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Text: PETER SYLWAN

Den slutsatsen ligger nära efter att ha lyssnat på Dagmar 
Haases (Wallenbergprofessor 2016) föredrag under semi-
nariet Global Urban Sustainability and Justice hos KSLA i 
december 2017. Jag googlar hur många av klotets snart 8 
miljarder som har mobil. Snart 5. Eftersom cirka 2 miljar-
der är under 14 år och ca 0,6 miljard är över 65 så kan det 
inte vara så många mellan 14 och 65 som inte har mobil, var 
de än bor på jorden. Om mobilen nu är ett tecken på urban 
livsstil så levs den stilen överallt. Fast den är väldigt ojämnt, 
för att inte säga orättvist, fördelad.

I den globala statistiken vägde det jämnt 2008. Nu bor 
55 procent av jordens befolkning i städer. 2050 kommer mer 
än 75 procent att vara stadsbor. Och det är inga småstäder 
det handlar om. Världens megastäder på över 5 miljoner in-
vånare växer så de knakar. De som växer mest är unga städer 
som ligger i ”the global south” – mitt i och hotfullt väx-

Stadsbor på landet.
De finns överallt. Trots statistiken som säger att 85 procent av alla svenskar 
bor i sta’n så finns de överallt. Stadsborna. Också på landet.
Att vara urban och leva ett urbant liv är inte fråga om var man lever utan hur 
man gör det. Det gäller också globalt.

ande i områden klassade som den globala biomångfaldens 
”hotspots”. Självklart förstås, där det är gott att leva för 
andra är det gott att leva också för oss. Frågan är hur länge?

Att världens städer växer ut över biomångfalden och 
produktiva jordar är ett problem inte bara i de områden 
där städerna växer. Allt är numera kopplat till allt. Dagmar 
Haase visar färggranna kartor över hur Pekingbornas  
ändrade matvanor från ris till gris leder till att skogar 
försvinner och förvandlas till jordbruksmark i Afrika och 
Latinamerika och ändrar markanvändning och export-
flöden mellan Europa och Asien. Städer kan inte försörja 
sig själva. Det finns knappt en jordfläck på jorden som inte 
på ett eller annat sätt är indragen i den globala urbanise-
ringen och påverkad av den. Det som händer staden påver-
kar det som händer med jorden. Och det som händer med 
jorden är av avgörande betydelse för hur det går med staden.

En grönare stad är
en skönare stad

4 KSLA Nytt & Noterat   •   nr 1  2018



5KSLA Nytt & Noterat   •   nr 1  2018

Ta klimatet till exempel. Det är ingen liten del av 
växthusgaserna som kommer från landet, jorden och djuren. 
Men det är staden själv som läcker mest och det är suget 
från sta’n, urbanisering och industrialisering som driver 
fram de nedhuggna skogarna och de läckande åkrarna – och 
städerna själva drabbas värst av den globala febern. Städerna 
i norr drabbas av skyfall och städerna i söder av värmeslag. 
Det låter inte hållbart. Så här kan det inte fortsätta, säger 
Dagmar Haase och plussar på med den ojämlika fördelning- 
en av världens färskvatten, skogar och – det som har blivit 
alltmer intressant – vind och vindkraft. Vindkraftverken 
är lika lite som odlingsjord fördelade efter var efterfrågan 
är som störst. Framför allt finns det väldigt få av dem i 
städerna.

Landet i staden
Så vad är det vi gör och vad är det vi diskuterar? Dagmar 
Haase ställer frågan och introducerar ett allt oftare dis- 
kuterat koncept i debatten samhällsplanerare emellan: 
”Nature Based Solutions”. Kostnadseffektiva lösningar på 
urbanitetens problem, inspirerade av naturen samtidigt 
som de ger miljöfördelar, sociala- och ekonomiska värden 
och dessutom bygger in resiliens i staden. Det handlar om 
att låta landet komma till staden genom gröna tak, gröna 
väggar, mer vatten och fler och större gröna ytor per in-
vånare och i alla delar av staden. Och det funkar, det 
visar i varje fall Dagmar Haases modeller. Hon visar två 
Stockholmversioner: en som i stort verkar vara ”business as 
usual” och en annan med trädgårdar på taken, gröna inner- 
gårdar med blänkande vatten och klängande växter längs 
husens fasader. Kartornas heta röda områden växlar till 
svalare gula och gröna färger och visar hur medeltempera-
turen i Stockholm med hjälp av grönska sjunker flera grader. 
Grönskan förebygger värmeslag riktigt heta sommardagar.

Dock – på enbart takträdgårdsodlat och klängväxter 
kan ingen äta sig mätt. Stadens hårdexploatering av fjärran 
åkermark för leverans av foder, föda och fiber blir inte  
mindre av gröna stadsytor. Men det kanske den blir med 

några av de ”Neustart”-tankar som Dagmar Haase hämtat 
från Schweiz. Företrädarna tänker sig nuvarande städer or-
ganiserade runt ett antal mikrocentra med ambitionen att 
tillfredsställa så mycket som möjligt av lokala behov med 
lokal produktion. En total omstrukturering från det globala 
nätverk som alla våra behov idag kanaliseras genom till att 
faktiskt använda innergårdar, tak och gemensamma utrym-
men i staden för att odla grönsaker, gärna i gemensamma 

Lokal produktion tillfredsställer lokala behov. Foto: Jonah Pettrich.
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projekt. Det stärker stadsbornas lokala sociala nätverk – 
som kan sluta avtal med jordbruk på några mils avstånd 
från stadsdelen, avtal om regelbundna leveranser av närpro-
ducerade och närförädlade livsmedel. ”Nystartarna” visar på 
en möjlig modell där schweiziska städer är omorganiserade i 
”glokaliserade” nätverk som gör samhället mindre beroende 
av transporter, mindre sårbart och med långt färre globala 
negativa ”externaliteter” som följd. Och allt detta utan att 
det i någon nämnvärd grad behöver påverka människors nu-
varande levnadsstandard. 

Vi kan bryta urbaniseringens onda spiral, menar Dagmar 
Haase. Urbanisering behöver inte betyda slumstäder, sten-
öknar och globala mattransporter. Vår tids urbanisering 
handlar istället om grönare städer, odling i staden, nya kon-
takter och distributionsvägar mellan lokalt producerat och 
lokalt konsumerat och ”nature based solutions”. Det som 
ger henne hopp om att den utvecklingen kan bli global är 
kurvorna över den globala inkomstutvecklingen. 

På 1800-talet hade bara en liten elit tagit sig förbi fat-
tigdomsstrecket. År 1975 hade den någorlunda förmögna 
medelklassen exploderat i väst och börjat växa i syd och 
öst. 2015 befann sig en växande global medelklass – också 
i Indien, Kina och Latinamerika – en bra bit ovanför fat-
tigdomsstrecket, förhoppningsvis på väg mot allt starkare 
krav på grönare städer. Så om ”urbant” är en livsstil också på 
landet så håller ”ruralt” på att bli en livsstil också i staden. 
Det bidrar förhoppningsvis till mer hållbara, ”sustainable”, 
städer.

Borgmästarstyre?
Blir det då världens borgmästare som kommer att styra 
världen? Globala megastäder har kanske mer gemensamt  
med varandra än de har med de nationer de ligger i? 
Frågan dyker upp i slutet på dagen från Thomas Elmqvist, 
Stockholm Resilience Center. Han berättar att det faktiskt 
pågår ett arbete med att omdefiniera städernas roll inom 
FN-systemet och att flera stora internationella organ och 
organisationer börjar fokusera mer på städer än på nationer. 
Det är ju i städerna som majoriteten bor, besluten fattas 
och förändringar får mest dramatiska konsekvenser. Utan 
hållbara städer ingen hållbar framtid.

En hållbar stad måste klara Lucifer – det mycket pas-
sande namnet på den mördande värmebölja som drabbade 
medelhavsländerna sommaren 2017. Värmeböljor förvän-
tas bli allt vanligare och i värsta fall döda fler än 150 000 
européer när vi närmar oss slutet på vårt eget århundrade. 
Allt enligt IPCC, som också förutser allt fler och allvarli- 
gare översvämningar i världens megastäder, berättar Thomas 
Elmquist och säger att vi måste byta paradigm i vårt sätt att 
se på städer och säkerhet.

– Nu tänker vi ”fail safe”. Vi måste byta spår och tänka 
att det måste vara ”safe to fail”, säger han och visar en bild 
på ett ”fail safe”-hus bakom skyddsvallar i en stigande flod. 
Det funkar så länge vattnet inte bryter igenom. Men om 
och när vattnet bryter igenom vallen blir katastrofen total. 
I bilden på ”safe to fail” ligger husen på mark som släpper 
genom vattnet och suger upp det som en svamp. Stadssjöar 
ingår i planeringen och grönskan är ymnig. Detta kräver 

mer planering och större insatser och ingrepp. Det blir en 
stad som inte är skyddad mot översvämningar – men där 
de blir lindrigare och staden återhämtar sig lättare. En stad 
med större resiliens.

De stora sammanhangen
Kan det för övrigt visas tydligare hur allt hänger ihop? 
Värmeböljor och f lodvågor. Det går inte att prata om håll-
bara städer utan att tala om vad som händer på landet. Det 
handlar inte bara om jorden, maten och staden och att 
vi måste föra tillbaka näringen till jorden den kom ifrån. 
Växthusgaserna ska också dit, som kol till markens mull. 
Och det är inte bara den mark som städerna själva ligger på 
som måste hålla kol och vatten. Hur mycket och hur snabbt 
städernas floder svämmar över sina bräddar avgörs av hur 
mycket vatten som rinner på, genom och stannar i all jord 
runt hela avrinningsområdet. Hur marken brukas och vad 
som växer på den har en del att säga till om i den saken och 
därmed om resiliensen hos hela systemet stad/land.

Det är en av Thomas Elmquists poänger. Resiliens är 
egenskaper hos ett helt system som säger något om dess 
förmåga att återhämta sig om saker och ting förändras. 
”Sustainability”, hållbarhet, är ett normativt begrepp som 
säger att vi ska hantera våra resurser så att de så effektivt 
som möjligt garanterar jämlik välfärd åt både nuvarande 
och kommande generationer. Med andra ord kan man vara 
hållbar på olika nivåer. Stirrar men sig blind på hållbarheten 
på en nivå kan det till och med sätta stopp för försöken att 
ta sig till en högre. Den resan blir inte lättare om (vilket ofta 
är fallet) resiliensen faktiskt minskar under övergångsfasen.

Motorvägsinfarter igenkorkade av fossildrivna bilar 
med bara föraren i är inget hållbart eller resilient system 
att transportera människor i storstad. Det blir mer både 
hållbart och resilient med två personer i varje bil och en 
fossilfri motor. Men för att ta ett steg till och komma till ett 
urbant transportsystem på en ännu högre hållbarhetsnivå 
krävs att vi skrotar det gamla, både bilar och motorvägar, 
och ger plats för högbanor i luften och planterar träd på 

Fail safe eller safe to fail? 
Hur bönderna odlar 

jorden styr flödet i floden. 
Montage: Peter Sylwan.
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den befriade marken. Den sortens ”game change” har tre 
villkor för att bli av, säger Thomas Elmquist: tryck under-
ifrån (trött på bilköer), yttre krafter (klimat- och hälsohot) 
och något som drar (bättre för alla, teknisk vision, finan-
siella och/eller institutionella drivkrafter). Han visar bilder 
från New York City med glada promenerande människor på 
banvallar och broar – nedlagda godsspår har förvandlats till 
gröna parkstråk rakt igenom den grå betongen. Och bilder 
från ett skimrande grönt Singapore, klassad som världens 
hälsosammaste stad, som lyckats öka sin grönyta från 36 
procent 1980 till 46 procent 2016.

Grönt är skönt
Så vad vet vi om kopplingen? Grönt är skönt – visst. Men 
blir vi också friskare ju grönare vi bor? Jo, svarar Nadja 
Kabish från Berlin och Humboldtuniversitetet. Fast det 
svaret har förstås förbehåll.

Men först något om hypotesen om sambandet. Den är 
enkel. Mer tillgängliga och användbara grönytor i staden 
får folk att röra på sig mer, umgås mer, stressa av; de ger 
renare luft och behagligare klimat. Nadjas tabeller och 
bilder ger syn för sägen.

Berlins barn har mindre runda magar där de har mer 
grönt omkring sig och tvärtom. Andelen överviktiga barn 
krymper när ytan grönområde per Berlinbo växer. Samma 
sak i hela befolkningen och ACM (All Cause Mortality) 

minskar när grönområdena växer. Samma med dödstalen i 
hjärt- och lungsjukdomar. Mentalsjukdomarna är färre och 
den generella upplevelsen av hälsa är högre. 

Så vad med förbehållen? Framför allt att resultaten 
överskuggas om man komplicerar bilden med skillnader i 
utbildning, inkomster, arbetsuppgifter. Bra inkomster, hög 
utbildning och stimulerande jobb i en grå omgivning ger 
friskare liv än låg utbildning och låga inkomster i en grön.

Kanske inte så konstigt. Har man pengar och tid kan 
man ju lättare dra iväg från det grå till det gröna. Nadja 
Kabish återkommer till detta att socioekonomiska variabler 
bestämmer mer om livet i staden än tillgången till gröna 
områden. Men jämför man på samma socioekonomiska 
nivå blir det fördel grönt. Grupper med låga inkomster,  
men med mer grönt omkring sig, har lägre ACM än grup-
per med samma inkomst med mer betong omkring sig.

Och vad som är mest intressant – grupper långt ned på 
den socioekonomiska skalan får större positiv förändring av 
sitt hälsoindex med mer grönt omkring sig än motsvarande 
grönförskjutning för mer välbärgade grupper. Slutsats? Ska 
man satsa på grönt och få ut mest pang för pengarna så är 
det stadens mindre välbärgade områden som gäller. 

Men det ska vara verklig grönska att gå, leka, spela boll, 
umgås i – eller helt enkelt bara vara i – grönska som faktiskt 
renar luften och sänker temperaturen. Ingen ”greenwash”, 
typ husfasader målade med klängväxter. Det är Nadja 
Kabishs bestämda avslutande budskap. 

Old Highline Railroad i New York, före och efter. Foto: J Hewitt (lilla bilden) och Acroterion (stora bilden) [CC BY-SA 4.0].



8 KSLA Nytt & Noterat   •   nr 1  2018

Stad i skugga
Men vad vet vi om saken? Mår också staden själv bättre med mer grönska?

När Stephan Pauleit från Münchens Tekniska Universitet reder ut sa-
ken kommer jag att tänka på en odödlig dikt av Johan Henric Kellgren, 
han vars salig Dumbom upptäckt

Hur väl Försynens nåd reglerat 
som floder öfver alt placerat
der stora Städer stryka fram

Livgivande floder, sjö- och havsstränder som lockade till bosättningar 
är nu dödshot mot megastäder vid flodstränder och havsvikar. Det är där 
försynen strukit fram de flesta av våra stora städer. Stephan Pauleit be-
tonar hotet med exemplet München, som beräknas ha ökat antalet dagar 
människor kan drabbas av värmeslag från 7 till över 30 om året vid nästa 
sekelskifte. Hur anpassar man sig till det hotet?

Genom mer grönska förstås. Gröna tak skuggar. Jord och växter lagrar 
vatten som när det dunstar kyler hus och luft. Samma sak med klätt-
rande växter som täcker husfasader. Träd i gatuplanet gör samma nytta. 
Skuggar, kyler och håller vatten. Resultatet? Jo, det fungerar – åtmins-
tone om man ska tro Stephan Pauleits modeller. De bygger på vad man 
vet om skillnaderna mellan gröna områden och mindre gröna områden i 
t ex Manchester, som varit hans försöksstad. I ”worst case scenario” 2080 
stiger temperaturen allmänt mellan 3 och 4 grader i staden, men betydligt 
mer – hela 1 grad ytterligare – i stenöknen jämfört med trädgårdsstaden.

Mönstret från Nadja Kabish presentation går också igen. I de mest 
utsatta områdena bor de mest utsatta människorna. Att satsa på grönt har 
med andra ord också en stark social och lönsam dimension.

Fördel grönt blir ännu tydligare när Stephan Pauleit visar det modelle-
rade resultatet av träd på gatorna, gröna tak och gröna fasader i ett typiskt 
stadskvarter i München. Tillräckligt mycket mer träd i staden (24 procent 
upp i modellen) kommer till och med att göra klimatet behagligare 2050 
än vad det är idag trots förväntade värmeböljor. Gröna tak ger inte alls 
samma effekt.

– Det går inte att förtäta staden genom att bygga hus i parkerna och 
tro att allt är frid och fröjd och att man kan kompensera förlusten genom 
att helt enkelt flytta upp träden och grönskan på taken. Det funkar inte, 
säger han. Effekten når inte ner till gatuplanet.

Däremot är gröna tak bra för att hindra att störtregn översvämmar 
dagvattensystemet. Gröna tak ger stora ytor som håller tillbaka mycket 
vatten. Men effekten på temperaturen är begränsad. Det gäller också grö-
na fasader även om de ger mer än gröna tak. Störst effekt får man rimligen 
om man gör extra allt – träd på marken, parker på taken och gröna fasader. 
Det samlade scenariot visade inte Stephan Pauleit, men är lätt att komma 
fram till på egen hand.

Från här till där
Så vad krävs för att få den gröna infrastrukturen – en Urban Green 
Infrastructure (UGI) – på plats? Planering och pengar förstås. Och en 
insikt ända in i ryggmärgen hos både medborgare och makthavare om att 
UGI inte är en lyxförpackning att förgylla stadslivet med för den urbana 
medelklassen, utan själva förutsättningen för en rättvis och fungerande 
stad.

För Arjen Buijs från Wageningen i Holland är vägen dit via bottom 
up lika viktig som top down och han ser gärna en mix av dem båda. Han 
kallar det ”Mosaic Governance” och pekar på undersökningar som visar 
att en stor del av städernas biodiversitet skapas på enskilda initiativ; av bo-
ende, NGOs och mindre företag. Att satsa från botten påverkar dessutom Foto: Lian Jonkman.
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fritid och friluftsliv, hälsa, miljömedvetenhet, social sam-
manhållning, inkomster – och det sociala kapitalet. Arjen 
Buijs ger två tämligen olika exempel på mosaiken; ett från 
Lissabon, med ganska strama ramar från toppen, och ett 
från Utrecht, som löper längs betydligt lösare boliner.

I Lissabon handlar det om övergiven, obebyggd och 
vanskött mark mitt i stenstaden. Kommunen upplät marken 
som koloniområde med fasta lotter som fördelades mot 
avgift till hugade gröna entreprenörer efter hur nära eller 
långt från området de bodde. Kommunen stod för regler, 
pengar, utbildning, mark och material. Inom ramarna och 
med dessa resurser skapade och odlade brukarna efter egna 
önskemål – bortsett från att odlingarna skulle vara ”organ-
ic” och området tillgängligt för allmänheten. I den mån 
odlingarna producerade överskott var det OK och önskvärt 
att sälja. Projektet utvecklades under finanskrisens arbets- 
löshet och pengabrist, då grönsaker var dyra. Brukarna drog 
förstås, trots avgiften, en ekonomisk vinstlott i tillägg till 
rikare social samhörighet och rikare fritid. Kommunen fick 
ett välskött grönt område istället för risig ödetomt. Stadens 
ekologiska nätverk och gröna infrastruktur fick sig ett lång-
siktigt strategiskt tillskott i ett av kommunens mindre väl-
bärgade områden. Projektet gav ringar på vattnet och har 
nu skalats upp till 21 nya gröna koloniområden som sköts 
av Lissabonborna själva.

De lösa bolinerna i Utrecht var en Neighbourhood 
Green Plan, som bestod av tre tjänstemän, en påse pengar 
om 430 000 euro per distrikt om ca 30 000 invånare och 

fritt fram för vem som än ville (enskilda Utrechtbor, med-
borgargrupper, små företag, organisationer…) och hade bra 
gröna idéer, att söka pengar till egna gröna projekt. Till slut 
blev de 139 stycken.

– Till skillnad från Lissabon satte Utrecht upp väldigt få 
regler, berättar Arjen Buijs. Det räckte t ex med att någon 
ringde och frågade om det gick bra att plantera tre träd där 
de bodde. Efter ett OK var det bara att sätta igång själv och 
skicka räkningen till kommunen. 

Det fanns inte heller någon uppföljning, utvärdering, 
krav på redovisning eller någon samordning. Allt sköttes av 
de som själva drev projekten. Kommunens roll var att ställa 
upp med tillstånd, mark, pengar, expertis och utrustning. 
Helt enkelt att underlätta så mycket som möjligt för en-
skilda människor, grupper, företag och organisationer att 
själva bidra till stadens urbana gröna infrastruktur – UGI. 
Möjligen sitter Utrecht, med sin planlösa planering och 
centrala kontroll utbytt mot egenkontroll, inne med svaret 
på en minst sagt oroande fråga:

– Har städer blivit alltför komplexa för att vi alls ska 
förstå hur de fungerar och hur vi ska hantera deras utveck-
ling?

Det är Erik Andersson från Stockholm Resilience Cen-
ter som ställer frågan. Den oroar särskilt mot bakgrund av 
städernas växande betydelse. Inför perspektivet att 75 pro-
cent av jordens befolkning år 2050 bor i städer som lever 
sina egna liv, som ingen förstår och ingen kan styra, kan 
vem som helt känna sig modstulen.

Lissabon, Portugal Utrecht, Nederländerna

Två exempel på  Mosaic Governance: Lissabon inom strama ramar och Utrecht med friare tyglar. Ur Arjen Buijs presentation.
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För mycket för vår hjärna
Erik Andersson ställer frågan efter att ha beskrivit sta-
den som ett komplext, socialt, ekologiskt och teknologiskt 
system. Dylika följer inte några fasta körspår. Tvärtom, 
förändringar i komplexa dynamiska system är ”icke linjära”, 
har tröskelvärden, innehåller tipping points där allt kan gå 
överstyr, och påverkas hela tiden av återkopplade reaktioner 
– ”feedback loops”. Att tro sig om att kunna styra ett kaos 
av det slaget med ett centralperspektiv kan i sig bli orsaken 
till kollaps.

Så vad göra för att ge en stad extra allt, göra den hållbar 
och resilient, multifunktionell och polycentrisk, med en 
rättvis plats för alla och byggd så att det är ”safe to fail”, 
för att klara både översvämningar och värmeböljor, och 
med återskapade fungerande och hållbara band till sin om-
givande landsbygd?

Det finns förstås inga generella svar och inget ”one size 
fits all”, menar Erik Andersson. Däremot finns det en del 
villkor som troligen måste vara uppfyllda för att detta kom-
plexa dynamiska system ska kunna hantera tipping points, 
ta sig ur problem och klara oväntade utmaningar.

Först och främst måste staden vara som räven och hål-
la sig med många utvägar. En stad måste vara redundant. 
Gamla centraliserade ingenjörslösningar är inte resilienta 
hur effektiva de än kan vara. Det gäller allt från hur av-
lopps-, el- och transportsystem är byggda till kopplingar-
na mellan olika nätverkande och jämlika stadsdelar, olika 
grönområden med olika funktioner, bostadsområden, kom-
mersiella och kulturella centra. En hållbar och resilient stad 
har redundans, diversitet och fungerar i nätverk som gör det 
lätt för den ena delen att ersätta eller kompensera den andra. 

Den hållbara och resilienta staden strävar efter att vara 
jämlik, inkluderande och att besluten alltid ska fattas så 
nära de som berörs av dem som möjligt. En resilient stad 
är öppen, experimenterande, lärande och har balans mellan 
stort och smått, grönt och grått, olika grupper – och framför 
allt en ny och fungerande balans mellan stad och land. De 
är ju sammanflätade i en pardans där det ibland är svårt att 
se vem som för och vem som följer. Det enda som är säkert 
är att de inte kan leva utan varandra.

Vinner och förlorar
Som när Diana Dushkova från Humboldtuniversitet i 
Berlin talar om Ryssland och klimatförändringen. Det 
handlar om både vinster och förluster. Stigande tempera-
turer kan öppna sjövägen genom nordostpassagen, reducera 

kostnader och transporttider mellan Asien och Europa med 
40 procent, öppna för snabbare och billigare export av stora 
ryska naturtillgångar.

Men vad händer då med Rysslands väldiga skogar? 
De utgör hela 22 procent av all skog på jorden. De är 
därmed också en av de stora globala begravningsplatser-
na för växthusgaser – och födelseplatsen för 20 procent 
av allt syre vi andas. Utan landsbygdens skogar får staden 
ingen luft och blir inte av med sitt koldioxidavfall, det som 
lett till det mildare klimatet. Ett mildare klimat kommer 
också att göra det svårt, för att inte säga omöjligt, för den 
traditionella rennäringen i Ryssland.

Å andra sidan… med mildare klimat kanske turismen 
ökar med alla de nya möjligheter det drar med sig och dess-
utom kan man kanske nyodla så mycket som 300 miljoner 
hektar jordbruksmark i norra Ryssland. Låter förstås 
mycket. Men samtidigt förlorar världens bönder varje år 
bortåt 10 miljoner hektar mark genom förskingring, för-
saltning, försurning, förtorkning och försumpning – delvis 
och ibland som en följd av klimatförändringen.

Den nya balansen
Den nya balansen mellan stad och land handlar kanske om 
att inte bli så beroende av alla dessa storskaliga och globala 
förändringar och nätverk. Typ det Kina vars kötthunger 
gör landet alltmer aktivt (och aggressivt?) beroende av ned-
huggna skogar i Latinamerika och Afrika. Eller ett Sverige 
där hyllorna skulle gapa tomma hos Willys, ICA och Coop 
bara några dagar efter att något (vad det än är) klippt någon 
av de centrala trådarna i det globala nätverk som sköter om 
att den importerade (skrämmande?) hälften av allt vi äter 
kommer fram till butiker och matbord.

Glokalt är ett gammalt nyord som då och då hörs – el-
ler varför inte regiobalt eller globionalt – lite som Dagmar 
Haases schweiziska ”Neustart”. Den dagen den befolk-
ningsmajoritet som bor i staden på allvar förstår hur sårbar 
deras stad är, och hur beroende den är av en landsbygd på 
andra sidan jordklotet, blir det kanske dags att satsa inte 
bara på stadsodling – den kan ändå aldrig räcka till – utan 
också på en verkligt hållbar och resilient intensifiering och 
ekologisk effektivisering av den odlade jord som omger 
dem. När allt kommer omkring så var det där det gick att 
skaffa mat för dagen som de flesta av världens stora städer 
slog rot och nu ligger. Nu handlar det om mycket mer än 
maten för dagen – nu handlar det om ett hållbart liv för 
morgondagen. 
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Värdefull jordbruksmark förvandlas till logistikcentral utanför Landskrona. Hållbar användning av marken runt staden? Foto: Peter Sylwan.


