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ett nationellt initiativ & ideell 

förening som arbetar med att 

➢Att driva proteinskiftet för att 

klara klimatet och minska vår 

sårbarhet. 

➢ genom en cirkulär livsmedels-

utveckling och att mat skall 

produceras både i staden och 

på landet
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• Den är den väsentligaste beståndsdelen i
Agenda 2030-arbetet berör direkt 13 mål

• Drivande delen av besöksnäringens
tillväxt

• Stor potential när Sveriges befolkning i
stort förändrar sin mattradition

• I Sverige kan mat generera ca 200 000 nya
jobb fram till år 2030

• Den är en stark del i att skapa STOLTHET 
och attraktiva platser i kommunen, såväl i
städer som på landsbygd.



Det är Asiens medelklass som står för den största 
konsumtionstillväxten
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KLIMATET I 
KRISTALLKULAN

VÅRT KLIMAT ÄR 
UTMÄRKT FÖR LIVS-
MEDELSPRODUKTION





150 TWh/år går förlorad som värme 
i olika  industriella processer.

Vi slänger hälften av all mat vi 
producerar och äter i Sverige.

Det finns många outnyttjade 
resurser i vårt samhälle.

Våra visioner omfattar därför hur 
vi kan nyttja dessa för att 
producera mer mat.
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• I Mälarregionen konsumerar vi mat för 180 miljarder 
2016, och marknaden är ca 325 miljarder år 2030.  Står för 
ca 70 % av Sveriges premiummarknad.

• I Sörmland är konsumtionen ca 18 miljarder 2016 och ca 
32 miljarder år 2030.



inkl

Källa: P Eklund Grön framtid  Möjlighet för livsmedelsproduktion i Mälarregionen 2016 samt egna
beräkningar Jordbruksverket, LRF
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Källa: P Eklund Grön framtid  Möjlighet för livsmedelsproduktion i Mälarregionen 2016 samt egna
beräkningar Jordbruksverket, LRF



Stockholms 
ekologiska 
fotavtryck

Källa: How much of the worlds land has been
urbanized, really. Z Liu , lanscapeecology, 29 
2014



• 20 % ökad global efterfrågan på mat.

• Hälsa och hållbarhet i focus.

• Bättre odlingsförutsättningar i Norden såväl
klimat- som teknikmässígt.

• Sårbarheten kommer att märkas

• Klimatförändringen börjar bli synliga och
prisrörligheten fortsätter att öka

• Resurssäkring, självförsörjningsgrad, blir
allt viktigare för platser och nationer -
Matförsvar

• Utveckla lokala matstrategier för attraktion, 
jobb och minskad sårbarhet

Källa: P Eklund Grön framtid 2016



• Den cirkulära ekonomin bygger i motsats till slit och släng på att återanvända, 
laga och putsa upp. Det som tidigare betraktades som skräp blir en tillgång som 
kan användas igen. Och igen.  

• I en cirkulär värld existerar inget avfall

• Tanken är helt enkelt att minimera i båda ändar av den linjära modellen som 
startar med råvaruuttag och slutar med avfall genom att knyta ihop ändarna till 
en cirkel. 

• Den cirkulära ekonomin ska också baseras på förnyelsebara energikällor

• Att de nya generationerna har en annan inställning till ägande gynnar också 
framväxten av nya cirkulära affärsmodeller, där ägande och produktansvar ofta 
stannar hos producenten. Det är behovet, användningen, tillgången som står i 
fokus. Kollaborativa processer   
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Emmaboda 



importerad fisk
74%

Svensk odlad fisk
6%

Svensk vild fisk
20%

Källa:SP Rapport 2017:07 



Källa: Särskild EU-barometer 450: Konsumtionsvanor  i EU beträffande fiskeri- och vatten-bruksprodukter juni 2016. 28000 intervjuer varav 1106 i SE



Störodling i Enstaberga Stadsjord i Göteborg





✓ Brist är omfattande främst på Fisk och grönsaker,  ca 25% självförsörjningsgrad.

Samtidigt som efterfrågan ökar minskar vår självförsörjningsgrad av Fisk och 
grönt ännu mer.

Trenden ökar att vi vill konsumera mer råvaror och produkter från Sverige. 
Gapet mellan vad vi konsumerar och producerar hämmar just nu utvecklingen.

Alltfler vill  äta säker, hälsosam, hållbar mat som kommer nära ifrån ( vi 
skall ha kontroll), och det skall  smaka gott. 

Vi är beredda att betala mer för kvalitet.





Clarias/ Ålmal - från 5 g till 3500 g/år

men vi nöjer oss med  ca 2 000 g/ under 8 mån

Abborre - från 5 g 

till 350 g/år
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15 län 27 företag i 25 kommuner
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REGNBÅGE, RÖDING, 
ÅL ATLANTLAX,  

ABORRE, GÖS, STÖR, 
TILAPIA, CLARIAS

OCH KARP ÄR NÅGRA
AV DE FISKAR SOM VI 

ODLAR. 

BLAND GRÖNSAKER
OCH FRUKT ÄR DET 

BL A TOMATER, 
PAPRIKA, CHILI, 

BLADGRÖNSAKER
SOM MANGOLD, 

PAKCHOI, SALLADER
OCH KRYDDOR



• Öka produktionen med 50 % för att få en 50% 
självförsörjning

• Ger +  67 500 ton .  ca 1690 anläggningar á 40 ton, 
3375 st à 20 ton eller 6750 anläggningar á 10 ton

• Måste ske i landbaserade system

• För Sörmland, Dalarna och Örebro län finns det en
marknad för ca 200- 50 anläggningar/län

• Minst 1 i varje Socken

• Efterfrågan finns och en ny cirkulär bransch kan växa
fram om vi kombinerar fisk och grönsaker som ger 
många jobb



RESURSER I 
NÄRMILJÖN







Går det att använda våra Städer och tätorter för 

Matproduktion? Kan våra städer bli  ätbara 

Städer?
Kan vi använda vår mark, lokaler,  restflöden
( värme, avfall)?



Kan Sveriges regioner och kommuner öka 
sitt matförsvar och  bli självförsörjande  på   
grönsaker och fisk ? 



Ungefär lika stor yta som går 
till att odla allt vete eller som 
används för den svenska 
mjölkproduktionen eller som 
den svenska 
naturbetesmarken. 

Gräsmattorna  kostar oss            
ca 8 miljarder /år  att sköta 
ca 20 0000/ha-

Det är 10 gånger mer än vad 
det kostar svenska staten att 
hävda naturbetesmarken



gram/dag kg/år ton/år

Nuvarande 

konsumtion

164 59,7 6 158.7

Rekommenderad 

konsumtion

250 91 9 435.2

Tabell Peter Eklund Eskilstunas konsumtion av grönsaker

källa: Jordbruksverket 2016; Livsmedelsverket 2015, SCB



Mängd grönsaker

kg/person/år

Ytbehov

m²/person/år

Ytbehov Eskilstunas 

befolkning

hektar/år

Nuvarande 

konsumtion

59,7 13,1 135,8

Rekommenderad 

konsumtion

91 20,0 207,3

Egna beräkningar



Mängd grönsaker

kg/person/år

Ytbehov

m²/person/år

Ytbehov 

Östergötlands 

befolkning

hektar/år

Nuvarande konsumtion 59,7 13,1 601

Rekommenderad 

konsumtion

91 20,0 918

Källa: Peter Eklund  den ätande staden Haninge  
kommun



Behov av tätortsytan Behov av  kommunens

Åkermark

Eskilstuna   2,4 % - 6,5 %          0,2 – 0,6%

• I relation till

• Göteborg           1,0% - 2,1 % .    av kommunalägd mark 2%

• Lerum                 2,5% - 5,8%

• Trollhättan         2,7% – 7,9 % 

• Linköping         2,4% - 7,5%       av  kommunalägd mark 3 %

• Strängnäs         2,6 % - 5,7 %     av  kommunalägd mark ca 5%

• Nyköping          3,0 % – 5,7 %,    av  kommunalägd mark ca 6 %

• Sundbyberg      7,1% - 22,4%

• Växjö                 2,5% - 7,5%

Källa: Peter Eklund den ätande staden kommunen 2016-2017



▪ 63 000 aktiva bondgårdar idag. För femtio år sedan var 

det 130 000

▪ 35 000 av dessa gårdar har djur. 28 000 bedriver enbart 

växtodling

▪ Beroende av inriktning innebär detta att det finns gott om 

tomma höskullar och djurstallar även på aktiva gårdar.

















• Vi hungrar inte enbart efter bättre 
mat utan vi hungrar efter en  mer 
hållbar framtida stad – den ätbara 
staden

• Mat kan vara den det kraftfulla 
verktyg som hjälper till att aktivt 
ställa om staden till en cirkulär hållbar 
stad 





FISK OCH GRÖNSAKER ÄR EN
FRAMTIDS-BRANSCH





Vi har alla sedan länge en rätt som styr våra rättigheter i naturen, på 

landet  -allemansrätten. alla känner till den vad du får göra och inte 

göra i naturen.

De flesta lever nu i urbana planlagda områden.  Vi saknar en 

kodifierad urban sedvänja kring våra friheter, rättigheter och 

skyldigheter i våra stadsrum

Vi skulle öka möjligheterna till privata ideella småskaliga initiativ 

och lösningar på problem vi ser, eller outnyttjad potential i staden . 

Allborgarrätt



•Kvalitativa råvaror med intensiv smak skall 
främst konsumeras i sitt omland 15- 25 mil helst 
med effektiv cirkulär odling.

•Av det följer 
• att marknaden för mat finns utspridd i  hela landet.

• att många av framtidens entreprenörer finns överallt.



•De flesta människorna bor i våra tätorter

•Av det följer 
• att marknaden för livsmedel finns i staden.

• att många av framtidens entreprenörer finns i staden.

• men ingen tradition att finansiera denna typ av företag



• En medveten lokal satsning på den ätande cirkulära kommunen
• Minskar den lokala sårbarheten 
• Genererar jobb och värden möjligt över hela Sverige i alla 

Sveriges kommuner
• Skapar en tryggare. attraktivare och stoltare plats, stad, kommun
• Ökar kommunens ekosystemtjänster och biologiska mångfald
• Minskar en kommuns kostnader . 
• genom att nyttja den kommunala markreserven och tomma ytor.

• Varför betala 8 miljarder per år för att klippa gräsmattorna i Sveriges 
kommuner  när det kan  fylla samma behov om vi satsar på odling  







Kom med i vår 
odlingsrevolution
Tack





Källa: Särskild EU-barometer 450: Konsumtionsvanor  
i EU beträffande fiskeri- och vatten-bruksprodukter 
juni 2016. 28000 intervjuer varav 1106 i SE





Hållbar livsmedelsproduktion bör vara cirkulär och 
symbiotisk i hela värdekedjan

Det som kan odlas är fisk, skaldjur eller 
vattenväxter för att användas som 
livsmedel.

Företagens antal fördubblas varje år


