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Förord

I Göteborg, Addis Abeba, Berlin, New York, Amsterdam, 
Vancouver, San Francisco, Mexico City, Kampala och 
Stockholm odlas det tomater, sallad, morötter, rödbetor och 
andra grönsaker mellan höghusen som aldrig förr. Hönor 
går och pickar och grisar bökar. Vi kan se ett allt större in
tresse för odling i staden. Konsumenter möter odlare, kon
sumenter blir odlare och bidraget till stadens försörjning av 
livsmedel ökar. Transporterna är korta och möjligheten att 
få nyskördade grönsaker gör att många är intresserade. 

Stadsodling är, och har länge varit, ett sätt att minska 
sårbarheten i städerna. Världen står inför hot om energi
brist, ökad arbetslöshet och instabila ekonomier. Odling i 
städerna skapar sociala nätverk och kan bidra både med mat 
och sysselsättning. Att bruka mark gemensamt ökar män
niskors ansvarskänsla och delaktighet. Många människor 
vill också bidra till en hållbar utveckling och ser stadsodling 
som en möjlighet. Och att odla är roligt! Att torra frön som 
stoppas ner i jorden kan förvandlas till tomater, morötter 
och spenat med hjälp av solen och vatten är ett mirakel.

Stadsodlingar bidrar också till ökad mångfald. Fruktträd 
trängs med grönsaker och kryddor, och i många stadsod
lingar ökar antalet humlor och bin. Förutsättningarna för 
insektsätande fåglar skapas, vilket många uppskattar efter
som de bland annat reglerar bland annat myggor och flugor. 

Stadsodling skapar också ett ekologiskt lärande där män

niskor, förutom att odla, lär sig om naturens ekosystem
tjänster, vikten av biologisk mångfald, om staden och om 
politik. Det gör att folk bryr sig mer om miljöfrågor, vilket 
är viktigt för hela planeten.

I Naturskyddsföreningens rapport ”Växer framtidens 
mat mellan höghusen” görs nedslag i ett antal stadsodling
ar i Göteborg och Addis Abeba och stadsjordbrukets möj
ligheter och begränsningar diskuteras. Läsaren får träffa 
bland annat Mahlet  i Addis Abeba som tillsammans med 
12 andra kvinnor blivit biodlare och honungsproducent, 
Masareth som varit med om att rehabilitera en av Addis 
kullar där det tidigare växte skog men som höggs ner för 15 
år sedan. Nu har kullen omvandlats till en ”skogspark” med 
träd och buskar och nyligen invigdes ett kafé. Och på Addis 
flodbank försörjer grönsaksodling 241 familjer. Läsaren får 
också följa med till stadsdelen Högsbo i sydvästra Göteborg 
där en gräsmatta förvandlats till odlingsområde och där 
Orusthöns utgör en ”levande genbank”.  Gruppen kompos
terar och odlar utan fossil energi. 

Johanna Sandahl
Vice ordförande, Naturskyddsföreningen
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I Amsterdam måste numera varje grundskola ha tillgång 
till en köksträdgård, i Vancouver har borgmästaren beslutat 
om odling i parkerna, och i San Francisco planeras växthus 
för grönsaksodling mitt i stan. Forskare vid Columbia 
University i New York har lagt fram konceptet ”vertical 
farming” – jordbruk i skyskrapor där gigantiska växthus 
ska producera mat åt närområdet. I England växer en rö
relse fram som genom en enkel webbtjänst (landshare.net) 
förmedlar övergiven stadsjord mellan dem som äger och 
dem som vill odla. Tjänsten har redan drygt 60 000 använ
dare. I Göteborg gör HSB reklam för Linderödsgrisarna som 
bökar mellan hyreshusen för att bereda mark för hyresgäs
ternas grönsaksodling….

Ska vi förstå stadsjordbruket som ett tillfälligt mode eller 
kan det få betydelse för hur våra städer bör utformas för en 
hållbar framtid?  Vad kan vi lära från utvecklingsländer där 
stadsjordbruk har en obruten tradition och dess bidrag till 
livsmedelsförsörjningen är betydelsefull?

FAO har under senare år lyft fram stadsjordbrukets be
tydelse för livsmedelstryggheten i en värld där nästan en 
miljard människor upplever hunger (www.fao.org/urba
nag). Forskningsrapporter från utvecklingländer visar på 
stadsjordbruk i häpnadsväckande omfattning. I Öst
afrikanska storstäder uppskattas mellan en fjärdedel och en 
tredjedel av befolkningen bedriva stadsjordbruk (LeeSmith 
D. , 2010). I Tanzanias huvudstad DaresSalaam uppskattas 
omkring 90% av alla bladgrönsaker och 60% av all mjölk 
som konsumeras i staden komma från stadsjordbruk. 
Senegals huvudstad Dakar beräknas vara självförsörjande 
till 60% med grönsaker. Fjäder fäproduktionen i Dakar mot
svarar över 65% av hela landets konsumtion. Från Ghanas 
huvudstad Accra rapporteras 90% av de färska grönsaker 
som konsumeras i staden komma från stadsjordbruk 
(Klemesu, 2000). Det man talar om här är ingen framtids
vision utan en realitet, men vad kommer att hända på sikt 
med stadsjordbruket i dessa städer där urbaniseringen nu 
pågår med rekordfart? 

För världen som helhet uppskattade UNDP år 1996 att 

omkring 800 miljoner personer var sysselsatta inom stads
jordbruk, varav 200 miljoner producerade för marknaden 
(Smit, 1996). Många har försökt sig på att uppskatta vilken 
betydelse stadsjordbruket har för livsmedelsförsörjningen 
globalt, men uppgifterna varierar avsevärt, allt mellan att 
städerna producerar 25% av världens mat till att de produ
cerar 30% av den mat som konsumeras i städerna.  Den vilda 
floran av uppgifter måste förstås mot bakgrund av att defi
nitionen och avgränsningen av stadsjordbruk är långt ifrån 
klar och entydig (Jemal, 2002).

Vad menas med stadsjordbruk?
I Sverige tänker vi kanske främst på odling av grönsaker och 
pratar oftare om stadsodling än om stadsjordbruk. Men i 
den internationella litteraturen har man en bredare defini
tion. Stadsjordbruket omfattar skogsbruk, vattenbruk, hus
djursuppfödning och hortikultur (odling av grönsaker, 
medicinalväxter, kryddväxter och prydnadsväxter) i stads
områden. I fattiga länder har de stadsnära skogarna stor 
betydelse för befolkningens vedförsörjning och fritt betan
de husdjur utgör i många länder ett vanligt inslag i stadsbil
den. Skogsbruk och husdjursuppfödning utgör därmed be

1. Jordbruk i stan?

Foto: Hillevi Helmfrid.
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tydelsefulla grenar av stadsjordbruket i utvecklingsländer.
Den största svårigheten med att hitta klara definitioner 

om vad stadsjordbruk är rör den geografiska avgränsning
en.  Många författare väljer att tala om ”urbant” och ”peri
urbant” jordbruk, där det urbana området är den egentliga 
staden medan det periurbana området är gränslandet mel
lan stad och land. De imponerande produktionssiffrorna 
som redovisas i många rapporter inkluderar i allmänhet de 
periurbana områdena. I de snabbt växande städerna i ut
vecklingsländer har det som kallas ”periurbant” kanske 
ända till nyligen varit landsbygd som nu ”slukats” av staden. 
Stadsjordbrukarna i de områdena är i många fall bönder 
som plötsligt råkar befinna sig i staden, eller dess utkant. De 
har inte gjort ett medvetet val att bedriva jordbruk i staden, 
men de kan dra fördel av närheten till marknaden och sta
den kan dra fördel av tillgången till livsmedel. I ett fram
tidsperspektiv är det dock ovisst vem som vinner kampen 
om marken när staden växer. En stor del av litteraturen om 
stadsjordbruk i utvecklingsländer strävar efter att göra be
slutsfattare medvetna om värdet att behålla livsmedelspro
duktion i och nära staden och hävda den mot andra mark
intressen.

I praktiken kan begreppet stadsjordbruk innefatta 
många helt olika företeelser, allt från balkongodlare i in
nerstaden till lantbruk som blivit omringade av en växande 
stad. Det kan handla om gemensamhetsodlingar i bostads
områden, kommersiella jordbruksföretag, husbehovsodling 
på bakgårdar, svampodling i källare, boskapsuppfödning 
på allmänningar, trädplantering längs åar, fruktodling i 
parker, osv. Olika författare gör sin egen avgränsning. Vissa 
studerar endast gemensamhetsodlingar, andra enbart kom
mersiell produktion, några riktar sitt fokus på den småska
liga husbehovsodlingen, ytterligare studier fokuserar på alla 
som får sin ”huvudsakliga inkomst” av stadsjordbruket. Det 
finns inte heller några generellt vedertagna definitioner för 
vad som ska räknas som urbant respektive periurbant om
råde. Allt detta gör att olika uppskattningar av stadsodling
ens omfattning  och potential blir svåra att jämföra med 
varandra.

Bakgrund och drivkrafter
Sedan 2007 bor mer än hälften av världens befolkning i städer 
och många av världens snabbast växande städer har allvar
liga problem med att föda sin befolkning. I många utveck
lingsländer ökar den urbana fattigdomen ungefär i samma 
takt som stadstillväxten, eftersom industri och tjänstesek

torerna inte förmår suga upp det stora antalet arbetssökande 
som flyttar till städer i hopp om ett bättre liv. Majoriteten är 
hänvisade till att hitta sin utkomst i en informell sektor utan 
skyddsnät för sjukdom, handikapp och ålderdom. Fattiga 
hushåll i dessa städer använder omkring två tredjedelar av 
den disponibla inkomsten till mat (FAO, 2008). Att odla sin 
egen mat kan vara ett sätt att överleva och förbättra dieten 
för hushåll med mycket låga inkomster. Att äga ett får eller 
en get som livnär sig av gräset som växer längs vägkanter är 
en vanlig livförsäkring för sårbara hushåll i afrikanska stor
städer. I många fattiga länder saknas dessutom välfungeran
de infrastruktur för att transportera mat långa sträckor. Det 
är därför mest effektivt om grönsaker, ägg och mjölk som ska 
konsumeras färskt, produceras nära konsumenten, vilket 
också sker i stor utsträckning i dessa länder. 

I iländerna transporteras maten i långa kylkedjor som 
ger konsumenten ett rikt utbud av matvaror hela året om. 
Matdiskarna är ständigt fyllda och de allra flesta har till
räckligt med pengar för att köpa den mat de behöver. I snitt 
går endast en liten del av den disponibla inkomsten i ilän
derna till mat. I Sverige är siffran så låg som 12 procent (Råd 
och Rön, 2011). Maten vi äter kan ha producerats var som 
helst på jorden utan att avståndet märks på prislappen. Att 
driva detta system kostar dock mycket energi, inte bara för 
transport, lagring och industriell livsmedelsförädling utan 
också i produktionsledet. I iländerna är det ofta en medve
tenhet om sårbarheten i detta system som ligger bakom 
initiativ till stadsjordbruk.  Allt fler inser att maten behöver 
produceras mer lokalt av resurs, miljö– ,  och rättviseskäl 
och många vill dessutom själva kunna påverka kvalitet, 
produktionssätt och utbud. En längtan efter att påta i jorden 
och en vilja att bidra till en grönare mer livsvänlig stads
miljö är också en vanlig drivkraft.  Att producera mat till
sammans kan också odla gemenskap i ett bostadsområde 
och  vara ett sätt att ge uttryck för skapande och ansvarsta
gande för sitt närområde. 

I litteraturen om stadsjordbruk framhålls odling i städer 
ofta som en global trend. I verkligheten finns en avsevärd 
skillnad i förutsättningar, drivkrafter och framtidsperspek
tiv mellan det omfattande stadsjordbruk som redan finns i 
storstäderna i Syd och de nya initiativ till stadsjordbruk som 
tas i Nord. Men det finns också likheter. Genom att titta 
närmare på stadsjordbruket i två städer, Addis Abeba i 
Etiopien och Göteborg i Sverige, kan vi belysa både skillna
der och likheter som underlag för en diskussion om fram
tidsutsikter.
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I nordvästra änden av Addis Abeba (Entoto Burat Dildij) 
har en grupp ungdomar under sex år omvandlat en infor
mell soptipp till en innehållsrik trädgård. Gruppen kallar 
sig NIB (Honungsbiets miljöskyddsförening) och medlem
marna kommer alla från samma gymnasium. Redan i sko
lan bildade de en miljöklubb. Inspiration kom från en mil
jöutbildning som ISD (Institute for Sustainable 
Development, se sid 37) erbjöd på skolan.

– När vi var barn fanns det många träd och även inhem
ska arter, säger Lemma Mossisa, föreningens ordförande. 
Vi ville göra människor medvetna om betydelsen av att 
återskapa miljön. 

Stadsdelens tjänstemän gick med på att låna ut ett stycke 
”pocketland”, (dvs ett oanvänt markområde mellan annan 
bebyggelse) till ungdomarna, mot att deras förening regist
rerades som en juridisk person med syftesförklaring, stad
gar, osv. Processen tog ett helt år och stödet från ISD var 
avgörande. Marken såg förfärlig ut. Det var fullt med skräp 
som människor hade kastat. Även några hundra kvadrat
meter skog ingick, men där växte bara eukalyptus. 

– Vi hade varit aktiva i en miljöklubb på skolan. När vi 
gick ut gymnasiet frågade jag mig: Vad vill jag bidra med till 
mitt lokalsamhälle ? Hur kan jag bidra till mig själv och till 
mina vänner? Det var början till NIB, berättar den tidigare

ordföranden och grundaren Massai Aragi. 
Idag har föreningen 14 medlemmar, varav två har en liten 

lön och övriga arbetar ideellt enligt ett rullande schema. 
Man odlar grönsaker, drar upp prydnadsplantor till försälj
ning och håller på att anlägga en fruktträdgård. Tidigare 
hade man också höns och svampodling.

I det lilla stycke skog som gruppen förvaltar kan man 
glädja sig åt att inhemska arter håller på att komma tillbaka. 
Mycket kommer upp av sig självt från fröer som fortfarande 
finns i jorden. Området är nu inhägnat för att skyddas från 
betande djur. Inhemska trädslag planteras också, bl. a. plan
terades 300 träd under pompa och ståt i samband med att 
NIB stod värd för UNEP:s firande av den Afrikanska mil
jödagen. Målet är att skogen så långt det går ska rehabilite
ras till sitt ursprung och att de naturliga källor som funnits 
i området återigen börjar ge vatten.

Ungdomarna i NIB brinner för att förändra människors 
medvetande om miljö, hälsa, fattigdom och jämställdhet  och 
för sitt arbete har de har redan vunnit ett antal utmärkelser.

Ungdomsföreningen NIB, Addis Abeba:

Grönsaker och fruktträd istället för sopor

NIB:s ordförande Lemma Mossisa 
får dagligen frågor från grannar 
om odling. Foton: Liv Edlund 
Helmfrid. ▼

▲ Massai Aragi, NIB:s tidigare 
ordförande har blivit erbjuden 
jobb inom stadsdelen till följd av 
NIB:s framgångsrika miljöarbete. 

UNEP-delegater från hela Afrika besökte NIB och planterade i en  
ceremoni sammanlagt 300 plantor av inhemska trädslag. Foto: ISD
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En av de mest framgångsrika kampanjerna gäller det in
hemska trädslaget Juniperus Procera (en släkting till vår en) 
som varit ett vanligt inslag i de skogar som tidigare täckt 
stora delar av Etiopien. I dag är endast tio procent av landet 
skogsbeklätt varav en knapp tredjedel klassas som natur
skog med inhemska trädslag. Den kvarvarande skogen är 
starkt hotad.  Juniperus är ett hårt och användbart träslag 
som ingen bonde vill plantera eftersom det är långsamväx
ande. Därför är arten hotad i hela landet. Ett förstärkt hot 
mot trädet på senare tid är att allt fler etiopier anammar den 
europeiska seden med julgran och detta träd är det som 
mest liknar granen. Genom kampanjer i radio och TV 
nådde ungdomarna i NIB ut till hela Etiopien med budska
pet om varför det är viktigt att låta Juniperus växa och inte 
hugga ner träden. Kampanjen återkommer varje år inför 
julen. NIB drar också upp småplantor av inhemska trädslag 
som skänks eller säljs billigt till människor som vill göra en 
god gärning för stadsmiljön och plantera träd.

Just nu håller man på att bygga ett kafé. En framtidsvision, 
som delvis redan är besannad, är att göra platsen till ett 
utbildningscenter. Nästan dagligen kommer människor 
från grannskapet och ställer frågor om odling. Några av 
medlemmarna blir också anlitade som kursledare och kon
sulter och får en inkomst av det. Det kan handla om att ge 
kurser i odling eller uppdrag att försköna en plats med väx
ter. I framtiden vill de också dela med sig av de utbildning
ar som betytt så mycket för dem själva: Gruppen har fått 
omkring 20 utbildningar genom ISD. I början handlade det 
mesta om sådant som behövs för att kunna arbeta tillsam
mans i grupp, allt från personlig utveckling, ledarskap, en
treprenörskap, föreningsdemokrati och delaktighet till 

verksamhetsutveckling, strategi, finansiering och plane
ring. Men sedan har de också utbildat sig inom prydnads
växtodling, grönsaksodling, svampodling och husdjurs
uppfödning.

Yeshi Hareg som ännu inte avslutat gymnasiet uppskat
tar särskilt det självförtroende hon får genom att delta i NIB. 
Förhoppningen är att allt fler av medlemmarna ska kunna 
få en inkomst från föreningens verksamhet. Enela Aseffa är 
glad för den chans han har fått inom NIB att omsätta teore
tisk kunskap till praktisk. Han har upptäckt att han gillar 
att laga mat och ser fram emot att kunna arbeta i kaféet när 
det blir klart!

NIB har fått ett väldigt gott rykte i sin stadsdel och det gör 
att de kan nå fram med sitt miljöbudskap. Massai, förening
ens första ordförande, har tack vare framgångarna blivit 
rekryterad att arbeta inom stadsdelsnämnden där han fort
sätter att arbeta med miljöfrågor. Men trycket på marken är 
hårt i Addis. Från och med i år är föreningen tvungen att 
betala en hyra för den mark som de förvaltar. Än så länge 
är det frågan om en blygsam summa men staden har varnat 
att om inkomsterna stiger så kommer också hyran att stiga. 
Det känns som ett hot eftersom inkomsterna från försälj
ning av grönsaker och prydnadsväxter ju ska räcka till att 
finansiera arbetet med att medvetandegöra allmänheten om 
globala och lokala miljöfrågor och till att finansiera allt ar
bete med att rehabilitera skog, vatten och mark. Det är ju 
inte frågan om en kommersiell verksamhet.

En affisch mot att använda 
Juniperus som julgran. En 
plastgran är ett alternativ 
som många väljer, men 
föreningen vill visa att 
granen inte ens hör till den 
inhemska jultraditionen. 
Istället visas bilder för att 
påminna om de egna jul-
traditionerna. Foto: Liv 
Edlund Helmfrid.

◀

Ett café har byggts och kommer inom kort att ge en av gruppmedlemmar-
na ett arbetstillfälle. Foto: Liv Edlund Helmfrid.
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I västra delen av Addis (Bethel, Kolfe Keranio), på en höjd 
ovanför Akakifloden, finns gruppen ”Hiwot & Wubet” som 
betyder ”Liv och Skönhet”. En av medlemmarna, Masareth 
Braham, berättar hur det hela började:

– För 15 år sedan var det här skog. Men skogen höggs ner 
och det blev allt mer skräp. Det blev också ett dåligt tillhåll 
och vi var fyra mammor som inte tyckte att det var någon 
bra plats för våra barn att växa upp vid. Idén att göra något 
kom från två män i området, men vi var fyra kvinnor som 
gjorde slag i saken och gick till stadsdelens miljöförvaltning 
för att fråga om vi fick rehabilitera platsen. De sa ja. Platsen 
står nu under miljöskydd och vi behöver inte betala för den. 
Det var också miljökontoret som tipsade oss om ISD och de 
har hjälpt oss mycket.

De fyra kvinnorna lyckades värva medlemmar bland sina 
grannar kring visionen om att göra fint på den här platsen. 
Trots att alla i det här området har svårt med den egna för
sörjningen, satsade medlemmarna både ideellt arbete och 
pengar (en månadsavgift som går åt till att betala el och vat
ten). De städade bort plastskräp, området inhägnades, jord
massor som blivit över vid byggnation i närheten tippades 
på platsen och planteringen kunde börja. Man satsade på 
snabbväxande träd och buskar för att fort få upp en vegeta
tion på platsen, främst Tuja men också en särskild sorts 
Eukalyptus som är en medicinalväxt och också en foderväxt 
för honungsbin. Det var viktigt att det fort syntes att det 
hände något på platsen och fort har det verkligen gått.

Boendegruppen Hiwot & Wubet, västra Addis Abeba: 
Från skräpigt kalhygge till park med kafé

Masareth Brahan invid halvfärdiga traditionella bikupor som tillverkas av bambu. Foto: Hillevi Helmfrid.
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Enligt etiopisk parktradition har träd och buskar planterats 
så att det bildas olika ”rum” på ca 50100 kvm2  inramade 
av häckar som skapar både insynsskydd och lä för besö
karna. I visionen ingår att bygga små lusthus i dessa rum. 
Området är redan mycket uppskattat av de närboende att 
vistas i och i dagarna invigs ett kafé.

En reservoar för uppsamling av regnvatten har byggts 
med pengar från ISD. Vattnet används till äppelträden som 
planterats på terrasser i sluttningen och till produktionen 
av rotstockar till äppelträd för försäljning. Grönsaker odlas 
bara under regnperioden. Därtill håller man på att starta 
biodling, allt för att skapa inkomster till medlemmarna och 
visa allmänheten på möjligheter.

I visionen ingår att organisera barnaktiviteter på hel
gerna. Gruppen vill också bli bättre på att kommunicera vad 
man gör till folk som kommer och på så sätt få stöd från 
ännu fler av de boende. Men det är ännu ingen i gruppen 
som hanterar informationsteknik.

Gruppen satsade på snabbväxande träd. Det var  viktigt att det snabbt 
syntes en förbättring på platsen. Foto: Hillevi Helmfrid. ▼

▲ Kurser har hållits i ympning och skötsel av äpple och plommon 
– fruktträd som klarar det kalla klimatet  på över 2000 meters 
höjd över havet bra, om de bara får tillräckligt med vatten under 
torrperioden. Foto: Liv Edlund Helmfrid.

Regnvatten från ett tak samlas upp i en tank och utgör en buffert under 
torrperioden. Foto: Hillevi Helmfrid. ▼

6
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Nästan en miljard människor i världen är undernärda eller 
svälter. En fjärdedel av dessa bor i Afrika söder om Sahara, 
som är den enda regionen i världen som inte lyckats höja sin 
livsmedelsproduktion per capita under de senaste 30 åren 
(FAO, 2008). Den produktionsökning som skett  i absoluta 
tal har till 66% åstadkommits genom att ny jordbruksmark 
tagits i bruk (FAO, 2008). Det har främst skett på bekostnad 
av skogsekosystemen som i Etiopien har krympt från 40% 
till 10% av landytan på fyra decennier. Avskogningen har 
lett till ökade problem med återkommande torka, minskad 
vattentillgång, ökad erosion och omfattande förlust av bio
logisk mångfald. I vissa länder, så som exempelvis Etiopien, 

har antalet hungrande stigit sedan 1960talet. FAO befarar 
att antalet undernärda, hungrande och hjälpberoende kom
mer att öka i Afrika söder om Sahara under den närmaste 
tioårsperioden (FAO, 2008). 

Fattigdom och livsmedelsotrygghet som tidigare setts 
som ett landsbygdsproblem är nu även ett växande urbant 
problem (FAO, 2008). I världens fattiga länder växer stä
derna för närvarande mycket snabbt, se tabell 1 och 2. I 
exempelvis Etiopien, beräknas stadsbefolkningen fördubb
las mellan 2006 och 2020 (Duressa, 2007). Inflyttningen till 
städerna innebär i många av dessa fall en förflyttning av 
fattigdom från land till stad, då industri och tjänstesekto

2. Stadsjordbruk för överlevnad

 AFRIKAS 10 SNABBAST VÄXANDE STORSTÄDER  (2005-2010)

Stad       2005-10* 
Absolut 
tillväxt 

(1000-tal)

Stad 2005-10* 
Proportionell

 tillväxt 
(%)

Lagos, Nigeria 1,811               Abuja, Nigeria          51.7

Kinshasa, Kongo 1,648   Ouagadougou, 
Burkina Faso   

              43.7

Luanda, Angola    1,239 Luanda, Angola                     35.0

Nairobi, Kenya                            709      Lome, Togo                       27.2

Abuja, Nigeria                             680           Nairobi, Kenya                       25.2

Dar es Salaam, 
Tanzania      

     669      Mbuji-Mayi, 
Kongo 

                  25.0

Ouagadougou, 
Burkina Faso           

     581             Dar es Salaam, 
Tanzania      

             24.9

Abidjan, 
Elfenbenskusten          

     561       Bamako, Mali                        24.1

Dakar, Senegal       429           Niamey, Niger                   23.5

Alexandria, 
Egypten                    

    414               Maputo, 
Moçambique    

                  23.4

                                            
                                                   

 AFRIKAS 10 SNABBAST VÄXANDE STORSTÄDER  (2010-2020)

Stad 2010-20* 
Absolut 
tillväxt 

(1000-tal)

Stad 2010-20* 
Proportionell

 tillväxt 
(%)

Kinshasa, Kongo  4,034 Ouagadougou, 
Burkina Faso

81.0

Lagos, Nigeria 3,584 Niamey, Niger 56.7

Luanda, Angola    2,308 Kampala, 
Uganda

56.6

Dar es Salaam, 
Tanzania  

1,754 Dar es Salaam, 
Tanzania

52.3

Nairobi, Kenya      1,669 Mbuji-Mayi, 
Kongo

  50.0

Ouagadougou, 
Burkina Faso

1,548 Lubumbashi, 
Kongo

49.3

Kairo, Egypten  1,539 Abuja, Nigeria 49.2

Abidjan,   
Elfenbenskusten

1,375 Luanda, Angola    48.3

Kano, Nigeria  1,100 Bamako, Mali  47.9

Addis Ababa, 
Etiopien 

    1,051 Nairobi, Kenya   47.3

Tabell 1: Afrikas 10 snabbast växande storstäder 2005-2010. Tabell 2: Prognos för 2010-2020 (%). Afrikas 10 snabbast växande stor-
städer.

* Prognoser
Källa: World Urbanisation Prospects. 2009 års översyn, DESA, United 
Nations, New York, 2010. * Prognoser

Källa: World Urbanisation Prospects. 2009 års översyn, DESA, United 
Nations, New York, 2010.



EXEMPEL FRÅN ADDIS ABEBA OCH GÖTEBORG

8 9

Den urbana livsstilen innebär att fler måltider intas på gatan. Denna diet har högre andel mättade fetter, socker och salt. Foto: Hillevi Helmfrid.

rerna inte hinner expandera i motsvarande takt. Inte heller 
stadsplaneringen hinner med, varför levnadsförhållandena 
är miserabla för många invånare med undermåliga bostä
der, osäker vattentillgång, bristande sanitet, förorening av 
luft och vatten, undermålig avfallshantering, osäkra elleve
ranser och underdimensionerad kollektivtrafik, som några 
kännetecken. 

Andelen stadsbor som lider av undernäring växer  i takt 
med städernas befolkning. I Etiopien får 90% av stadsbe
folkningen inte i sig tillräckligt med mat (räknat i rekom
menderat energiintag per dag). Den urbana livsstilen med 
tidskrävande persontransporter ger också mindre tid över 
till tidskrävande matlagning i hemmet vilket ofta leder till 
sämre matvanor (FAO, 2008). 

Livsmedelsotryggheten i städerna drabbar på individ/
hushållsnivå och skulle kunna sägas främst bero på bris
tande köpkraft. I städerna finns det ingen brist på utbud av 
mat. Samtidigt råder livsmedelsotrygghet i hela Afrika söder 
om Sahara, inklusive Etiopien, beroende på för låg total pro
duktion i kombination med stora förluster i samband med 
skörd, förädling, transport, lagring och distribution. 
Underskottet av mat täcks i dessa länder med en snabbt väx
ande import av ris (FAO, 2008). Befolkningens livsmedel
sotrygghet handlar alltså både om utbud och köpkraft. 

Stadjordbruk kan dämpa livsmedelsotryggheten för fattiga 
urbana familjer på två sätt, dels genom produktion för di
rektkonsumtion, vilket kan förbättra dieten, dels som in
komstkälla vid kommersiell produktion (Jemal, 2002).

I Etiopien, till skillnad från många andra afrikanska län
der, lever fortfarande 80% av befolkningen på landsbygden, 
vilket innebär att det absoluta antalet fattiga och hungrande 
personer fortfarande är högst på landsbygden. Men huvud
staden Addis Abeba med sina över tre miljoner invånare hör 
till de snabbast växande storstäderna i Afrika (se tabell 2). 
Staden har på några få år ändrat karaktär från en stor ut
bredd by till en modern huvudstad med flerfiliga asfalterade 
gator, planskilda korsningar, köpcentra och höghus. Flertalet 
av invånarna bor fortfarande – men inte så länge till – i små 
hus av lera eller korrugerad plåt i gyttriga bostadsområden. 
Traditionellt bor släkten inom samma gård, där varje familj 
har sitt hus. Under de senaste decennierna har dessa gårdar 
förtätats allt eftersom nya generationer tillkommit och nya 
hus behövts rymmas inom gårdens begränsade yta. Ofta har 
grönsakslanden offrats för att bereda plats åt nya hus, vilket 
gör att allt färre familjer nu har möjlighet att odla för själv
hushållning på sin bakgård. 

Addis Abeba är nu inne i nästa fas av förtätning. 
Myndigheterna  jämnar bostadsområde efter bostadsom
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Addis Abeba är en stad i snabb förvandling där gammalt och nytt står sida vid sida och vattenbristen är ständigt närvarande.  Foto: Hillevi Helmfrid.

råde med marken för att ge plats åt höghus. De boende er
bjuds plats i subventionerade lägenheter, men många är för 
fattiga för att betala  även en subventionerad hyra. Det är 
oklart vad som händer med dem som blivit av med sitt hus 
och inte har råd med lägenhet.

Exemplet Addis Abeba
Stadsjordbruket i Addis Abeba är en omfattande verksam
het. Enligt myndigheternas egna uppskattningar lär 60% 
av grönsakerna som konsumeras i staden komma från be
vattnade stadsodlingar. Det mesta kommer från de elva 
producentkooperativ som odlar grönsaker längs stadens 
floder (G. Gebre & D. Van Rooijen, 2009). Enligt en forsk
ningsrapport produceras årligen 20 miljoner liter mjölk i 
Addis Abeba som säljs opastöriserad direkt till konsumen
ter genom hemförsäljning. 51 000 familjer i Addis Abeba är 
för sin försörjning direkt beroende av stadsjordbruket 
(Gittleman, 2009). 

Bland människor som är involverade i stadsjordbruk 
finns alla inkomstkategorier representerade. Grönsaks
odling dominerar i de lägre inkomstgrupperna och hus
djursproduktion i de högre. De lägre inkomstgrupperna har 

mer sällan tillgång till egen mark utan delar marken med 
andra, till exempel i kooperativ eller använder allmänning
ar medan de högre inkomstgrupperna oftare har tillgång 
till egen mark. De senare lyckas också nå bättre lönsamhet 
än de förra (Duressa, 2007).  Under de senaste decennierna 
har det skett en förskjutning i stadsjordbruket från bak
gårdsodling för självhushåll, till små eller medelstora ur
bana jordbruksföretag i stadens utkanter. Tidigare var det 
vanligt att fattiga människor tillfälligt och informellt bru
kade mark som annars låg oanvänd. Idag finns det allt min
dre sådan mark i staden vilket innebär att fattigas möjlig
heter att komplettera sin diet via stadsjordbruk minskar, 
samtidigt som nya entreprenörer ur medelklassen kommit 
in som aktörer inom stadsjordbruket. 

Mark och vatten
Markfrågan är central för stadsjordbrukets framtid i alla 
snabbt växande städer i världen.  FAO lyfter särskilt fram 
det periurbana området som strategiskt viktigt att för
svara för livsmedelsproduktion och konstaterar att nyttjan
derätten till marken är stadsjordbrukets mest avgörande 
begränsning. Av de grönsaker som konsumeras i städerna 
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i Afrika söder om Sahara produceras idag 60100% i urbana 
och periurbana områden. Många av dessa områden är i 
farozonen då jordbruksmark omvandlas till bostadsområ
den i snabb takt.

I Etiopien har staten som exklusiv markägare rätt att 
avsluta ett brukandekontrakt när man beslutar använda 
marken för andra ändamål. Hälften av alla stadsjordbru
kare i Addis befarar att de kommer att bli av med sin mark 
inom en snar framtid (Duressa, 2007). Brukare som har 
papper på nyttjanderätten kan bli erbjudna ny mark utanför 
staden. Men många saknar papper. Några av de elva etable
rade grönsakskooperativ som funnits i staden sedan 1970 
talet då de fick tillgång till odlingsmark genom jordrefor
men, har i år förvägrats betala den nyligen införda 
leasingavgiften för marken, då det skulle innebära att myn
digheterna måste upprätta ett kontrakt. Myndigheterna 
talar numera i termer av tidsbegränsade nyttjanderätter 
(Lemma, 2012). Några av kooperativen har blivit av med 
hela eller delar av sin mark i samband med vägbyggen och 
annan exploatering. Samtliga av ENDA:s odlargrupper som 
tidigare fått låna mark av staden har blivit av med den och 
det har lett till att ENDAEthiopia (Environmental 
Development Action, se sid 37) har givit upp odling i grupp 
som strategi återgått till att stötta individers bakgårdsodling 
(Girmai, 2012). 

De flesta som bedriver stadsjordbruk i Addis har bott på 
samma plats i generationer och har ärvt nyttjanderätten av 
sina föräldrar. Nyanlända fattiga från landsbygden saknar 
i allmänhet möjligheter att bedriva stadsjordbruk eftersom 
de inte får tillgång till mark (Duressa, 2007). En pågående 
trend är att lite bättre bemedlade entreprenörer, som har 
tillgång till mark och startkapital, börjar spela en allt större 
roll inom stadsjordbruket (Duressa, 2007), (Gittleman, 
2009). Om denna trend fortsätter kan stadsjordbruket fort
farande spela en viktig ekonomisk roll i stadens ekonomi 
då verksamheten ger sysselsättning,  samtidigt som konsu
menterna får tillgång till färsk lokalproducerad mat (Tefera, 
2010). Men en sådan utveckling kommer inte att lindra de 
fattigas brist på hälsosam mat. De fattiga har inte råd att 
köpa stadsjordbrukets produkter utan behöver ges möjlig
het att själva bli producenter. En medveten policy som ger 
fattiga tillgång till mark är en förutsättning för att stads
jordbruket i framtiden ska ha en stark koppling till livsmed
elstrygghet (LeeSmith, 2010). Därtill behöver fattiga stads
jordbrukare få tillgång till rådgivning och krediter (Jemal, 
2002).

Bilden av stadsjordbrukets framtid i Addis Abeba är på 
många sätt paradoxal. Stadens expansion och strävan efter 
att skapa ekonomisk tillväxt inom industri och tjänstesek
torerna sker redan nu i hög grad på bekostnad av åkermark 
av bästa kvalitet. Exempelvis har sträckan mellan Addis 
Abeba och den närbelägna staden Debre Zeit förvandlats 
från jordbrukslandskap till industriområde på endast några 
få år, vilket innebär att åtskilliga periurbana bönder har 
tvingats från sin jord.  

I takt med att bakgårdarna blir allt trängre och grönytor 
bebyggs finns allt mindre mark  tillgänglig för odling i stä
derna, vilket drabbar grönsaksodlare som i de flesta fall är 
fattiga eller mycket fattiga. Samtidigt startar myndighe
terna projekt där ungdomar engageras i stadsjordbruk för 
att hitta en utkomst. Den modell just nu förs fram är mjölk 
och äggproduktion i installade lösningar som inte kräver 
så mycket utrymme eftersom fodret transporteras dit från 
landsbygden (Lemma, 2012), (Gittleman, 2009). Förutom 
att skapa arbetstillfällen kan konsumenterna få färska ägg 
och färsk mjölk med minimal transport. Men detta sker till 
priset av fodertransporter och brutna näringskretslopp då 
gödseln från husdjuren inte, på grund av avståndet, kan 
föras tillbaka till den mark där fodret producerats. 

En annan begränsande faktor för stadsjordbruket i Addis 
Abeba är vattentillgången. Staden genomkorsas av flera 

Mark där tusentals små hus har rivits för att ge plats åt hyreshus. I brist 
på annat dröjer sig några familjer kvar i tillfälliga skjul.  
Foto: Hillevi Helmfrid.

Forts. på sid 18
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I den östra delen av Addis  invid floden Kabana har en grupp 
kvinnor skapat en trädgård ur ”ingenting”:

– Bakgrunden är att det finns få jobbmöjligheter här, 
berättar gruppens ordförande Mahlet Abraham. Det bör
jade för fem år sedan när min mamma hade hört talas om 
silkesproduktion. Vi var flera kvinnor som blev intresse
rade. För att stötta oss sa stadsdelskontorets jordbruksråd
givare att vi måste organisera oss i grupp, så då gjorde vi det. 
Vi var tio kvinnor, tre unga och sju äldre. I början var alla 
så glada och hoppfulla. Vi tänkte inte på att det också kan 
vara svårt att jobba ihop.

För att producera silke behövs mark där mullbärsträden, som 
silkesmaskarna lever av, kan växa. Ingen av deltagarna hade 
egen mark så frågan gick till stadsdelen. Det område som 
erbjöds hade flera andra grupper redan avböjt. Det var en 
skräpig, stenig och brant sluttning rakt ner i Kabanafloden. 
Men kvinnorna tackade ja i brist på annat. Varje medlem 
betalade en avsevärd summa (motsvarande en eller ett par 
månadslöner) till en firma som skulle komma med jord. Det 
tog ett halvår och 150 lastbilar med jord att få ordning på 
platsen och man kunde börja plantera mullbärsträden.

– Efter att vi jobbat ihop ett tag blev det gnissel. Några gjor
de ett bra jobb, andra slarvade. Till slut var det fem medlem
mar som hoppade av och en var vi tvungna att utesluta med 
stöd i stadgarna. Sedan var det bara jag, min mamma och 
en till mamma och hennes dotter kvar. Då sa stadsdelen att 
för att få ha kvar marken var vi tvungna att rekrytera nya 
medlemmar. Det gjorde vi och det var inte svårt. Nu är vi 
14 stycken.

Men gruppen stötte på fler svårigheter. Mullbärsträden 
dog av torka så man blev tvungen att överge silkesproduk
tionen och odla annat på marken. Efter att ha planterat 28 
fruktträd, varav bara ett överlevde och morötterna blev 
missbildade började de misstänka att något var fel med jor
den.  Konstigt nog hade ingen av alla rådgivare som varit på 
platsen reagerat på de kompakta schaktmassorna utan nä
ring och vattenhållande förmåga. Vad de fått var knappast 
matjord.

– Vi planterade nya äppelträd och då grävde vi först jät
testora hål som vi fyllde med kompost. De träden klarar sig 
bättre, berättar Mahlet. 

– Vi har fått kontakt med en lastbilsfirma som ska 
komma med ny matjord åt oss. Den kommer från ett skogs
område i utkanten av Addis där en exploatör ska bygga. Jag 
har besökt många områden som ska bebyggas och tagit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvinnoföreningen Habret Har Til, Östra Addis Abeba:

Visionen gav odling, höns och honung

Mahlet med sina 24 år är ordförande för kvinnoföreningen.  
Foto: Liv Edlund Helmfrid.

När äppelträden fick ordentligt med kompost klarade de sig bättre, men de 
behöver regelbunden bevattning och tillsyn under torrperioden.  
Foto: Liv Edlund Helmfrid.
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jordprover som vi fått analyserade, så den här gången blir 
det fin jord.

Mahlet själv skulle helst av allt vilja hålla på med medi
cinalväxter. Men även där har de haft otur. Av tio sorters 
plantor som de fick i samband med en utbildning har hälften 
dött. Men Mahlet tänker skaffa nya plantor och sköta dem 
bättre när den nya matjorden är på plats.

Några grönsaker, bland annat potatis, mangold, vitlök, 
chili och lök har givit goda skördar trots den dåliga jorden 
och det har aldrig varit något problem med avsättningen. 
Medlemmarna, som hjälps åt med skörd, sådd  och rens
ning, får ta med så mycket grönsaker hem som motsvarar 
den arbetsinsats de gjort. Resten säljs direkt till grannar, 
liksom honungen som i princip är såld innan den är slung
ad, vilket sker tre gånger per år. En medlem har också en 
liten affär där gruppens produkter säljs. Mahlet berättar att 
grannarna överlag är mycket positiva och uppskattar deras 
produkter som håller god kvalitet som är producerade utan 
konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. 

– Redan i början när vi kom hit och började städa platsen 
kom grannarna och hjälpte till. De trodde inte att vi kvinnor 
skulle klara så tungt arbete ensamma, berättar hon och ler.

Med stöd från ISD byggdes ett hönshus där man haft två 
omgångar med värphöns. Äggen har givit en viktig inkomst 
som gjort att man kunnat köpa bikupor, bygga en enkel 
möteslokal och kontor i korrugerad plåt, få en vattenanslut
ning och betala en vakt. Just nu står hönshuset tomt i vän
tan på nya höns. Gruppen ansökte om statliga mikrokre
diter för att kunna utvidga från 50 till 250 höns, men när 
krediten äntligen var beviljad var hönsen de hade beställt 
redan sålda. Det råder brist på livdjur för högavkastande 
värphöns i Etiopien och kötiden är lång för att få köpa. 
Gruppen saknade den inkomst som äggen gav och rådgi
varna från stadsdelens jordbruksavdelningen rådde grup
pen att skaffa får istället och även mjölkkor prövades. Men 
allt foder måste köpas och det blev ingen förtjänst så man 
slutade snart med dem.

– Det är väldig skillnad på de råd man får, säger Mahlet. 

Stadsdelens jordbruksavdelning säger att de ger utbildning, 
men det är ingen riktig utbildning. Vi får inte lära oss det vi 
behöver. En helt annan sak är det med ISD. Deras träningar 
går på djupet och om vi stöter på något problem går ISD till 
forskningen, de har kontakt med experter. De har hjälpt oss 
med bina och med hönsen och det har fungerat väldigt bra. 

Nu hoppas gruppen på de nya hönsen för att kunna åter
anställa två medlemmar som kan få inkomst av sitt arbete 
med att sköta om dem. Målet var ju att skapa försörjning 
men det har blivit fem år av mest ideellt arbete för medlem
marna.

– Mitt mål just nu är att bygga upp den här platsen, säger 
Mahlet. I framtiden kommer vi också att kunna tjäna peng
ar, men det tar tid att bygga upp. 

Mahlet sade upp sig som servitris på ett stort hotell i 
Addis och lämnade en trygg försörjning bakom sig för att 
kunna arbeta med att bygga upp föreningen. Hon berättar 
att familjen, bestående av mamma och fyra syskon, nu 
lever på ytterst knappa resurser eftersom storasysterns lön 
är den enda inkomsten i familjen efter att Mahlet slutade 
på hotellet.

– Det var ett svårt beslut att ta. Men jag är visionär, jag 
tror på det här. Jag har blivit väldigt uppmuntrad av Alex på 
ISD att tro på mig själv och det här ger mycket mer än att 
jobba som servitris. Vi arbetade 24 timmar och var lediga 
24 timmar. Jag kunde inte studera då. Jag vill vidareut
veckla mig. Just nu går Mahlet en kurs i mänskliga resurser 
och ledarskap som ISD betalar. Hon har siktet inställt på att 
bli så bra som möjligt på att leda kvinnogruppen framåt. 
Medlemmarna i gruppen kommer alla från fattiga förhål
landen, men deras utbildningsnivå skiljer sig åt, från anal
fabeter till universitetsutbildade är med. Det är naturligtvis 
en extra utmaning att skapa likvärdig deltaktighet i en så 
blandad grupp. 

– Erfarenheten har lärt mig att det inte alls är lätt att leda 
grupper.  Jag vill lära mig det för att bygga vidare det här 
projektet. 

Bild 1: Ur Arthemisia annua utvinns många viktiga mediciner, bland annat mot cancer och malaria. Foto: Liv Edlund Helmfrid 
Bild 2: Snart är det dags att skörda honung. Tre skördar per år får gruppen och honungen är i princip såld innan den är slungad. Foto: Liv Edlund Helmfrid
Bild 3: Abozench Mengsta tycker om att arbeta med grönsaker och har kommit till projektet för att hon saknar försörjning. Foto: Hillevi Helmfrid
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I västra delen av Addis Abeba (Bethel) driver föreningen 
Tsinat (som betyder stark/modig) en frukost och lunchres
taurang. Föreningen har nio medlemmar, samtliga kvinnor. 
Föreningen startade för att ge medlemmarna inkomster. 
Man började med att baka traditionellt högtidsbröd som 
levereras färskt till kunderna. Så småningom utvecklades 
både catering och restaurang. Inspirerade av ISD började 
kvinnorna i Tsinat även odla egna grönsaker till restau
rangen. Tre medlemmar i taget arbetar idag på ett rullande 
schema. Shiulaye Tamirat, föreningens ordförande, visar 
grönsaksodlingen framför restaurangen. 

– Det kom in boskap där på natten, pekar Shiulaye, se hur 
de förstört våra odlingar!

Småplantorna av sallat, mangold och purjolök är rejält 
skadade av betesdjuren medan morots och kålplantorna 
som står under solskydd flätade av gräs har klarat sig bättre. 
Nu är staketen lagade igen. Shiulaye berättar och visar en 

bild på den första skörden de fick 2007 som verkligen var 
imponerande.

– I år fick vi inte lika hög skörd och det var för att vi inte 
tillsatte någon kompost i fjol. Det märks verkligen skillnad, 
berättar hon och tillägger att i år har de lagt ut kompost.

Komposten tillverkas i en grop i marken som är 1,5 meter 
djup. Där hamnar allt trädgårdsavfall och spillvatten från 
köket tas också till vara och hälls där. Vattnar odlingar gör 
gruppen med vatten som hämtas ur en egen brunn som ISD 
hjälpt till att finansiera. På så vis har man möjlighet att odla 
även under torrperioden när grönsaker är dyra.

Genom att servera grönsakerna i restaurangen kan kvin
norna i gruppen få ut ett större mervärde ur sin odling. 
Kvinnorna i Tsinat  lagar mycket god mat. Vi serveras 
många olika grönsakssåser tillsammans med den traditio
nella surdegspannkakan (ingera) och restaurangen fylls 
snart av lunchgäster från närliggande arbetsplatser.

Kvinnogruppen Tsinat, Bethel, västra Addis Abeba:

Restaurang och catering med egenodlade grönsaker

Shiulaye visar bilden på första skörden 2007. Foto: Liv Edlund Helmfrid.
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Odlingsbädd med solskydd av halm för småplantorna.  
Foto: Liv Edlund Helmfrid
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floder som kommer från bergen i norr och som i sydöst alla 
rinner samman i Akakifloden. Grönsaksodling sker av tra
dition i hög utsträckning längs dessa floder och flodvattnet 
används för bevattning under torrperioden. Men floderna 
har blivit allt mer förorenade av hushålls och toalettavlopp, 
fast avfall, avlopp från biltvättar och bensinstationer, dag
vatten, samt avlopp från från industrin, som av tradition är 
placerad längs flodernas stränder. Miljöförvaltningen i 
Addis Abeba har gjort mätningar dels på flodvattnet, dels 
på grönsakerna, och konstaterat stor förekomst av E. coli 
bakterier och förhöjda värden av några tungmetaller, exem
pelvis zink, kvicksilver och kadmium i grönsakerna. 
Förorenat flodvatten används även för att skölja grönsa
kerna före försäljning (Gebre & Van Rooijen, 2009).

Urbaniseringen förändrar vattnets kretslopp, grundvat
tenståndet och flödet av ytvatten. Genom att allt större andel 
av stadens ytor nu är asfalterade kan mindre regnvatten 
infiltrera i stadens mark. Det leder till högre vattenstånd i 
floderna under regnperioden vilket gör att den flacka od
lingsmarken längs floderna översvämmas och blir obrukbar 
under en stor del av året. Grönsaksodlarna i dessa områden 
kan nu bara odla under torrperioden vilket innebär en ned
gång från tre skördar per år till en (Firke, 2012).

Att ha tillgång till vatten är avgörande för lönsamheten 
i grönsaksodlingen. Att först rena flodvattnet i en mineral
bädd är ett alternativ som förespråkas av miljöförvaltning
en som också byggt en demonstrationsanläggning. Det är 
dock ingen producent som hittills varit beredd att ta den 
kostnad som det innebär att bygga en sådan anläggning. 

Eftersom brukarna inte äger marken kan de inte vara säkra 
på att kunna räkna hem en så stor investering.

Att vattna med kranvatten är ett alternativ som några 
väljer, främst de grupper som är knutna till en organsation 
som kan ge bidrag till sådana investeringar. Det råder dock 
brist på kranvatten i den snabbt växande staden vilket leder 
till ransonering genom att man sänker trycket i ledning
arna under vissa tider på dygnet. Det är vanligt att det inte 
kommer något vatten i kranarna på dagtid utan bara nat
tetid. För att ha tillgång till vatten på dagtid tvingas hushål
len lagra vatten i egna vattentankar. Addis är en kuperad 
stad och de som bor högt har sämre tillgång till vatten än de 
som bor lågt. En av grupperna som får stöd från ISD får bara 
vatten i kranen en gång i veckan vilket gör att de givit upp 
grönsaksodling under torrperioden.

I ENDA:s arbete med att uppmuntra bakgårdsodling lär 
man ut hur använt hushållsvatten kan tas tillvara för bevatt
ning i den riktigt lilla skalan. Brukarna i projektet har alltid 
en balja under vattenkranen som fångar upp vattnet från 
handtvätt, disk, osv. För de riktigt fattiga ger detta förfa
rande möjligheter att odla lite grönsaker under torrperio
den, vilket annars vore otänkbart på grund kostnaden för 
kranvattnet.

Förorenad mark är ett känt problem för stadsjordbruk i 
Sverige och många andra industriländer. I Addis Abeba är 
detta problem inte uppmärksammat och kanske är det ännu 
inte något problem eftersom landet först nu håller på att 
industrialiseras. Många av stadsjordbruksprojekten bedrivs 
på före detta informella soptippar, områden där människor 
kastat skräp även om detta inte varit tillåtet. Till största del 
har detta skräp hittills bestått av plastpåsar som går att samla 
upp och organiskt material. Till följd av den snabbt ökande 
importen av konsumtionsvaror under de senaste åren kan 
denna bild på kort tid komma att ändras då sophanteringen 
är undermålig och organiserad sortering av elektronik, bat
terier, plast och miljöfarligt avfall är obefintlig.

Outnyttjade möjligheter
Till stadsjordbrukets fördelar framhålls ofta möjligheterna 
att bättre sluta kretsloppen av näringsämnen lokalt. I Addis 
Abeba sker detta i begränsad omfattning. Det mänskliga 
avfallet från toaletter och kök tas inte tillvara utan belastar 
fortfarande i hög utsträckning stadens vattendrag. 
Vattenklosetten är en statussymbol och sätts in i alla nybyg
gen. Urinseparering diskuteras inte ens. De ventilerade torr

 
Grönsakslandet fick ge vika när barnen blev vuxna nya hus behövde 
rymmas på familjens innergård, men det enkla stallet för två kor som 
producerar färsk mjölk till barn och barnbarn finns kvar. Foto: Liv Edlund 
Helmfrid

Forts. från sid. 13
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dass som under senare tid byggts i fattiga kvarter där män
niskor saknar privat toalett, är i många fall inte 
konstruerade för att kunna tömmas. I hushållen blandas 
organiskt avfall med övriga sopor, inklusive miljöfarligt 
avfall, och körs till deponi. Miljöförvaltningen bedriver en 
experimentverksamhet i ett bostadsområde med sortering 
på hushållsnivå där komposterbart avfall skiljs från övrigt 
avfall och komposteras vid en kommunal anläggning. 
Experimentet fungerar mycket bra, men har ännu inte ska
lats upp (Gebre, 2012).

För att stadsjordbruket skulle kunna fullgöra sin poten
tial att sluta kretsloppen av näringsämnen i någon större 
omfattning skulle ett radikalt systemskifte inom avlopps 
och avfallshantering behöva komma till stånd. I liten skala 
sker däremot återcirkulering redan idag i många fall på ett 
effektivt sätt av rent nödtvång. De stadsjordbrukare som 
själva har både husdjur och växtodling använder djurens 
gödsel i odlingarna och odlingsrester som foder,  medan de 
mer specialiserade grönsaks och prydnadsväxtodlarna ofta 
använder konstgödsel (Jemal, 2002). Kogödsel tas också i 
hög utsträckning tillvara och formas till platta kakor som 
används till bränsle, inte bara för eget bruk utan också till 
försäljning i staden. ENDA har startat ett projekt för kom

postering av grönsaksavfall vid stadens största grönsaks
marknad. Såväl ENDA som ISD lär ut kompostering som 
grundläggande teknik i sina odlarkurser, då dessa är helt 
inriktade på ekologisk odling.

Den sortens stadsjordbruk som myndigheterna nu före
språkar, med installade husdjur som försörjs med foder 
från landsbygden,  innebär ytterligare ett linjärt flöde av 
näringsämnen, såvida inte initiativ tas till samarbete med 
växtodlare för recirkulation av gödsel.

Social mobilisering och ekosystemrehabilitering
Stadsjordbruket kan spela stor roll för livsmedelsproduk
tionen, men handlar om mer än att bara producera mat. Att 
odla sin egen mat och att odla tillsammans med andra kan 
ha betydelse för självkänsla, entreprenörskapsutveckling 
och social mobilisering. Det sociala kapital som genereras 
när människor kommer samman kring stadsjordbruk har 
många fler positiva effekter än bara den mat som produce
ras. Människor får erfarenheter av att samarbeta, organi
sera sig och ta initiativ som kan tillämpas även på andra 
områden. Stadsjordbruk kan vara ett sätt att stärka svaga 
grupper – ”empowerment”. Detta perspektiv är tydligt hos 
de organisationer som arbetar med att främja stadsjordbruk 

Den flacka odlingsmarken längs floderna översvämmas under regnperioden och blir obrukbar under en stor del av året. Foto: Liv Edlund Helmfrid.
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i Addis, exempelvis ISD och ENDA.  
Att det inte bara är frågan om ren produktion blir tydligt i 
flera av ISD:s grupper där medlemmarna i flera fall drivs av 
ett starkt miljöengagemang. Ekosystemrehabilitering och 
viljan att bidra till ett grönare, vackrare, sundare, mer 
mångfaldigt och mer livsvänligt lokalsamhälle är för många 
en stark drivkraft. 

Det finns många goda exempel på projekt som kombine
rar (1) social och personlig utveckling med (2) ekosystem
rehabilitering och spridning av miljömedvetenhet samt (3) 
produktion och inkomst. Men denna sorts stadsjordbruk 
kommer inte av sig självt. Det behövs rådgivning och upp
muntran. Det finns också en del hinder, mer eller mindre 
strukturella, som behöver övervinnas. 

Hinder och svårigheter
Att odla mat i stadsmiljö är inte oproblematiskt. Förorenad 
mark, vatten och luft kan påverka livsmedelskvaliteten ne
gativt och odlarna kan inte alltid själva påverka dessa fak
torer. Stölder är vanliga. Kostnader för stängsel och vakt
ning dygnet runt blir tunga utgiftsposter för 
stads   jord brukarna. Men den riktigt stora frågan handlar 
om marken. Dessa strukturella hinder hänger samman med 
olika övergripande utvecklingsparadigm.

Två olika utvecklingsparadigm
Är det rimligt att ge plats för jordbruk i en stad? Ska inte 
jordbruket vara på landet? Lite förenklat kan man renodla 
två olika paradigm för stadsutveckling:

Enligt det ena synsättet bör städerna förtätas så mycket 
som möjligt så att den tekniska infrastrukturen kan utnyttjas 
maximalt effektivt. Om många människor och verksamheter 
finns på liten yta kan bland annat att energiåtgången för upp
värmning, persontransporter och service blir lägre per person 
jämfört med en mer spridd bebyggelse (Wiklund, 2011).

Enligt det andra synsättet är staden ett ekosystem, vars 
hälsa är beroende av en frisk grönstruktur som är viktig 
både för den biologiska mångfalden, mikroklimatet, luft
kvalitén och estetiska värden. Målet enligt detta synsätt är 
att i stadsutvecklingen hitta en balanserad avvägning mel
lan tät och gles bebyggelse. I staden behöver utrymme ska
pas för att bättre sluta kretsloppen av näringsämnen och 
även för att producera mat. Människor ses inte bara som 
lönearbetare och konsumenter utan invånarna kanske 
också vill (eller för sin överlevnad behöver) producera och 
”landskapa” i staden och för detta behöver det också finnas 
utrymme. I de fall staden är byggd på god åkermark, vilket 
inte är ovanligt, kan det också ur resurssynpunkt vara rim
ligt att en viss del av marken används för odling.  Detta gäl
ler såväl i Nord som i Syd (Jarlöv, 2008).

Det som är speciellt med ett land som Etiopien är att stora 
delar av befolkningen inte har tryggad tillgång till mat. 
Landets totala livsmedelsproduktion är för låg och antalet 
fattiga och livsmedelsotrygga i städerna ökar. Mot denna 
bakgrund kan stadsjordbruket motiveras med att även mark 
i staden behöver nyttjas för att landet ska kunna producera 
tillräcklig med livsmedel, vid sidan av alla andra argument 
för stadsjordbruk. Den stora utmaningen i ett land som 
Etiopien är hur man ska kunna öka livsmedelsproduktionen 
utan att ta mer mark i anspråk. Stadsjordbruk med inten
siva metoder där mycket produceras på liten yta kan spela 
en viktig roll i detta perspektiv.

Men stadsutvecklingen kan inte ses isolerat från utveck
lingen i landet som helhet. Parallellt med att underlätta 
stadsjordbruk behövs åtgärder som gör det möjligt för män
niskor att bo kvar på landsbygden och mindre städer. I 
Etiopien, liksom i många afrikanska länder, råder en stark 
obalans där endast huvudstaden kan ge ett rimligt utbud av 
kultur, utbildning, sjukvård och service. En sund regional  
och landsbygdsutveckling är viktig för att komma till rätta 

Kogödsel tas ocksa tillvara och formas till platta kakor som används till 
bränsle, inte bara for eget bruk utan också till försäljning i staden. Foto: 
Liv Edlund Helmfrid.
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med ”pushfaktorerna”  bakom den växande urbana fattig
domen, dvs. de faktorer som gör att människor känner sig 
tvingade att lämna landsbygden.

Dagens utveckling i etiopiska städer där fattiga förlorar 
tillgång till mark kan orsaka stora problem. Det finns många 

historiska exempel på att stadsjordbruk har ökat i svåra 
tider, då fattigas möjlighet till direktförsörjning genom od
ling visat sig vara livsavgörande. Denna möjlighet kan inte 
kompenseras genom att andra, mer välbeställda grupper 
ges möjlighet att producera livsmedel i staden. 

Djurhållning för småskalig kött- och mjölkproduktion är vanlig i mångmiljonstaden Addis Abeba. Hö köps från lantbrukare utanför staden. Foto: Liv Edlund 
Helmfrid.
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Organisationen ENDA Ethiopia arbetar med att uppmunt
ra till småskalig bakgårdsodling.

– Stadsjordbruk är ett socialt projekt, berättar Azeb 
Girmai vid ENDA, som bland annat hjälper HIVsmittade 
kvinnor att komma igång med grönsaksodling. En av dessa 
kvinnor är Negisti Zeleke som redan tidigare odlade pryd
nadsväxter, men som nu genom projektet fått fem höns och 
börjat odla grönsaker, både för egen konsumtion och försälj
ning. Vattnet är den begränsande faktorn under torrperio
den men ENDA lär ut hur man kan ta tillvara spillvatten 

från hushållet och vattna med det. De lär också ut kompos
tering och hur man kan odla på mycket små ytor, i krukor 
och återvunna behållare.
– Jag är så glad för mina odlingar. Jag pratar med hönsen 
och med grönsakerna. Jag brukar säga åt dem att jag snart 
kommer tillbaka, ler Negisti. Hennes försörjning tidigare 
var att sy och brodera mönster på traditionella klänningar 
men 50 år fyllda har synen försämrats och hon orkar inte sy 
lika mycket som förr. 

– Att odla är något helt annat, jag blir lugn i sinnet. Att 

ENDA Ethiopia, Addis Abeba:

Bakgårdsodling för gemenskap och försörjning

Mangold. Foto: Liv Edlund Helmfrid.
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sy är tröttsamt för ögonen och ofta under tidspress. Nu slip
per jag stressen, berättar Negisti som också tack vare pro
jektet är medlem i en sparcirkel tillsammans med 23 andra 
kvinnor som också fått höns genom projektet. Sparbetinget 
är inkomsten från två ägg per månad. Sakta men säkert 
bygger kvinnorna tillsammans upp ett gemensamt kapital 
som medlemmarna vid behov kan låna från. Samtidigt 
odlar kvinnorna gemenskap och solidaritet i gruppen och 
bryter den ensamhet som ofta blir följden av HIV
diagnosen. Visionen är att som grupp få tillgång till en stör
re bit mark där de kan odla tillsammans.

Grönsaksodlingen ger inte bara en välkommen extrain
komst. Det har också visat sig ha positiva effekter på hälsan. 

– Forskning som bedrivs inom projektet visar att de 
medi cinska värdena förbättrats för de HIVpositiva som 
börjat odla och äta grönsaker! Berättar Azeb Girmai.

Adanesch Motbainor och hennes femtonåriga dotter till
hör ett av dessa mycket sårbara hushåll som överlever tack 
vare grönsaksodling. Åtta kvadratmeters grönsaksodling 
och fem höns räcker både för egen konsumtion och för för
säljning. Den mark de använder är det innersta hörnet på 
släktens mark, bakgårdens bakgård så att säga. Placeringen 

är ett uttryck för att släkten inte vill komma i kontakt med 
HIVsmittade Adanesch. Hönsen har hon placerade hos en 
kvinna som är medlem i samma spargrupp, eftersom släk
tingarna inte skulle tillåta henne att ha dem på gården. 

Adanesch visar upp sin mycket välskötta odling. Även 
här återvinns hushållets vatten i baljor för bevattning och i 
en liten grop finns komposten som Adanesch berättar blir 
klar på 21 dagar. Att det går att överleva på en så liten odling 
är smått av ett under, men ändå är den psykosociala res
ningen som stadsjorbruket kan ge kanske det viktigaste, 
förklarar Azeb Girmai från ENDA som är med och tolkar 
vid besöket. Att kunna producera sin egen mat ger tillbaka 
självkänslan och det är inte minst viktigt för de HIV
smittade som inte bara lider under sjuk och fattigdomen 
utan också under samhällets stigmatisering. Vid sidan av 
stadsjordbruket har Adanesch tillfälliga inkomster som till 
exempel att tvätta kläder åt andra, men inga regelbundna 
inkomster. Ändå arbetar Adanesch ideellt med att hjälpa 
andra HIVsmittade, t ex att uppmuntra människor att låta 
testa sig och att ta bromsmedicin. Ibland möter hon sjuka 
som är så dåliga att de och deras barn svälter. Då delar hon 
med sig av det hon har från sina åtta kvadratmeter!

Negisti blir lugn i sinnet av att odla grönsaker. Krukodling i gamla burkar, hinkar och bunkar… 
för att odla grönsaker behövs inte ens tillgång 
till ett trädgårdsland.

Ägg ger bra näring och kan också innebära kon-
tantinkomster.

Mangold hos Adanesch. Foton: ENDA.Adanesch med dotter. Spillvattnet från disk och tvätt tas tillvara och 
används som bevattning i odlingarna.
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I samband med revolutionen 1974 förstatligades all mark i 
Etiopien. Som del av kampanjen ”jorden åt den som plöjer” 
gav staten fattiga bakgårdsodlare möjlighet att utvidga sin 
grönsaksproduktion genom att gå med i ett av de många 
kooperativ som bildades. Ett av dessa kooperativ ligger i 
Gofa i den södra delen av Addis Abeba. 

– Marken tillhörde tidigare en grekisk privatperson som 
lämnade landet i samband med revolutionen, berättar 
Dender Firke, som vuxit upp och levt och verkat hela sitt liv 
på den här platsen. 

Kooperativet har idag 241 medlemmar och försörjer lika 
många familjer. Medlemskapet går i arv från föräldrar till 
barn. Nyligen var man tvungen att lämna ifrån sig en del av 
marken till ett väg och brobygge men Dender känner ingen 
oro för att de ska bli av med resten av marken eftersom den 
är markerad som grönområde. Det är annars en oro som 
flera av de andra kooperativen som ligger i mer strategiska 
områden för stadens expansion, känner av.

Kooperativets medlemmar bor på den högre belägna 
slänten längs med floden. Odlingarna ligger på den flacka 
flodbanken och ser ut som ett enda kilometerlångt grönt 
hav av samodlad grönkål, mangold och sallad. 

– Vi odlar bara bladgrönsaker, berättar Dender Firke. 
Det ger bäst inkomst. Under hela torkperioden kan vi bara 
skörda, medan plantorna står kvar och bara producerar nytt 
hela tiden. Morötter och annat olönsamt kan andra få odla, 
ler han.

Trots avsaknaden av växtföljd menar han att det inte 
förekommer några problem med växtföljdssjukdomar. Han 
berättar också att de inte använder kemiska bekämpnings
medel.

Under sitt 60 åriga liv har Dender sett mycket förändras. 
– Förr kunde vi ta tre skördar per år, men nu kan vi bara 

ta en, på grund av de kraftiga översvämningarna som blir 
under regnperioden. Han förklarar att översvämningarna 
beror på den ökade andelen hårdgjorda ytor i staden. Tack 
vare bevattning med flodvatten går det att odla under torr
perioden, då grönsakspriserna är som högst. Produktionen 
ger en bra och stabil inkomst. Man har till och med råd att 
anställa personal för det tunga arbetet med jordbearbetning 
för hand. Bevattning sker genom att man leder in flodvatt
net i grävda rännor mellan bäddarna och näringsämnen 
finns det gott om i flodvattnet. Det grönskar verkligen fro
digt.

Dender är på förekommen anledning orolig för att an
vändningen av det förorenade flodvattnet i odlingen ska 
kritiseras. På senare tid har problemet uppmärksammats av 
miljökontoret och istället för att myndigheterna vidtar åt
gärder för att minska föroreningen av flodvattnet har od
larna känt att både konsumenter och myndigheter skuld
belägger dem. 

En stötesten för kooperativet är avsättningen. Det är 
långt till  den stora grönsaksmarknaden mellan Merkato 
och Piassa i  den nordvästra delen av staden och kooperati
vet har inga egna transportmöjligheter. En del av förtjänsten 
hamnar därför i fickorna på uppköpare vilket bekymrar 
Dender. Idealiskt vore att ha en egen butik i anslutning till 
odlingarna, men mark som duger att bygga på saknas. 
Liknande problem finns vid andra kooperativ. 

Grönsakskollektivet Furie Sarise, Gofa, Addis Abeba:

Bladgrönsaker på flodbanken försörjer 241 familjer

Jag är 60 år men fortfarande stark, tack vare att jag äter grönsakerna,  
berättar Dender Firke som levt och verkat här i hela sitt liv.  
Foto: Liv Edlund Helmfrid.
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Den inhemska sortens grönkål och vanlig mangold dominerar med 
inslag av sallad när grönsakskooperativet väljer att enbart odla de 
grönsaker som ger störst nettoinkomster. Foto: Liv Edlund Helmfrid.
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Insatser för att öka livsmedelstryggheten bör vara högt pri
oriterade i områden där undernäring förekommer. 
Livsmedelstrygghet är dock ett komplext begrepp. Det 
handlar till viss del om produktion och distribution för att 
få fram tillräckliga mängder mat, och att ha en infrastruk
tur så att maten kan nå fram till dem som behöver den. Men 
lika avgörande är köpkraften så att de som inte själva pro
ducerar mat har råd att köpa den. En tredje aspekt på livs
medelstrygghet handlar om matens sort och kvalitet, att 
den kulturellt och ur hälsosynpunkt motsvarar behoven. 
Den fjärde aspekten handlar om sårbarhet och den långsik
tiga hållbarheten i livsmedelskedjan (Lemma, 2012).

Frågan om livsmedelstrygghet är inte bara relevant i fat
tiga länder. Allt fler inser även iländernas sårbarhet. I en 
värld med stigande energipriser kan det i framtiden bli svårt 
att upprätthålla iländernas nuvarande insatsmedels och 
transportintensiva livsmedelssystem. När oljeleveranserna 
till Kuba upphörde i samband med Sovjets sönderfall var 
det livsmedelssektorn tillsammans med transportsektorn 
som drabbades hårdast. Akut matbrist inträffade. Något 
liknande skulle kunna drabba många länder i världen om 
energipriserna plötsligt skjuter i höjden till följd av en till
tagande oljeknapphet i kombination av att oljeländerna väl
jer att använda en större andel av den kvarvarande oljan 
inom landet.

Mot den här bakgrunden förespråkar allt fler en återlo
kalisering av livsmedelskedjorna. Det finns också en väx
ande medvetenhet om att det inte bara handlar om en rent 
rumslig återlokalisering utan också om ett återtagande av 
inflytande över hur livsmedlen produceras. I länder där 
storskaligheten drivits extra långt och nackdelarna blivit 
uppenbara (exempelvis USA) finns också flest initiativ till 
en alternativ trend i form av närproducerat, kvalitets och 
miljöhänsyn samt nya kreativa lokala samarbetsformer för 
att skapa mer hållbara livsmedelskedjor (exempelvis 
Community Supported Agriculture). Stadsjordbruk är ett 
naturligt inslag bland strategier för att utveckla en mer på
litlig, resurssnål och multifunktionell livsmedelsproduk

tion. Multifunktionell på det viset att mat kan produceras i 
staden samtidigt som andra värden skapas, exempelvis grö
nare stadsmiljö, social samvaro och att viktig överlevnads
kunskap kan föras vidare till nästa generation. Att börja lära 
sig att producera sin egen mat är ett konkret steg som inte 
är för svårt att ta och som känns meningsfullt, spännande 
och utvecklande för många människor som vill bidra till 
omställning till ett hållbart samhälle.

Det finns både likheter och skillnader när det gäller 
stadsjordbrukets förutsättningar och drivkrafter i Nord och 
i Syd. På många platser i  Syd är stadsjordbruk en obruten 
tradition. I Addis Abebas fall har staden fram till nyligen 
sett ut som en stor utbredd by där det funnits tillgång till 
mark för stadsjordbruk och behovet av mat och inkomst har 
alltid tvingat många att producera för egen konsumtion och 
försäljning. Nu är situationen i stark förändring. Hyreshus 
blir en allt vanligare boendeform, vilket bryter traditionen 
av den marknära livsstilen och stadens tillväxt i alla rikt
ningar, inklusive förtätning, gör att allt mindre mark finns 
att tillgå för dem som vill bedriva stadsjordbruk. Behovet 
finns dock kvar, såväl av mat som av inkomster. När boendet 
staplas på höjden borde det teoretiskt vara möjligt att fri
göra ytor i staden för odlingslotter i anslutning till de ny
byggda höghusen. Men detta sker inte i Addis Abeba.

I Nord är städerna starkt stadsplanerade och i Sveriges 
fall har stadsjordbruket historiskt beretts mark i form av 
koloniområden och villaträdgårdar. Möjligheterna att be
driva husdjursuppfödning i staden har dock starkt begrän
sats med hälsovårdslagstiftning. Tillgång till kol, olja, gas 
och el har gjort behovet av stadsskogar för ved/energi obe
fintligt sedan lång tid tillbaka. Mot bakgrund av detta väck
er det naturligtvis stort medialt intresse när lägenhetsbor i 
Göteborg hägnar in en gräsmatta och låter grisar markbe
reda för att därefter odla grönsaker i grupp. Kontrasten mot 
vad som hittills varit vedertaget är så stor att stadsjordbruk 
nu framstår som något trendigt och vågat. Framsynta städer 
i rika länder bereder stadsjordbrukarna plats, åtminstone 
så länge det handlar om mindre områden. Någon motsva

3. Nyckelfrågor för stadsjordbrukets utveckling 
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rande trend finns knappast kring stadsjordbruket i utveck
lingsländerna där modernitet snarare förknippas med en 
rörelse bort från jorden. Denna inställning utgör ett viktigt 
hinder för stadsjordbrukets utveckling där.

Trots olikheter finns det många likheter mellan stads
jordbruket i Syd och i Nord. Även om direkt överlevnad är 
en stark drivkraft för stadsjordbruket i Addis Abeba på ett 
sätt som inte går att jämföra med situationen i Sverige, åter
finns de flesta av drivkrafterna för stadsjordbruk i Nord även 
hos brukare i Syd. Precis som i Göteborg bildas även i Addis 
Abeba grupper med sociala visioner kring stadsjordbruk. 
Mycket möda läggs på att utveckla former för fruktbart 
samarbete där inkomster och social gemenskap kan gå hand 
i hand. Att arbeta i grupp är lika utmanande, svårbemästrat 
– och givande – där som här. Teman kring att som ”gräsrot” 
återta resurserna och öka kontrollen över sitt eget liv, ge 
svaga grupper en chans samt att bygga förebilder för lokal 
utveckling, förekommer i båda länderna. I Addis Abeba 
drivs många stadsjordbrukare, precis som kollegorna i 
svenska städer av en vision om en grönare stad. Man är inte 
bara inriktad på att producera mat utan vill också bidra med 
förbättrad miljö och använder stadsjordbruket som ett verk
tyg för lära sig mer om ekologi och för att sprida ett ekolo
giskt medvetande till övriga invånare i staden.

Det är lätt att se många poänger med stadsjordbruk. Men 
det förekommer också frågetecken och ifrågasättanden.  

Förespråkarna för stadsjordbruk brukar framhålla följande:
•	 färskare mat 
•	 möjlighet att recirkulera näringsämnen genom 

kompost och avloppsvatten
•	 minskade transporter
•	 grönare städer med ökad biologisk mångfald och 

förbättrat mikroklimat
•	 anpassade odlingssystem med hög produktion på 

liten yta
•	 överlevnadsstrategi för sårbara hushåll 
•	 arbetstillfällen i små och medelstora företag 
•	 möjlighet att vara delaktig i matproduktion 
•	 möjlighet att själv producera sådant som inte finns 

i affärerna
•	 närmare kontakt mellan producent och konsument
•	 ett sätt att främja social gemenskap och ”empower

ment”  i bostadsområden
•	 motion, rekreation och ”nyttigt nöje”

Följande skäl brukar framföras mot stadsjordbruk:
•	 risk för dålig livsmedelskvalitet på grund av förore

nad mark, vatten och luft
•	 risk för sanitära problem med husdjursuppfödning 

i städer 
•	 stadsmark bör användas till mer vinstgivande än

damål 

Grisar som bökar upp gräsmattor mellan hyreshus för att bereda plats åt grönsaksodling väcker naturligtvis uppmärksamhet. Besökare uppmanas att inte 
mata grisarna utan istället lämna sina matrester i en särskild behållare. Silverkällan, Göteborg. Foto: Liv Edlund Helmfrid
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•	 en gles stadsstruktur (som ger plats för odling) krä
ver mer energi för transporter och annan infra
struktur än en tät

Ovanstående punkter kan användas som en checklista för 
hur stadsplaneringen generellt och initiativtagare i ett en
skilt fall, kan underlätta så att nackdelarna undviks medan 
fördelarna förstärks. 

Det är viktigt att påpeka att stadsjordbruk på intet sätt 
ersätter vanligt jordbruk utan är ett komplement till jord
bruk på landet. Vad är det då som bör produceras i staden 
och vad bör produceras på landet?

En princip kan vara att det som ger högt värde på liten 
yta bör produceras i staden, en annan att det som konsume
ras färskt bör produceras nära konsumenterna. Att nyttja 
stadens oanvända ytor så som tak och fasader för livsmed
elsproduktion är ett intressant och innovativt sätt att förena 
strävan efter täta städer med livsmedelsproduktion nära 
konsumenterna. En snabb utveckling på detta område sker 
idag i många iländer (exempelvis ”rooftop gardening” och 
”vertical gardening”). 

I Addis Abeba produceras ägg, mjölk, kött och färska 
bladgrönsaker i staden och dess nära omgivning i en helt 
annan omfattning än i Sverige. Avståndet till konsumenten 
blir kort och därmed kan en högkvalitativ produkt nå kon
sumenten trots avsaknad av kylmöjligheter. Ur ett svenskt 
perspektiv kan detta vara förvånande. Animalieproduktion 
är normalt sett en arealkrävande verksamhet och bör därför 
inte passa i staden. I Etiopien löser man det så att fodret till 
stor del produceras på landsbygden. Man har på så sätt bytt 
en transport av känslig mjölk mot en transport av hö och 
spannmål, som ju går bra att transportera och lagra utan 
kylförvaring. En utmaning blir att återcirkulera växtnä
ringen till åkern.

Bladgrönsaker ger förhållandevis högt värde per ytenhet 
och konsumeras i allmänhet färska. Mycket talar för att 
bladgrönsaker kan maximera stadsjordbrukets fördelar. 
Men den tilltagande föroreningen av mark och vatten i 
stadsmiljön sätter frågetecken just för bladgrönsaker som 
ju är mästare på att suga upp tungmetaller och andra gifter. 
Denna problematik finns såväl i Nord som i Syd. I Addis 
Abeba tillkommer frågetecken kring sallad och andra grön
saker som äts råa när flodvatten med höga halter av E. coli 
bakterier används för bevattning.

En tanke som allt oftare framförs av stadsjordbrukande 

grupper i Sverige är att städernas förorenade mark är ett 
faktum som vi behöver förhålla oss till i ett framtidsper
spektiv. Odlingsgrupper i Malmö och Göteborg har inlett 
ett forsknings och utvecklingsarbete för att utveckla me
toder för att rena förorenad mark med biologiska metoder. 
Indirekt kan intresset för stadsjordbruk i bästa fall öka med
vetenheten om vilka värden som står på spel när mark och 
vatten förorenas och i förlängningen bidra till ökad aktsam
het. Det är orimligt att, vilket ofta sker i Addis Abeba, lasta 
grönsaksodlarna för att stadens floder är förorenade. 
Odlingen har lång tradition sedan den tid då flodvattnet var 
tjänligt. Ansvaret för kvalitén på flodvattnet bör ligga på 
myndigheterna, inte på odlarna. 

En tankevända kan vara att förorenad mark och vatten 
inte bör vara skäl mot stadsjordbruk. Istället bör stadsjord
bruk vara ett skäl till att återställa och skydda mark, luft och 
vatten från föroreningar. Stadsjordbruk har potential att 
öka förståelsen för vårt beroende av elementen och kan 
fostra en ekologisk medvetenhet i både känsla och tanke. 
Med denna ingång har stadsjordbruk potential att bli en 
stark omställningsrörelse såväl i Nord som i Syd. 

Om stadsjordbruket i industriländer i framtiden kom
mer att ge ett viktigt bidrag till produktionen av livsmedel 
beror bland mycket annat på hur prisrelationen mellan ar
bete och energi kommer att utvecklas under de närmaste 
decennierna. I Syd handlar ödesfrågan främst om fattiga 
människors tillgång till mark och vatten, en mänsklig rät
tighet som framstår som allt mer hotad. 

Diana Lee Smith, forskare och grundare av det fristå
ende forskningsinstitutet Mazingira i Nairobi, Kenya, sam
manfattar 30 års forskning kring sambandet mellan stads
jordbruk och livsmedelstrygghet i Afrika så här: 

”Att tillåta stadsjordbruk är förutsättning för rätten till 
mat. Rätten till mat innebär som ett minimum att myndig
heter inte får hindra människor från att producera mat för 
överlevnad. Det innebär även att de är skyldiga att skydda 
medborgarna från andra som försöker hindra dem. Detta 
är ett minimiansvar som alla regeringar och myndigheter 
har till följd av deklarationen för mänskliga rättigheter. 
Därutöver kan myndigheter gå längre för att uppfylla med
borgarnas rätt till mat genom att säkerställa att marginella 
grupper har tillgång till produktionsmedel, främst land, 
samt genom att erbjuda rådgivning så att maten produceras 
på ett hälsosamt sätt”  (LeeSmith, 2010).
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Mellan hyreshus i stadsdelen Högsbo i sydvästra Göteborg 
har en gräsmatta förvandlats till odlingsområde. Ett sam
arbete mellan allmännyttan Familjebostäder, Högsbo för
samling, Park och naturförvaltningen vid Göteborgs stad, 
stadsdelsförvaltningen i Högsbo och konsultbolaget 
Stadsjord, har gjort det hela möjligt. Idag drivs verksamhe
ten av en fristående odlarförening i samverkan med svens
ka kyrkan, Familjebostäder och Göteborgs Stad. 

– Första året fick vi via Stadsjord låna grisar för att böka 
upp marken, berättar Lena Bergström, ordförande i fören
ingen Grön Kultur Högsbo. Medlemmarna Kenneth, Jonna, 
Klara, Edit, Karl, Johanna och Per ansluter sig med matlådor 
och fikakorgar till bordet där vi sitter med utsikt över de 55 
odlingslotterna, den prydliga redskapsboden och hönshu
set, i mitten av området.

– Vi var rädda att få klagomål från närboende. Men det 

fick vi inte. Folk strömmade hit och sa –Vad trevligt med 
grisar, så fina de är! Grisarna blev ett utflyktsmål både för 
vuxna och barn i området.

– Höjdpunkten kom när det var en som skulle sälja sin 
lägenhet och skrev ”med utsikt över grisarna” i annonsen. 
Då kändes det jättebra, att det vi gjorde var helt rätt. 

Föreningen har 140 medlemmar men bara 55 odlingslot
ter. Det innebär en kö på flera år för att få börja odla. 

– Intresset är enormt, berättar Lena Bergström. Odlingen 
har blivit som en magnet. Folk vill bo i området.

– Jag hade kolonilott förut men har slutat med det trots 
att jag hade större lott där. Det här är mycket roligare med 
mer gemenskap och nya idéer, berättar Gördis Samuelsson 
medan hon sätter två rader potatis på sin lott. I koloniom
råden är folk mest intresserade av blommor och att sitta och 
grilla. Här uppe kopplar vi odling till omställning och ”Peak 

Grön Kultur, Högsbo, Göteborg:

Grisar och Orusthöns trivs mellan flerfamiljshusen

En flock Orusthöns som väntar på att bli godkända som genbankshöns. Foto: Hillevi Helmfrid
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Oil”. Vi är del av en rörelse, vi skapar något nytt. För att få 
mer odlingsyta är Gördis dessutom med i Tillsammans
odlingen i Mölndal (se sid 32).

Föreningen verkar välorganiserad med en rad arbets
grupper t.ex hönsgrupp, kompostgrupp, gräsklippnings
grupp, sarggrupp, bodgrupp och redskapsgrupp. Att orga
nisera väl verkar för flera av medlemmarna vara lika 
engagerande som att odla väl. Att samarbeta bra är ju också 
en viktig del av omställningen till hållbarhet.

Edit och Karl visar hönshuset som är välbyggt och vack
ert för den lilla flocken Orusthöns som hålls här. Man vän
tar på att flocken ska bli godkänd som genbank i det projekt 
som verkar för bevarandet av denna gamla lantrassort. 
Hönshuset har blivit ett vanligt utflyktsmål för närbelägna 
förskolor och skolor. Ett krav från kommunen med att låna 
ut marken är att den inte får inhägnas. Området måste vara 
öppet för besökare och det tycker medlemmarna bara är 
trevligt. Någon enstaka gång har det hänt att grönsaker har 
blivit förstörda, men det hör till de sällsynta undantagen. 

Karl Johansson hade en vision att odla grönsaker till 
försäljning när han gick med i föreningen men det har inte 

blivit så mycket av det.
– Lotterna är för små, konstaterar han, men berättar se

nare att han haft ett överskott av jordärtskockor i våras. Då 
kontaktade han både affärer och restauranger, men de vill 
inte köpa av en privatperson. För Karl har det varit en läro
process om hur ett överreglerat samhälle skapar hinder för 
enkla och sunda lösningar och han har valt att blogga om 
sina jordärtskockor på föreningens hemsida.

Bloggar gör förresten fler av medlemmarna i Grön 
Kultur. En har en egen blogg under namnet ”Högsbo
odlaren”. Förutom att odla sin egen mat vill många medlem
mar på detta sätt också påverka samhället. 

Det starka stödet från olika organisationer har varit väl
kommet i startskedet, exempelvis har Familjebostäder stöt
tat genom att köpa in en hög med en maskkompost och en 
hög med flis till gångarna. Men ordförande Lena Bergströms 
vision är att föreningen i förlängningen blir oberoende av 
bidrag utifrån, kanske helt självförsörjande. Hon hoppas 
till exempel att  behovet av att köpa jord försvinner när den 
egna komposteringen kommer igång ordentligt. 

Per Högberg och Johanna Gustavsson vill få plats med mycket på liten yta.
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Just invid spårvagnshållplatsen Komettorget i Bergsjön i 
nordöstra Göteborg ligger ett område med intensiv grön
saksodling. De 16 odlingslotterna inramas av staket med vit 
eller blå plast. Varje lott är 180 kvm2 stor och odlingen sker 
i långa inramade 120 cm breda djupbäddar. Vänliga grannar 
visar hjälpsamt vägen till Abu Bakier Alipour, en av de 16 
odlarna i området. Att jag anländer nästan en timme efter 
avtalad tid tar Abu med ro.

– Varje dag kommer jag med spårvagnen från jobbet 
klockan fem och går direkt hit och är här tills det är dags att 
gå hem och sova, berättar Abu Bakier. Här har jag något 
meningsfullt att göra, här är grönt och friskt och jag blir glad 
av att vara här. Här kan jag sitta och njuta och spela bräde 
med en kompis.

En av Abu Bakiers kompisar är på plats och intygar att 
han trivs på Abus odlingslott. Hjälpa till med odlingarna 
kan han inte, för han förstår sig inte på odling, påstår han. 

– Jag brukar hjälpa till med att äta gurkor och spela bräde, 
berättar han med glimten i ögat.

Produktionen i området är i full gång trots att det bara är 
mitten av maj. I en bädd står övervintrad mangold som dri
vits under en plasttunnel sedan april. Abu Bakier har redan 
skördat mycket mangold och snart ska den få lämna plats åt 
andra grödor. Nu är tunneln flyttad för att skydda de små 
basilikaplantorna.  Abu Bakier passar på att rycka några 
små ogräs när han lättar på plasten för att visa basilikan.

– Jag har ingen särskild kompost utan lägger tillbaka 
ogräset till jorden, det är ett viktigt näringstillskott berättar 
han. 

Odlingen är välskött, alla grödor är kunnigt och om
sorgsfullt omhändertagna i de intensiva bäddarna. Abu 
Bakier odlar i fösta hand snabba kulturer som kan ge flera 
skördar per år och därmed mycket skörd på liten yta. 
Persilja, koriander, sallat, rädisor, mangold, mynta, gurka, 
vitlök, smörgåskrasse, lök, basilika och timjan prunkar i 
odlingsbäddarna och enkla hembyggda plasttunnlar an
vänds för att få allt att växa snabbare. Det han har valt att 
odla är sådant som används mycket i det kurdiska köket. 
Abu Bakier kommer från irakiska delen av Kurdistan.

– Vi äter morötter och andra grönsaker också, men det 
tar så mycket plats att odla och är billigt att köpa i affären, 
förklarar Abu.

Abu förklarar att det är mycket arbete att sköta om od
lingen men att han mycket hellre är här efter jobbet än sitter 
hemma i lägenheten och tittar på TV. Odlingen är Abus 
passion, men ett vanligt svenskt kolonilottsområde lockar 
inte. 

– Där har de bara buskar och sittplatser. Det här ger grön
saker –  vi producerar något, säger Abu och menar att man 
i hans kultur äter mer grönsaker än det svenska folket gör.

Visst blir det ett överskott ibland, mer än familjen klarar 
av att äta, även om nedfrysning för vintersäsongen räknas 
in. Men Abu brukar inte sälja grönsaker. 

– Jag ger bort till mina vänner när de kommer förbi, be
rättar Abu.

De 16 odlarna känner alla varandra och hjälps åt när det 

Odlingslotter, Komettorget, Bergsjön, Göteborg:

Samarbete och gemenskap i grön oas

Abu Bakier odlar i hemmabyggda plasttunnlar där känsliga växter trivs 
fint, här småplantor av basilika.  Foto: Hillevi Helmfrid
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behövs, enkelt och otvunget, utan stadgar och regelverk.
– Nej vi är ingen förening – vi är fria, ler Abu Bakier som 

svar på frågan. 
– En gång om året köper vi kogödsel av en bonde utanför 

stan. En av oss tar beställningen och de andra talar om hur 
mycket de vill ha. Bonden kör hit gödseln med traktor och 
vagn och vi hjälps åt med att lasta av. Jag brukar köpa gödsel 
för 1000 kronor per år. Samma sak med vattenräkningen. 
Den kommer en gång om året och brukar kosta omkring 
500 kronor per lott. En person tar på sig att betala räkning
en till kommunen och vi andra ger honom pengar i förskott. 
Det är enkelt. Det behövs ingen förening.

– Förut var jorden inte bra, berättar Abu som varje år 
tillför stora mängder kogödsel och ser jordens kvalitet i 
odlingslådorna förbättras från år till år. 

– Kogödsel är det bästa för plantorna.

Tidigare var platsen där Komettorgets odlingar ligger en 
knölig och grusig oanvänd plats mellan spårvagnen och 
bostadsområdet. Invånarna har på eget initiativ och med 
många timmars hårt arbete. Under mer än ett decennium 
har de omvandlat den till en levande plats som är produktiv 
och där människor möts och pratar med varandra.

Men det är inte säkert att Komettorgets odlingar får fin
nas kvar. En exploatör har visat intresse för platsen och det 
är ovisst vem som vinner kampen om marken. Hur tungt 
väger Abu Bakiers och hans grannars strävan att under mer 
än ett decennium bygga upp mullhalt och jordstruktur? 
Vilken betydelse kommer att tillmätas den sociala mötes
plats som odlarna skapat i det offentliga rummet, som ger 
både trivsel och säkerhet för de boende i förorten?

– De har sagt på kommunen att vi inte behöver oroa oss, 
säger Abu Bakier.

Invånarna har på eget initiativ och med många timmars hårt arbete under mer än ett decennium omvandlat en knölig och grusig oanvänd plats mellan 
spårvagnen och bostadsområdet till en plats som är produktiv och där människor möts och pratar med varandra. Foto: Hillevi Helmfrid
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Tillsammansodlingen föddes ur Omställning Göteborg 
men är nu en egen förening, eller rättare sagt två fören
ingar, en ideell och en ekonomisk. De 40 medlemmarna 
odlar  tillsammans knappt två hektar utanför Mölndal 
söder om Göteborg. Kooperativets vision är att bidra till att 
öka självförsörjningen, minska oljeberoendet och hitta håll
bara sätt att leva. 

Det är lätt att ta sig till Tillsammansodlingen. Bussen 
stannar precis vid odlingarna. Flera medlemmar väljer ändå 
att cykla den dryga milen ut från stan.

– Jag har möjlighet att odla närmare där jag bor, berättar 
Robert Kalmár som dessutom håller på med odling på ar
betstid på ett läkepedagogiskt hem, men här är så bra jord. 
Det är så tacksamt att odla här, jag har aldrig varit med om 
maken till jord, säger han entusiastiskt.

I dalgången har det tidigare legat hundratals handels
trädgårdar och småjordbruk på rad. Nu ligger det mesta 
obrukat. När Omställning Göteborg såg sig om efter od

lingsmark fanns bara en av de gamla brukarna kvar i om
rådet och han hade blivit gammal och sökte någon som ville 
ta över jorden. Som duktig ekologisk odlare hade den tidi
gare ägaren under lång tid förvaltat jorden väl, så det var lätt 
att starta odlingen.

– Första året odlade vi bara för avsalu för att få pengar till 
att köpa ut redskap och byggnader från den gamla ägaren. 
Marken arrenderar vi av kommunen, liksom han har gjort 
i alla tider. Men vi har bara kontrakt på ett år i taget för om
rådet ligger i detaljplanen för industriexploatering, berättar 
Robert som hoppas att Mölndals kommun ska få upp ögo
nen för den värdefulla odlingsmarken och ändra sina pla
ner.

Rader av uppvuxna hallonhäckar och vinbärsbuskar 
kunde skördas redan från första året och grönsaker blev det 
också i överflöd. Nu startar odlingen för den tredje säsong
en. Lola Möller är ny medlem sedan i höstas.

– När jag kom ny i höstas var det bara att skörda. Jag 

Odlingskooperativet Tillsammans, Mölndal, Göteborg:

Skörda, umgås och jobba för en hållbar framtid

Rader av uppvuxna bärbuskar kunde skördas  
direkt första året. Foton: Liv Edlund Helmfrid

En kryddgård växer fram . Odlingsgruppen prioriterar uppgifter så att 
medlemmarna vet vad som behöver göras.
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tyckte det var härligt att vara odlare. Det var bara att skörda, 
äta och umgås. Nu märker jag att det är en massa jobb också, 
säger hon och skrattar. 

För Lola är den sociala gemenskapen det viktiga med 
Tillsammansodlingen. Robert och Christian Gustavsson 
instämmer. I stadgarna finns det en rekommendation att 
varje medlem ska lägga två arbetsdagar per månad i od
lingen men man har inget tvång. Det har hittills inte heller 
blivit något problem att en del arbetar mer eller mindre än 
andra. Grönsaker har det funnits i stort överskott och ge
menskapen gör att arbetet känns lättsamt och roligt.

– Jag brukar använda chatfunktionen på hemsidan och 
skriva till exempel ”jag tänkte åka ut i morgon, men bara 
om någon annan kommer…”, berättar Lola. 

Varje medlem är med i en av fem arbetsgrupper med 
ansvar för t.ex ekonomi, ordning, medlemsinformation, 

odling och samordning. Förutom Omställning Göteborgs 
hemsida har gruppen också en egen sida där medlemmar 
och allmänhet kan hålla sig uppdaterade om vad som hän
der i odlingen. Odlingsgruppen planerar under vintern 
växtföljder och vad som ska odlas var under den komman
de säsongen. Det har hittills gjorts i form av studiecirklar i 
samarbete med Studiefrämjandet som fått Leaderpengar 
för att främja småskalig odling i Göteborgs kranskommu
ner. Inom projektet har man också bland annat ordnat en 
skördefest och planerar en inspirationsdag för allmänheten 
under försommaren. Tack vare samarbetet med Studie
främjandet har medlemmarna också kostnadsfritt kunnat 
skapa de utbildningar de behöver för att utvecklas kun
skapsmässigt. Bland annat har man haft tre helgkurser om 
Permakultur och Skogsträdgårdar med Esbjörn Wandt. 
Även utåtriktade kurser för allmänheten arrangeras. 

Att odla tillsammans ger mer tillbaka, tycker Lola och Christian. Foto: Liv Edlund Helmfrid.
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Tack

Det har varit en stor förmån att få lära känna Azeb Worku 
och Alemayehu Tegegn vid ISD som turades om att ta mig 
med till sina projektgrupper i Addis Abeba. Av dem fick jag 
lära mycket om såväl odling som lokal mobilisering. Tack 
också ISD som ställde upp med bil och chaufför när det be
hövdes, och som generöst öppnat sitt bildarkiv! 

Ett varmt och generöst mottagande fick jag också på 
ENDA av Azeb Girmai som hjälpte mig sortera tankarna 
kring olika perspektiv på stadsjordbruk. De besök hon tog 
mig med på gav mig insikt i stadsjordbrukets mångfald. Jag 
fick se den riktigt lilla och den riktigt stora skalan. Utan dessa 
besök hade min bild av stadsjordbruket i Addis Abeba varit 
mer begränsad. Även ENDA som organisation ställde upp 
med bil och chaufför och annan teknisk support. Tusen tack!

Messay Mulugeta Tefera, doktorand i kulturgeografi vid 
Addis Abeba Universitet delade med sig både av sitt djupa 
engagemang och vetenskapliga rapporter. Jag fick också 
träffa hans kollegor och vi hade en hjärtlig diskussion om 
strategier för omställning till hållbarhet i Etiopien som gav 
viktiga perspektiv.

Endale Lemma, som skrivit sin mastersuppsats om stads
jordbruk och livsmedelstrygghet vid Addis Abeba 
Universitets institution för Handel och Industri, numera 
anställd vid USAid, delade med sig av den överblick över 
situationen för stadsjordbruket i Addis Abeba som han själv 
förvärvat efter långt fältarbete.

Getaneh Gebre, före detta anställd vid miljökontoret i 
Addis Abeba, numera fristående miljökonsult, gav mig en 
viktig lektion om miljösituationen i Addis och berättade om 
olika ansträngningar att hitta lösningar för stadens avfalls 

och avloppssituation. Han hjälpte mig också ta kontakt med 
ENDA. 

I Sverige vill jag tacka min goda vän Lena Jarlöv. Hennes 
erfarenheter från forskning kring stadsjordbruk i Sydafrika 
gav mig värdefull orientering inför resan till Etiopien. Lena 
hjälpte mig också att snabbt sätta mig in i stadsjordbrukets 
situation i Göteborg och gav mig kontaktuppgifter till in
tressanta exempel att besöka där. 

Fallstudierna hade inte varit möjliga att skriva om inte 
alla flitiga stadsjordbrukare hade tagit sig tid att sitta ner 
och förklara sin verksamhet och ge mig tillfällen att ta kort 
och ställa frågor: Lemma Mossisa, Enela Aseffa, Yeshi 
Hareg, Massai Aragi, Masareth Braham,  Mahlet Abrahem, 
Beleto Aialo, Abozench Mengsta, Yordonos Abra,  
Mekedes Kebede, Aselfch Belye, Shiulaye Tamirat, 
Adanesch Motbainor , Negisti Zeleke, Dender Firke, Lena 
Bergström, Kenneth Agerskov, Jonna Dignelius, Klara 
Magnusson, Edit och Karl Johansson,  Johanna Gustavsson, 
Per Högberg, Gördis Samuelsson, Abu Bakier Alipour, 
Robert Kalmár, Christian Gustavsson och Lola Möller. 
Varmt tack till er alla och lycka till med era strävanden!

Slutligen vill jag tacka Karin Höök på  Naturskydds
föreningen i Stockholm som kläckte idén till projektet, hit
tat finansiering och som stöttat under arbetets gång.

Locknevi i juni 2012, 

Hillevi Helmfrid
Agronom och fristående konsult i hållbar utveckling (www.
hillevihelmfrid.com)
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ENDA-Ethiopia 
Environmental Development Action är den etiopiska gre
nen av nätverket  ENDAInternational, verksamt i tre 
världsdelar, vars syfte är att stötta lokala initiativ för att 
utrota fattigdom, bevara och förbättra miljön samt  
stärka utövandet av medborgerliga rättigheter. ENDA
Ethiopia är en av pionjärerna i att förespråka och sprida 
stadsjordbruk i Addis Abeba.    
(http://www.iwpar.org/ENDAEthiopia.html)

ISD 
Institute for Sustainable Development är en etiopisk orga
nisation som lyfter det småskaliga ekologiska lantbrukets 
roll för landsbygdsutveckling och stärker ungdomar, såväl 
i stad som på landsbygden, att utveckla projekt kring miljö 
och ekologi. ISD  samarbetar med  Naturskyddsföreningen 
inom  ramen för det Sida stödda globala programmet. 
(http://www.isd.org.et/home2.php)

UNDP  
United Nations Development Programme är ett FNorgan 
som arbetar med kunskapsförsörjning och policyfrågor 
kring hållbar utveckling.    
(http://www.undp.org/content/undp/en/home.html)
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I litteraturen om stadsjordbruk framhålls odling i städer ofta som en global trend. I verklig-
heten finns en avsevärd skillnad i förutsättningar, drivkrafter och framtidsperspektiv mellan 
det omfattande stadsjordbruk som redan finns i storstäderna i Syd och de nya initiativ till 
stadsjordbruk som tas i Nord. Men det finns också likheter. Genom att titta närmare på stads-
jordbruket i två städer, Addis Abeba i Etiopien och Göteborg i Sverige, kan vi belysa både 
skillnader och likheter som underlag för en diskussion om framtidsutsikter.

Naturskyddsföreningen. Box 4625, 11691 Stockholm. Tel 
08-702 65 00. info@naturskyddsforeningen.se 
 
Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation  
med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, 
skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter 
såväl nationellt som  internationellt.  
Föreningen har ca 192 000 medlemmar och finns i  
lokalföreningar och länsförbund över hela landet.

Vi står bakom världens tuffaste miljömärkning  
Bra Miljöval.

 www.naturskyddsforeningen.se 


