
Jordbrukets Återkomst
Fåglavik och Dyrön, två byar formade av lokal matproduktion

Dyrön

Fåglavik

Plan 1:300000

Plan 1:300000

Dyrön

Fåglavik

Skogsjordbruk

Regenerativt
Lantbruk

Vertikalodling

Biointensiv odling

Havsodling

En viktigt strategi för att vända klimat-
förändringarna var att integrera träd, buskar 
och flerårig växtlighet i vårt jordbrukssystem 
och hålla marken täckt med levande rötter hela 
året. Skogsjordbruk (Agroforestry) innebär att 
man integrerar betande djur, åkergrödor eller 
grönsaker, mellan rader av träd/buskar. Träden 
bidrar till en ökad avkastning på både åker och 
betesmark och genererar även produkter som 
frukt, nötter och timmer.

Numera använder alla land- och jordbaserade 
jordbruk regenerativa metoder med huvudmålet 
att regenerera och bygga upp hälsosam matjord 
(som också binder koldioxid). Mat som gräsbetat 
kött, ägg, mejeriprodukter och spannmål, 
grönsaker och frukter är trevliga bonusar från 
detta jordbruk som vitaliserar våra ekosystem.

Vertikalodling innebär att vi odlar på höjden 
och inkluderar allt ifrån hydroponik, aeroponik 
och akvaponik. Med hjälp av akvaponik kan vi 
odla 1 ton fisk (på bara 50 kvm) i system med 
slutna kretslopp där näringen räcker till att 
odla 10 ton grönsaker. Vi behöver på så vis inte 
längre förorena våra hav.

De senaste 20 åren har även våra gräsmattor och 
dekorativa rabatter förvandlats till biointensiva 
odlingar med ätbara växter. Exempel på sådana  
odlingar är: gemenskapsodlingar, kommersiella 
stadsodlingar, sociala odlingsföretag, 
skolträdgårdar och koloni & odlingslotter. Dessa 
"biointensiva" odlingar finns inte bara i stad och 
tätort utan i mindre byar och kännetecknas av 
att man odlar mycket på liten yta.

Havsodling är metoden för att odla skaldjur 
och andra jordbruksgrödor i vatten. Exempel på 
havsodling specifikt på våra platser är: tångodling, 
musselodling och undervattensväxthus (som 
producerar grödor ungefär som i landbaserade 
växthus). 
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Vättern kuståsar  matzon

Vänern kust matzon

Bohuskustens havsodlings matzon

Göta Älvs dalgångs matzon

Många sjöars matzon Storskaligt spricklandskap - Borås & Ulricehamn 

Småbrutet spricklandskap - Bohuslän & Göteborgs inland

Skaraslätten, Grästorp- & Dalboslättens matzoner

Mosaik-landskapets matzon - Kedum-Herrljunga-Slättsjö

Falbygdens Backlandskap matzon

Bergslandskapets matzon Två byar som representerar både fastlandet och kusten
Regional Matsystem Planering

Välkommen till framtiden!
Vi lever nu i ett självförsörjande samhälle där vår mat odlas lokalt, där människor är bosatta i hela regionen och tidigare små-kommuner har nu många fler 

invånare. Låt mig berätta historien om hur två små byar förvandlades och vilka steg de tog - med maten som en drivkraft för att stärka sociala band. Människor 
bor nu närmare naturen och matproduktion är en central del av lokalsamhället, som skapar jobb och stärker den lokala ekonomin. I varje by började vi smått 

med några nyckelprojekt för att komma dit vi är idag! 
 

Följ med på en resa till framtidens region så skall jag visa hur maten har format både regionen och våra två byar.

Illustration ovan: Elisabeth Arns

Matzoner runt Dyrön

Dyrön, en liten ö på södra sidan av ön Tjörn, ligger i Bohuskustens matregion men även inom vår region finns det flera zoner, de precis vid havet och i havet 
där vi fokuserar på havet. odling - odling av musslor, tång och fiske. Våra närliggande matregioner är den kuperade matregionen Falköping med massor av betes-
djur och många mjölk- och ostmakare, men också Skara- och Varaslätten med mer friland. 

Som du ser på kartan ovan ligger Fåglavik mitt i matregionen som kallas Mosaiklandskapet (mörkgrönt) präglat av ett mycket mångsidigt och blandat land-
skap med små och utspridda åkrar och öppna ängar blandat med skogsbruk och sjöar. Våra närliggande matregioner är den kuperade matregionen Falköping 
(rött) med massor av betesdjur och många mjölk- och ostmakare, men också Skara- och Varaslätten (gulgrönt) med mer friland.

Matzoner runt Fåglavik

Rurbanisering av Regionen
Låt mig berätta om hur vi har format våra matsystem i regionen och hur det påverkar oss i Fåglavik och på Dyrön!
Först och främst bör jag nog berätta om trenderna kring centralisering och urbanisering som rådde i samhället i början av 2020-talet fick en abrupt vändning. Det 
blev tydligt efter matkrisen under detta decennium att storstäder och centralisering av befolkningen visade sig vara mycket ineffektiva när det gällde att förse oss 
med mat. Pandemierna som svepte över världen visade också hur människor flydde från storstäderna och flyttade till landsbygden eller städerna och började odla 
sin egen mat. Sverige fick en med utspridd befolkning då folk bosatte sig i mindre flerkäringa städer, tätorter och byar för att komma närmare odlingsmarken som 
krävdes för att försörja dem. Vi kallar detta för rurbanisering. Vår självförsörjningsgrad i Sverige var mindre än 50 % år 2021, men idag odlar vi all mat vi behöver 
även med en befolkning på nästan 15 miljoner invånare. Detta tack vare vår regionala planering av matsystemen.

Vad är en matzon? I vårt fall i Västra Götaland definierade vi dessa genom att identifiera huvudtyperna av geologiska markförhållanden och dessa påverkar i hög 
grad vår förmåga att odla olika typer av mat här. Dessa identifierades av Trafikverket (2015) och vidareutvecklades till landskapstyper kopplade till mat och identitet.

Om projektet:
I detta studentprojekt av Yuren & Jonathan tar vi utgångspunkt i ett 
framtidsscenario med en ”rurbaniserad region” som är självförsörjande på 
mat. Följ med oss på en tur från de regionala mat-landskapen till framtidens 
självhushållande byar - Fåglavik och Dyrön. Vi berättar om hur lokal mat 
förenade lokalsamhället och vilka steg man tog för att komma hit.

Syfte:

Projektets syfte är att förena invånarna genom lokal mats: 
Visualisera framtidens lokala matsystem och hur det format 
dessa två byar samt identifiera nycklelprojekt (de första stegen 
att ta) i Fåglavik och Dyrön för att skapa social sammanhållning, 
lokala jobb och vitalisera ekosystemen – samtidigt som man 
producerar mat och lokal identitet.
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Gemenskapsodling

Privat trädgård

Skogsträdgård längs  kanten
Akvaponiskt växthus

Popup marknad

Torget

Fåglaviks centrala torg med akvaponik växthuset vid det gamla spanmålsmagsinet

Bostadsområden i Fåglavik har också små 
skogsträdgårdar och grönsaksodlingar in-
tegrerade. På den öppna jordbruksmarken 
har vi våra större gemensamhetsodlingar 
och kommersiella odlingar.

Scale 1: 32 000
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Ett mosaik-format kulturlandskap
Markanvändningen runt Fåglavik har förändrats mycket sedan 
2021, mestadels har monokulturer av skogsplanteringar för-
vandlats till ett mer öppet och mångsidigt landskap med be-
tande djur och skogsjordbruk (agroforestry) såsom skogsträd-
gårdsodling och planteringar av frukt- och nötträd integrerade 
i den halvöppna skogen som liknar en savann eller ett skogs-
bryn. Se sektionerna nedan för att få en känsla av detta öppna-
re landskap som både är mer attraktivt för människor, betande 
djur och gynnar biologisk mångfalden såväl ekosystem i all-
mänhet.

På denna plan ser du markanvändningen kring Fåglavik. 
Här hittar du olika typer av jord- och skogsbruk. Idag separerar 
vi dem inte längre utan kombinerar dem till vad vi kallar ”Agro-
forestry”. Agroforestry innebär att integrera livsmedelsproduk-
tion (jordbruk) och odling av ettåriga grödor, grönsaker för att 
hålla betande djur mellan rader av träd, buskar och skogslik-
nande växter. Det betyder att vi ökar både avkastningen och 
ekosystemtjänsterna. Läs mer om det i vår booklet.

Markanvändning runt Fåglavik

Öppna fält (åkergrödor) Våtmark 
/ Torvmosse (Betesmark)

Öppna fält (Hö för betesdjur) Halvöppet Skogsjordbruk (Frukt & nötter)

Tätare blandskog Halvöppet Skogsjordbruk (Betesmark)

Olika typer av Markanvändning
BB

Öppna ängar (Åkergrödor)

Öppna ängar (Hö till betesdjur)
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AA
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Plan över markanvändning 

Öppna ängar 

Market gardens (kommersiell grönsaksodling)

Gemenskapsodling 

Bostadsområde (med privata odlingar)

Publik skogsträdgård

Välkommen till Fåglavik! Jag heter Niklas, jag bor i byn Fåglavik mellan Herrljunga 
och Vara - en vacker plats omgiven av gårdar, skog och 

betesdjur och ett rikt kulturliv.

Fåglavik in-zoomad markanvändnings plan 
Skala 1:8000

Äntligen har vi kommit till min heliga plats på jorden. Fåglavik. Vi bru-
kade ha en mycket låg befolkning, 2015 var vi bara 139 personer. Men 
befolkningen steg stadigt till 245 invånare 2021 och under det senaste 
decenniet har befolkningen mer än fördubblats och är nu runt 600 invå-
nare.

Anledningarna till att flytta hit är många. De främsta är närheten till natu-
ren och det rika kulturlivet. Det senaste decenniet har vi också blivit ett 
”matnav”. Vi alla behöver mat för att överleva och det är något som alla 
kan relatera till - och från tidigare spända relationer mellan några fören-
ingar har fokus på mat blivit något som enat oss!  

Att mötas över maten och att både odla, laga mat och äta det förde oss 
närmare varandra.

Byn har blivit självhushållande på mat och vi producerar nu mer än vi 
behöver och kan exportera en del till andra matzoner.

Jag ska snart berätta hur vi gjorde detta möjligt, ni kanske undrar hur 
mycket mark behöver en by med 600 personer egentligen.. På din tid, 
som jag förstår det, var detta inte så vanligt men idag är de flesta byar 
mer eller mindre självförsörjande på mat. Detta var naturligt då fler 
människor ville bo nära naturen och nära den odlingsmark som behöv-
des för att de skulle överleva. Särskilt efter flera pandemier och miljö-
kriser som tvingade oss alla att lokalisera vår matproduktion.

Det största värdet för mig är att ha en relation med alla bönder bakom 
min mat och även odla en del av den själv.

Section A-A: Skogskanten möter ”Market garden” och ”Alleycropping”      Skala 1:150

Plöjningsfritt jordbruk
Sektion A-A visar hur de större fälten använder ”Alleycropping” - en typ av agroforestry där grödor odlas mellan rader av träd som producerar timmer, frukt, nötter etc. Dett ökar avkastningen, ekosystemens hälsa och kolbindning. 
Marken odlas med ”no till drill”- ett traktorredskap för att så ettåriga grödor utan att plöja - och betas ibland av djur. Ibland är market gardens placerade mellan trädraderna. En ”market garden” är en kommersiell grönsaksträdgård med 

Section B-B 1:200
Från gemensamhetssodling & skogsträdgård vid kanten av tågspåret till akvaponiskt växthus vid det gamla spannmålsförådet och en pop-up marknad vid torget.  

Odlingar som mötesplatser
 

Sektion B-B visar två av gemensamhetsodlingarna på var 
sin sida om tågrälsen. Den största sköts med handverktyg 
som effektiviserar arbetet precis som i en ”market gar-
den”. Läs mer i  vår booklet. I kantzonen mellan väg och 
tågspår finns en extensivt skött skogsträdgård där träd 
och buskar reducerar bullret från trafiken samtidigt som 
det ger skörd av nötter, frukt etc. Spannmålsmagasinet 
och det intilliggande växthuset fungerar som en mötes-
plats och ramar också in torgmarknaden plats.

En by formad av mat

Hur vi blev självhushållande?

Maximera kantzonen 

I naturliga ekosystem är skogsbrynet de 
mest produktiva zonerna med en hög grad 
av mångfald och många ätbara frukter, 
nötter och bär växer naturligt i dessa skogs-
bryn. Därför vill vi maximera kantzonerna i 
våra agroforestry-odlingssystem.

Halvöppet Skogsjordbruk (Betesmark)

Halvöppen Skogsjordbruk (Frukt & nötter)

Bostadsområde (Fåglavik)

Våtmark / Torvmosse (Betesmark)

Market Garden - kommersiell odling
Plöjningsfritt jordbruk "No till"

Alleycropping - grödor 
mellan rader av träd

Tågspår - Bufferzon
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Fåglaviks Torg:
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Matmarknad
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(renoverad)

Gemenskaps 
växthus

Gemenskaps-
odling

Akvaponiskt växthus 
och mötesplats

Galleri & 
mötesplats Fåglaviks Torg och Tågstationen

Välkommen till Fåglaviks Torg!
Detta är nu Fåglaviks främsta mötesplats - där människor möts och saker händer.
Det är den primära kommunikationsnoden i byn men brukade inte vara så livlig. 

Men detta förändrades när vi skapade en popup-park på torget som gjorde det möjligt för popup 
marknader och andra evenemang att äga rum på torget som en gång bara användes för bilar. 
Bilarna har fortfarande plats att passera men när det är evenemang i parken får bilarna helt enkelt 
svänga lite bredare för att tillåta en bilfri zon.

Den andra stora mötesplatsen i byn är tågstationen där det finns ett café och självbetjänings-
mataffär. Utanför finns också en matmarknad och en gemensamhetsodling och växthus. Som du 
kan se på planen till vänster är de två platserna sammankopplade genom en skogsträdgård!

Torget ramas också in av akvaponi-växthuset (en kretsloppsodling av fisk 
och grönsaker) som också fungerar som mötesplats där vi lär oss om mat 
och jordbruk.

Härifrån kan man gå till tågstationen via den offentliga ätbara skogsträd-
gården och bakom spannmålsmagasins-byggnaden vid torget finns ytter-
ligare en gemensam trädgård.

Nedan kan du se några illustrationer av torget, skogsträdgården och 
tågstationen.

Skogsträdgården förbinder det stora torget med stationshuset!

I planen ovan kan du se skogsträdgården som förbinder de två huvudsakliga mötesplatserna. 
Många små stigar längs med skogsträdgården skapar en mysig parkliknande atmosfär och 
underlättar skörd och underhåll. Odlingsgruppen som sköter skogsträdgården är en mix av 
människor från Mimersborg och Föreningen för Kultur och utveckling m.fl. 

Utanför stationen finns plats för permanenta marknadsstånd medan Fåglaviks-torget har plats 
för fler tillfälliga marknadsstånd. Det mindre växthuset och den lilla gemenskapsodlingen vid 
stationen är platsen där människor träffas för att lära av varandra och odla mat tillsammans. 

SkogsträdgårdenStationsområdet Torget & SpannmålsmagasinetOch hur byggde vi detta?
Detta var inte helt okomplicerat. Du förstår, marken ägs av tre markägare och vägen 
utanför stationen (röd) ägs av Herrljunga kommun medan huvudvägen (gul) ägs av 
Trafikverket. 

Första steget var att skapa en gemensam vision för hela området för att utveckla det 
till nytta för alla invånare i Fåglavik. Det var viktigt att denna vision togs fram i samar-
bete mellan alla de tre markägarna och och vi hade flera möten som resulterade i en 
konceptuell plan liknande den ovan som bestämde gränserna för skogsträdgården. 

En skogsträdgård är ett ätbart ekosystem som imiterar ett naturligt eko-
system (Weiss & Sjöberg, 2020). Den innehåller flera lager med höga och 
låga träd, buskar, perenner och marktäckare (som ger frukt, nötter, frön, 
grönsaker, medicin, fibrer etc). Fåglaviks skogsträdård är en publik ätbar 

skogsträdgård, som fungerar som en allmän park.

Illustration ovan visar stationsområdet med permanenta mat-mark-
nadsstånd utanför tågstationen, det lilla växthuset som ansluter till 
den befintliga lilla byggnaden (som nu används som förråd) och 

odlingen som så småningom leder till skogsträdgården.

Torget (formad som en halvcirkel) har en permanent del avskild från vägen med odlings-
bäddar och sittplatser. Utrymmet närmast spannmålslagringsbyggnaden kan användas 
för trafik (när den ej är i bruk) och kan även stängas av för biltrafik med hjälp av flyttbara 

odlingsbäddar för att hålla evenemang och göra hela området bilfritt. Akvaponik-växthuset 
ramar också in torget tillsammans med den befintliga bebyggelsen.

Scale1 : 500

0 5 10 2015

Planillustration  - Fåglaviks torg & tågstation
Framtidsvision av området kring torget och stationen - kopplat till en skogsträdgård

Maja på Herrljunga kommun visade intresse för skogsträrd-
gården (2021) och sa att hon kunde underlätta initiativet 
vid behov genom att samordna dialogen med Trafikverket 
om de behöver vara med vid utformningen av torget.

Kollage över stationsområdet, skogsträdgården och torget
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1. ICA

1. Våffel-
kaféet

1. Existerande 
trädgårdar

1. Lekplats

1. Förädling 
& distribution

1. Sjögräs & musselodling 
Sjögräs & musselodling   

gynnar ekosystem & fisklivetet

3. Fisket ökar 
i takt med att eko-
systemen vitaliserasras

2. Lekplats

2. Minigolfen 2. Boende 
för unga

2. Växthus 
& förvaring

2. Matmarknad

3. Akvaponik

Vind från SydvästDyrön från ovan

Transport-zon 
för skepp

Steg 1  
Mobilisera interesse

Steg 2
Från ord till handling!

Steg 3
Havsodling - alger och musslor

Steg 2-3
Matmarknad & Akvaponik

Steg 4
Nya bostäder

Det första steget för att odla mer mat på ön var 
att sprida kunskap och mobilisera intresset bland 
människor. Detta gjordes på de två största mötesplat-
serna på Dyrön - ICA och Våffelcaféet. 

Minigolfen

ICA & Våffelkafét
Grönytan 
mittemot ICA
- Veckovis matmarknad

- Växthus 
med mötesplats 
& matmarknad 

- Akvaponik-växthus
& modulära bostäder 
för seniorer 

- Lägenheter 
för unga byggdes på berget

Lekplatser

Mat-marknad

Havsodling för mat & djurfoder som 
leder till ökat fiske på sikt

Efter att ha mobiliserat intresse och spridit kunskap 
började vi odla på olika platser.

Delvis nya gemensamhetsodlingar anlades i anslut-
ning till lekplatsen och minigolfen - som agerade ut-
bildningsplatser där man lärde sig av varandra kring 
alltifrån odling till förädling.

Platsen mittemot ICA förvandlades till en matmarknad 
där bönder kom för att sälja produkter regelbundet.

Vi började sedan odla musslor och tång i havet - 
fantastiska sätt att producera lyxmat och proteinrikt 
djurfoder för att exportera till hela regionen. Denna 
odling av alger och musslor återuppbygger havets 
naturliga ekosystem, ökar vattenkvaliteten och fiskpo-
pulationen över tid. Det skapar också arbetstillfällen 
direkt och indirekt då fisket återigen kan öka över tid.

På den tomma tomten intill fotbollsplanen har vi byggt bo-
städer för unga. Platsen har en fantastisk utsikt men är svår 
att nå för funktionshindrade. Billiga kompakta bostäder för 
ungdomar var därför idealiskt.

Växthus längs hamnen
Vid hamnen byggdes fler växthus med lokaler för förråd 
eller förädling till alg- och musselodling i bottenvåningen.
Växthusens stil påminner även sjöbodarna vid hamnen.

1. Platsen mittemot ICA förvandlades till en matmarknad där 
bönder kommer för att sälja produkter regelbundet

2. Här byggdes ett växthus som fungerar som mötesplats 
och även boende för äldre - som med närheten till ICA 
bidrog till att seniorer på ön kunde bo kvar och sälja/hyra ut 
sina stora hus till nya yngre invånare.

3. Fler moduler adderas i form av fiskodling och akvapo-
niska växthus. Vi byggde modulära enheter som även på 
sikt kan expandera med både bostäder, mötesplatser och 
akvaponiska växthus.

Sam-hushållning
Självhushållning tillsammans - vi delar mark, arbete och skörd

Hej , jag heter Elin och bor här på Dyrön. Låt mig berätta historien om hur den här ön omformades av mat. För det första har vår ö-kultur alltid handlat om överlevnad – att hjälpa 
varandra att överleva mot hårt väder och andra utmaningar. Dessa utmaningar blev vanligare under det senaste decenniet med klimatförändringar och mer extremt väder. Det är 

därför mat är så viktigt på ön - självtillit handlar om överlevnad. För det andra har vår ö en lång tradition av fiske och vattenbruk. När vi slutade överfiska och började odla alger och 
musslor i våra hav kom fiskpopulationerna tillbaka och nu frodas det marina livet igen. För det tredje har vi också ett system av självförtroende för samhället där trädgårdar kollek-

tivt delar mark, arbete och skörd har tillräckligt med mat för att överleva på ön.
Så hur kom vi hit?

Välkommen till Dyrön!

Självhushållning tillsammans - Hur funkar det?
Låt mig förklara systemet för vår självhushållning på Dyrön! Systemet är väldigt enkelt. Som invånare erbjuder du en del av din trädgård som jordbruksmark för att odla mat åt dig och de andra hushållen 
som bor i kvarteret. Kvarteret består normalt av ca 8-10 hus. Se hur det fungerar i diagrammet till höger. Vi genomför planeringen gemensamt och delar på trädgårdsarbetet också, grödorna roteras på en 4-8 
års cykel mellan våra trädgårdar och varje år får ett nytt hus en ny växtgrupp för att undvika växtsjukdomar. Vi kallar dessa ”odlingskvarter”. I vissa kvarter odlar folk på egen hand och fokuserar bara på en 
ny gröda varje år. I vissa trädgårdar lämnar man över ansvaret helt att sköta sin trädgård till föreningen som ansvarar för odlings-kvarteret och de som inte själva odlar köper råvarorna från föreningen. I vissa 
kvarter gör de allt tillsammans ungefär som en gemenskapsträdgård. 

Vad odlar vi för något på ön?
Den huvudsakliga matproduktionen vi har här på ön är havsodlingarna med musslor och tång, men även våra akvaponiska växthus. 
Vi har ca 3 ha musselodling och 6 ha algodling längs Dyröns östkust. Detta ger cirka 45-60 ton musslor och 60 ton alger. Detta räcker för att 
producera hälften av det djurfoder vi behöver och allt fiskfoder till våra vattenodlingar. Våra akvaponiska växthus har en total yta på 240 kvm och 
producerar så mycket som 6 ton fisk och 60 ton grönsaker (tillräckligt för att mätta cirka 600 personer per år). [Källor, se booklet]

ODLINGSYTA SJÄLVFÖRSÖRJNING POPULATION    

9 
invånare Nuvarande 

användning
Varierande
några 
kvm per 
trädgård

18 bäddar
540 kvm
(effektiv yta)            

31 bäddar
930 kvm
(effektiv yta)            

50,5 bäddar
1515 kvm
(effektiv yta)            

80 bäddar
2345 kvm
(effektiv yta) 

Okänd men troligtvis låg 
självförsörjnings-grad

175 hus
180 året runt boende

175 hus
Lägenheter för äldre

450 året runt boende

175 hus
Lägenheter för äldre

540 året runt boende

175 hus
Lägenheter för äldre

2 familjer i 1 hus

900 året runt boende

175 hus
Lägenheter för äldre
Lägenheter för unga

Nya växthus

900 året runt boende

Jag äter 40 kg potatis/ år *

Jag kräver mycket 
mer plats än andra 

grönsaker

De roterar mig runt flera 
kvarter då jag smittar 

tomaterna 

2 familjer bor i
samma hus

2 växt-rotationer 
organiseras av 

2 grupper i kvarteret

Använd gemensam 
trädgårdsyta

Odlingsbädd-modul
80 kvm 

(60kvm effektiv 
odlingsyta)

Jag äter 100 kg grönsaker/ år 
27,4 kg baljväxter/år*

2 moduler 
för varje hus

Låt oss 
komma igång!

Delning av Odlingsverktyg

Bostäder för Unga 
Kreativitet & innovation

Kommunkation & samarbete

Växthus och marknad vid ICA
Mötesplats för innovation & samverkan

Växthus för odling & förädling
Landmärke, Kunskapsdelning & möten

Växthus för odling & förädling
Landmärke, Kunskapsdelning & möten

Det är för ensamt 
att bo i detta 

stora hus

Så en 
ung familj  
flyttade in

4,17** 
kg/kvm

1,54*** 
kg/kvm

69% 
Grönsaker & 
baljväxter       

100% 
Grönsaker & 
baljväxter       

100% 
Grönsaker & 
baljväxter       

100% 
Grönsaker & 
baljväxter       

100% 
Potatis

9 
invånare

22 
invånare

27 
invånare

45 
invånare

45 
invånare

STEGVIS UPPBYGNAD

90 kvm
(effektiv yta)

17% 
Grönsaker & 
baljväxter       

175 hus
180 året runt boende

**(Hansson, 2021)
***(Helsing, 2010)

*Årskonsumption inspirerat 
av EAT Lancet (2019)
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