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VILKET SAMHÄLLE VILL VI LEVA I? 

Bild: Länsstyrelsen VG-län 

Grundfrågan…. 



Skaraborg har goda förutsättningar… 

• Mitt budskap idag är att en 
medveten och långsiktig 
satsning på de areella 
näringarna inte bara är 
nödvändigt i en biobaserad 
samhällsekonomi, utan även 
att detta skulle innebära en 
re-vitalisering av hela 
samhällsekonomin (= tillväxt) 
 

• Men hur ska vi utveckla alla 
våra lokala resurser och se 
dem som en tillgång i 
framtiden? Och hur får vi 
vinsterna att återinvesteras 
lokalt och regionalt? 

Källa: www.biodlarna.se 

 



Nätverkstaden Skaraborg 

• Stadens omland är en både 
överutnyttjad och outnyttjad 
resurs! 
 

• Samhället skulle vinna på att ett 
starkare ”kontrakt” mellan de 
urbana och rurala miljöerna 
 

• ”Städerna måste ta ett större 
ansvar för dom många 
ekosystem som dom är 
beroende av” (FNs 
generalsekreterare i ”Cities 
and Biodiversity Outlook”, 
CBD, okt 2012) 
 



Att se synergier istället för konflikter 
Från ett och samma 

landskap vill vi ha: 
- Lönsamma företag 
- Attraktivt boende 
- Turism och friluftsliv 
- Biologisk mångfald 
- Livsmedel och foder 
- Bioenergi 
- Rening och cirkulation 
- Etc. 

 
 

 
En väg är att skapa en efterfrågan och att sätt ett pris 

på ALLA de tjänster naturen levererar. 
Detta förutsätter dock tydligare samhällskontrakt och 

en ny form av planering för ett biobaserat samhälle 
 

 



RESURSBAS OCH 
BEROENDEFÖRHÅLLANDEN 

Bild: Länsstyrelsen VG-län 



Ekosystemet Bryssel? Hållbart? 



Den självförsörjande staden? Hållbart? 



Landsbygd utan service? Hållbart? 

Foto: Anna Tärnhuvud 



Var kommer tillväxten att ske?  

I en rapport från konsult-
bolaget McKinsey hävdas 
att i framtiden kommer 
600 städer att stå för 60 
procent av världens 
tillväxt. 

 
Var kommer den del av 

kapitalet som har sitt 
ursprung på landsbygden 
att investeras? 
 

 
http://www.axess.se/tv/program.aspx?id=3005 



Ett ömsesidigt beroende… 

• Staden är en mötesplats för handel, kultur, offentlig service, 
arbetsmarknad och utbildning m.m. 

• Omlandet erbjuder mat, råvaror, energi, rekreation och 
arbetskraft, boende, övriga ekosystemtjänster, m.m. 



…men i huvudsak är det linjära flöden 

Staden 

UPP-
LEVELSER 

EKO-
SYSTEM-

TJÄNSTER FIBER- 
RÅVAROR 

ENERGI 

MAT 



Stadens ekologiska fotavtryck 

• Svarar på frågan vilka 
resurser som krävs för att 
en stad ska fungera, 
inklusive dess metabolism 
(”ämnesomsättning”) 
 

• Konsumtionen i staden är 
grunden för hur stort 
fotavtrycket blir 



Exemplet Östersjöregionen 

• En undersökning av de 29 största städerna i Östersjö-
regionen, vars yta motsvarar 0,1% av regionens totala yta 
(Elmqvist et al, 2001) 

• Analysens fokus är timmer, mat (jordbruk och fiske), samt den 
yta som krävs för att fånga upp utsläpp av fosfor, kväve och 
koldioxid 
 

• En ca 200 ggr större yta behövs för att förse staden med 
timmer och mat 

• En ca 1.000 ggr större yta behövs för att fånga upp utsläppen 
av fosfor, kväve och koldioxid  

• Denna s k skuggyta eller fotavtryck ligger ofta någon helt 
annan stans – inte minst i länder i syd 



Konsekvenser av dagens obalans 

För den stora staden 
• Ansamling och anrikning 
av restprodukter 

• Koncentration av 
ekonomiska resurser 

• Ett behov av att ständigt 
växa ytmässigt 

• Ökad mental distans till 
primärproduktionen 

• Hälsoproblem (välfärds-
sjukdomar) 

För omlandet 
• Resursbasen undergrävs 
(jfr fosfor) 

• Ekonomisk dränering av 
landsbygden 

• Ökade anspråk på 
produktiv mark 

• Bristande tilltro till både 
stat och konsument 

• Hälsoproblem (ensamhet 
och utsatthet) 
 



Att spetsa till det: 
Är landsbygdens resurser att bruka eller att 
förbruka? 

Foto: Olov Holmstrand 



SYNVÄNDAN 

Bild: Länsstyrelsen VG-län 



I en biobaserad ekonomi har den gröna 
cellen den centrala rollen… 

Food 
(Livsmedel) 

Feed 
(Foder) 

Fuel 
(Bränsle) 

Fibre 
(Fiber) 

4F 



Ett industriellt perspektiv på den gröna 
cellens potential… 



Gröna innovationer och nya affärer 

• Det finns ett starkt socialt kapital, en uppfinnartradition och 
en resursbas på landsbygden, men trots detta så 
kommersialiseras nya idéer inte i den omfattning som vore 
önskvärt och återinvesteringarna i lokalsamhället uteblir av 
olika skäl (ingen lokal ekonomi) 
 

• Samtidigt börjar helt nya kunder efterfråga landsbygdens 
råvaror – men har vi förmåga att möta dessa idag? 
 

• Internationellt kommer nya aktörer in på landsbygden och 
ser utvecklingspotentialerna – med risken att de ekonomiska 
värden som skapas inte kommer att stanna i bygden. 
Händer samma i Sverige? 



Är ekosystemtjänster en väg framåt? 

Naturvårdsverket konstaterar att ”människan är beroende av 
ekosystemtjänster” och ”för att vi ska få långsiktigt hållbara 
lösningar måste detta vägas in i viktiga beslut och 
samhällsplanering”. 

 
Ekosystemtjänster är kanske framför allt ett pedagogiskt 

begrepp som synliggör att människan är beroende av 
naturen och de olika ekosystem som omger våra samhällen. 

 
Tveklöst, ekosystemtjänster är något som landsbygden har att 

erbjuda samhället/staden och därmed bli motorn i en 
biobaserad samhällsekonomi. 

 
Några exempel…. 



ESS som tillgodoser direkta behov 

Pappersmassa 

Trä/timmer 

Biobränsle 

Spannmål 

Vilt 

Betesbaserat 
kött 

Frukt/bär/svamp 

Mjölk 

Här är det enkelt att se de affärer som är möjliga att utveckla 



Kulturella ESS 

Turism 

Pedagogisk 
resurs 

Identitet och 
tillhörighet 

Barnutflykter 

Landskapsbild 

”Social farming” 

Rekreation 

Här ser vi redan idag nya verksamheter växa fram 



Reglerande ESS 

Vattenrening 

Erosions-
kontroll 

Pollinering 

Biologisk 
kontroll 

Luftrening 

Koldioxidfällor 
(klimatreglering) 

Här finns många av de nya affärer som kommer att växa fram 



ESS som är understödjande 

Närings-
cirkulation 

Fotosyntes 

Habitat / 
biodiversitet 

Vatten-
cirkulation 

Fröspridning 
Mull-

uppbyggnad 

Här är det idag svårare att se en marknadsfinansiering 
…men det ekonomiska värdet av detta är oändligt! 



Utmaningar ur samhällsperspektiv 

En begränsad yta 
ger markanvänd-
ningskonflikter 

Målkonflikter 
rörande olika 
samhälls- och 
miljömål 

Å ena sidan…. 

Å andra sidan…. 
Gröna innovationer 
och stark 
tillväxtpotential 
 
Lösningar på många 
samhällsproblem 



Ett nytt samhällskontrakt? 

• Landsbygdens samhällsuppdrag vidgas 
allt mer – det handlar inte bara om 
livsmedel och miljönytta idag, utan om 
samtliga de ekosystemtjänster som det 
hållbara samhället måste vila på 
 

• Ett entreprenöriellt förhållningssätt och 
ett entreprenörskap är nödvändigt för att 
kunna ta tillvara de möjligheter som ges 
 

• Offentliga aktörer och andra 
samhällsinstitutioner har en viktig roll att 
fungera som motor i en hållbar 
landsbygdsutveckling – t ex via 
upphandlingar av en bredd av ”tjänster” 



KAMPEN OM DEN AREELLA 
RESURSBASEN 

Bild: Länsstyrelsen VG-län 



Samtidigt finns det en akut situation… 



Det agrar produktionslandskapet – 
trender och motsägelser 
• Specialisering vs. Multi-funktionalitet 
• Intensifiering vs. Extensifiering 
• Global konkurrenskraft vs. Lokal integration 
• Marknadslösningar vs. Politisk styrning/strukturella reformer 
• Privat vs. Offentlig finansiering (eller Public-Private Partnersh.) 
 
• Stegvis utveckling vs. Transformativ förändring 
• Jordbrukspolitik vs. Landsbygdsutveckling 

 
• Top-down teknologiskt fix vs. Co-Innovation (t ex EIP-Agri) 
• Råvarubas vs. High Value-produkter 

 
• Produktion vs. Management 

 
 



Framtiden – med fokus på relationen 
stad och land 

Foto: Tony Danninger 

Vill vi ta ledartröjan och 
styra mot en hållbar 
utveckling av både 
landsbygd och stad? 
 
Eller låter vi det som 
sker ske? 
 
Har vi förmåga att visa 
handlingskraft? Och vad 
krävs för att lyckas nå 
våra gemensamma 
mål? 
 
Vilken roll har 
samhällsplaneringen? 



För landsbygdens företag är vinnare! 



Utmaningen: Att skapa hållbara och 
nya band mellan staden och omlandet 



Regionala  
”Finansiärer” 
 
 
Regionala 
aktörer 

Kommunala  
aktörer 

Lokala 
aktörer 

Nationella/  
överstatliga  
Basfinansiärer 
 
Nationella  
aktörer Företagarna, 

LRF, Skog 
Hush, KSLA, 
skogsägarna 

TVV, NV, SJV 
Skog, Bo, same, 

vatten, havs 

Universitet / 
högskola 

Tillväxtverk, 
JTI, IVF mfl 

HSSL, SNF, 
Sv Kyrkan 

Tillväxtverket
Tillväxtanalys 

Arbetsmarkn
styrelsen 

KKS  
 

SpB 
jubileumsfond 

Forsknings-
fonder 

ERUF, ESF, 
Interreg 

Länsstyrelse 
Skogsstyrelse 

Regionala 
fonder 

Landsting 
 

Region- 
förbund 

Riskkapital- 
bolag 

Teknikbro- 
stiftelser 

Agroväst, 
Eldrimner 

Universitet / 
Högskola 

 

Hushållnings-
sällskapen, 

Coompanion 
 

Regionala 
Utv. grupper 
 

NFC, EIC, 
NRC, BNI 

Kommunala  
utv.bolag 

Politiska 
partigrupper 

Lokala 
Studiecentra 

Kommun-
bygderåd 

J&S, UF 
Företagarna 

Naturskydds
föreningen 

Företag 
lantbruk 

Hembygds- 
föreningar 

Samfällig-
heter 

Byagrupper 
byalag 

Kultur- 
föreningar 

Idrotts- 
föreningar 

Landsbygds 
programmet 
 

SKL, 
SmåKom 

Länsarbets- 
nämnd 

 

AF, 
Förs.kassan 

Naturbruks-
gymnasium 
 

Kyrka 
Församling 

Bolag, 
Handelsk. 

Och vi är många som måste vara med… 

Idé: Tomas Norrby, SLU 



NÅGRA AVSLUTANDE ORD… 

Bild: Länsstyrelsen VG-län 



Är vi hemmablinda? Eller saknas 
incitamenten? 

Landsbygden är en 
både överutnyttjad och 
outnyttjad resurs! 
 
 
Många av de resurser 
som vi kommer att leva 
av i morgon tar vi för 
givna idag och de är 
inte prissatta! Är det 
möjligt att ta ledartröjan 
i omställningen mot 
hållbarhet? 
 



Att se potentialen… 

• I ett hållbart samhälle är 
staden till lika stor nytta för 
landsbygden som tvärtom 
 

• I ett hållbart samhälle sker 
tillväxt, men värdet skapas ur 
den gröna cellen och nyttan 
är både social, ekologisk och 
ekonomisk 
 

• Ett hållbart samhälle är ett s k 
”plussamhälle”, dvs det ger 
mer än det tar både socialt, 
ekologiskt och ekonomiskt 

 



Kontaktuppgifter 

 
Magnus Ljung 

Statskonsulent och forskare 
SLU i Skara 

 
Magnus.Ljung@slu.se 

Tel. 070-3387117 
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