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Tvärvetenskapliga forskningsmiljöer &

undervisning  ”Hållbar samhällsutveckling”

• Försöksodling agroforestry gårdsprojekt, utställningar & 

miljökommunikation, nätverkare agroforestry, stadsodling

• Forskningsprojekt SLU “Blue-green infrastructure for social cohesion: 

Urban and peri-urban public places and spaces in the eyes of new-

Swedes”

• Avhandlingsarbete om agroforestry  Sverige pågår

mailto:Christina.schaffer@natgeo.su.se


”The Donut Economy”
Kate  Raworth (2017)  

FNs globala hållbarhetsmål ”SDGs”

“The Planetary Bounderies “ 
Rockström et al 2009 

Agroforesry
tas upp
IPCC 2019



Hållbara framtida matsystem bör 

- vara mer produktiva

- vara baserade på förnybara resurser

- återcirkulera näringsämnen

- använda mindre vatten 

(Jonathan Foley 2011 Nature) 

Och bör vara mångfunktionella!
(IAASTD 2009)

Livsmedelssystemen är ohållbara



Definition agroforestry

“Agroforestry är samodling av vedartade
växter, med andra växter och/eller med 
boskap på samma markyta” 

European Agroforestry Federation (EURAF) www.agroforestry.eu/

- ett samlingsbegrepp för många olika
system

http://www.agroforestry.eu/


Skogsträdgårdsodling:

samodling av  ätbara 
perenner 

Tre vanliga typer av agroforestrysystem

Silvoarable:,

träd + ettåriga grödor  

ex alléodling

Silvopasture:  

Skog + bete



AF markanvändning i Sverige

Enligt Land Use and Land Cover Survey (LUCSUS) 
används ca 15%  av jordbruksarealen i Sverige till 
någon form av agroforestry:

- Agroforestry på odlingsbar mark

- Agroforestry med boskap (bete+skogsbruk)

- Agroforestry med “high value trees” (frukt- och 
nötlundar)

99% av AF i Sverige utgörs av bete+skogsbruk

den Herder et al (2015)  



Vad ska räknas till AF?

• Renbete- störts i Europas sett till yta   
( Valinger et al 2018)

• Fäbodbruk

• (Historiskt) olika former av bete i skog, hagmark,  etc

• Finns i liten skala

Permakultur? Ätbara perenner? ”Ätbara parker” i 
urbana områden?



• Ca 6 större gårdar ex Stjärnsunds permakultur
Dalarna, Ridgedale Permaculture Värmland, Rikkenstorp 
Grängesberg, Holma trädgård Höör, Kosters Trädgårdar 
Koster,  Hånsta Östergärde, Uppland (vilken har flest 
former av AF) mfl

• 12 gårdar/platser deltagardrivet pilotprojekt 
Örebro universitet

• ?

Vad ska räknas in? ex gårdar



Agroforestry finns även i, (men syns varken i LUCAS, 
forskningen)

• 3 moderna gräsrotsrörelser (permakultur-, omställning-, 
stadsodling-)

• Skogsträdgårdar + 40 platser på kartan, ofta 
självhushållnivå,  ca 6000 FB medlemmar 

• Lärande pågår om både agroforestry, permakultur och 
agroekologi - folkhögskolekurser, studieförbund mm

• Knappt inom högre utbildning

Vad ska räknas in? ex rörelser



Forskning om AF i Sverige 

• Nationellt AF forskningsprojekt Örebro universitet 
2012-16  (Björklund et al 2018, Schaffer et al 2019)

• SLU Alnarp försöksodling, alléodling

• Skogsträdgårdar för barn, hälsa & pedagogik,  Jönköping 
universitet  (Askerlund & Almers 2016, Almers et al  2018)

• Resiliens, entrepenörskap (Vlasov et al 2018, Vlasov 2019, ny avhandling nov 2020)

• Sverigebaserad forskning om agroforestry i tropiska 
områden (se Agroforestry Network)

• Mycket forskning om komponenter som kolinbindning, 
perenna grödor, naturbete etc ej hela AF system



Möjligheter & begränsningar (Europa)

AGFORWARD

• Hur AF kan bidra till jorbruket och  
landsbygdsutveckling

• Europa 13 länder,

• 4 år, 800 pers i 40 intressentgrupper,

• 23 publikationer

Burgess & Rosati (2018)



Möjligheter & begränsningar

Att öka samplantering med träd, penner ger jämfört med konventionelt
jordbruk

• ökad biologisk mångfald, från fler habitat för vild flora och fauna

• påverkar djurhälsan positivt

• minskar risken för skogsbrand, 

• minskar jorderosionen, näringsläckage, 

• binder in kol, ökar organiskt kol i marken

• Ökar estetiska kvaliteter för boende samt bidrar postivt till turism & 
besöksnäringen

Burgess & Rosati (2018)



Möjligheter & begränsningar

• Är en bra kompromiss mellan hög produktiv, input-
intensiv monokultur och nature-based agriculture för
produktion av mat och andra produkter

• System med mångfald (träd) är mer robust i ett
föränderligt klimat

• Att testa &utveckla AF genom samarbete med bönder
på gårds- och landskapsnivå är viktigt

• Fler fältförsök och demogårdar behövs

Burgess & Rosati (2018)

Sollen Norrlin et al (2020)



Möjligheter & begränsningar

Begränsningar:

• Mer arbetskraft för mer skötsel

• Mer komplext arbete (träd, skörd)

• Ökad administration

• Höga initiala kostnader

• Etablering av träd & andra perenner tar tid. 
Burgess & Rosati 2018

• Att utvärdera effekterna av plantering av specifika
trädslag kanske är möjlig först efter 20-80 år

Lovell et al  2017



Utmaningar agroforestry Sverige
• Okänt som begrepp

• Svårt att skala upp? 

• Vilka produkter kan fungera kommersiellt?

• Kunskapskrävande

• Passar ej EUs bidragsystem

• Forskning från andra breddgrader styrker positiv påverkan 
kolinbindning, biologisk mångfald, markbördighet etc, men hur 
fungerar det i Sverige? 

• Tid

• Fungerar det alls i Sverige? Vilka modeller för tempererat klimat? Och 
ska man plantera träd på åkrar i ett skogsland?

• Utgå från skogens möjligheter för AF vs satsningar på biobaserad 
ekonomi?

• Annat?



Möjligheter Agroforestry

• Alla!

• Klimat-mat-miljö-hållbarhet diskuteras mer än 
någonsin

• Experimentverkstad pågår

• Nätverk finnes (och vissa saknas)



Läs mer

https://www.oru.se/forskning/forsknings

miljoer/ent/mtm/las-mer-

om/projekt/hallbar-

livsmedelsproduktion-i-sverige---att-

odla-och-ata-fran-perenna-system/

Tips 

på forskning, 

gårdar, 

föreningar, 

film & 

nätverk

https://www.oru.se/forskning/forskningsmiljoer/ent/mtm/las-mer-om/projekt/hallbar-livsmedelsproduktion-i-sverige---att-odla-och-ata-fran-perenna-system/


Föreningen Agroforestry 
Sverige Nätverk mellan
olika aktörer

Film “Leva inom planetgränserna
2” (2020) Maja Lindström
https://vimeo.com/385085812

Föreningen EURAF
Lärande, samarbete, 
EUs jordbrukspolitik

Sverigebaserad plattform
om agroforestry i 
utvecklingsländer

”Skogsträdgården : odla 
ätbart överallt” 2018
Författare: Philipp Weiss, 
Annevi Sjöberg


