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Hållbart & Regenerativt Lantbruk  
Permakultur 


Sedan 1800-talet har det varit tydligt att det globala jordbruket måste pro-
ducera mer mat för att föda en växande befolkning. Den gröna revolutionen 
införde på sextiotalet högavkastningssorter, syntetiska bekämpningsmedel, 
gödselmedel, och moderna maskiner. Med mer produktivitet och mindre 
arbetskraft tycktes detta vara framtidens lösning på livsmedelssäkerheten. 
Men vetenskapliga prognoser pekar på klimatförändringar som ett växande 
hot mot jordbruksavkastningen och livsmedelssäkerheten. I en ‘moment 
22’ situation har jordbruket visat sig ha en stark negativ påverkan på biolo-
gisk mångfald, organisk jordmaterial, vattenförekomster, växthusgaser, 
havsförsurning, kvävecykeln och fosforcykeln som driver klimatförän-
dringarna och negativt påverkar jordens naturliga processer. Agroekologi 
infördes som en vetenskaplig disciplin som löser några av dessa frågor 
genom att tillämpa ekologiska principer och funktioner och interaktioner 
mellan markvetenskap, växtvetenskap och insektekologi. Permakultur förk-
larar vidare hur man kan främja nyckelfunktioner i hållbara agroekosystem 
när de tillämpas i olika regioner. 


Permakultur-design är ett regenererande designtänkade system sam-
mansatt av David Holmgren och Bill Mollison år 1970 och är en form av 
biomimik. Det är en holistisk systemdesign som skapar självunderhållande 
jordbrukssystem som inte bara är ekologiska och hållbara utan också 
förnybara. Med andra ord, för att utforma denna “Permenanta jordbruks-
form” använder man ekosystemets cirkulära och cykliska mönster. 


I ett sådant system förbättras markhälsan varje år och samtidigt minskar 
beroendet av kemiska och icke-förnybara insatser. Som en regenerativ 
agri-system designer använder jag integration av mark- och vatten system, 
agroekologi, vattenvård, integrerad växtskydd, boskapsskötsel, holistisk 
betesbruk, genomtänkta växtföljder och flerårigt/årligt blandodling mm. 
Dessutom tar vi hänsyn till platsens egenskaper, bioklimat, lantbrukarnas 
mål, resurser och förmåga att genomföra förändringar. Även om detta låter 
okonventionellt finns det redan tusentals framgångsrika gårdar runt hela 
världen. 
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Följande principer använder jag mig för att vägleda min design och råd-
givning:- 


Principer för Permakultur [Se 7] -


1. Iaktta och samspela - Denna princip om adaptiv förvaltning står för 
metoden för att växla observation och interaktion med ett visst system 
för att förbättra resurshantering genom att lära av ledningsresultat. [Se 
43] Som ekodesigner är jag kontinuerligt engagerad med lantbrukarna 
för att svara på lantbrukarnas reaktioner på vår design och att välja 
mellan flera förvaltningsmöjligheter för att uppnå våra gårdsmål.


 

2. Fånga och lagra energi - Det finns olika former av energi som solljus, 

vatten, vind, biomassa, djur och avfall. De mest värdefulla lagringarna 
för framtiden är fruktbar jord med högt humusinnehåll, fleråriga 
agroekosystem (särskilt träd) och vattenlagringar. T.ex. man kan fånga 
och lagra energi i form av vatten, näringsämnen och organiskt materi-
al, samtidigt som man ökar mikrober och mikrobiell funktionell mång-
fald i jorden och förbättrar kvävecykel genom att applicera organisk 
biomassa (‘mulch’), kompostering och biokol. Detta har visat sig öka 
skörden.[se 1-3] Att tillämpa denna princip i torra miljöer innebär att 
jag skördar regnvatten på ett effektivt sätt genom att inkludera ‘key-
line’ planering och skapande av gränser, terrasser, perkolerande diken 
(‘swale’), dammar och sjöar på konturlinje.


3. Erhålla en effektivt skörd - Denna princip syftar till effektiviteten i 
produktionen, eftersom skörden är låg om vi måste lägga in mycket 
ansträngning, energi och resurser för att få den. För att utvärdera så-
dan effektivitet kan man använda värderingstekniken för Emergy ska-
pad av H.T. Odum 1996. Emergy är den mängd energi som förbrukas i 
direkta och indirekta omvandlingar för att göra en produkt eller tjänst. 
Emergy-analys är en miljöredovisningsmetod baserad på ett holistisk 
systemkoncept, som är lämpligt för att mäta avkastningen av 
agroekologi i denna känsla av effektivitet. Emergy yield Ratio (EYR) ger 
information om hur mycket nyproduktion som genereras av systemet 
per insats i ekonomin. Studier i USA har visat att EYR för en majs- och 
grisproduktion var så låg som 1,07 & 1,04 medan EYR från agroekolo-
giska gårdar har fått 4,5 till 50,7. [Se 4-6] 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4. Applicera självreglering och acceptera återkoppling - Varje ele-
ment inom ett tomt bör vara så självförsörjande som möjligt. Positiv 
och negativ återkoppling från systemet bör utformas för att stabilisera 
sig själv för att öka motståndskraften mot extern stress, t.ex. klimat-
förändringar.[Se 8] Med bättre förståelse för hur en variabel påverkar 
en annan i system kan vi utforma ett system som är mer självre-
glerande och kräver minimal hantering. T.ex. naturlig skadedjurs-
bekämpning, pollinering och jord- och vattenkvalitetsreglering. 


5. Använd och värdesätt, förnybara resurser och tjänster - Förnybara 
resurser bör ses som inkomstkällor medan icke-förnybara resurser kan 
ses som utgifter.  På detta sätt kommer du att använda dem mer klokt. 
T.ex. växter kan användas som energikälla, byggnadsmaterial, kväve-
fixering och markförbättrare. Djur kan användas för gödsel, 
markodling, besättning. Mykorrhizala svampar kan användas för ökar 
växternas vatten- och näringsupptag, vilket förbättrar växternas tillväxt 
och avkastning, särskilt under torra förhållanden. [Se 9-11]


6. Skapa inget avfall (Avfall är en felplacerade resurs) - Avfall är en 
felplacerad resurs men det kan också vara en möjlighet som bör an-
vänds så effektiv som möjligt. I naturliga levande system förekommer 
inget avfall eftersom varje utgång från ett element (en art) används av 
ett annat element. En viktig exempel är stallgödsel som används mer 
slösaktigt och har blivit ett problem genom separering av växt- och 
djurproduktion. Där den intensiva djurhållningen sker, leder stallgödsel 
till övergödning av mark och sötvatten, tungmetall ansamling i top-
pjord och utsläpp av ammoniak, växthusgaser och skadlig gaser [Se 
12,13] Om djurhållning inte är koncentrerade utan fördelas jämnt över 
jordbruksarealen kan användningen av stallgödsel bli enormt fördelak-
tig. Ensam förbättrar det tillgängligheten av växtnäringsämnen (inklu-
sive mikronäringsämnen), vattenhållfasthet, jordstruktur, organiskt ma-
terial och kollagring. [Se 12,14-16] Transport av gödsel är inte effektiv 
eftersom det fortfarande resulterar i förseningar vid källan och extra 
utsläpp i transport och lagring. [se 13,17] Därför designar vi i per-
makultur mer integrerade system.


7. Design från mönster till detaljer - Att observera mönster och or-
sakssamband i naturen leder till identifiering av användbara makro- 
och mikrodesignfunktioner. Naturliga ekosystem bör användas som 
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utgångspunkt för hållbar markanvändning eftersom de har utvecklats 
under en lång tid för att fungera under vissa miljöförhållanden. Större  
typer av agroekosystem är gräsmarker, såsom savann eller prärie, tor-
ra skogar och tropiska regnskogar [se 18] men också i mindre skala 
känner vi igen och designar för makro och mikroklimat.  I tempererade 
regioner kan skogar användas som modeller för agroekosystem 
genom att kombinera fleråriga trädslag, såsom bärbuskar och frukt-
träd, med olika slags djur, såsom får, fjäderfä, nötkreatur och svin. 
Dessutom bör landskapsmönster och geomorfologi integreras i desig-
nen. För effektiv tomtplanering använder vi dessutom använd-
ningsmönster, styrkor, svagheter och hot för fastigheten för att skapa 
zoner och sektorer i en tomtplan. Detta leder till högre arbetskraft-
sproduktivitet, högre prestanda och motståndskraft för jordbruksele-
ment genom platsspecifik positionering. 
 

8. Integrera hellre än segregera - Den biologiska regleringen i ett 
ekosystem visar att kopplingarna mellan saker är lika viktiga som dem 
själva. Ömsesidigt fördelaktiga biologiska interaktioner bör användas 
för att öka produktiviteten, synergin och självstabilitet i agroekosys-
temet. Därför uppmuntrar vi interaktion mellan element genom placer-
ing och rotation för att utnyttja de olika fördelarna med varje element. 
Dessa fördelar med att återintegrera element i jordbruket t.ex. grödor 
och boskap, har vetenskapligt visat sig förbättra regleringen av bio-
geokemiska cykler, öka livsmiljöns mångfald och tropiska nätverk och 
ge en större motståndskraft i systemet för socioekonomiska eller kli-
matförändrings orsakade risker och faror. [Se 20] Fallstudier från USA 
visar att integrering av boskap i majsskärningssytem via sval säsong 
betesmarker är mycket bättre för mark kvaliteten [Se 22] Över hela 
världen har olika studier visat en ökning av husdjurs- och växtodling-
sproduktiviteten (med 25-75%), förbättrad reglering av ogräs och 
skadedjur, förbättrade vattenflöden, ökat utbyte och antal produkter 
från gårdarna. [Se 21,23-25] 

9. Tillämpa små och långsamma lösningar - I naturen utförs funktioner 
på minsta möjliga nivå medan funktioner i större skala tillhandahålls 
genom replikering och diversifiering. Denna princip säger att 
småskaliga system är potentiellt mer intensiva och produktiva medan 
långsamt växande system är potentiellt mer stabila och effektiva. Små 

rohanmathew@me.com

mailto:rohanmathew@me.com


Rohan Mathew  5

gårdar (1-2 ha) odlar 12% och ännu mindre familjefarmar (mindre än 1 
ha) odlar 72% av jordens jordbruksmark [Se 26] och säkerställer därför 
näring till den största delen av världens befolkning. Vetenskapliga 
studier har visat att mindre gårdar är mer produktiva per område, detta 
har observerats i Afrika [Se 26-30], Asien [Se 30-32], Europa [Se 33] 
och Latinamerika [Se 34] Långsamma lösningar som odling av fleråriga 
grödor skyddar mot jordförsämring som ettåriga leder till; dessutom 
tillförs det organiska jordmaterialet genom att fixera kol i sina mycket 
djupa rötter, vilket också hjälper till att utvinna mer näringsämnen. 
Studier har visat att fleråriga grödor blandat med ettåriga ger hållbara 
agroekosystem samtidigt som de hjälper lantbrukarna ekonomiskt. [Se 
19,34] Agroforestery-system är långsamma och tar lång tid innan de 
uppnår full produktivitet och lönsamhet, men på lång sikt är de bättre 
och mer produktiva . [Se 35]  

10. Främja och värdesätt mångfald - Mångfald är en av grunderna för 
anpassningsförmåga och ekosystemens stabilitet. Som ‘ekodesigner’ 
försöker vi upprätthålla mångfalden i landskap, habitat, artvariation, 
genetisk mångfald, ålder och typ i en system. Flera studier visar att 
ökande interaktioner mellan arter som tillhandahåller fler ekosys-
temtjänster, såsom jordkvalitet, kolbindning, vattenhållning kapacitet i 
ytjord, pollinering, skadedjursbekämpning, energieffektivitet och 
framgångsrikt motstånd mot klimatförändringar. [Se41,42] Markernas 
mångfald har positiva effekter på ekologisk skadedjursbekämpning 
[Se 36] medan en monokultur är mer mottagliga för jordbruksskaded-
jur och ogräs.[Se 19]  En metanalys visar att en ökad biologisk mång-
fald är bättre för produktiviteten när det gäller produktmix, erosion-
skontroll, näringscykel och jordbruksstabilitet  [Se 37] Ökad mångfald 
av pollinerar har visat sig ge betydande positiva effekter på utbytena 
av olika pollinering beroende grödor [Se 38,39] En  annan studie har 
visat att genom att öka livsmiljön och blomstrande växtdiversitet 
ökade avkastningen med 10% i närliggande vetefält genom förbättrad 
skadedjursbekämpning.[Se 40]  

11. Att använda kanter och värdera marginalen  - Åkerkanter eller 
skogskanter har potentiellt stor biologisk mångfald och det kan ge mer 
produktivitet, eftersom det finns resurser och funktioner från båda an-
gränsande ekosystem (T.ex. åker och skog). Kanter är dessutom där 
flera delar av ekosystemet samlas på grund av vind, vatten, skydd och 
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livsmiljö. Ja, livsmiljöer kan planeras för att locka till sig gynnsamma 
insekter som pollinatörer och skadedjurspredatorer för att öka håll-
barheten och minska användningen av bekämpningsmedel. [Se 44]  
Denna princip syftar också till att värdera marginaler för deras ofta 
osynliga fördelar och funktioner istället för att försöka minimera dem. 
Liksom i agroforestery system kan dessa kantoner ökas med avsikt för 
att dra fördel av denna effekt. Kantzoner kan också planeras som en 
lämplig avskiljning av element, till exempel skogsremsor mellan ängar.  
Nya vetenskapliga resultat visar att ökande fältgräns densitet ökar bi-
ologisk mångfald, artens rikedom och en överflöd av pollinerar t.ex. 
vilda bin. [Se 45,46] Kanter med andra ekosystem kan till och med ha 
en starkare effekt på ekosystemtjänster som stöder agroekosystemet. 
Pollinering av kaffeplantor ökade fruktuppsättning i övergångszonen 
till skogen på grund av högre funktionell mångfald av pollinatörer [Se 
47] medan mängden och kvaliteten på jordgubbar var högre nära 
damkanter genom ett högre antal pollinatörer.  [Se 48]  

12. Kreativ användning och ändring - Naturliga ekosystem är stabila 
trots ständiga förändringar och påverkan av störningar. Potentialen för 
evolutionär förändring är avgörande för ekosystemens dynamiska sta-
bilitet. Det är därför sådana system inte bör betraktas som ett fast till-
stånd, utan som en evolutionär process. Implikationerna för en hållbar 
och regenerativ design är att inkludera flexibilitet för att skapa mot-
ståndskraft och att medvetet använda naturliga förändringar, såsom 
succession.  
Våra jordars ekosystem är komplexa, vilket innebär att deras svar på 
mänsklig användning i allmänhet inte är linjära, förutsägbara eller kon-
trollerbar [Se 49] För att kreativt kunna använda och svara på förän-
dringar måste system övervakas och utvärderas kontinuerligt. Åt-
gärder bör också gynnas om de är reversibla och robusta mot osäker-
heter, [Se 50] och om de ökar motståndskraften i det socio-ekologiska 
systemet.  
Ekologisk motståndskraft kan definieras som storleken på störningar 
som ett ekosystem kan motstå utan att ändra självorganiserande pro-
cessor och strukturer [Se 51] I allmänhet är ekologisk motståndskraft 
baserad på två pelare: mångfalden av livsmiljöer, arter och gener [Se 
49,52] och reservoarer, såsom bördig jord, vatten eller biomassa [Se 
49] 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