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Sammanfattning 
 
Dagens livsmedelssystem är kontraproduktivt 
med tanke på klimatförändringar, hållbarhet 
och resiliens. Växtgrödor baserade på 
monokulturer utmärks av stor användning av 
fossila bränslen, snabb näringsurlakning och 
svag vattenhållning i mark. Man använder stora 
mängder konstgödning och pesticider vilket ger 
betydande kväve-, fosfor- och giftläckage i sjöar 
och vattendrag. Monokulturer skapar 
jorderosion och utarmar den biologiska 
mångfalden som resulterar i ett lågt skydd mot 
skadeinsekter och sjukdomar. Sammantaget 
blir sårbarheten mot klimatförändringar stor. 
Hög konsumtion av kött- och mjölkprodukter 
som baseras på storskalig djurproduktion 
kräver enorma arealbehov för odling av 
kraftfoder och vall. Köttproduktionen fordrar 
betydande vattenresurser och konkurrerar om 
viktig jordbruksmark och färskvatten. 
Djurfabriker kräver användning av antibiotika 
för att undkomma djursjukdomar, vilket skapar 
risk för multiresistenta bakterier.  
Därtill transporteras vår mat över hela planeten 
vilket skapar väldiga växthusgasutsläpp, 
miljöproblem och energibehov. Låg 
försörjningsgrad av livsmedel i Skåneregionen 
kan skapa ödesdigra konsekvenser för 
matförsörjningen och befolkningens 
överlevnad i händelse av bränsleblockad, 
terrorattack med biopatogener, EMP bomb eller 
en solstorm med Carringtonstyrka. 
 
 

 
Men det finns lösningar! 

 
Ett hållbart och resilient livsmedelssystem kan 
skapas genom en kombination av stadsodling, 
växthusodling, skogsträdgårdar, skogsodling, 
trädjordbruk och betesskogsbruk uppbyggda 
enligt permakulturprinciper. Odlingssystemen 
kräver ingen konstgödning, inga pesticider, är 
ekologiska, och binder vatten och 
näringsämnen. Vissa växter fixerar kväve och 
andra samverkar med insekter och djur under 
och över jord vilket gör skadebekämpning och 
näringsfördelning effektiv. Hög biologisk 
mångfald ger högt immunförsvar, bättre 
avkastning, renare luft, gynnsammare 
pollinering och bygger jordmån. Lokal 
produktion reducerar långväga transporter och 
CO2 utsläpp. Självgödning minskar 
övergödning av sjöar och hav. Lokal kött- och 
mjölkproduktion enligt betesskogsbruks-
metoden (agroforestry) ger en djurvänlig miljö 
utan kraftfoder och antibiotika. Metoden är 
resursbesparande, miljövänlig och gynnar kött- 
och mjölkkvalitet. Växtgrödor i kombination 
med trädplanteringar baserade på 
trädjordbruksmetoden och conservation 
agriculture ökar avkastning och sänker 
energibehovet. Självgödning och naturlig 
skadedjursbekämpning i trädjordbruket 
uppnås genom hög biologisk mångfald, 
kvävefixerare och mineralackumulerande 
växter. Täckt mark tillsammans med träd 
minskar jorderosion, ökar jordmånen och höjer 
resiliens mot klimatförändring. Morgondagens 
livsmedelssystem kan binda betydande 
mängder CO2, dels under uppväxtperioden i 
träd, buskar och växter men även framöver 
genom inlagring av rötrester i marken från 
biogasproduktion. Genom en hög lokal 
självförsörjningsgrad blir Skåneregionen mer 
utvecklande och hållbar avseende bland annat 
transporter, miljö, klimat, biologisk mångfald, 
energi, sysselsättning, näringsliv, hälsa, 
integration, turism och ekonomi, och kan 
därmed tjäna som en global förebild. Dessutom 
blir regionen betydligt mer resilient mot bland 
annat två av de allvarligaste hoten - en solstorm 
med Carringtonstyrka och en EMP bomb.
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Inledning 

 

Bakgrund 

Det svenska och internationella 

livsmedelssystemet har förändrats drastiskt 

under det senaste seklet. Idag är det traktorer 

och stora jordbruksredskap för miljonbelopp på 

enorma fält och djurfabriker med hundratals 

eller tusentals djur som dominerar 

primärproduktionen. Kött, fisk, säd, frukt, bär, 

grönsaker och mjölkprodukter transporteras 

över hela planeten. Stora volymer 

konstgödning, pesticider, vatten och foder 

behövs för en effektiv produktion. Åkermarken 

är sönderkörd och tömd på näring. Den svenska 

importen av livsmedel har fördubblats på några 

årtionden och jordbruksmarken per capita har 

halverats i Sverige. Detta har inneburit att 

livsmedelsförsörjningsgraden i Sverige enbart 

är cirka 50 procent, vilket är en av de lägsta i 

Europa. I kombination med långa transporter 

kan detta medföra ödesdigra konsekvenser för 

matförsörjningen och befolkningens över-

levnad i händelse av bränsleblockad, krig, 

terrorattack med biopatogener, EMP bomb eller 

en solstorm med Carringtonstyrka. Därutöver 

kommer klimatförändringen sannolikt att 

drabba dagens livsmedelssystem hårt om det 

inte radikalt förändras. Detta skapar starka 

incitament för ett nytt livsmedelssystem som är 

energieffektivt, resurssnålt, högavkastande, 

miljövänligt, lokalt, robust och som gynnar 

biologisk mångfald. 

 

 

Metod och 

avgränsningar 

Utgångspunkten för nulägesanalysen kommer 
främst från ett antal regionala 
strategidokument inklusive nationell och 
internationell jordbruksstatistik. Därutöver 
ingår nyhetsartiklar och rapporter som 
behandlar livsmedelssystem, globala 
systemrisker, klimatförändring, hållbarhet och 
resiliens. Även om denna rapport fokuserar på 
Skånes livsmedelssystem, så är förslagen 
relativt oberoende av land eller region. 
Rapporten inriktar sig på primärproduktion, 
det vill säga produkter från jorden och naturen, 
såsom spannmål, grönsaker, frukt, nötter, bär, 
boskapsuppfödning, fiske och mjölk- och 
äggproduktion. Livsmedelsförädling, forskning 
och utveckling, lagring, förpackning, 
distribution, försäljning, återvinning av 
näringsämnen, biogasproduktion, förpack-
ningar, lagstiftning etcetera har av 
utrymmesmässiga skäl enbart berörts ytligt. 

 

Definitioner och 
förklaringar 

Agroekologi 
Agroekologi är den vetenskap som använder 
kunskap om ekologi och andra principer för 
hållbarhet, för att utveckla, studera, designa och 
bruka livsmedelsproducerande system. 
Agroekologin ser lantbruket som en 
multifunktionell ekologisk helhet där närings- 
och energikretslopp, biologisk mångfald och 
integrerad djur- och växtodling är centrala. 
 
Agroforestry 
Agroforestry eller skogsjordbruk som det heter 
på svenska, är ett samlingsnamn för olika 
former av markförvaltningssystem där perenna 
växter så som träd och buskar, integreras med 
odling eller djurhållning. Exempel är 
skogsträdgårdar, skogsodling, trädjordbruk och 
betesskogsbruk. 
 
Amträd 
Amträd eller skärmträd är träd som i första 
hand planteras för att hjälpa andra träd att 
utvecklas på bästa sätt, exempelvis genom att 
skydda, binda kväve eller skapa raka stammar. 
Exempel på amträd är klibbal, asp, poppel och 
fågelbär. 

Annuell.  
En växt är annuell när den gror, blommar, 
sätter frukt för att sedan dö och på så vis 
fullföljer sin livscykel under en och samma 
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odlingssäsong. 
 
Baljväxter  
Baljväxter eller ärtväxter är en stor växtfamilj 
med proteinrika frön. Många baljväxter 
används som mat eller djurfoder, till exempel 
ärtor, bönor, jordnötter och klöver. De flesta 
baljväxter kan hämta kväve från luften med 
hjälp av symbiotiska bakterier på sina rötter. 
 
Betesskogsbruk 
Betesskogsbruk (silvopasture) innebär att 
skogsbruk integreras med djurhållning, vilket 
optimerar produktion av träprodukter, 
vallfoder och boskapsprodukter samtidigt som 
man skapar miljöfördelar och 
ekosystemtjänster.  
 
Bekämpningsmedel 
Kemiska substanser som används för att 
bekämpa ogräs, mögelsvampar, insekter och 
andra organismer som vi betraktar som 
skadliga. De flesta bekämpningsmedel är 
syntetiska kemiska molekyler som är skadliga 
både för människors hälsa och för andra 
organismer i naturmiljön. Bekämpningsmedel 
som används i jordbruket kallas ofta 
växtskyddsmedel. 
 
Biologisk mångfald eller biodiversitet 
Omfattar variationsrikedomen bland levande 
organismer av alla ursprung, inklusive 
landbaserade, marina och andra akvatiska 
ekosystem och de ekologiska miljöer i vilka 
dessa organismer ingår. Detta innefattar 
mångfald inom arter, mellan arter och av 
ekosystem. Den består av genetisk diversitet - 
variationsrikedom bland individer, artdiversitet 
- variationsrikedom av arter inom ett ekosystem 
och ekosystemdiversitet - mångfald av 
ekosystem inom ett område. 
 
Biopatogener 
Framställda bakterier, virus, parasiter eller 
svamp som kan framkalla sjukdom i annan 
organism. 
 
Conservation agriculture 
Conservation agriculture innebär att man stör 
jorden så lite som möjligt, till exempel genom 
att undvika plöjning för att öka porositet. 
Marken skall vara täckt med växter som ger 
möjlighet för större rotsystem och mykorrhiza 
som höjer näringsupptag, genererar mer 
jordmån, tåler regn och torka bättre. Växelbruk 
används ofta med kvävefixerare som 
exempelvis vall som växtgröda.  
 
Ekosystem 
Ett ekosystem är allt levande och den miljö som 
finns i ett naturområde. Ekosystem kan vara 

stora och små, till exempel området kring en 
stubbe, en trädgård eller hela planeten jorden. 
 
Ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster 
som naturens ekosystem ger oss människor och 
som bidrar till vårt välbefinnande. De innefattar 
matprodukter, luft- och vattenrening, klimat-
stabilisering, erosionskontroll, pollinering av 
grödor, träprodukter, rekreation, estetik, 
sjukdomsbekämpning, vattenreglering, etc. 
 
EMP 
Kortvarig, bredbandig och energirik 
elektromagnetisk puls som bland annat uppstår 
vid kärnvapenexplosioner. EMP skadar 
elektronik genom höga elektriska spänningar 
som pulsen inducerar, men är ofarlig för 
levande varelser. Vid det amerikanska 
kärnvapenprovet Starfish Prime 1962 skadades 
elektrisk utrustning på 1 445 km avstånd. 
 
Förnybara energikällor 
Energikällor som hela tiden förnyar sig och som 
därför inte kommer att ta slut inom en 
överskådlig framtid. Exempel är sol-, vind-, 
vatten- och bioenergi, tidvatten, geotermisk 
energi och geoenergi. 

Global systemrisk 
Ett problem eller en händelse som kan få 
dominoeffekter i samhället som kan ha allvarlig 
inverkan på världsbefolkningen, antingen 
direkt genom en ovanlig händelse eller indirekt 
genom att nå en ”tipping point”. 
 
Kraftfoder 
Kraftfoder är koncentrerat djurfoder till framför 
allt nötkreatur, hästar och får från spannmål, 
rapskaka, soja melass, drav, och vassle. 
 
Grönfoder 
Grönfoder är ettåriga grovfoderväxter som 
odlas för ensilering, bete eller direktutfodring. 
 
Ha 
Hektar är en arealenhet som betecknas med 
enhetssymbolen ha och omfattar 10 000 kvm. 
 
Hållbarhet 
Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser 
dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina 
behov. 
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Samband mellan hållbarhet och resiliens 

Resiliens: Förmåga att stå emot, återuppbygga och 
vidareutvecklas efter störning. 

 

 
 
Hållbar utveckling: utveckling som tillgodoser dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina behov. 
 
Konstgödsel 
Artificiellt framställd växtnäring som består av 
enkla kemiska föreningar. Kallas även 
handelsgödsel eller mineralgödsel. Det som 
tillförs med konstgödsel är framförallt kväve, 
fosfor och kalium, men även mindre mängder 
av andra ämnen, till exempel svavel och 
magnesium. 
 
Kvävefixering 
Många mikroorganismer har förmågan att bilda 
kväveföreningar av luftens kvävgas med hjälp 
av solenergi. Processen kallas kvävefixering. 
Den biologiska kvävefixeringen står för nästan 
hela nytillförseln av kväveföreningar till 
naturliga ekosystem. De vanligaste biologiska 
kvävefixerarna är Rhizobium-bakterierna som 
lever på baljväxternas rötter. Exempel på 
kvävefixerare är klibbal och ärtbaljväxter såsom 
rödklöver. 

Livsmedelssystem 
I ett livsmedelssystem ingår allt som behövs för 
att producera, transportera, lagra, 
vidareförädla, förpacka, sälja, distribuera, 
tillaga, återföra livsmedelsrester till naturen 
och återvinna förpackningar. Det innebär 
infrastruktur, fordon, redskap, maskiner, 
arbetskraft, lokaler, gödning, fröer, 
sjukdomsbekämpning, insatsvaror, energi, 
vatten, ljus, luft, digitala hjälpmedel, 
lagstiftning och sannolikt mer. 
 
Monokultur 
Odling av jordbruksgrödor och skog där man 
odlar ett växt- eller trädslag åt gången, ofta på 
stora markområden. Exempelvis vete, korn, ris, 
kaffe, bomull, gran och energiskog. 
Monokulturer kräver storskalig produktion 
med konstgödning och pesticider. 

 
Mykorrhiza 
Rik väv av rötter, mikroorganismer och 
svampar under jord i symbios. 
 
Oljeväxter 
Växter som odlas för sina fettrika frön, som 
pressas till vegetabilisk olja, exempelvis raps, 
solros och soja. 
 
Perenn  
Att en växt är perenn innebär att den lever mer 
än två år. Varje år blommar den och sätter frukt. 
Inför vinterperioden lagras energin i 
rotsystemet som övervintrar. Till perenner hör 
alla vedartade växter; träd, buskar, lianer, ris 
samt halvbuskar, så även ett stort antal ört- och 
gräsartade växter. 
 
Permakultur 
Permakultur är ett helhetsinriktat analys- och 
designredskap som syftar till att utveckla 
hållbara och resilienta system. Den använder 
naturliga ekosystem som modell. Centrala 
begrepp är funktionella kopplingar, 
flerfunktionalitet, stöd från flera element, 
succession, kantzonseffekt, fördröjning av 
energiflöden, zonanalys, sektoranalys och 
mönster.  
 
Predatorer 
Insekter som gärna äter eller dödar bladlöss och 
andra skadeinsekter. 
 
Resiliens 
Resiliens är ett systems långsiktiga förmåga att 
stå emot och klara av en förändring, samt 
återhämta sig och vidareutvecklas. Ordet 
resiliens används i olika kontexter på individ-, 
system-, samhälls- och organisationsnivå. 
Begreppet kan till exempel inbegripa ekologisk, 
social- och organisatorisk resiliens. 
 
Rhizosfär 
Rhizosfären är kontaktzonen mellan roten och 
marken. 
 
Ryggradsdjur 
Däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur och fiskar. 
 
Skogsjordbruk 
Skogsjordbruk (agroforestry) är ett samlings-
namn för olika former av markförvaltnings-
system där perenna växter så som träd och 
buskar, integreras med odling eller 
djurhållning. Exempel är skogsträdgårdar, 
skogsodling, trädjordbruk och betesskogsbruk. 
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Skogsodling 
Skogsodling (forest farming) innebär odling 
under trädkronor. Exempelvis shiitake, 
ostronskivling, mangold, rödbetor, rädisor, 
mynta, björksav, medicinalväxter och bär. 
 
Skogsträdgård 
En skogsträdgård (forest gardening) är ett 
odlingssystem som imiterar naturliga 
skogsekosystem såsom lundar, skogsbryn, och 
woodlandområden. De är flerskiktade och 
består av direkta nyttoväxter, exempelvis frukt- 
och nötträd, bärbuskar, örtartade kryddor och 
grönsaker, fiber- och medicinalväxter. Vissa 
träd och växter gynnar andra växter eller 
ekosystemet i sin helhet, till exempel amträd, 
kvävefixerare och dynamiska ackumulatorer. 
 
Solstorm med Carringtonstyrka 
Innebär att solen slungar ut väldiga 
elektromagnetiska energier som kan träffa vår 
planet, och som i kontakt med ledande material 
åstadkommer en elektrisk urladdning som kan 
förstöra transformatorer, kretskort, satelliter 
och elektroniska apparater. Inträffar varje 100-
200 år, och sista tillfället var 1859. År 2012 var 
jorden en vecka från att träffas av en sådan 
enligt NASA. 
 
Spannmål 
Gräsarter med stora, stärkelserika frön som 
används torkade. De viktigaste spannmåls-
typerna i världen är majs, ris och vete. I Sverige 
odlas mest vete, korn, havre och råg. 
 
Trädjordbruk 
Trädjordbruk (silvoarable och alley cropping) 
innebar att träd och buskar planteras i rader 
med 10-15 meter breda korridorer mellan 
raderna, där olika grödor växer.  
 
Vall 
Gräs eller blandningar av gräs och klöver som 
odlas på åkermark som foder till djur. Vallen 
kan skördas till vinterfoder (slåttervall) eller 
betas av djuren under sommarhalvåret 
(betesvall). Vinterfodret konserveras antingen 
genom torkning till hö eller mjölksyrning till 
ensilage. 
 
Vishet 
Avser förmågan att förutsäga, förstå och agera 
på situationer på ett etiskt sätt som är 
långsiktigt och fördelaktigt för alla involverade. 
 
 
Växelbruk 
Odlingssystem som växlar mellan 
kvävefixerande grödor som fyller på jordens 
kväveförråd och andra växtslag som hämtar ut 
från jordens förråd. 

 
Växtnäring 
De ämnen växterna behöver för att utvecklas. 
Sex ämnen, makronäringsämnen, behövs i stora 
mängder; kväve, fosfor, kalium, kalcium, 
magnesium och svavel. En rad andra ämnen är 
också nödvändiga, men bara i små mängder s.k. 
mikronäringsämnen. I naturen hämtar 
växterna sin näring från förmultnat organiskt 
material och från jordens mineraler. I 
jordbruket tillförs växtnäringen till stor del med 
konstgödsel. 
 
Zoonos 
Sjukdomssmitta mellan djur och människa. 
 
Örtartad 
Begreppet örtartad syftar på en växts 
vegetationssätt. Till skillnad från en vedartad 
växt, med förvedade, alltså hårda stammar, så 
har en växt som är örtartad mjuka växtdelar. Är 
den örtartade växten perenn så vissnar 
växtdelarna som befinner sig ovan jord ned 
efter varje vegetationsperiod och överlever med 
hjälp av dess rotsystem. 

 

Internationella överenskommelser  

Två nyligen slutna överenskommelser, COP21 

och FNs 17 hållbarhetsmål, ställer helt nya krav 

på hur samhället och livsmedelssystemet 

organiseras. I samband med COP21 utlovade 

statsminister Stefan Lövén att Sverige ska bli 

världens första fossilfria välfärdsstat. 

COP21 

I december 2015 under COP21 mötet i Paris 

slöts en klimatöverenskommelse som anger att 

den globala medeltemperaturen ska stanna väl 

under 2 grader och ansträngningar ska göras för 

att hålla temperaturökningen under 1,5 grader.  
 

 

FNs 17 hållbarhetsmål  

FNs 17 hållbarhetsmål och Agenda 2030 är vår 

civilisations största åtagande hitintills. Den 

innebär att: 

1.    Utrota fattigdom i alla dess former, överallt. 

2. Utrota hunger, uppnå matsäkerhet och  

 förbättrad kost samt främja ett hållbart 

 jordbruk. 

3. Säkerställa hälsosamma liv och främja 

  välbefinnande för alla i alla åldrar. 

4. Säkerställa inkluderande och rättvis 
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  utbildning av god kvalitet och främja 

   livslångt lärande för alla. 

5.  Uppnå jämställdhet och stärka alla kvinnors 

  och flickors ställning. 

6. Säkerställa tillgänglighet och hållbar 

  förvaltning av vatten och sanitet för alla. 

7.  Säkerställa tillgång till prisvärd, pålitlig, 

  hållbar och modern energi för alla. 

8. Främja kontinuerlig, inkluderande och 

  hållbar ekonomisk tillväxt, full och 

  produktiv sysselsättning och anständigt 

  arbete för alla. 

9.  Bygga motståndskraftig infrastruktur, 

  främja inkluderande och hållbar 

  industrialisering och främja innovation. 

10.  Minska ojämlikhet inom och mellan länder. 

11. Gör städer och boplatser inkluderande, 

  säkra, flexibla och hållbara. 

12. Säkerställa hållbara konsumtions- och 

  produktionsmönster. 

13.  Vidta brådskande åtgärder för att bekämpa 

  klimatförändringarna och dess effekter. 

14. Bevara och hållbart nyttja hav, sjöar och 

  marina resurser för hållbar utveckling. 

15.  Hållbart skogsbruk, stoppa ökenspridning, 

  bromsa och vända markförstöring samt 

  hejda förlusten av biologisk mångfald. 

16.  Främja fredliga och inkluderande 

  samhällen för hållbar utveckling, ge tillgång 

  till rättssystem för alla och bygga effektiva, 

  ansvarstagande och inkluderande 

  institutioner på alla nivåer. 

17. Stärka verktyg för genomförande och 

  vitalisera det globala partnerskapet för 

  hållbar utveckling. 

Allmän statistik om Skåne 

Skåne har en relativt ung befolkning, varav 
cirka 20 procent har utländsk bakgrund från 
mer än 190 länder. Sammanlagt är vi cirka 1,3 
miljoner medborgare. Genomsnittsåldern är 
drygt 40 år. Regionen växer med mellan 10-15 
000 innevånare årligen. Av befolkningen bor 
cirka 89 procent i en tätort. Andelen äldre ökar 
samtidigt som fler barn föds och befolkningen 
lever längre. Eftersom genomsnittsåldern är 
relativt låg är försörjningsbördan fortfarande 
lägre än i många andra län. Skillnaderna i 
medellivslängd mellan olika samhällsklasser 
ökar. Det råder stora skillnader i hälsa, som är 
kopplat till utbildningsnivå, sysselsättning, 
boendemiljö, kön, etnicitet, levnadsvillkor och 
levnadsvanor. Den psykiska ohälsan ökar 
liksom kroniska sjukdomar. Även om regionen 
har en hög internationell karaktär så förknippas 
den samtidigt med mindre öppenhet, 
främlingsfientlighet, integrationsproblem och 

hög brottslighet. En stor andel medborgare har 
enbart grundskoleutbildning och Skåne ligger 
på plats 18 av 21 län i Sverige när det gäller 
andelen behöriga till gymnasieskolan. Dock är 
övergångsfrekvensen från gymnasiet till högre 
utbildning hög. Nästan två tredjedelar av alla 
studenter inom högskolan är kvinnor. 
Sysselsättningsgraden för skånska ungdomar 
ligger 20-30 procent lägre än den totala 
sysselsättningen och för befolkningen som 
helhet är den lägst i Sverige på cirka 75 procent. 
Sysselsättningsgraden för medborgare med 
utländsk bakgrund är ungefär 49 procent för 
män och 45 procent för kvinnor. Efterfrågan på 
utbildad arbetskraft beräknas öka kraftigt 
emedan efterfrågan på personer med enbart 
grundskoleutbildning minskar i samma 
omfattning. Av de två stora arbetsmarknads-
regionerna i Skåne; Malmö/Lund/Helsingborg 
och Hässleholm/Kristianstad, så växer 
sysselsättningen i den förstnämnda och 
minskar i sistnämnda. Kvinnor arbetar 
mestadels inom ett mindre antal yrken inom 
offentlig sektor, medan mäns arbetsmarknad är 
spridd till ett större antal yrken och står för en 
stor del av den privata sektorn. Nyföretagandet 
domineras av män. Skåne är en innovativ region 
vad gäller investeringar i forskning, utveckling 
och patent och har rört sig mot en mer 
kunskapsintensiv näringslivsstruktur. Skåne 
har i jämförelse med resten av Sverige en låg 
produktivitet delvis beroende på en hög andel 
bygg och anläggning, handel, hotell och 
restaurang samt transportverksamhet. Tidigare 
starka sektorer som livsmedel, läkemedel och 
IT/Telekom har haft en bekymmersam 
utveckling under de senaste åren. Skåne har låg 
export jämfört med andra regioner. Med sina 
städer och nära 250 mindre tätorter har Skåne 
en mycket större tätortstäthet än någon annan 
del av Sverige. Det råder idag brist på bostäder 
i stora delar av Skåne. Under 2000-talet har 
transporterna i Skåne ökat på väg, järnväg och 
med sjöfart. Regionen har en betydande 
genomfartstrafik som antas öka kraftigt, 
speciellt när Fehmarn Bältförbindelsen mellan 
Danmark och Tyskland öppnar 2021. Det 
skånska transportsystemet är fossilbränsle-
beroende till 94 procent. Skåne svarar för 
ungefär hälften av Sveriges livsmedels-
produktion men har lägst andel ekologiskt 
odlad areal jämfört med riket. Skåne förväntas 
inte leva upp till något av de nationella 
miljömålen till år 2020. Regionen har en låg 
elproduktion jämfört med resten av Sverige. 
Övergödning är ett av de största 
miljöproblemen i skånska vatten. Skåne har 
flest antal växt- och djurarter i landet, men här 
har också flest arter dött ut. Den biologiska 
mångfalden är hotad. En ökad konsumtion och 
användningen av kemikalier i samhället ökar 
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belastningen på miljö och hälsa (Region Skåne). 
De totala utsläppen av växthusgaser per skånsk 
invånare har enligt Naturvårdsverket inte 
minskat nämnvärt under de senaste 20 åren om 
man inkluderar ökade utsläpp från tillverkning, 
transporter, flygresor, livsmedelsproduktion 
och konsumtion i utlandet. Ett genomsnittligt 

hushåll kastar ungefär 25 procent av köpta 
livsmedel, vilket motsvarar ungefär 100 kg per 
person och år. Det är jämförbart med årliga 
koldioxidutsläpp från cirka 700 000 bilar (SIK). 
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Dagens livsmedelssystem 
 

En nulägesanalys av regionen och speciellt 
livsmedelssystemet är av naturliga skäl mycket 
komplex eftersom den innehåller många delar 
av samhället och är starkt knuten till 
omvärlden. Även om detta kapitel inte kan göra 
anspråk på att utgöra en helhetsanalys så är det 
viktigt att lyfta fram statistik och berättelser 
som ger en ungefärlig bild av läget.  
 
 

 

Primärproduktion 
 
Växtgrödor 
 
Växtgrödorna i Skåne består mestadels av vall 
och spannmål, och en mindre andel betor, 
potatis, olje- och baljväxter, vilka oftast 
produceras storskaligt med traktorer och 
redskap för miljonbelopp (Rent mjöl i påsen, 
2015). Av Sveriges 2,6 miljoner ha 
jordbruksmark (2014) används cirka 68 
procent till kött- och mjölkproduktion, varav 
kraftfoder 0,67 miljoner ha och vall 1,1 miljoner 
ha. Av Skånes åkermark på 444 tusen ha (2014) 
användes 212 tusen ha till spannmål och 102 
tusen ha till vall, vilket sammanlagt motsvarar 
cirka 71 procent av arealen. Potatis odlas på 
drygt 6 tusen ha (2015) i Skåne, och raps och 
rybs cirka 50 tusen ha (2013) 
(Jordbruksverket). I Skåne odlas spannmål till 
största delen av specialiserade jordbruksföretag 
utan djur, som baserar sin odling helt och hållet 
på konstgödsel. Merparten är monokulturer 
med olika sädesslag (vete, råg, korn och havre) 
som odlas tre eller flera år i följd med enstaka år 

med avbrottsgrödor, oftast oljeväxter. Detta 
resulterar i mer ogräs och skadegörare, vilka 
behandlas med bekämpningsmedel. Innan 
sådden används ofta ett totalbekämpnings-
medel som dödar all växtlighet. Under 
odlingssäsongen sprutas större delen av arealen 
flera gånger mot ogräs, hälften av arealen mot 
svamp och ibland sprutas det med 
stråförkortningsmedel, som får stråna att sluta 
växa så att säden inte lägger sig ner inför skörd. 
Bristen på recirkulerande organiskt material 
leder på sikt till sjunkande mullhalt i åkerjorden 
och minskande avkastning. Mullförlusterna på 
en djurlös spannmålsgård kan innebära flera 
gånger så mycket koldioxidutsläpp per hektar 
som traktorkörningen åstadkommer. Den 
ekologiska spannmålsodlingen utgör bara cirka 
10 procent av hela den svenska spannmåls-
arealen och cirka 5 procent av skörden (Rent 
mjöl i påsen, 2015). 
  
Innan 1950-talet odlades vall och spannmål i 
växelbruk, för att den kvävefixerande klövern 
skulle ge näring åt både jord och kor. 
Sistnämndas fekalier och urin lades på 
spannmålsodlingarna. I Sverige förbrukar vi i 
runda tal 5 miljoner ton spannmål varje år, 
alltså ungefär 500 kg per person, men bara cirka 
13 procent av detta äter vi direkt som bröd, gryn, 
pasta, flingor eller andra spannmålsprodukter. 
Mer än två tredjedelar av spannmåls-
produktionen går till foder till kor, grisar, får 
och höns. Mest spannmål förbrukar vi när vi 
äter nötkött, men även mjölkprodukterna är 
spannmålstäta. Omkring 40 procent av köttet 
och 60 procent av osten kommer från utlandet. 
Sverige exporterar stora mängder o-ekologisk 
spannmål och importerar merparten av den 
ekologiska (Rent mjöl i påsen, 2015). 
 
På planeten finns det cirka 50,000 olika ätliga 
träd, buskar och växter.  Globalt står majs, ris 
och vete för mer än 80 procent av 
spannmålsodlingen, cirka 60 procent av 
livsmedelsintaget, och täcker ungefär halva 
jordens åkerareal. Enbart 15 olika växttyper står 
för 90 procent av födointaget. Den ökande 
användningen av konstgödning, och speciellt 
kväve skapar lustgas (dikväveoxid) i 
åkermarken och är det svenska jordbrukets 
största bidrag till växthuseffekten. Växterna 
behöver reaktivt kväve som bildas av olika 
mikroorganismer genom biologisk kväve-
fixering, men dessa är relativt instabila och 
bryts ner till kvävgas igen. Genom att jorden 
ständigt tillförs kväve är nybildningen mycket 
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större än nedbrytningen vilket ökar 
växthuseffekten. Fosfor som ingår i 
konstgödning är en ändlig resurs med 
fyndigheter som räcker mellan några årtionden 
till hundra år framåt. Stora delar av 
fosfatmalmerna innehåller så hög andel 
kadmium att de är olämpliga att spridas på 
åkrar och måste därför renas. Användningen av 
fossil energi i spannmålsodlingen har tre stora 
poster, varav den största är 
konstgödseltillverkning. Därefter behovet av 
dieseln till traktorer och tröskor, och sist energi 
för att torka skörden. Kvävegödningen står 
ensam för nästan halva fossilenergi-
användningen i spannmålsodlingen (Rent mjöl 
i påsen, 2015). 
 
På senare år har Sverige fått en ny stor 
spannmålskonsument, nämligen bilen. 
Etanolinblandningen i bensin förbrukar nu mer 
spannmål än vad vi äter direkt i form av 
spannmålsprodukter. Ungefär hälften av den 
drivmedelsetanol som förbrukas i Sverige är 
importerad (Rent mjöl i påsen, 2015). 
 
Majoriteten av Sveriges trädgårdsproduktion 
finns i Skåne, till exempel 97 procent av 
Sveriges isbergssallad, 93 procent av Sveriges 
plantskoleväxter, 61 procent av Sveriges 
frilandsodling och 50 procent av Sveriges 
växthusodling. I Skåne produceras 29 procent 
av landets kycklingar, 15 procent av Sveriges 
hönor och 26 procent av Sveriges smågris- och 
slaktsvinsproduktion. 18 procent av landets 
dikor finns i Skåne, 11 procent av Sveriges 
mjölkkor och 10 procent av Sveriges tackor, 
baggar och lamm. Skåne står för 21 procent av 
Sveriges omsättning inom jordbruk, 38 procent 
av Sveriges omsättning inom trädgård och 26 
procent av landets omsättning inom livsmedel 
och dryck (Livsmedelsakademin). Sverige 
importerar frukt och grönsaker till ett värde av 
cirka 18 miljarder (2013) per år.  
Produktionsvärdet av svensk frukt och 
grönsaker är knappt 3 miljarder, varav 
grönsakerna står för cirka tre fjärdedelar. 
Produktionsökningen är drygt 60 procent på tio 
år. Dock blir företagen allt färre och större med 
tiden. Grönsaksodlingen är jämnt fördelad på 
växthus- och frilandsproduktion. Den svenska 
växthusodlingen av köksväxter består 
huvudsakligen av gurka, tomater, kryddörter 
och kruksallad. Under 2013 importerade 
Sverige prydnadsväxter för drygt 2,2 miljarder 
kronor (Jordbruksverket). 
 
Svenskarna äter cirka 60 kg färska grönsaker 
per år och drygt 20 kg grönsaker som 
konsumeras torkade, frysta eller beredda på 
något annat sätt. Räknat i vikt är tomater, 
morötter och lök de viktigaste grönsakerna, följt 

av sallad och gurka. Enligt Livsmedelsverkets 
kostråd borde vi äta 50-60 procent mer 
grönsaker än vad vi gör. Vi äter drygt 70 kg 
färska frukter och bär om året och dessutom en 
hel del konserverad frukt, juice, sylt och 
marmelad. Räknat i vikt äter vi mest av 
bananer, citrusfrukt och äpplen. Konsument-
prisindex (KPI) för frukt har ökat med 32 
procent de senaste tio åren. Under 2013 
fördubblades de ekologiska bananernas 
marknadsandel sedan en undersökning visat att 
konventionella bananer innehöll rester av 
bekämpningsmedel. Saft och juice är den 
största bearbetade importprodukten. Därefter 
kommer fruktkonserver, konserverade 
grönsaker, frysta bär och grönsaker. Om man 
gör jämförelsen i vikt istället för i värde så är det 
bananer, citrusfrukt och äpplen som dominerar 
importen. Den svenska marknadsandelen för 
tomater är cirka 14 procent. För morötter är den 
drygt 90 procent. Vi importerar mer än tre 
gånger så många äpplen som vi producerar. 
Andelen ekologiskt odlad areal i Sverige är 
knappt tio procent för frukt och grönsaker. 
Inom EU minskar grönsaksarealerna i alla de 
stora producentländerna. I Italien, Spanien, 
Frankrike och Rumänien har arealen minskat 
med 10-13 procent mellan 2003-2012. Däremot 
har avkastningen ökat. Räknat i vikt är tomat 
den viktigaste grönsaken globalt sett, med en 
produktion på omkring 160 miljoner ton. 
Därefter kommer frukter som bananer, äpple, 
vindruvor, apelsiner, mango i ordningsföljd. 
Även lök, kål och gurka är stora i det globala 
perspektivet. Om man istället räknar i värde så 
är handeln med nötter ungefär lika stor som för 
äpple. För gurka och vattenmelon står Kina 
ensamt för omkring 70 procent av världs-
produktionen, och samtidigt står landet för 
omkring hälften av all odling av morötter och 
rovor (Jordbruksverket/FAO). 
 

 
Kött-, mjölk- och fiskproduktion 
 
Köttproduktionen inkluderar nöt, lamm, får, 
fläsk, fågel och fisk. I Sverige har förbrukningen 
av kött (slaktvikt) ökat med cirka 50 procent de 
senaste 20 åren och uppgår till cirka 87 kilo 
(2014) per person årligen (Jordbruksverket). Av 
totalförbrukningen av kött stod gris för 35 kg, 
nöt 26 kg, fågel 21 kg, lamm 2 kg och övrigt kött 
3 kg. Ökningen har skett huvudsakligen genom 
import från delar av världen där djurhållningen 
och foderproduktion bidrar till sjunkande 
grundvattennivåer, stor klimatpåverkan, 
avverkning av regnskog, minskad biologisk 
mångfald och övergödning av sjöar och hav 
(Naturskyddsföreningen). Sverige importerade 
2010 cirka 220 000 ton sojabönor för 
användning i foder företrädesvis från USA, 
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Brasilien, Argentina och Kina. 45 procent 
användes till fjäderfä, 40 procent till nötkreatur 
och 14 procent till gris (Jordbruksverket). 
 
Importen av kött uppgår till mer än 12 miljarder 
kronor (2013) per år, och för mejeriprodukter 
och ägg är summan drygt 8 miljarder. Vi 
importerar djurfoder till ett nettovärde av 2 
miljarder samtidigt som 68 procent av den 
svenska landarealen används för grönfoder/vall 
och kraftfoder till djur (Jordbruksverket). 
Antalet betande nötkreatur och får i Sverige har 
minskat under hela 1900-talet på grund av att 
produktionen blivit mer intensiv med en allt 
högre grad av stallutfodring.  Av cirka 1,4 
miljoner hektar betesmark som fanns vid 1900-
talets början återstår i dag bara drygt en 
tredjedel. I den svenska grisnäringen har 
antalet producerade smågrisar per sugga och år 
ökat från 18,5 stycken år 1993 till 22,8 stycken 
år 2008. Smågrisdödligheten har samtidigt 
ökat och ligger på cirka 16 procent. Ett problem 
inom äggproduktionen är fjäderplockning, som 
förutom lidande också innebär att hönan 
konsumerar 20–35 procent mer foder på grund 
av värmeförluster (Jordbruksverket). 
 
Produktionen av djurfoder står för cirka 70-80 
procent av utsläppen av växthusgaser inom 
köttindustrin. Det behövs ungefär 1200 liter 
vatten för att producera 1 kg vete, 16 000 liter 
för varje kg nötkött och 2 700 liter för 1 kg ris. 
De stora importörerna av mat i världen är de 
länder som har störst vattenbrist, till exempel 
Algeriet och Libyen, Saudiarabien och Iran, 
men också Spanien och Kina. Det blir allt 
svårare att förutsäga väder och nederbörd i 
stora delar av världen, vilket ökar kraven på nya 
resilienta odlingssystem som kan buffra och 
återhämta sig efter störningar i vädret 
(Naturskyddsföreningen).  
 
Enligt internationella rekommendationer ligger 
den säkra nivån av proteinintag på i genomsnitt 
58 gram per dag för vuxna personer, och man 
skiljer då inte på vegetabiliskt och animaliskt 
protein. Medelintaget ligger kraftigt över denna 
nivå i alla delar av världen utom i fattiga länder 
där lågt proteinintag har starka samband med 
generell undernäring. Proteinintaget i Europa 
och USA är nästan dubbelt så hög som den 
rekommenderade mängden och i Sverige ligger 
proteinintaget på i genomsnitt 81 gram per dag 
för den vuxna befolkningen (Jordbruksverket). 
 
Halten av miljögifter, bekämpningsmedels-
rester, mögelgifter är låg i kött som produceras 
i Sverige. Tillväxthormoner får inte användas i 
uppfödningen och antibiotika tillåts endast i 
samband med sjukdom. I andra länder kan 
antibiotikaanvändningen vara mer än fem 

gånger så hög, och utvecklingen av 
antibiotikaresistens riskerar att bli ett stort hot 
mot människors och djurs hälsa i framtiden. De 
vanligaste zoonoserna i Sverige är 
campylobakter, salmonella och EHEC/VTEC, 
vilka står för en samhällskostnad på cirka 400 
miljoner per år. (Jordbruksverket). 
 
Växthusgasutsläppen från produktion av 
nötkött är mellan 14 till 19 kilo 
koldioxidekvivalenter per kilo kött när det 
kommer från mjölkbesättningar och 22 till 40 
kilo för specialiserad nötköttsproduktion. Men 
klimatpåverkan från nötkött kan vara så hög 
som 700 kilo koldioxidekvivalenter per kilo kött 
om nötköttsproduktionen kan kopplas till ökad 
avskogning. Växthusgasutsläppen från 
produktion av lammkött ligger någonstans 
mellan 10 och 16 kilo koldioxidekvivalenter per 
kilo kött.  Grisproduktion ger cirka 3 till 9 kilo 
koldioxidekvivalenter per kilo för ekologisk 
grisproduktion, men då tas inte hänsyn till 
mindre byggnation och underhåll av stallar. 
Växthusgasutsläppen från produktion av 
kyckling ligger mellan ungefär 2 - 7 kilo 
koldioxidekvivalenter per kilo kött 
(Jordbruksverket). 
 
Rapporter om missförhållanden inom 
köttindustrin utomlands har upprepade gånger 
bekräftats (Swedwatch). 
  
Cirka en miljard människor är beroende av fisk 
som sin främsta proteinkälla, speciellt i de allra 
fattigaste hushållen på planeten. År 2009 
utgjorde fisk cirka 17 procent av den globala 
konsumtionen av animaliskt protein 
(Naturskyddsföreningen). Varje år kokas och 
mals 25-30 miljoner ton fisk ner till fiskmjöl 
som används som mat i odlingar av andra fiskar 
och skaldjur (Swedwatch). 80 procent av 
världens fiskebestånd är ”fullt utnyttjade” 
”överexploaterade” eller ”uttömda. De största 
problemen är överfiske, bifångster, 
bottentrålning, svartfiske och fiskodling som 
baseras på föda från havet (Greenpeace).  
Fiskbestånd är hotade eller giftbelastade på 
grund av miljögifter och övergödning, speciellt i 
Östersjön. Tusentals kemiska ämnen, till 
exempel bromerade flamskyddsmedel och 
PFOS (ämne som ingår bland annat i 
brandsläckningsskum), innebär nya risker för 
miljön. Dioxinhalterna är höga i fet fisk från 
Östersjön vilket lett till ett förbud att sälja fet 
Östersjöfisk inom EU på grund av hälsorisker 
(Krav). Slavliknande förhållanden bland 
arbetare på utländska fiskefartyg är inte 
ovanligt (Swedwatch).  
 
Forskning visar att personer som äter mycket 
rött kött och charkprodukter har större risk att 
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få hjärt- och kärlsjukdom och vissa former av 
cancer, till exempel tjock- och ändtarmscancer 
(Jordbruksverket). 

 
Skåne har cirka 4000 restauranger och hotell 
med sammanlagt ungefär 17 000 anställda. Den 
offentliga sektorn i länet köper in livsmedel för 
1,25 miljarder kronor per år och det serveras 89 
miljoner offentliga måltider årligen. År 2016 ska 
minst 50 procent av maten som serveras av 
Region Skåne vara ekologisk. Malmö 
kommunala skolrestauranger serverar drygt 7 
miljoner portioner per år. 
(Livsmedelsakademin).  
 
Den svenska exporten och importen av 

jordbruksvaror, exklusive fisk, uppgick 2014 till 
43 respektive 87 miljarder kronor, vilket ger ett 
handelsunderskott inom livsmedel på drygt 44 
miljarder. Fisk ingår inte i ovanstående statistik 
eftersom Sverige är ett transitland för norsk fisk 
in i EU, vilket starkt påverkar handelssiffrorna 
(Jordbruksverket). 
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Dagens perspektiv 
 
Förutom att beskriva primärproduktionen som 
den ser ut idag är det relevant att fundera på 
andra faktorer som direkt eller indirekt 
kommer att påverka utformningen av 
morgondagens livsmedelssystem. Vår planet 
har blivit allt mindre i det avseendet att nästan 
allt vi gör påverkar människor runt hela 
jordklotet, och konsekvenserna begränsar sig 
inte till livsmedelssystemet utan sprider sig till 
nästan alla delar av samhället. På det sättet 
måste vi inta en helhetssyn ur många perspektiv 
när morgondagens livsmedelssystem 
diskuteras.  Även om nedanstående perspektiv 
delvis överlappar varandra är de ändå 
intressanta att behandla var för sig för att 
tydliggöra deras betydelse. 
 
I ett livsmedelssystem ingår allt som behövs för 
att producera, transportera, lagra, 
vidareförädla, förpacka, sälja, distribuera, 
tillaga, återföra livsmedelsrester till naturen 
och återvinna förpackningar. Det innebär 
infrastruktur, fordon, redskap, maskiner, 
arbetskraft, lokaler, gödning, fröer, 
sjukdomsbekämpning, insatsvaror, energi, 
vatten, ljus, luft, digitala hjälpmedel, 
lagstiftning och sannolikt mer. Samtliga dessa 
påverkar vårt klimat, hållbarheten i samhället 
och resiliens mot olika hotsituationer. 

 
 
Klimatförändring 
 
Klimatöverenskommelsen i december 2015 i 
Paris innebär att den globala 
medeltemperaturen ska stanna väl under 2 
grader och ansträngningar ska göras för att 
hålla temperaturökningen under 1,5 grader. Det 
innebär att de globala utsläppen av 
växthusgaser skall minskas med mellan 40 och 
70 procent till år 2050 jämfört med 2010. Då 

bör det poängteras att experterna inte fullt ut 
förstår klimatets förändringsmekanismer, 
vilket innebär att kraven på 
utsläppsminskningar kan ökas ytterligare. 
Oavsett framtiden bör vi använda 
försiktighetsprincipen och hellre göra så mycket 
vi kan för att minska CO2 utsläppen och 
effekterna av klimatförändringen. 
 
För Sveriges del, och för många andra rika 
länder betyder detta att minskningen av 
växthusgaser måste bli mer omfattande än 
nuvarande mål och ske avsevärt snabbare för att 
ge fattigare länder en chans att uppnå 
välfärdshöjning samtidigt med 
befolkningsökning. I praktiken leder detta till 
att varje område i samhället som genererar 
växthusgaser måste ifrågasättas. Utan att 
överdriva innebär detta för 
livsmedelsbranschen att a) internationella 
transporter av livsmedel nästan helt måste 
upphöra b) merparten av all 
livsmedelsproduktion, förädling, förpackning 
och försäljning måste förläggas mycket nära 
konsumenter c) användningen av konstgödning 
måste upphöra d) konsumtionen av kött- och 
mjölkprodukter måste minskas betydligt e) 
växt- och djurproduktion måste ske avsevärt 
mycket mer energieffektivt f) nyttjandet av 
fossiloljebaserade engångsförpackningar måste 
avslutas g) matsvinnet måste reduceras kraftigt 
och h) monokulturer med omfattande 
jordbearbetning måste avvecklas. 
 
Anledningen till ovanstående radikala krav är 
att det totala energibehovet inom 
morgondagens livsmedelssystem måste vara 
extremt mycket lägre än idag, oavsett vilka av 
dagens energikällor som används. Även så 
kallade förnybara energikällor och dess 
användningsområden kräver energi i form av 
tillverkning, transport, drift, montering, 
underhåll, nedmontering och återvinning. Utan 
denna insikt kommer inte utsläppsmålen att 
nås och det skapas heller inte något utrymme 
för människor att leva ett kvalitativt liv med 
många aktiviteter som i sig åstadkommer vissa 
växthusgasutsläpp. Förutom ett livsmedels-
system med minimalt energibehov behöver vi 
göra planeten avsevärt mycket grönare i form av 
träd, buskar och växtlighet, både för att binda 
stora mängder CO2 men också för att minska 
jorderosion, öka markens absorptionsförmåga 
av vatten och torktålighet, öka den biologiska 
mångfalden och skapa förutsättningar att odla 
lokalt överallt på planeten.  
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Hållbarhet 
 
Förutom alla krav som klimatförändringen 
ställer finns det andra områden inom 
livsmedelssystemet som inte är hållbara för 
framtiden. Användningen av pesticider för att 
bekämpa ogräs, svampar och skadedjur inom 
jordbruket, och ohälsosamma tillsatser i 
livsmedel och andra produkter, påverkar inte 
bara människor negativt utan också djur, växter 
och grundvatten. Hur de tiotusentals kemiska 
ämnen som omger oss i miljön påverkar 
långsiktigt är fortfarande osäkert. Vissa 
djurarter har redan uppvisat problem med 
fertilitet och missbildningar. I ett varmare 
klimat är problemen med skadegörare, 
växtsjukdomar och ogräs större vilket har lett 
till ökad användning av bekämpningsmedel i 
många länder. Detta är absolut inte hållbart 
utan kräver ett framtida livsmedelssystem som 
i sig själv har ett starkt immunförsvar och som 
kan utnyttja den biologiska mångfalden för att 
minska skadeinsekter och sjukdomar. 
Detsamma gäller djurproduktion. Antibiotika 
och tillväxthormoner är inte hållbart och 
kommer inte kunna användas i morgondagens 
livsmedelssystem. Detta ställer krav på att 
djurmiljön bidrar till ett avsevärt högre 
naturligt immunförsvar. 
 
Monokulturer förekommer inte bara i 
växtgrödor och djurproduktion utan är 
allvarliga också i skogssammanhang. Stora ytor 
av till exempel granplanteringar med låg 
biologisk mångfald är inte bara känsliga för 
skadedjur men också för stormar, bränder och 
sjukdomar. Med ökad klimatförändring 
kommer även svensk skog att bli allvarligt 
hotad, vilket de ökande antalet starka stormar, 
skadeinsektsangrepp och bränder har visat. 
Därför bör vi planera för en ny 
skogssammansättning som skapar naturliga 
och robusta ekosystem och som samtidigt 
tillhandahåller de ekosystemtjänster vi 
behöver. 
 
Bruket av icke nedbrytbara plaster i 
förpackningar har skapat enorm förstörelse av 
hav och dess djurliv. Utfiskning som både 
utarmat bestånden kraftigt och som nästan 
utrotat vissa arter har resulterat i störda 
näringskedjor, invasiva arter och allvarligt 
hotade ekosystem. Klimatförändringen har 
inneburit att havens temperatur stiger och pH 
minskar, vilket bland annat förstör korallrev 

där en stor del av havens biologiska mångfald 
förekommer. Det är knappast radikalt att påstå 
att nuvarande fiskesystem inte kan fortgå. För 
att iaktta försiktighetsprincipen borde 
havsfisket minskas till en bråkdel av dagens, så 
att havens ekosystem får en chans att återhämta 
sig. Det innebär i sin tur att fiskkonsumtionen 
måste minska och att produktionen av fisk 
måste förläggas lokalt, liksom att uppfödningen 
måste ske utan fiskfoder. I praktiken medför 
detta att morgondagens livsmedelssystem 
måste vara integrerat med fiskproduktionen så 
att matavfall återförs till fiskodlingar och att 
näringsrikt fiskvatten används för växtodlingar. 
Dessutom måste arbetet att rena haven från 
plast inledas i stor skala. 
 
Det globala friskvattenbehovet antas öka med 
55 procent till 2050, och enbart tillverknings-
industrin tros öka sitt behov med 400 procent 
under första halvan av detta sekel. Cirka en 
tredjedel av världens befolkning lider redan nu 
av friskvattenbrist och denna andel förväntas 
öka till två tredjedelar år 2025 (WWAP). År 
2030 antas efterfrågan av friskvatten vara 40 
procent högre än tillgången (KPMG). Omkring 
70 procent av friskvattenresurserna används 
inom jordbruket. Konstbevattnad landareal står 
för 20 procent av ytan men 40 procent av den 
globala livsmedelsproduktionen (UNESCO). 
Det är uppenbart att den globala 
friskvattensituationen är ohållbar. 

  
 
Resiliens 
 
Med en alltmer komplex värld har de globala 
systemriskerna ökat avsevärt eftersom 
delsystemen är så beroende av varandra. 
Energi, transporter, ekonomi, digitala verktyg, 
väder, politik och teknik är så intimt 
sammanlänkade att störningar i delar av 
systemet kan orsaka dominoeffekter som får 
allvarliga effekter för betydande delar av 
världsbefolkningen. 
 
Dessa systemrisker inkluderar de flesta globala 
utmaningarna och kan delas in i fem kategorier; 
ekonomi, miljö, geopolitik, samhälle och 
teknologi.   

Några av dessa systemrisker är (merparten 
utvalda av World Economic Forum):  
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Ekonomi 

- deflation i flera länder 

- större finansiell institution misslyckas 

- förtroendet för dollarn som världsvaluta   

  upphör 

- stort underskott i betydande land 

- likviditetskris 

- oljeprischock 

- hög arbetslöshet 

- ohanterlig inflation 

 

Miljörisker 

- torka 

- översvämning 

- orkaner 

- friskvattenbrist 

- brist på gödning 

- hetta 

- förstörd unik produktionsenhet 

- ekosystemkollaps 

- multipla jordbävningar 

- kärnkraftsolycka 

- oljespill 

- överfiske 

- pesticider 

- höjd vattennivå 

- skogsbränder 

- jorderosion 

- solstorm med Carringtoneffekt 

- supervulkaner 

- tsunamis 

Geopolitiska risker: 

- misslyckande att leda civilisationen 

- ökande korruption och kriminalitet 

- oljeembargo/avbrott i bränsleförsörjning 

- politisk kollaps av nation 

- större terroristattack 

- massförstörelsevapen 

 

Sociala risker: 

- djursjukdom 

- multiresistenta sjukdomar (MRS) 

- matbrist 

- stor migration 

- pandemi 

- social instabilitet 

- stor inkomstskillnad 

- ohanterbara välfärdssjukdomar 

Teknologiska risker: 

- kollaps av infrastruktur 

- genteknologi 

- internetattacker 

- datastöld 

- nanoteknologi 

- robotar 

- elnätshaveri 

- superintelligens  

- syntetisk biologi 

- neuroteknologi 

- nya vapenteknologier 

- virtuell verklighet 

- metamaterial 

- svärmteknologi 

- teknologiskt experiment 

- mobilstrålning 

Svarta svanar (icke upptäckta risker) 

 
Varför är det viktigt att förstå alla enskilda 
systemrisker och dess sammanlagda 
samhällsrisk? Vanligtvis analyserar vi en eller 
ett par systemrisker samtidigt, till exempel 
klimatförändring och dess återverkningar, och 
utformar strategier för att hantera dessa. Om vi 
utesluter många andra systemrisker ur 
beslutsunderlaget så är risken stor att vi 
underskattar sårbarheten, missar 
systemriskernas totala komplexitet och 
konsekvenser, förlorar förståelse för 
samverkande lösningar och suboptimerar 
strategier. 
 
Den viktigaste slutsatsen av att analysera hela 
problemkomplexet av globala systemrisker är 
att förstå att sannolikheten för att 
systemkritiska kollapser kan inträffa, är mycket 
högre än vad vi generellt bedömer och att 
konsekvenserna kan bli mycket allvarligare än 
befarat. Detta kan hjälpa oss när vi utformar 
strategier för resiliens. Till exempel, om 

sannolikheten är relativt hög för att Skåne 
skulle kunna råka ut för situationer med flera 
månader eller år utan fordonsbränsle och 
elektricitet på grund av en solstorm med 
Carringtonstyrka eller en EMP bomb, så måste 
samhället designas för att klara detta. Annars är 
risken för att en mycket stor del av befolkningen 
dör i dessa scenarier av törst, hunger eller 
sjukdom överhängande. Samtidigt kan 
lösningen på dessa allvarligare scenarier också 
lösa flera andra utmaningar avseende CO2 
utsläpp, miljö, sysselsättning, näringsliv, 
biologisk mångfald etcetera. Man bör således 
inte passiviseras av storheten av 
problemkomplexet. 
 
Vid en djupare analys framgår att många av 
systemriskerna ovan har direkt eller indirekt 
koppling till livsmedelssystemet. Från ett 
resiliensperspektiv är det tydligt att 
morgondagens livsmedelssystem måste, i 
händelse av ett allvarligare scenario, kunna 
fortgå utan elektricitet och motordrivna fordon. 



19 
 

I värsta fall har vi enbart cyklar, handredskap 
och förhoppningsvis en viss mängd 
gengasdrivna fordon till vårt förfogande och 
återuppbyggnadstiden kan bli många månader 
eller flera år. 

 
 
Ekosystemtjänster 
 
Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster 
som naturens ekosystem ger oss människor och 
som bidrar till vårt välbefinnande. De omfattar 
matprodukter, luft- och vattenrening, klimat-
stabilisering, erosionskontroll, pollinering av 
grödor, träprodukter, rekreation, estetik, 
sjukdomsbekämpning, vattenreglering, etc. Ett 
ekosystem innehåller allt levande och den miljö 
som finns i ett naturområde. De kan vara små, 
exempelvis en liten damm, en skogsdunge eller 
omfatta hela planeten. Alla djur, växter, 
svampar och mikroorganismer som lever 
tillsammans i ett ekosystem är beroende och 
påverkar varandra. Populationsstorleken hos 
ryggradsdjur har sjunkit med hälften på fyrtio 
år i världen. Tyvärr innebär den globala trenden 
att merparten av planetens ekosystem fungerar 
allt sämre och därmed inte kan leverera 
ekosystemtjänster lika bra som tidigare. Detta 
resulterar redan i ökade sociala och politiska 
konflikter i utsatta länder, och om trenden 
fortsätter kommer vi tvingas uppleva en kraftigt 
ökad internationell migration. Därför måste det 
ske en omställning av våra samhällen till en 
energisnål och resurseffektiv lokal produktion 
med förnybar energi och cirkulär ekonomi. Vi 
behöver ett förändrat konsumtionsmönster 
som tillåter haven att återställa sina ekosystem 
liksom möjligheten att återuppbygga de 
landbaserade ekosystemen så att vi framdeles 
kan nyttja alla de ekosystemtjänster vi behöver. 
Om inte detta sker riskerar vi att stora 
ekosystem kollapsar med ödesdigra följder. 

 
 
Hela livsmedelssystemet 
 
Förutom primärproduktion av livsmedels-
produkter så ingår bland annat lagring, 
vidareförädling, forskning och utveckling, 
förpackning, försäljning, distribution, 
tillagning, hantering av matavfall och 
återvinning av förpackningar, i livsmedels-
systemet. För att bland annat uppnå 
klimatmålen bör morgondagens livsmedels-
system säkerställa att alla dessa led blir så 
energisnåla och resurseffektiva som möjligt. 
Det innebär lokal produktion och minimering 
av energikrävande vidareförädling, 
förpackningar och lagring. Det betyder att 
matsvinn måste minimeras i hemmen, på 

restauranger, i affärer, hos grossister och i 
tillverkningsledet, och det innebär också att 
många ohälsosamma livsmedelsprodukter inte 
längre finns på mathyllorna. Anledningen till 
sistnämnda är dels dess resursanspråk men 
framför allt de kostnader och effekter ohälsan 
får för individen och samhället. Vi måste vara 
beredda att ompröva hela livsmedelssystemet 
från grunden. 
 
 

Sysselsättning och utbildning 
 
Skåne har den lägsta sysselsättningsgraden, 
cirka 75 procent (2014) av alla län, där 
genomsnittet är 78 procent. Invandrare födda 
utanför Europa, boende i Skåne, har en 
sysselsättningsgrad på 49 procent för män och 
45 procent för kvinnor. Skåne ligger på plats 18 
av 21 län i Sverige när det gäller andelen 
behöriga till gymnasieskolan. Könsskillnaderna 
ökar inom utbildningsområdet och nästan två 
tredjedelar av alla studenter inom högskolan är 
kvinnor (Region Skåne). Arbetslösheten i Skåne 
beräknas kvarstår på hög nivå – 9,6 procent i 
slutet av 2016 (Arbetsförmedlingen). Med 
utgångspunkt från 75 procents 
sysselsättningsgrad (Region Skåne) och 7 
procent undersysselsatta (riksgenomsnitt, 
Länsstyrelsen Stockholm) så skulle mer än 
200,000 personer i Skåne vara arbetsföra utan 
riktiga jobb eller vara undersysselsatta. Många 
är ungdomar och utlandsfödda som har svårt att 
komma in på arbetsmarknaden. Andra grupper 
som sänker sysselsättningsgraden är 
sjukskrivna och äldre. En stor andel arbetslösa 
har ingen a-kassa och är därför ofta heller inte 
inskrivna på Arbetsförmedlingen vilket 
påverkar statistiken. Enbart i Malmö utbetalas 
cirka en miljard kronor i socialbidrag per år 
(Sydsvenskan). Med en kraftigt ökad 
invandring kommer integrationsproblem och 
arbetslöshet att öka ytterligare vilket skapar 
ännu mer sociala konflikter. Lösningen kan nu 
knappast vara fler företag som producerar mer 
varor som ökar ohållbar konsumtion, utan 
fokus måste vara på de företag och 
organisationer som skapar ett hållbart och 
resilient samhälle. Ett nytt livsmedelssystem 
med lokal produktion är en möjlighet som i sin 
tur löser många andra problem. 

 
 
Befolkning och migration 

 
År 2030 beräknas befolkningen i världen uppgå 
till 8,5 miljarder och år 2050 till 9,7 miljarder. 
Om 30 år beräknas det finnas 6 miljarder 
stadsbor (FN). Behovet av mat beräknas öka 
med ungefär 70 procent mellan 2005 och 2050, 
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varav merparten i utvecklingsländer (FAO). 
Resurstrycket från ökad konsumtion leder till 
att skogarna och fiskbeståndet krymper, 
färskvattenresurserna minskar, mark-
förstöringen ökar, den biologiska mångfalden 
utarmas och koldioxidkoncentrationen i 
atmosfären stiger. Om alla människor på jorden 
levde och konsumerade som vi gör i Sverige 
skulle det behövas 3 jordklot för att få 
resurserna att räcka till. 
 
En snabbt stigande livslängd och en åldrande 
befolkning är en global trend i såväl 
industriländer som utvecklingsländer. Man 
uppskattar att det till år 2050 kommer att 
finnas mellan 250 miljoner och en miljard 
klimatflyktingar (UNHCR). Om vi inte lyckas 
skapa en situation där lokal 
livsmedelsproduktion och fungerande 
ekosystemtjänster är möjliga på de flesta platser 
på jorden är det stor sannolikhet att hela 
civilisationen kollapsar på grund av bland annat 
sociala och politiska konflikter. Ur den aspekten 
har mänskligheten egentligen inget val, utom 
att skapa de förutsättningar som krävs för att 
undvika detta scenario. Inte heller har vi råd att 
avstå ifrån att ifrågasätta våra mat- och 
konsumtionsvanor. Sverige bör förvänta sig en 
kraftig invandring framdeles på grund av 
ovanstående och därför också planera för en 
stor ökning av livsmedelsproduktionen. I 
Sverige bor 85 procent i tätorter och 15 procent 
på landsbygden (Jordbruksverket). Med tanke 
på klimatförändringar, hållbarhet och resiliens 
ställer detta speciella krav på livsmedels-
systemet. Alla ytor runt och i städer som kan 
användas eller göras användbara för 
livsmedelsproduktion måste beaktas. Eftersom 
ytan är begränsad runt många städer måste 
avkastningen per kvadratmeter maximeras 
samtidigt som flera andra miljömål uppfylls.  
 
 
Hälsa och livskvalitet 
 
Ungefär 800 miljoner människor på jorden har 
inte tillräckligt med mat för ett hälsosamt liv 
och cirka 2 miljarder har brist på 
mikronäringsämnen. Samtidigt lider ungefär 2 
miljarder människor av övervikt eller fetma. 1 
av 12 vuxna i världen har diabetes och ökningen 
fortsätter (WHO). Enligt europeiska siffror 
beräknas 80 procent av alla européer över 65 år 
ha minst en kronisk sjukdom, till exempel hjärt- 
och kärlsjukdomar, diabetes, cancersjukdomar, 
lungsjukdomar såsom astma, allergi och KOL, 
psykiska sjukdomar inklusive beroende-
sjukdomar, neurologiska sjukdomar, muskel 
och ledsjukdomar samt långvariga 
smärttillstånd. För många av de kroniska 

sjukdomarna är levnadsvanorna en stor 
bidragande faktor i form av tobaksbruk, hög 
alkoholkonsumtion, låg fysisk aktivitet, 
ohälsosamma matvanor, dåliga sömnvanor och 
stress. 
 
I en rapport Stuprörstänkande gör samhällets 
kostnader för ohälsa onödigt höga av 
Ramsberg och Ekelund (2011), uppskattas 
kostnaderna för ohälsa till cirka 25 procent av 
bruttonationalprodukten (BNP) i Sverige. Detta 
skapar inte enbart enorma kostnader men också 
väldiga CO2 utsläpp, energiförluster, 
resursbehov, miljöförstöring, lidande och en 
mycket stor arbetsbörda. En del av dessa 
hälsoproblem orsakas av livsmedelssystemet 
främst genom att tillhandahålla produkter som 
inte gynnar en god hälsa. Tidigare har vi 
generellt ansett att människans egna val är 
okränkbara så länge inte andra skadas. I 
framtiden kommer förhoppningsvis samma 
synsätt att gälla, men med den förändringen att 
människor behöver ha en betydligt högre insikt 
beträffande konsekvenserna av sina val. 

  
 
Energi och transporter 
 
År 2013 fördelade sig världens 
energiproduktion så att olja stod för 31.1 
procent, kol 28,9 procent, naturgas 21,4 
procent, biobränsle och avfallsförbränning 10,2 
procent, kärnkraft 4,8 procent, vattenkraft 2,4 
procent och annat (solenergi, vindkraft, 
geotermisk energi etc.) för 1,2 procent. Av hela 
världens bruttoplanetprodukt spenderas cirka 
10 procent på energi. Av producerad energi 
bortgår ungefär 32 procent för själva 
tillverkningen av bränsleprodukter som diesel 
och bensin och som det energiinnehåll som 
finns i smörjmedel, asfalt och petrokemiska 
produkter. Av världens produktion av 
elektricitet bortgår cirka 18 procent i 
nätförluster, lagring, och elektricitetsbehov hos 
kraftverken (Wikipedia). 
 
Den globala konsumtionen av energi beräknas 
öka med 37 procent mellan 2013-2035, varav 96 
procent i icke OECD länder. År 2035 beräknas 
olja, kol och naturgas ha en marknadsandel på 
26-28 procent vardera och vattenkraft, 
kärnkraft och förnybar energi mellan 5-10 
procent vardera. Cirka 47 procent av 
energikonsumtionen beräknas 2035 användas 
till produktion av elektricitet. De totala 
utsläppen av CO2 beräknas öka med 25 procent 
till 2035. Antalet fordon förväntas öka från 1,2 
miljarder till 2,4 miljarder mellan 2013 och 
2035, varav 88 procent i utvecklingsländer 
(BP).  
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I genomsnitt reser vi 4 mil per dag i Sverige 
fördelat på fritid, semester och till och från 
arbete. Hälften av alla bilresor är kortare än tre 
kilometer och i varje bil åker i genomsnitt 1,2 
personer. Över hälften av svenskarna åker bil 
varje dag och det finns mer än fyra miljoner 
bilar registrerade i Sverige. På 30 år har 
flygresandet i Europa ökat med 649 procent, 
som nu globalt står för 12 procent av alla 
koldioxidutsläpp. I Sverige står inrikes 
transporter, utrikes sjöfart och flyg för 45 
procent av de svenska växthusgasutsläppen 
(Trafikverket). 
 
Även om prognoserna är osäkra, så framgår 
tydligt bristen på kopplingen mellan behovet av 
att minska energiförbrukning och 
växthusgasutsläpp, och framtidsprognosen 
ovan. Detta är inte alls hållbart och enbart 
genom en avsevärt djupare dialog och modiga 
beslutsfattare kan vi närma oss lokala och 
globala lösningar som vänder utvecklingen.  
 

 
Infrastruktur och näringsliv 
 
Mellan 2014 och 2025 uppskattas investeringar 
i infrastruktur i världen uppgå till 78 triljoner 
dollar (PWC). Det motsvarar 155 gånger mer än 
Sveriges bruttonationalprodukt, och kommer 
att innebära enorma utsläpp av växthusgaser, 
stora resursanspråk, minskad odlingsareal och 
betydande miljöpåverkan. Varje investering bör 
föregås av en noggrann konsekvensanalys 
huruvida den bidrar till ökad hållbarhet och 
resiliens. Fortfarande finns ett mantra bland 
beslutsfattare att tillväxt är lösningen på 
världens problem. Det är dags att inse att 
nerväxt är fullt möjlig, önskvärd och nödvändig, 
och att adekvat teknologisk utveckling och 
implementering kan pågå samtidigt som 
bruttonationalprodukten minskas. Näringslivet 
står inför sin största omstrukturering någonsin. 
Den skall anpassas till bland annat en 
accelererande robotisering, ny teknologi, 
kraftigt minskat arbetskraftsbehov, minskat 
antal produkter, lokalproduktion och ett 
förnybart energisystem. Den internationella 
handeln kommer att minska kraftigt och varje 
region kommer att bli alltmer självförsörjande 
på de flesta varor och tjänster. Däremot ökar de 
globala utbytena av tjänster och samarbete som 
sker över internet. Vår civilisation måste 
anpassas för att ingå som en del i planetens 
fysiska och sociala ekosystem för att överleva. 
 
 
 

Ojämlikhet 
 
62 personer äger lika mycket som de fattigaste 
3,5 miljarder människorna på jorden (Oxfam). 
Det är varken hållbart, rättvist eller resilient 
från multipla perspektiv, och måste åtgärdas 
skyndsamt utan att riskera en kollaps av 
ekosystemtjänster, politisk stabilitet och 
världsfreden. Redan nu är ojämlikheten en stor 
anledning till världens geopolitiska konflikter 
och klimatförändringen accelererar den 
ytterligare. Eftersom mat är helt nödvändigt för 
människor är ett nytt livsmedelssystem, som är 
hållbart och resilient, grundpelaren i denna 
transformation. 

 
 
Konsumtion 
 
Det finns nu ungefär 1,7 miljarder människor, 
varav hälften i utvecklingsländer, som ingår i 
”konsumtionsklassen” (Worldwatch). I snabb 
takt ökar denna siffra vilket ställer enorma krav 
på resurshantering, miljöhänsyn, energi-
effektivitet, förnybar energi och en ökad insikt 
hos konsumenter. Om nästan 10 miljarder 
människor skall åtnjuta en rimlig standard år 
2050, så är det inte svårt att inse vilken 
dramatisk förändring som måste ske inom 
många områden. I detta avseende är 
livsmedelsproduktionen avgörande och bör ha 
högsta prioritet. 
 
 

Teknologi 
 
Den teknologiska utvecklingen går allt 
snabbare. De forskningsframsteg som tidigare 
gjordes under några årtionden sker nu på några 
år. Mänskligheten har generellt sett svårt att 
förutse framtiden. Bekymret i nuläget är att 
både göra de enormt genomgripande 
förändringar som är nödvändiga samtidigt som 
vi måste intensifiera forskningen inom ny 
teknologi och förlita oss på att nya uppfinningar 
kommer att kunna hantera en del utmaningar 
som nu anses nästan olösliga. Det kräver en 
vishet hos beslutsfattare som aldrig upplevts 
tidigare. Några teknologiområden som 
sannolikt kommer att få extraordinär betydelse, 
även inom livsmedelsindustrin, är möjligheten 
att bygga material av kol på nanonivå, till 
exempel grafen, vilket kan användas i allt från 
datorer, batterier, fordon till husbyggnation. Ett 
annat är robotisering och 3D skrivare som frigör 
arbetskraft, förenklar tillverkning och möjliggör 
lokal produktion. Ett tredje är antigravitation 
och nya elektromagnetiska energikällor som 
kan innebära slutet för vägburna transporter. 
Ett fjärde är full virtuell verklighet och artificiell 
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intelligens som kommer att revolutionera 
utbildning, arbete, fritid och forskning. Och sist 
men kanske viktigast ett nytt livsmedelssystem 
som tryggar mat, ekosystemtjänster, hälsa, 
sysselsättning, fred, klimat och livskvalitet. 
 

 
Ekonomi 
 
Från ett planetperspektiv har vår civilisation ett 

stort humankapital, väldiga naturresurser och 

betydande realkapital som teoretiskt kan 

disponeras som vi gemensamt bestämmer. Ju 

fler medborgare som arbetar för ett hållbart och 

resilient samhälle, ju mer har vi att vinna. 

Nuvarande ekonomiska system som bygger på 

stora lån, räntebetalningar, spekulation, 

korruption och en insiktslös politik hindrar 

kraftigt den transformation som är möjlig och 

nödvändig. Den nuvarande ekonomiska tanke-

modellen är föråldrad och bör förändras om vi 

skall komma till rätta med växthusgasutsläpp 

och många andra utmaningar. Nu krävs det 

extra mycket mod och kreativitet från politiker 

och tjänstemän. Stora organisationer bör arbeta 

med en förändrad värdegrund och 

organisationskultur som tillåter detta.  

 

Vilka ramar gäller för Skåneregionens 

ekonomi? Långsiktigt måste regionen eller 

kommunen ha en positiv eller neutral 

betalningsbalans (handel, kapital, finans) med 

omvärlden. Alltför positiv betalningsbalans för 

Skåne är inte hållbart för andra regioner. I 

övrigt finns stort manöverutrymme om man är 

initiativrik. Innebär detta att nästan 

obegränsade offentliga investeringar kan göras? 

Inte om den individuella och kollektiva visheten 

är alltför låg, för då blir utfallet därefter. Och det 

är ju faktiskt anledningen till att vi har alla 

dagens utmaningar. Arbetet måste således 

starta med insiktshöjande aktiviteter på stor 

skala. Men vad menas med insikt eller vishet? 

Definitionen anger förmågan att förutsäga, 

förstå och agera på situationer på ett etiskt sätt 

som är långsiktigt och fördelaktigt för alla 

involverade. I praktiken innebär vishet bland 

annat att ha djup kunskap om samhället och 

kunna se helheten av sina beslut. Det innebär 

också en positiv värdegrund och eget ledarskap 

som vägleder oss till hållbara åtgärder. Detta 

kan ett starkt politiskt ledarskap åstadkomma 

genom en långsiktig och storskalig dialog med 

medborgarna. Det har hänt förr i historien, till 

exempel i USA vid andra världskriget. I ett läge 

där hela mänsklighetens överlevnad står på spel 

så kan aldrig pengar vara ett hinder för 

nödvändiga åtgärder. Förutom de stora globala 

utmaningarna beräknar vi att vanliga 

samhällsproblem i rika länder står för 40-60 

procent av bruttonationalprodukten. Det 

motsvarar minst 170 miljarder kronor för 

Skåneregionen. Dessa inkluderar vitt skilda 

områden såsom sjukdom och ohälsa, 

kriminalitet och våldsbrott, familjeproblem, 

självmord, olika missbruk, miljöförstöring, 

bostadsbubblor, integrationsproblem, utan-

förskap, tågförseningar etc. De är inte statiska 

utan kan minskas kraftigt med kreativitet, 

beslutsamhet och genomgripande åtgärder, 

vilket i sin tur får avsevärda effekter på CO2 

utsläpp, energibehov, resursanspråk, miljö och 

hälsa. Fortfarande använder ekonomer och 

politiker begreppet bruttonationalprodukt 

(BNP) som styrinstrument fastän det 

inkluderar både positiva och negativa faktorer i 

samhället. Det vore pedagogiskt att minska ner 

fokus på BNP/BRP och istället prioritera olika 

typer av livskvalitetsindex, eftersom 

förstnämnda förvirrar både experter, politiker 

och medborgare. 

 

Geopolitik 
 
Numera upplever vi geopolitiska konflikter på 

många platser på planeten som i vissa fall 

medför krig och i andra fall högre tullar, 

misstänksamhet, militär upprustning, 

valutakrig, provokationer, tvister och 

teknologiska hinder. Samtliga beror på alltför 

låg insikt hos involverade. I ett läge där faktiskt 

civilisationens fortlevnad är riskerad, så borde 

samarbete stå högst på agendan. Detta gäller ett 

nytt livsmedelssystem liksom alla andra viktiga 

globala frågor. Agenda 2030 som inkluderar 

FN:s 17 utvecklingsmål är en bra början. Nu 

gäller det att dialogen inom och mellan 

länderna utvecklas. 

 

Matförsörjning har alltid varit en viktig orsak 

bakom geopolitiska konflikter. Antingen direkt 

genom livsmedelshandel eller indirekt genom 

tillgång på energi, landarealer, 

friskvattenresurser etcetera. För att kraftigt 

minska de geopolitiska konflikterna är 

möjligheterna för lokala hållbara 

livsmedelssystem, överallt på planeten, helt 

nödvändig. Under två hundra år har 

mänskligheten förlorat hälften av jordmånen i 

marken, som runnit ut i sjöar och hav. Det är nu 

dags att samarbeta över alla gränser för att göra 
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hela planeten hållbart grön och samtidigt trygga 

matförsörjningen. 

 
Sammanfattande perspektiv 
 
En beskrivning av olika perspektiv som 
påverkar ett framtida livsmedelssystem är 
komplicerad och kan bara bli fragmenterad. 
Trots förutsättningarna är den nödvändig. 
Klimatförändringen ställer nya obevekliga krav, 
inte bara på extremt låga växthusgasutsläpp 
men också på stor förmåga att binda CO2. I 
detta perspektiv upplevs dagens 
livsmedelssystem helt otidsenligt. För att få 
livsmedelssystemet långsiktigt hållbart krävs 
ett slut på monokulturer, konstgödning, 
pesticider, antibiotika, tillväxthormoner, 
kraftfoder, fiskfoder, fossiloljebaserade 
engångsförpackningar, ohälsosamma tillsatser, 
långväga transporter och oetiska djurfabriker. 
Resiliens mot allvarliga hot som en solstorm 
med Carringtonstyrka framtvingar lokal 
livsmedelsproduktion som i värsta fall kan 
drivas utan elektricitet och fordonsbränsle. Vårt 
oförsonliga beroende av multipla 
ekosystemtjänster tvingar oss att avstå från 
rovdriften i haven och starta en storskalig 
restaurering och nyutveckling av de land- och 
havsbaserade ekosystemen. Förutom nya 
metoder för primärproduktion behövs en 
djupgående genomgång av resten av 
livsmedelssystemet - lagring, vidareförädling, 
forskning och utveckling, förpackning, 
försäljning, distribution, tillagning, matavfall 
och näringsåterföring. Många produkter kanske 
inte bör finnas på mathyllorna i framtiden. I 
Skåne finns ett par hundra tusen personer som 
är arbetslösa eller undersysselsatta som utgör 
en arbetskraftspotential för ett nytt 

livsmedelssystem. Världsbefolkningen ökar 
snabbt och alla ska få tillräckligt med mat av 
hög kvalitet, vilket ställer markant högre krav 
på avkastning parallellt med alla andra villkor. 
Klarar vi inte det så kan vi se fram emot 
hundratals miljoner klimatflyktingar i Europa. 
På motsatt sida har vi 2 miljarder som lider av 
övervikt och fetma och en generell ohälsa som 
inkluderar majoriteten av den rika 
befolkningen.  Förutom diverse livsstils-
ändringar behöver vi en diet som skapar god 
hälsa. Vår civilisations energibehov växer 
ansenligt samtidigt som vi borde sänka 
konsumtionen. Varje område i samhället 
inklusive livsmedelssystemet måste göras så 
energisnålt, energieffektivt och hållbart som 
möjligt. Inga heliga kor får slippa igenom. 
Samhället måste organiseras med minimalt 
transportbehov. Samtliga offentliga 
investeringar av länder, regioner och 
kommuner måste nagelfaras huruvida de 
ansenligt bidrar till ett klimatsmart och hållbart 
samhälle. Den ojämlikhet världen nu upplever 
riskerar att skapa allvarliga sociala konflikter 
och måste korrigeras tillsammans med en ökad 
insiktsnivå hos gemene man som styr 
konsumtionen i rätt riktning. I annat fall blir 10 
miljarder framtida konsumenter ett fullständigt 
omöjligt scenario. Även om teknologin både kan 
sägas ha skapat alla problem och all framgång, 
så är den en potentiell hjälp utifrån vår prekära 
situation. Nu borde vi investera i mycket stor 
skala i epokgörande teknik som grafen, 
antigravitation, nya energikällor, proaktiv 
hälsa, robotisering och 3D skrivare, full virtuell 
verklighet och artificiell intelligens och sist men 
inte minst ett nytt livsmedelssystem. Vi behöver 
en helt ny ekonomiskt tankemodell där pengar 
inte ses som ett hinder och starta ett 
djupgående internationellt samarbete. 
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Morgondagens 

livsmedelssystem 

 
Den mest genomgripande förändring som får 

störst konsekvenser på hållbarhet och resiliens 

är om Skåne bestämde sig för att bli helt eller 

nästan självförsörjande på livsmedel. Utifrån 

alla de krav och förutsättningar som beskrivits 

tidigare i rapporten består morgondagens 

livsmedelssystem av fyra delar – stadsodling, 

växthusodling, skogsträdgårdar och olika 

former av skogsjordbruk såsom skogsodling, 

trädjordbruk och betesskogsbruk. Samtliga 

odlingsformer designas enligt permakultur. 

 

 

Primärproduktion 
 
 
Stadsodling 
 
Stadsodling enligt detta förslag innebär en 

kombination av intensivodling, skogsträd-

gårdar och växthusodling. I de fall man kan 

kombinera ätliga träd, buskar, mark- och 

rotväxter i samma odlingssystem, även om de 

arealmässigt är små och vissa växter är ettåriga, 

är att föredra. Det kan gälla odling av 

exempelvis gul lök, sallad, purjolök tillsammans 

med bärbuskar och fruktträd. Gärna också 

kvävefixerande träd och växter och lite mer 

ovanliga arter såsom koreansk silverbuske, 

bärtry, äkta kvitten, turkisk trädhassel och äkta 

kastanj. Planteringar finns i rabatter, parker, 

villaträdgårdar, skolområden, alléer och på tak 

och husfasader. I den mån skogsträdgårds-

system är möjliga kan självgödning uppnås och 

den biologiska mångfalden tar hand om 

skadedjursbekämpning och pollinering. 

Matavfall från hem, skola, restaurang, 

grossister och detaljister används i 

biogasproduktion och rötrester återförs till 

odlingarna. Blandningen mellan träd, buskar 

och växter och dess olika rotdjup gör att vatten 

och näring binds i jorden och kan fördelas 

mellan växterna. Staden har naturliga skydd för 

blåst och kan samla upp regnvatten i dammar 

för bevattning under torra perioder. 

 

 
 

 
 
Växthusodling 
 
Växthus används för plantuppdragning, 

förökning av träd och buskar och odling av 

värmekrävande växter som chili, basilika, 

paprika, melon, gurka och tomat. Växthusen 

förläggs både utanför staden i skogsträdgårds-

bältet och inne i staden. En del växthus är ovan 

mark och en del nedsänkta, så kallade 

Walipiniväxthus, och en del är kallväxthus 

emedan andra är varmväxthus. Varmväxthus 

håller viss värme även vintertid och kan värmas 

med flis, biogas och solfångare, och nedsänka 

växthus erhåller värme från lägre jordskikt. 

Genom dessa växthustyper kan man odla en 

stor variation frukter och grönsaker året runt. 

Under vintertid kan växterna belysas med LED 

växtbelysningslampor.  
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Skogsträdgårdar 
 
En skogsträdgård är ett odlingssystem som 

imiterar naturliga skogsekosystem som lundar 

och skogsbryn. Dessa innehåller ätliga perenna 

nöt- och fruktträd, bärbuskar, örter, 

klätterväxter, rötter och grönsaker. Odling sker 

i olika höjdskikt - högre trädskikt, lägre 

trädskikt, buskskikt, örtskikt, rhizosfär, 

jordskikt och klättrande växter, vilket optimerar 

näringsupptag, avkastning och biologiskt 

skydd. Skogsträdgården är högavkastande och 

ger 2-3 kg/kvm i jämförelse med 

sädesproduktion som ger 0,4-0,6 kg/kvm 

(Guerra, Fukuoka). Skogsträdgårdarna 

genererar huvuddelen av maten och anläggs i 

ett bälte runt städer och samhällen med en 

bredd beroende av stadens storlek och 

efterfrågan. För Lund blir detta bälte cirka 1 

kilometer brett och uppta en yta på cirka 18 

km2. Exempel på träd, buskar och växter är 

valnötter, hassel, äppelträd, hallon, blåbär, 

oregano, ramslök, smultron och rankspenat. 

Det finns cirka 50,000 ätliga växter i världen, 

och många är möjliga för svenskt klimat. 

Odlingsbältet utformas efter den lokala 

geografin och klimatzonen. I bältet anläggs 

dammar för värmeackumulering, spegling av 

ljus och fiskodling. Solen värmer vattnet på 

dagtid och värmen avges nattetid. Fisktyperna 

kan till exempel vara karp eller lax och öring om 

syresättningen är god. Mångfalden av växter i 

skogsträdgården attraherar olika insekter, 

bakterier, svampar och maskar som skyddar 

växterna mot skadeinsekter och sjukdomar. 

Därför behövs inga pesticider. Ett stort 

rotsystem från många träd, buskar och växter 

och en rik mykorrhiza i kombination med 

kvävefixerande växter tar upp och sprider 

näring effektivt. Dynamiska ackumulatorer 

tillhör nyckelväxterna för att skapa 

självgenererande bördighet och tar upp 

mineraler och näringsämnen från djupare 

jordlager som ackumuleras i blad, grenar och 

rötter. Exempel är vallört och lind. 

Kvävefixerare lever i symbios med bakterier 

som har förmågan att binda kväve från 

atmosfären och kan tillgängliggöra den för 

växterna i utbyte mot exempelvis näringsämnen 

i form av kolhydrater. Bakterierna lever i små 

knölar som sitter på växternas rötter. Exempel 

på kvävefixerare är klibbal och ärtväxter såsom 

rödklöver och vitklöver. Skogsträdgårdar kräver 

därför ingen konstgödning.  Designen av 

skogsträdgårdarna görs enligt permakultur som 

är ett designverktyg som imiterar naturliga 

ekosystem, vilket gör dem bland annat robusta, 

energieffektiva, motståndskraftiga, samverk-

ande och självförökande. Tekniken är beprövad 

och det finns kompetens inom länet som bland 

annat har byggt en referensskogsträdgård 

utanför Höör (Holma) som är i full drift. 

Avkastningen från skogsträdgårdsbältet, 

stadsodling och växthusodling i Lund skulle 

uppskattningsvis uppgå till ungefär 

500kg/invånare/år. 
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Skogsodling 
 
Vid skogsodling (forest farming) odlas ätliga 

växter och buskar under skydd från trädkronor. 

Skuggnivån justeras i förhållande till grödorna. 

Man odlar i första hand sådant som trivs i en 

skuggig och fuktig skogsmiljö till exempel 

shiitake, ostronskivling, mangold, rädisor, 

mynta, björksav, medicinalväxter och bär. 

 

 
 

Trädjordbruk 

Trädjordbruk (silvoarable och alley cropping) 

innebär att träd och buskar planteras i rader 

med breda korridorer emellan där olika grödor 

växer. Raderna placeras med 10-15 meter ifrån 

varandra i nord-sydlig riktning för att ge 

tillräckligt med utrymme och soltimmar för 

odlingar. Man kan ha enkla, dubbla eller 

tredubbla rader av träd och buskar. Vissa träd, 

buskar och växter fixerar kväve, exempelvis 

klibbal, och bladen på hösten blir till näring i 

marken. Träden suger upp näring från djupare 

nivåer och skyddar växtgrödorna för blåst, 

erosion och torka. Den biologiska mångfalden 

gynnar pollinering och naturlig skadedjurs-

bekämpning. Växtgrödorna kan vara perennt 

vete, fältkrassing, solros eller majs men också 

ettåriga ekologiska sädessorter, potatis, betor, 

ärtor, oljeväxter etcetera. Träden kan användas 

som kvävefixerare, virke, nöt- och 

fruktproduktion, vindskydd, foder eller 

bioenergi. 

 

Conservation agriculture innebär att man stör 

jorden så lite som möjligt, till exempel genom 

att undvika plöjning. Plöjning försämrar 

luckerheten eftersom den skapas av maskarna 

och mikrolivet i jorden. En grästäckt mark, eller 

med till exempel flerårigt vete är således mycket 

bättre än en plöjd, harvad och vältad jord. 

Markväxtlighet ger möjlighet för större 

rotsystem och mykorrhiza som höjer 

näringsupptag, genererar mer jordmån, tåler 

regn och torka bättre, och hindrar jorderosion. 

Conservation agriculture betyder också att man 

använder växelbruk med mer än två grödor, det 

vill säga att man växlar grödor på samma areal 

år efter år. Det minskar sjukdomar och 

skadedjursangrepp, och tillför kväve och 

näringsämnen, om en av grödorna är till 

exempel vall. Genom att undvika plöjning kan 

bonden spara 30 – 40 procent fordonsbränsle.  

 

 

 
Betesskogsbruk 
 
Betesskogsbruk (silvopasture) innebär att djur 

som kor, får, getter eller grisar betar i 

trädplanteringar. Betesskogsbruk är en form av 

skogsjordbruk som avsiktligt planeras för att 

optimera produktion av träprodukter, vallfoder, 

frukt/nötter, och kött- och mejeriprodukter, 

samtidigt som man skapar miljöfördelar och 

ekosystemtjänster. Man kan tunna ut en 

befintlig skog, plantera ny eller använda skogen 

vid trädjordbruk när träden är tillräckligt höga 

för betesdjur. Träden skapar ett gynnsamt 

mikroklimat för betesmarksgrödor och ger 

samtidigt skugga för betande djur. Betesdjuren 

återför näringsämnen via djurens fekalier och 

urin till marken. De har tillgång till liggplatser 



27 
 

inomhus i byggnader för lösgående djur och 

väljer själva när de vill gå in och ut. Djur som får 

leva i en bra miljö där de kan utöva sitt naturliga 

beteende har större förutsättningar att motstå 

infektioner och hålla sig friska än djur som 

utsätts för en dålig och stressande miljö.  

 

 
 

 

Hela livsmedelssystemet 
 
Eftersom primärproduktionen ligger mycket 

nära städer och samhällen, så kommer även 

resten av livsmedelssystemet att förläggas dit 

för att bland annat minska transporter, CO2 

utsläpp, energibehov, förpackning och kunna 

återföra komposterat matavfall eller rötrester 

till odlingarna. Detta innebär att småskalig 

vidareförädling ökar antalet lokala 

livsmedelsföretag. Energieffektiv småskalig 

lagring, till exempel i lagerlokaler under jord, 

sol- och biobränsledrivna torkar, sol- och 

vinddriven kylning, kvävgas och koldioxid som 

lagringsmedium, och återanvändbara 

förpackningar kommer att bli norm. Eftersom 

odlingssäsongen är begränsad ökar behovet av 

konservering, torkning, frysning, mjölksyrning, 

saltning och kyllagring. Lokal 

primärproduktion ger stor möjlighet för 

konsumtion av dagsfärska frukter, grönsaker, 

rotfrukter, fisk och kött, vilket kommer att 

medföra en större andel råvaror i gemene mans 

konsumtion och matlagning. Med en ökad 

insikt om hur livsmedelssystemet fungerar och 

genom lokal primärproduktion kommer 

matsvinnet att minska i produktions-, 

vidareförädlings-, detaljist-, och konsumtions-

ledet. Matavfall som uppstår återförs till 

odlingarna i form av rötrester. Eftersom 

transportsträckorna är korta kan de utföras av 

mindre eldrivna fordon.  

 

 

Planetskötarinsikt 
 
Alla medborgare bör involveras i ett långsiktigt 
projekt för att öka förmågan att göra val som 
långsiktigt gynnar klimatet, miljön, naturen och 
oss själva. När det gäller livsmedel kan det 
handla om att köpa lagom med mat, förvara 
livsmedel på rätt sätt, tillvarata all mat, använda 
mer råvaror i matlagningen, laga lagom 
portioner, kompostera matavfall, äta mindre 
kött, använda miljövänliga förpackningar och 
börja odla och engagera sig för ett bättre 
samhälle. Ett sådant projekt bör inte bygga på 
tvång utan hellre på att stimulera till ökad 
insikt. Det skulle kunna bli Skånes och Sveriges 
största kulturprojekt. Kommuner kan ta sina 
byggnader, fordon och mark i anspråk för att 
anlägga ”kommunikationspelare” överallt där 
människor rör sig; vid busshållplatser, 
järnvägsstationer, affärer, motionshallar, torg 
etcetera. Under 365 dagar om året kan 
frågeställningar, fakta, rollmodeller, 
värdegrundsfrågor, innovationer, opinions-
mätningar, tips etcetera förmedlas på dessa 
pelare och på så sätt skapa kunskap, reflektion, 
dialog och ökad insikt. Projektet kan göras 
tillsammans med medborgarna så att 
sistnämnda är med och bidrar med material för 
pelarna. Exempel på budskap kan vara ”I år 
åker vi inte på semester utan stannar hemma 
och planterar en liten skogsträdgård” 
(rollmodell), ”Om du kan undvika diabetes 
genom hälsosam mat och motion får du i 
genomsnitt 10 extra levnadsår” (fakta), ”99 
procent skulle hellre välja lokal ekologisk mat 
om den var lika billig som den vanliga. Den 
vanliga är faktiskt dyrare om man räknar in 
merkostnader som ohälsa, miljöförstöring och 
växthusgasutsläpp” (opinion), ”med en e-app 
kan du minska risken för hjärtinfarkt – vad 
väntar du på?” (innovation/uppmaning), ”Vad 
är viktigast för dig – en resa till Thailand eller 
en planet där man kan bo?” (värdegrund). ”Jag 
älskar frukt från min egen trädgård – den är inte 
besprutad” (rollmodell). Kulturprogrammet 
kan även inkludera kommunala 
informationspaket, seminarier, workshops, 
utbildningar, forskning, studiecirklar, lokal TV, 
tidningar, filmer, dialogforum, datorspel 
etcetera. 
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Nya perspektiv  

 
Låt oss föreställa oss att morgondagens 
livsmedelssystem blir verklighet. Vilka nya 
perspektiv skulle det innebära? Även om 
inslaget av spekulation inte kan förnekas är det 

ändå värt att reflektera över konsekvenserna. 

 
Klimat 

Sammantaget kommer morgondagens 
livsmedelssystem kunna binda betydande 
mängder CO2, dels under uppväxtperioden i 
träd, buskar och växter men även framöver 
genom inlagring av rötrester i marken från 
biogasproduktion. Med lokal produktion, 
mycket korta transporter och lågt energibehov 
för drift, är det ganska enkelt att lokalt generera 
behovet av elektricitet och biobränsle. 
Livsmedelssystemet är robust och kan klara 
mer torka, större regnmängder, mer blåst och 
högre temperaturer.  

 

Hållbarhet 

Morgondagens livsmedelssystem blomstrar 
genom en hög biologisk mångfald utan 
monokulturer, pesticider, konstgödning, 
antibiotika, tillväxthormoner, kraftfoder, 
fiskfoder, ohälsosamma tillsatser, långväga 
transporter, oetiska djurfabriker eller havsfiske. 
 

Resiliens 

I händelse av ett allvarligare scenario såsom en 
solstorm med Carringtonstyrka (EMP) eller en 
EMP bomb som slår ut all elektricitet och alla 
transporter under många månader eller år så är 
matförsörjningen ändå tryggad. 

  

Ekosystemtjänster 

Morgondagens livsmedelssystem som baseras 
på biologisk mångfald bidrar effektivt till att 
många ekosystemtjänster som idag har 
degenererat kan återuppbyggas. Det inkluderar 
livsmedelsförsörjning, pollinering, luft- och 
vattenrening, klimatstabilisering, skydd för 
djur och växter, erosionskontroll, 
vattentillförsel, sjukdoms- och skadedjurs-
bekämpning, vattenreglering, biobränsle, virke, 
rekreation, estetik etcetera. Med morgondagens 
livsmedelssystem är det möjligt att uppfylla 
nästan alla nationella miljömål i Skåne.  

 

Sysselsättning 

En grov uppskattning ger att morgondagens 
livsmedelssystem skapar minst 100 000 nya 
arbetstillfällen i Skåne. Med en ökad lokal 
vidareförädling kan det bli ännu fler. Med tanke 
på den höga arbetslösheten och undersyssel-
sättningen, speciellt bland unga och invandrare, 
integrationsproblem, och den kommande 
robotiseringen av många yrken, skulle 
morgondagens livsmedelssystem lösa eller 
mildra fler stora utmaningar samtidigt. Istället 
för medborgarlön utan arbetskrav kan 
uppbyggnaden av ett nytt livsmedelssystem 
tillvarata mångas kompetens och samtidigt 
möjliggöra en transformation som är 
nödvändig. 

 

Befolkning och migration 

Den naturliga befolkningsökningen i nuläget är 
inte så stor i Skåne men risken för kraftigt 
stigande antal klimatflyktingar är desto högre. 
Många politiska konflikter och krig startar med 
matbrist. Morgondagens livsmedelssystem är 
utbyggbart och kan leverera avsevärt mycket 
mer livsmedel i framtiden än nuvarande 
efterfrågan.  

 

Energi och transporter 

Istället för att öka det globala energibehovet 
med 37 procent och utsläppen av CO2 med 25 
procent, som prognosticerats till år 2035, kan 
morgondagens livsmedelssystem sänka denna 
siffra betydligt genom att producera mat med 
mycket mindre energi och kraftigt minska 
transporterna. Därutöver reduceras 
investeringar i infrastruktur, fordon och 
bränsleproduktion. Stora mängder CO2 kan 
bindas i skogsträdgårdar, skogsodling, 
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trädjordbruk och betesskogsbruk. Genom att 
producera biogas av organiskt material från alla 
odlingssystemen erhålls inte bara energi för 
fordon, värme och elproduktion men även stora 
volymer rötrester vilka genom återföring till 
mark binder stora kvantiteter CO2. 
 
 

Infrastruktur och näringsliv 

Genom lokal produktion av livsmedel minskar 
behovet av både långväga och medellånga 
transporter, vilket reducerar behovet av 
nyinvesteringar och underhåll av infrastruktur. 
Sett ur ett globalt perspektiv när många 
miljarder människor reser sig upp ur fattigdom 
och kan konsumera mer mat, så är 
klimatvinsterna oerhörda med lokal 
produktion. Kraftig urbanisering i alla länder 
medför att många lantliga samhällen långsamt 
dör och påskyndar en ännu snabbare inflyttning 
till städer. Genom ett nytt livsmedelssystem 
som bygger på lokal produktion skulle mindre 
samhällen har större möjligheter att blomstra 
både genom primärproduktion men även inom 
vidareförädling, lagring, biobränsle, turism, 
livsmedelsteknik etcetera. För Skånes del skulle 
morgondagens livsmedelssystem med många 
hundratals eller tusentals nya möjliga 
matingredienser innebära en kulinarisk 
explosion av nya spännande maträtter till fördel 
för medborgarna, turister och näringsliv. 

 

Hälsa och livskvalitet 

Morgondagens livsmedelssystem kan förse 
befolkningen med hälsosam och god mat, 
regelbunden motion och härlig rekreation. 
Stadsodling, växthusodling, skogsträdgårdar 
och olika former av skogsjordbruk såsom 
skogsodling, trädjordbruk och betesskogsbruk 
kan erbjuda meningsfull sysselsättning till 
arbetslösa, sjukskrivna, undersysselsatta och 
deltidsarbete till tjänstemän och arbetare. 
Kanske är det så att de flesta av oss skulle både 
vilja och må bra av att arbeta en del i naturen 
och möjligtvis är det så vi kraftigt minskar 
ohälsan i samhället. 

 

Ojämlikhet 

Ett sätt att minska ojämlikheten är att säkra en 
lokal, kvalitativ och tillräcklig livsmedels-
produktion för alla människor. Lokal 
produktion som ägs av medborgarna eller 
lokala företagare innebär att storföretag får 
mindre del av kakan. 
 
 

 
 

Konsumtion 

När ”konsumtionsklassen” ökar från 1,7 
miljarder människor till nästan 10 miljarder år 
2050, så innebär det avsevärt större 
livsmedelsbehov och ökade växthusgasutsläpp. 
Genom lokal livsmedelsproduktion kan 
morgondagens livsmedelssystem kraftigt 
minska resursbehov, miljöförstöring, 
energibehov, konstgödning, transporter 
etcetera och därmed sänka växthusgas-
utsläppen.  
 
 

Teknologi 

Morgondagens livsmedelssystem innebär inte 
”high-tech” så som vi vanligen uppfattar det. 
Men om vi tänker efter så erbjuder naturen 
faktiskt den högsta ”high-tech” vi känner till. Vi 
behöver endast imitera hur den fungerar för att 
skapa egna livsmedelssystem. Det finns ingen 
anledning för människan att uppfinna ett 
substitut för sådant som naturen redan gör 
många gånger bättre. Däremot finns det skäl att 
utnyttja ny teknologi för bland annat lagring, 
vidareförädling, förpackning, distribution och 
biobränsle. Morgondagens livsmedelssystem 
kommer att kunna optimeras på många sätt, 
och forskning och utveckling är fortfarande i ett 
inledningsskede. 
  

Ekonomi 

Morgondagens livsmedelssystem kommer att 
kräva stora investeringar och det behövs 
beslutsfattare med mod, ansvar, insikt och ett 
planetperspektiv för att realisera dessa. Allt är 
möjligt om vi vill! På sikt kommer 
morgondagens livsmedelssystem att förbättra 
regionens ekonomi väsentligt eftersom 
”importen” av livsmedel till regionen kan 
minskas och förutsättningarna för export ökas. 
Samtidigt blir kostnaderna för 
samhällsproblem lägre vilket främst resulterar i 
ett mindre arbetskraftsbehov (sjukvård, 
socialvård, polis, alternativvård, 
Arbetsförmedling, Försäkringskassa etcetera). 
Förutom möjligheterna att minska den 
generella arbetstiden och öka antalet anställda 
inom livsmedelssystemet finns potential att 
överföra arbetskraft till nya proaktiva 
samhällsaktiviteter som accelererar 
reduceringen av samhällsproblem. På så sätt 
frigörs arbetskraft som kan användas till både 
näringsliv och offentlig sektor. 
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Geopolitik 

Om Skåne kan implementera morgondagens 
livsmedelssystem framgångsrikt och därmed 
blir ett föredöme för andra länder, så skulle det 
kunna minska geopolitiska konflikter betydligt. 
Människor som har god tillgång till mat, vatten 
och en fin levnadsmiljö har mindre villighet att 
ägna sig åt konflikter och krig. 
 

Sammanfattande perspektiv 

Morgondagens livsmedelssystem kan radikalt 
sänka CO2 utsläpp men också binda stora 
mängder CO2. Det kan också hantera 
klimatförändringar betydligt bättre än dagens 
monokulturer. Livsmedelssystemet kan bli 
långsiktigt hållbart genom ett slut på 
monokulturer, konstgödning, pesticider, 
antibiotika, tillväxthormoner, kraftfoder, 
fiskfoder, fossiloljebaserade engångsförpack-
ningar, ohälsosamma tillsatser, långväga 
transporter och oetiska djurfabriker. Systemet 
kan till och med hantera allvarliga samhällshot 
som en solstorm med Carringtonstyrka. Även i 
ett svårt scenario utan elektricitet, elektronik 
och fordonsbränsle kan primärproduktionen 
hanteras. Ett nytt livsmedelssystem bidrar till 
att återuppbygga och vidareutveckla multipla 
landbaserade ekosystemtjänster och parallellt 
ge haven andrum för en långsiktig 
återhämtning.  
 
Andra delar av livsmedelssystemet, exempelvis 
lagring, vidareförädling, forskning och 
utveckling, förpackning, försäljning, 
distribution, tillagning, matavfall och 

näringsåterföring, kan initiera många nya 
företag och innovationer. Med morgondagens 
livsmedelssystem kan arbetslöshet och 
undersysselsättning nästan helt elimineras och 
en ny livsstil med kombinerat teoretiskt och 
praktiskt arbete kanske ser dagens ljus. Om 
Skåne kan bli ett nytt globalt föredöme inom 
livsmedelsproduktion och effektivt sprida 
kunskapen internationellt så kan måhända den 
ökande världsbefolkningen få tillräckligt med 
mat av hög kvalitet, vilket kan minska antalet 
framtida klimatflyktingar. Förhoppningsvis kan 
också de miljarder människor som riskerar 
välfärdssjukdomar undvika lidande och 
kostnader genom hälsosam mat och en ny 
livsstil som nya odlingssystem uppmuntrar till. 
Genom att sänka civilisationens energi- och 
transportbehov kraftigt minskar både 
växthusgasutsläpp, behov av olja/kol/naturgas, 
infrastruktur och fordon. Morgondagens 
livsmedelssystem kan väsentligt reducera 
ojämlikheten på planeten och skapa möjligheter 
för både städer, samhällen och landsbygd att 
blomstra. Ny teknik skall inte användas för att 
genmodifiera grödor för att de skall tåla mer 
pesticider, utan för att komplettera den 
välfungerande ”high-tech” natur som vi redan 
har. Om våra odlingssystem imiterar redan 
fungerande ekosystem i naturen, så kan vi 
känna oss säkra. Storskaliga investeringar i 
epokgörande teknik som grafen, 
antigravitation, nya energikällor, proaktiv 
hälsa, robotisering och 3D skrivare, full virtuell 
verklighet och artificiell intelligens kan ge 
morgondagens livsmedelssystem och hela 
samhället många fördelar. Civilisationens 
exceptionella situation gör att normala 
ekonomiska tankemodeller inte fungerar, och i 
grunden är det inte pengar som praktiskt löser 
problem utan människor. 
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Implementering 

Man kan kanske tycka att morgondagens 
livsmedelssystem är omöjligt att förverkliga, 
speciellt på grund av etableringskostnader, 
utbildningsbehov, infrastruktur, ägarfrågor, 
distribution, lagstiftning etcetera. Den 
reaktionen är helt naturlig. Men när insikten 
infinner sig att nuvarande livsmedelssystem är 
helt förlegat och kontraproduktivt, så handlar 
inte frågeställningen så mycket om det går eller 
inte, utan hur vi gör det. 

 

Förutsättningar för implemen-

tering 

Skåneregionen har utmärkta förutsättningarna 
för att införa morgondagens livsmedelssystem. 
Vi har all mark vi kan önska oss och arbetskraft 
som kan omskolas. Vissa kanske tycker att den 
finaste åkermarken inte får bli exempelvis 
skogsträdgårdar men då bör man tänka på att 
avkastningen per kvadratmeter ökar 4-6 gånger 
i jämförelse med sädesproduktion och att 
enbart cirka 2 procent av Skånes markareal 
behövs för dito. Tyvärr betraktar vi Skånes 
jättestora åkrar som mycket värdefulla i 
nuvarande skick, när marken egentligen är 
nästan livlös. Med skogsträdgårdar och andra 
skogsbrukssystem blir den livfull och 
blomstrande igen. 

 

Ökad allmän insikt 

För att kunna realisera ett nytt 
livsmedelssystem så behövs en ökad planet-
skötarinsikt bland alla medborgare som höjer 
förmågan att göra val som långsiktigt gynnar 
klimatet, miljön, naturen och oss själva. Den 
påverkar djupet på debatter, engagemang, 
beslutsunderlag, demokrati, konsumtion, 
investeringar, opinion etcetera. Kapitel 
Planetskötarinsikt ovan är en inledning till 
detta ämnesområde. 

 

 

 

 

 

Utbildning och träning 

Anläggning och drift av stadsodling, 
växthusodling, skogsträdgårdar, fiskodling, 
skogsodling, trädjordbruk och betesskogsbruk 
kräver kunskap och praktisk träning. För att 
klara uppdraget behöver man arbeta med flera 
verktyg samtidigt. Nya utbildningar på 
gymnasier, folkhögskolor och universitet är 
nödvändiga. Genom en kombination av 
distansutbildning och lokala träffar kan antalet 
elever öka väsentligt. De aktörer som idag 
arbetar med relaterade frågor, till exempel 
Svenska Lantbruksuniversitetet (SLU), har 
möjligheten att bli ledande i denna 
kunskapsutveckling. Även om antalet personer 
med adekvat kompetens inom skogsjordbruk i 
Sverige är relativt begränsad för närvarande så 
finns det stor sakkunskap utomlands. 
Detsamma gäller etisk lokal fiskodling. Genom 
att anställa och bjuda in internationell expertis 
kan kunskapsområdet byggas upp ganska 
snabbt. Eftersom skogsträdgårdar imiterar 
skogens ekosystem finns en oändlig potential 
att variera odlingarna, vilket innebär att 
skogsträdgårdsodling automatiskt medför 
testverksamhet och feedback. Designen av 
odlingssystemen görs med permakultur, och 
denna kunskap blir en integrerad del av 
utbildningen inom primärproduktion. Förutom 
utbildningar så finns många andra 
utbildningsverktyg som seminarier, workshops, 
forskning, studiecirklar, lokal TV, tidningar, 
filmer, datorspel med mera. På sikt kan 
datorspel och virtuell verklighet blir mycket 
effektiva utbildningsredskap. 
 

Successiv uppbyggnad 

Morgondagens livsmedelssystem behöver inte 
byggas på ett par år. Det som krävs i starten är 
en plan för hur kompetenshöjning och 
försöksverksamhet kan övergå till en allt 
snabbare implementering. Många 
frågeställningar kommer att behöva diskuteras 
och ett mycket stort antal seminarier och 
workshops förutses innan det första spadtaget 
når jorden. Det finns plats för en enastående 
kreativitet och potentialen är gränslös.  
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Utmaningar i implementering 

Givetvis finns det utmaningar med 

morgondagens livsmedelssystem men med en 

ökad planetskötarinsikt bland experter, 

politiker och medborgare kommer de att lösas. 

Med stadsodling i rabatter, parker, 

villaträdgårdar, skolområden, alléer etcetera 

följer att stadsmiljön förändras. Istället för 

björk, lönn eller ask i alléer blir det träd med 

valnötter, äpple, plommon, päron, tillsammans 

med bärbuskar och ätliga markskikt. I parker 

finns olika designade skogsträdgårdar och i 

rabatter växer en kombination av blommor och 

ätliga perenna, självsådda och ettåriga växter. 

Det ser kanske inte så prydligt och 

”minimalistiskt” ut som tidigare, men växterna 

frodas och god och färsk mat finns att plocka. 

Rekreations- och skönhetsvärden är större än 

förut. För de som idag sköter stadsmiljön 

upplevs sannolikt förändringen som mindre 

lättarbetad. Men man bör tänka på att 

omställningen inte enbart sker i den fysiska 

miljön, utan även inkluderar våra tankesätt, 

värderingar, kunskap och praktiska förmåga. 

En stor andel av befolkningen kommer att på 

heltid eller deltid vara engagerade i odlingarna 

och i praktiken innebär morgondagens 

livsmedelssystem en successivt förändrad 

livsstil. 

  

När livsmedel finns lättåtkomliga runt omkring 

oss är det lätt att inbilla sig att maten kommer 

att stjälas. Detta är en viktig frågeställning, som 

ödmjukt men kreativt måste hanteras. En 

variant är att finansiera livsmedelssystemet 

genom skattsedeln och låta all mat vara gratis. 

Vi kan ju ändå inte äta oss mer än mätta! Detta 

förslag är kanske inte möjligt förrän några 

årtionden framåt då planetskötarinsikten är 

djupare. Hursomhelst skulle detta system ha 

fördelar genom att alla betalningstransaktioner 

för livsmedel eliminerades och att utbud och 

efterfrågan kunde mötas på ett sätt som 

underlättade logistiken. De matvaror som inte 

produceras genom offentliga arbetstillfällen, 

exempelvis import eller från privata företag, 

skulle då köpas in av offentliga, kooperativa 

eller privata detaljister, som i sin tur fick 

betalning för inköpta livsmedel av offentliga 

medel. Detta förslag är radikalt men inte 

omöjligt. Ett annat förslag är att leverera in all 

producerad mat till en livsmedelscentral där 

maten auktioneras ut till grossister och 

detaljister på samma sätt som det görs idag. 

Detta förutsätter att merparten av all 

produktion inkommer till auktionshallen för att 

undvika en känsla av orättvisa. Även detta 

förslag kräver en viss insiktsnivå bland 

medborgare. Ett tredje alternativ är att inhägna 

all livsmedelsproduktion och på så sätt undvika 

stöld. Men dels blir det onödigt dyrt och dels 

förmedlar alternativet inte en känsla av 

samarbete, förtroende och öppenhet. Ett 

mellanalternativ vore att vissa markområden 

tillhandahåller gratis produkter emedan till 

exempel skogsträdgårdsbältets avkastning går 

till auktionshall. Det finns säkert också andra 

lösningar. 

 

Stora samhällsförändringar tvingar fram 

omstrukturering av näringslivet. Vi har erfarit 

detta tidigare inom tekoindustri och 

varvsindustri. Ett nytt livsmedelssystem är 

inget undantag. Exempelvis är det osannolikt 

att dagens livsmedelsaffärer belägna i 

köpcentra runt städer finns kvar i framtiden. De 

genererar stora flöden av bilar som släpper ut 

avsevärda mängder CO2 per inhandlad 

kvantitet. Konsumenter måste kunna gå eller 

cykla till livsmedelsbutiker för att minimera 

klimatpåverkan. Likaså kommer det ske en stor 

omstrukturering i livsmedelsbranschen när 

primärproduktion, lagring, vidareförädling, 

förpackning, m.m. blir lokal. Många nya företag 

tillkommer och en del försvinner. 

Men den största utmaningen är nog inte själva 

implementeringen utan förmågan att komma 

till insikt och beslut i nuläget.  
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Slutord 

Det framgår förhoppningsvis tydligt av denna 

rapport är dagens livsmedelssystem varken är 

hållbart eller resilient med tanke på 

produktionssätt, näringsvärde, transporter, 

sjukdomsbekämpning, energibehov, gödning, 

klimatförändringar eller allvarliga samhällshot.  

 

Lyckligtvis kan ett hållbart och resilient 

livsmedelssystem skapas genom en 

kombination av stadsodling, växthusodling, 

ätliga och perenna skogsträdgårdar runt städer 

och samhällen, och olika former av 

skogsjordbruk såsom skogsodling, 

trädjordbruk och betesskogsbruk. Detta skulle 

möjliggöra mycket korta transporter mellan 

produktion, förädling, distribution och 

konsument, och därmed kraftigt sänka 

energibehovet och utsläppen av växthusgaser.  

 

För Skånes del kan morgondagens 

livsmedelssystem få många positiva effekter på 

sysselsättning, hälsa, integration, miljö, klimat, 

näringsliv, energi, transporter, biologisk 

mångfald, turism och ekonomi. I bästa fall 

kommer andra länder att betrakta Skånes 

livsmedelssystem som ett föredöme på 

planeten. I så fall finns goda förutsättningar att 

exportera denna kompetens och väsentligt 

bidra till en bättre värld. 

En av de stora utmaningarna som hindrar 

genomgripande förändringar är att de flesta 

avdelningar inom myndigheter och 

organisationer arbetar med smala 

ansvarsområden vilket skapar stuprörs-

tänkande. I en allt mer komplex värld där de 

flesta globala utmaningarna hänger samman, 

krävs mångvetenskap och nära samarbete 

mellan olika aktörer. Det behövs beslutsfattare 

som ger stort spelrum för sina anställda till 

nytänkande och radikala förslag. Behovet av 

djupgående dialoger över längre tidsperioder, 

både inom och mellan organisationer, är 

oundgänglig. 

 

Ett sätt att snabba upp en transformation av 

livsmedelssystemet är att initiera lite mer 

omfattande försöksverksamhet med 

stadsodling, växthusodling, skogsträdgårdar 

och olika former av skogsjordbruk såsom 

skogsodling, trädjordbruk och betesskogsbruk. 
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