 2400m2

– MALMÖ –



Stadsbrukare

Bär på drömmar?



Stadsbrukare

Förverkligar drömmar!
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Möt fyra odlingsföretag

Happy Onion

Naturligtvis

Landet oss

Kajodlingen GBG



”Jag vill bo i stan, ha 
nära till vänner och det 
som staden har, 
men jag vill också kunna 
leva på urban odling, 
och försörja mig och 
min familj med 
Hållbara grönsaker”

Charlotte Nycander



ODLINGENS INVERKAN OCH PÅVERKAN PÅ STADEN

En ny användning av ett område måste förankras 
med de boende i området, för att försäkra sig om 
bra relationer mellan kommunen, de boende och 
odlarna.

Är beslutet att odla marken förankrat hos 
kringboende som kanske använder ytan till 
hundrastning, bollsport och så vidare? Det är 
viktigt att alla känner sig informerade för att 
minska risken för konflikter längre fram. 



ODLINGENS INVERKAN OCH PÅVERKAN PÅ STADEN

Ibland måste man sätta upp staket för att skydda 
odlingen från skadedjur, som kaniner. 

Kommunikation med allmänheten genom skyltar, 
samtal och förankring kan minska risken för 
problem eller missförstånd. 

Ljusförorening från växthus kan störa. Ljudet från 
maskiner som kör på marken och lastbilar som 
levererar och hämtar saker från odlingar kan 
orsaka buller som stör de närboende.



ODLINGENS INVERKAN OCH PÅVERKAN PÅ STADEN

Det är inte alltid en kommersiell odling ser så 
prydlig ut. På vinter och tidig vår är marken bar 
och på hösten när skörden är över kan det se lite 
skräpigt och ovårdat ut. Detta kan leda till 
irritation hos närboende och en negativ syn på 
odlingen. 

Användning av gödsel och brukande av marken 
kan medföra lukter som de boende inte är vana 
vid.
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Naturligtvis
”Tänk dig en stor osynlig hand som 
kommer in i skogen och eller en vildvuxen 
trädgård, och så tar man den och placerar 
mitt i Malmö, med alla möjliga typer av 
organismer och olika växtarter som 
samspelar med varandra, både de positiva 
och negativa. Det blir en balans, och det är 
ett av målen med vår odling”

Patrik Pålsson
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PLATSEN OCH LÄGET 
Hur har marken använts tidigare? 

Finns det förhöjda halter av tungmetaller eller 
andra föroreningar i jorden? Malmö stad hyr inte 
ut mark för odling som inte är godkänd som 
odlingsmark. 

Är det lämpligt avstånd från fältet till trafikerade 
vägar, bebyggelse och annan verksamhet?



Foto: Jens Nordström

PLATSEN OCH LÄGET 
Är marken kommunal, privat eller ägs den av 
staten? Olika regler gäller beroende på vem som är 
markägare. 

Är marken klassificerad av kommunen som 
jordbruksmark, kvartersmark eller allmän 
platsmark? På allmän platsmark ska allmänheten 
ha tillgång till marken och det blir därför 
begränsningar för hur marken kan odlas. 

Är marken med i den kommunala översiktsplanen 
eller finns den inom detaljplanelagt område? Hur 
länge kan man förvänta sig att kunna få odla på 
marken? 



Foto: Jens Nordström

PLATSEN OCH LÄGET 

Finns det några andra restriktioner? Är marken 
med i kommunens naturvårdsplan, finns det 
strandskydd eller något annat skyddsvärt kring 
marken?

Tänk på tillgängligheten med tanke på hur marken 
ska användas. Det behövs tillfartsvägar för 
traktorer och maskiner att ta marken i bruk.

Hur ser platsen och läget ut ur ett socialt 
perspektiv? För att skapa sociala mervärden är det 
viktigt att det är en trevlig plats att vistas på, med 
avseende på omgivning, vind, skugga, buller, 
naturvärden, rekreation med mera. 



Foto: Jens Nordström

Naturligtvis
”Jag och Patrik har alltid pratat om att odla 
tillsammans, men det var inte förrän Mats 
kom hem från Sydamerika som vi drog 
igång. Han har en förmåga att sparka oss i 
röven

- Så vi gick från 18 krukor till 2 500 
kvadratmeter på några dagar” säger 
Mattias Nellestam och skrattar



Foto: Jens Nordström

REDSKAP OCH MASKINER 

Det behövs redskap och maskiner som är 
anpassade till odlingens storlek och omfattning. 
Även om en odling bedrivs i liten skala, och mycket 
av arbetet görs för hand med enkla handredskap, 
så behövs normalt traktorburna redskap för till 
exempel jordbearbetning vår och höst, 
gödselspridning, etablering och skötsel av 
gröngödsling och gångar, transporter et cetera.

Maskiner som används ofta under säsongen 
behöver finnas på plats.



Foto: Jens Nordström

REDSKAP OCH MASKINER 

Det behövs handredskap för odling, skörd samt 
verktyg, reservdelar och material för reparation 
och underhåll av redskap, bevattning, staket et 
cetera.

Det behövs ytor och utrustning för 
efterskördsbehandling, för att putsa, tvätta, 
förpacka och lagra produkterna innan försäljning. 
Hur lösningarna ser ut beror på behoven. Det finns 
regler för hygien och livsmedelssäkerhet som 
måste följas. 



Foto: Jens Nordström

REDSKAP OCH MASKINER 

Det behövs ytor, lokaler och utrustning för 
förvaring och hantering av gödsel och kompost. 
Det behövs också rutiner för att ta hand om 
skörderester och annat komposterbart material 
från odlingen, källsortering av avfall et cetera.



Naturligtvis

”Patrik har odlingskunskapen, Mattias kan 
råvarorna, och jag har kunskap om 
organisation och företagsutveckling.” 
säger Mats Nellestam. 

”Han är strategen, och killen med 
storhetsvansinne” kontrar Patrik Pålsson 
med glimten i ögat.



VATTEN 

Tillgång till vatten och bevattning är 
nödvändigt i de flesta fall, som komplement 
till den naturliga nederbörden. 

Vatten kan finnas antingen som en anslutning 
till kommunalt vatten, från en damm eller å, 
från en borrad brunn eller från en vattentank 
med uppsamlat regnvatten eller annat vatten. 



VATTEN 

Om man använder ytvatten från dammar och åar 
är det viktigt med den hygieniska 
vattenkvaliteten. Det finns regelverk för 
livsmedelssäkerhet som är viktiga vid bevattning. 
Man kan till exempel inte använda ytvatten från 
dammar och åar hur som helst för bevattning av 
grönsaker för färsk konsumtion. 

Vatten och bevattning kostar pengar. 
Framförhållning är viktig, det kan ta lång tid att 
skapa en långsiktig vattenlösning och det kan 
behövas tillstånd för större vattenuttag.



”Vi var trötta på flum och 
ville jobba kommersiellt. 
Vi körde bara på, och det 
har gått jävligt fort.
Det finns så mycket yta i 
stan att använda och göra 
något med, om man bara 
använder de glasögonen”

William Bailey



INFRASTRUKTUR – VÄGAR, YTOR, VÄXTHUS, EL…

Det behövs vägar och gångar inom fältet, för 
odling, transporter och för besökare. Det kan 
behövas särskilda ytor för att parkera cyklar och 
bilar, samt hårdgjorda ytor och vändplatser för 
bilar och maskiner. 

Det kan bli nödvändigt att sätta upp ett staket 
runt odlingen som skydd mot skadedjur och 
hundar. Vem ska betala för det? Det kan krävas 
bygglov för höga staket. 



INFRASTRUKTUR – VÄGAR, YTOR, VÄXTHUS, EL…

Det kan behövas odlingstunnlar eller växthus för 
att dra upp plantor och odla i. Detta kräver 
normalt bygglov inom detaljplanelagt område. 
För odlingstunnlar och växthus behövs det som 
minst tillgång till vatten, men gärna även el. 

Det är en fördel om det finns tillgång till el även 
för till exempel arbetsbodar, arbetslampor, 
elektriska verktyg, vattenpumpar, mobilladdare et 
cetera.

Erfarenheter från Malmö har visat vikten av att så 
mycket som möjligt av infrastrukturen finns på 
plats innan man börjar odla. 



”Vi väljer växter som spottar ur sig sex till 
åtta skördar per planta, plus att vi låter dem 
växa upp så att de till exempel går att 
använda blommorna. Principen är att man 
använder hela växten. Vi är väldigt noga. Jag 
tänker ibland när jag står och vattnar att det 
är som att vi har en relation till varje planta”

William Bailey



STADENS INVERKAN OCH PÅVERKAN PÅ 
ODLINGEN

På samma sätt som odlingen kan påverka staden, 
så kan staden också påverka odlingen både 
positivt och negativt. En traditionell aktivitet på 
landsbygden, som odling, är kanske inte alltid 
anpassad för den urbana miljön. 

När man odlar i staden finns det ett flöde av 
människor omkring odlingarna. Det kan leda till 
problem med smittspridning, vandalisering och 
stöld. Därför är det viktigt att tydligt visa var 
allmänheten har tillträde och var den inte har 
tillträde. 



STADENS INVERKAN OCH PÅVERKAN PÅ 
ODLINGEN

Det finns en risk för stöld av verktyg och/eller 
produkter från odlingen. Detta kan minskas med 
en låst bod/förvaring för redskap. 

Vandalisering av lokaler eller odlingar kan orsakas 
av stadsbor som inte känner att de har någon 
koppling till det som händer i deras stad. 

Det kan finnas en risk för 
smittspridning/kontaminering av odlingen från 
människor och hundar som rör sig i odlingen. 



STADENS INVERKAN OCH PÅVERKAN PÅ ODLINGEN

Odlingar som ligger i närheten av stora vägar kan 
riskera föroreningar från dessa..

Närheten till vattendrag som kan påverkas, samt 
källan för vatten som används för bevattning, måste 
man också ha kunskap om. 

Det finns risker att kommunen vill ta marken i 
anspråk i framtiden för exploatering. I många städers 
översiktsplaner finns områden som är planlagda i 
många år utan att exploateras, men det finns också 
planer som kan komma att förverkligas. Det betyder 
att en odling kan sitta ”osäker” i staden. 



Landet oss

”Jag såg informationen och tänkte att 
det här har jag aldrig gjort, så det 
måste jag vara bra på, säger Monika 
Bengtsson och skrattar”



ODLINGSJORD OCH ODLINGSVÄRDE 

Vilken slags jord finns på platsen? Man kan ta 
jordprover för att analysera till exempel jordart, 
mullhalt, växtnäringsstatus och pH. Är 
jordstrukturen lucker eller packad och hur mycket 
daggmask finns i jorden? 

Är jorden lämplig för grödorna som man vill odla? 

Finns det brukningshinder i form av brunnar, stora 
stenar och ledningsstolpar, finns det höga träd 
och buskar som skuggar et cetera? 
Är det mycket sten i jorden kan den vara mindre 
lämplig för grönsaksodling



ODLINGSJORD OCH ODLINGSVÄRDE 

Är marken tillräckligt dränerad 

Hur har marken använts tidigare? Vad har odlats 
tidigare? Hur snabbt kan jorden tas i bruk? Hur 
snabbt kan odlingen certifieras för ekologisk 
odling? 

Det kan behövas en uppstartsperiod första 
säsongen genom till exempel halvträda, 
ogräsbekämpning genom upprepad 
jordbearbetning och gröngödsling. 



ODLINGSJORD OCH ODLINGSVÄRDE 

Behöver marken jordförbättras innan den tas i 
bruk, med kompost eller annan gödsling för 
ekologisk odling? 

Hur mycket ogräs finns det på fältet? Olika slags 
ogräs kräver olika strategier, det kan till exempel 
handla om fleråriga rotogräs och ettåriga 
fröogräs. 

Finns det skadedjur, till exempel kaniner, rådjur, 
sniglar och knäpparlarver? 



Landet oss

”Mangolden bara frodades trots att vi 
inte var så snälla mot den, den 
överlevde mot alla odds. Det har varit 
ett hav av Mangold”

Ida Knutsson



LOKALER OCH UTRYMMEN 

Olika slags lokaler och utrymmen kan behövas för 
odlingen och för att skapa goda sociala 
förutsättningar för odlare och besökare. 

Om det inte finns lokaler i närheten med toalett, 
möjlighet att byta om och för handtvätt för odlare 
och besökare så kan man hyra en arbetsbod. 

Omklädningsrum med dusch kan också behövas 
för vissa typer av verksamhet. Kolla om det 
behövs bygglov. 



LOKALER OCH UTRYMMEN 

Det behövs också utrymmen för att förvara allt 
som behövs för att odla, till exempel maskiner, 
redskap, fiberduk, fröer och plantor. 

Det kan finnas behov att kyllagra produkter 
kortare eller längre tid innan försäljning. Man kan 
behöva hyra till exempel en kylcontainer. 

Om man vill erbjuda olika sociala tjänster, som till 
exempel rehab och arbetsträning, eller ordna 
event, så är tillgång till en lokal med toalett, 
omklädningsrum och utrymme för värme och vila 
viktig.



VÄXJÖ – GÖTEBORG – MALMÖ
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