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Varför?



Inte längre möjligt!

Medströms förlag



Mat och ekosystemtjänster lika viktigt 
för en hållbar livsmedelsförsörjning!

I vår del av världen kanske till och med ekosystemtjänsterna är viktigare….
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Utmaningarna:

Global vattenbrist 
Brist på odlingsbar mark  
Bromsa klimatförändringen
Bromsa utrotningen av arter 
Miljökostnad för kväve högre än ekonomisk 
nytta, fosfor ändlig
Mer oförutsägbart klimat och oförutsägbar 
ekonomi

– mycket mat på liten yta
– kolkälla till -sänka, förnybar energi

– effektiva kretslopp av N och P – mindre ”nytt” in

– mer mat med mindre vatten

– ekologiska ”hotspots”

– resiliens!



Internationell forskning visar att perenn 
samodling:
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• är mer produktivt än monokulturer 
• är viktiga kolsänkor  
• gynnar biologisk mångfald 
• minskar behovet av fossil energi 
• effektivare och tätare kretslopp
• minskar sårbarheten inför klimatförändringar (Tsonkova et al. 2012; Kim et al. 2016; 

Torralba et al. 2016; Smith et al. 2012a; 
Wilson and Lovell 2016, Zhu et al. 2019)



Hög produktion per yta
Perenna växter ”samlar mer sol” – lång tid och stor 
bladmassa
Samodling – olika arter har olika nischer vilket gör att 
resurser utnyttjas effektivt
Ger högre LER-värde – mer på mindre yta! 

1,3 – 2.0 (Sollen-Norrlin et al. 2020)



Stor potential att binda in koldioxid

I levande biomassa i växterna 

I stabila humusföreningar 

I oorganisk form i jorden
I mikroorganismer

I mykhorriza

Genom att producera biomassa som kan 
ersätta fossil energi?

(Lal, 2010; Kim et al., Kirschbaum, 2016. )
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En stor mångfald av växter och djur

Boplatser, föda och skydd för 
arter året runt
Skydd för sällsynta arter

Korridorer för spridning

Skydd för arter i omgivande 
miljö genom att minska erosion, 
näringsläckage, kemikalier etc. 

Odlad mångfald bevarar 
variationen av arter och sorter

(Torralba et al 2016)



Perenna samodling - ”Självgenererande 
bördighet” 

Mindre läckage 
Kvävefixerande växter
Djupa rötter
Mykorrhiza

(Torralba et al 2016, Zhu et al. 2019)
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Vatten
Trädrötter kan fånga vatten djupt ner
Träd förändrar mikroklimatet – håller fukt
Effektiv rening av förorenad mark och 
förorenat vatten

(Baschea & Edelsona, 2017)



Resiliens

Mångfald
Mångfunktionalitet
Korta och snabba återkopplingar
Självorganiserande

(Folke et al. 2002; Wilson & Lovell 2016)



Historiskt vanlig

Viktig för vår hushåll och jordbrukssamhällen

Idag natur- och kulturvärden

Hur: Perenn samodling i Sverige

Karin Eksvärd



Hur? Perenna samodlingssystem idag?
_____________________________Hög komplexitet och diversitetLåg komplexitet och diversitet__________________
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Var?

Skog 

Gräsmark

Åker

Bryn, på dikeskanter och åkerholmar 

I städer 
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Var: vild mat?
Ekologiska aspekter

+ Resurssnålt 
+ Lite negativ och stor positiv 
miljöpåverkan
- Risk för överexploatering

Ekonomiska aspekter
+ Låg investeringskostnad
- Låg mekanisering vid skörd – dyrt
- Oklara rättigheter och marknad

Sociala aspekter
+ Rekreation och sammanhang
+ Hälsosamt, högt näringsinnehåll
- Arbetsförhållanden vid skörd



Hur: ska det bli verklighet?
• Stort behov av kunskap om arter och sorter och 

tillgång till växtmaterial - växtförädling
• Utveckling av teknik för skötsel och skörd

• Innovationer inom förädling
• Kunskap om samverkan mellan specifika arter, och om 

allelopati
• Mer forskning i tempererade system

• Ersättning för generering av ekosystemtjänster
• Andra matvanor – kunskap, nyfikenhet – trendsättare!



Vad: får vi för mat då?

Tack!


