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%HVNULYQLQJDY.RQFHSWHW(NRHQKHW

,QWURGXNWLRQV\IWHWPHGDWWEHVNULYD(NR
HQKHWVNRQFHSWHW

Syftet med dokumentet är att beskriva Eko-enhet s konceptet i tillräcklig detalj som
grund för
• kommersialisering
• vidare forskning kring konceptets möjligheter att lösa en del av Sveriges
energisäkerhetsproblem.
• system (mätningar, skalor, mm) för att bedöma till vilken grad organisationer,
boendesätt, potentiella projekt mm överensstämmer med konceptet.

%DNJUXQG

(NRHQKHWVGHVLJQV\IWDUWLOODWWEHP|WDIOHUIDNWRUHUVRPJ|UYnUW
VlWWDWWRUJDQLVHUDVDPKlOOHWLFNHEHKnOOEDUW'HWWDEHW\GHUL
SUDNWLNHQDWWYL|YHUOlPQDUWLOONRPPDQGHJHQHUDWLRQHUHQ
P\FNHWVYnUDUHXWPDQLQJDWWVNDSDOHYQDGVVWDQGDUGlQYLP|WHU

+|JHQHUJLLQWHQVLWHWLPDWSURGXNWLRQ

Dagens sätt att producera mat betyder att den årlig energitillförsel som kroppen behöver
(cirka 4000 Kwh) tar i anspråk åtminstone tio gånger så mycket energi, mest från fossila
källor.

+|JEHURHQGHWDYWUDQVSRUWHU

Dagens sätt att organisera samhället med bl.a. arbetspendling, transporter av mat, graden
av förpackad och färdiglagad mat betyder att mycket energi går till transport och s.k.
förädling. Genomsnitt hushållsutgifter för transport ligger kring 17%. Energianvändning
till transporter totalt slukar en fjärdedel av Sveriges energiförbrukning och uppgår till
111Twh, som motsvarar 12,3 Mwh för varje Svensk per år.

/lFNDJH/LQHlUWEUXNDYUHVXUVHU

För jordbruk är tillförsel av näringsämnet fosfor livsnödvändigt. Idag, genom ett
invecklat system av gruvdrift, handelsgödsel mm tas fosfor ifrån mineralavlagringar,
sprids på åkermarken och hamnar slutligen i ytvattnet. Hur länge detta linjära bruk kan
fortgå beror på mängden fosforreserver samt energipriser. Med GDJHQV energipris är
horisonten för världens fosfortillgångar omkring 130 år.

9l[DQGHPLVVWURRPDWWHNRQRPLVNWLOOYl[WRFKWLOOK|UDQGH|NDGH
NRQVXPWLRQVP|QVWHUELGUDUWLOOYlOEHILQQDQGH

De flesta politiska partier nämner ekonomisk tillväxt som recept för bibehållen
levnadsstandard. Många bevis talar emellertid för att ökade tillväxt inte nödvändigtvis
medför ökat välbefinnande. Eftersom en anledning till att man arbetar är för att bidra till
välbefinnandet, ifrågasätts vårt sätt att organisera samhället mer och mer.
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1HJDWLYDNRQVHNYHQVHU

De tilltagande energipriserna kommer att utmana detta sätt att leva. Speciellt är det svårt
att se hur dagens system för mat produktion och distribution kommer att hållas. Utan
konstgödsel sjunker produktiviteten och priserna höjas.

Att inte kunna leva på sin lön, att inte vara säker att ens investeringar kommer att hålla,
kommer att skapa en osäkerhet.
Alt fler känner behov av att kunna direkt påverkar sitt eget ”ekologiska fotavtryck” så att
deras ekosystem också kan försörja kommande generationer.

(FR±HQKHWVEHJUHSSHWI|UV|NHUGnVYDUDSnIUnJDQ

+XUNDQYLRUJDQLVHUDDUEHWHRFKERHQGHI|UDWWSURGXFHUDHQWU\JJDFFHSWDEHO
OHYQDGVVWDQGDUGRFKLQYHVWHULQJWURWVVWLJDQGHHQHUJLSULVHUGlUYLNDQVlNHUVWlOOD
HNRV\VWHPHWVI|UPnJDWLOOPDWSURGXNWLRQRFKDQGUDWMlQVWHUlYHQI|UNRPPDQGH
JHQHUDWLRQHU

+XYXGVWUDWHJLQPHG(NRHQKHWHUlUDWWVNDSD«
•

•
•

En organisation som delar gemensamma resurser för att producera mat, vatten,
boende och i viss mån sysselsättning
Bosättning placerad på ett överblickbart stycke land med jordbruksmark och
boende integrerade, med återvinning, våtpark och energifångst.
Boende som fungerar även som långsiktig investering.

1DWXUYHWHQVNDSOLJDSULQFLSHU
•

•

)RVIRUF\NHOQ Fosfor är det enda livsviktiga grundämne för alla levande ting som
behövs i höge koncentration i kroppen än det förekommer i jordskorpan.
Landorganismerna har löset detta problem genom att låta fosfor cirkulera från
jorden, till växter, till djur, till mikroorganismer och tillbaka till växterna igen. Då
fosfor inte förekommer i jordskorpan i samma koncentration som i levande
organismer är detta flöde avgörande för liv på land.
0RJHQKHWLHNRV\VWHP Genom sin mognadsprocess utvecklas ekosystem
spontant i riktning mot att utnyttja den tillgängliga solexergin så fullständigt som
möjligt. Ett mål för en grupp människor som vill uppnå en funktion i ekosystemet
skulle kunna vara att genom sin närvaro kunna påskynda denna mognadsprocess.
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Några egenskaper som är typiska för mognadsprocessen i ekosystemen är:
([HPSHOSn¶HNRPLPHWLVND¶
YHUNVDPKHWHUVRPJ|U
V\VWHPHWPRJQDUH
En sort antal olika djur- och växtslag
samlade på samma plats med en hög grad
av samverkan mellan arteran
Från ettåriga växter, som sädesslag, till
långlivade kulturer av ’agroforestry’-typ
Från ’antingen kor eller grisar’ till ’grisar
som utnyttjar överskottsprodukter i
mejerinäriningen och från hushåll’

8QJW
HNRV\VWHP

0RJHW
HNRV\VWHP

Låg diversitet1

Hög diversitet

Kortlivade
växter

Långlivade
växter

Konkurrens

Samverkan

Parasitism

Mutualism

Från ’ jakt och fiske’ till djurhållning där människa
och husdjur är ömsesidigt beroende av varandra.
(Jfr. lantbrukare och mjölkkor)

Näringsläckag
e

Kretslopp av
växtnäringsämn
en

Från monokulturer av människor eller
husdjur med linjära växtnäringsflöden, till
balanserade jordbruk integrerade med
bosättningen.

Produktionen
ungefär lika
stor som
respirationen
(P=R)

Produkter (ssk. mat) i första hand för
lokal (närskalig) konsumtion. Import och
export undvikes.

Stabilt system

Från ettåriga kulturer till fleråriga.
Hög grad av bunden biomassa.

Vatten
försvinner
huvudsakligen
genom
avdunstning
(från växter)

Vatten hålls kvar så länge som möjligt
och utnyttjas för växtproduktion, i
våtmarker, i dammar.

Produktion >
Respiration
(sädesfält)
eller
Produktion <
Respiration
(komposthög)
Snabb
förändring
Vattenförluster
genom
flöden

'LYHUVLWHW bör inte förväxlas med PnQJIDOG. Anta att hundra individer är fördelade på tio arter i två fall.
Mångfalden (artantalet) är exakt densamma i båda fallen, men om i det ena fallet finns tio individer av var sort
och i andra fallet 91 individer av en sort och en vardera av de övriga arterna, så är diversiteten mycket högre i
det första fallet. I naturliga system brukar hög diversitet också sammanfalla med hög IXQNWLRQHOOGLYHUVLWHW,
dvs. de olika arterna har ett inbördes samspel.
1
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(QHNRHQKHWNDQGLPHQVLRQHUDVHIWHUI|OMDQGH

• %HKRYDYHQHUJLIUnQPDW NZK\U 

• $QWDOSHUVRQHUFLUNDEDVHUDVSnKXVKnOO

• KHNWDU SHUV  MRUGEUXNVIDVWLJKHW

(NRHQKHWHUVEHVWnQGVGHODU
-RUGEUXN

Jordbruket producerar tillräckligt med mat för de omkring 200 boende. Eftersom
jordbruket använder restprodukter i ett lokalt kretslopp fungerar det utan tillförsel av
handelsgödsel. Jordbruket dimensioneras så att det kan försörja den lokala befolkningen.
Bara oväntade överskott exporteras till närliggande områden.
Jordbruk är dubbelbalanserat, dvs. det producerar foder åt sina djur gödslat med gödsel
från dessa ('
balanserat jordbruk'
) samtidigt som växtnäringsämnen som exporteras i form
av mat återförs till jordbruket. Det innebär en nästan 100% återvinning av fosfor och
många andra växtnäringsämnen.
Växtnäringsflödet i ett bosättningssystem av denna typ har stora likheter med det hos ett
moget ekosystem. Genom denna typ av struktur kan övergödningen av Östersjön
bekämpas – på land!
En del av odlingen kan naturligtvis vara egenodling, mellan eller nära husen, medan
basmaten produceras av det i området integrerade jordbruket. Detta medför givetvis en
annorlunda infrastruktur än den i en konventionell bebyggelse.
Jordbruket ses som en gemensam angelägenhet, där deltagandet sker efter vars och ens
bästa förmåga.

%RHQGH

Boendet rymmer hushåll av olika typer. Det befinner sig så nära jordbruket för att de
boende lätt kan hämta maten och återföra restprodukter. Långväga distribution blir
onödig.

$UHDO

Areal som tas i anspråk varierar beroende på klimat och terräng. Omkring 0,2 hektar
jordbruksmark per boende kan vara en lämplig dimensionering.

9DWWHQUHQLQJnWHUYLQQLQJ

Det vatten som lämnar området i form av flöden minimeras, medan så mycket som
möjligt utnyttjas ’ produktivt’ , dvs. passerar genom växter.

*UnYDWWHQ

Återvinns genom behandling i våtparker, levande väggar eller motsvarande. I dessa tas
också om hand det regnvatten som samlas upp inom området.
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'ULFNVYDWWHQ

Tas från källor inom området eller genom förädling av det återvunna vattnet.

(QHUJLDQYlQGQLQJ
•

•

Det fossilbränsle som används skall betraktas som lyx. Beroende av detta
minimeras konsekvent.
Användning av energi utvunnen från flödande källor, solderivat, maximeras
genom applikation av gamla och nya uppfinningar.

cWHUYLQQLQJ
•
•

•

•

Mängden material som inte går att återvinna inom systemet minimeras. Målet är
att inga sopor skall förekomma, enbart produkter för förnyad användning någon
annanstans.
Växtnäringsämnen i urin, fekalier och annat biologiskt avfall återförs till områdets
jordbruksmark, där merparten av maten för området produceras. Målet skall vara
att man (åtminstone teoretiskt) skall kunna följa en fosformolekyls resa från jord
till (samma) jord.
Uppsamlings- och hämtningssystem för restprodukterna för återföring till
jordbruket. Här är det återigen viktigt att jordbruket ligger så nära som möjligt,
dels av energiskäl, dels av psykologiska skäl: det är inte lika lätt att hemfalla till
'
fusk'om man vet var produkterna hamnar, och om man vet att de förr eller senare
kommer tillbaka till matbordet. (På den åkern växer min limpa!)
Fosfor prioriteras då restprodukter återförs till jordbruket.

bJDUVNDS
•
•

De boende är tillsammans direkt eller indirekt ägare av området och
anläggningarna, marken och det som produceras.
Liksom i jordbruksverksamheten deltar de boende i arbetet med förvaltningen av
enheten och i beslutsfattandet.

$QQDQYHUNVDPKHW
•

Förutom det enskilda boendet bör området innehålla gemensamma lokaler, som
verkstäder, verksamhetslokaler, gästrum etc. för att underlätta entreprenörskap
hos de boende.

+XU(NRHQKHWHUIXQJHUDU

Syftet med Eko-enhet är att åstadkomma en god levnadsstandard (i form av mat, vatten,
boende, hemkänsla, social trygghet, förståelse för sammanhangen) för enhetens delägare,
med bra ekonomi och att genom verksamheten ha en positiv effekt på det övriga
ekosystemet.
Jordbruket producerar maten, som konsumeras av de boende. Avfall från djur och
människor cirkuleras tillbaka till jordbruket. Detsamma gäller vattnet. De boende, som är
delägare, arbetar tillsammans i den organisationsform de väljer, för att förvalta enheten.
Allteftersom enhet närmar sig ekologisk mognad, ökar dess försörjningsförmåga. Genom
att entreprenörskapen hos de boende stimuleras kommer Eko-enheten att kunna erbjuda
tjänster till omgivningen. På det viset ökar avkastningen av delägarnas investering.
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(NRHQKHWHQNlQQHWHFNQDVDY
•
•

•
•

Permakultur, strävan efter ökad mogenhetsgrad hos ekosystemet
Områdets geografiska gränser överensstämmer med delägandet, och
ekologisktinverkan. DVS de boende är medlemmar/delägare i en organisation
som
Carrying capacity motsvarande 200 pers 50 hekt
Värdet av delägarskap och livskvalitet i dess olika dimensioner; trygghet,
förståelse, hemkänsla etc, liksom av komfort och materialvärde är högre än i
dagens samhälle.

)|UGHODUPHG(NRHQKHWHQ

/LYEnWDU Ett syfte med utvecklingen av eko-enheterna är att de kan fungera som
’ livbåtar’ i en mörknande framtid där man kan förvänta sig att bristen på billig fossil
energi kan ha ytterst allvarliga konsekvenser på samhället som vi känner det idag. De
första eko-enheterna kan då fungera som kunskapskällor för omvandlingen av samhället i
en riktning där billig fossil energi kan undvaras.

gYHUHQVVWlPPHOVHRUJDQLVDWLRQJHRJUDILVNWRPUnGHEDVEHKRY fördelen är att ens
investering, arbete, förvaltning och närområdet hör samman och är överblickbar. Detta
ger en stark känsla av kontroll över framtiden och att leva ” närmare naturen” .
(WW|YHUEOLFNEDUWRPUnGH. Som boende, det området du ser omkring dig är den du få
mat av, investerar i och skall lämna över till kommande generationer. Dessutom är den en
bit jord som bidrar till balans i ekosystemet i stort. Detta förenklar och fördjupar ditt
boende samtidigt.
'HOlJDUVNDS gör att du automastisk har rätt till at delta i beslutsfattandet, och kan del
påverka på hur din investering, boende, mat mm utvecklas.
,QWHJUHUDWPHGMRUGEUXNHW Att odla maten närskaligt har många fördelar: det blir
billigare, fräschare och mindre spill, och hög kvalitet till lägre pris.
Försörjningssäkerheten blir också avsevärt högre än om man måste lita på ett stort antal
människor och processer för att få mat på bordet.
2OLNDERHQGHW\SHU: Fördelen med olika boendeformer (t-ex ungdoms- temporär-familjsenior-äldreboende) är att alla är viktiga i Eko-enheten och att man kan bo där under
livets olika faser.
$QQDQYHUNVDPKHW: Att möjlighet ges till annan verksamhet uppmuntrar
entreprenörskap. Detta ökar trivseln och verkar utvecklande. Om det ger bra ekonomiskt
avkastning ökar värdet av investeringen.
2IIJULG Att varken vatten eller energi kommer från det allmänna nätet skyddar mot
framtida energiprishöjningar. Att investera i förnybar energi ger billig energi när
investeringen är betald.
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0RJHWHNRV\VWHP: Fördelen med att Eko-enheten närmar sig de egenskaper som är
typiska för ett moget ekosystem är att området behåller sina näringsämnen och kan
producera ett stort antal ekologiska tjänster som vi idag måste använda industriell energi
för att åstadkomma. Detta gynnar såväl ekosystemet som säkrar försörjningsförmågan för
kommande generationer.

%LODJRU

Jämförelse Eko-enhet och moget ekosystem
Egenskaper, moget ekosystem
Hög diversitet
Perenna växter
Kooperation
Mutualism
Näringsämnen cirkuleras

Konsumtion inom området
(P=R)
Långsam förändring

Egenskaper Eko-enhet
Ej monokutur
Permakultur
Alla beståndsdelar samarbeta för att skapa
levnadsstandard
Ömsesidigt gynnande samverkan mellan såväl
människor som
mellan människor och andra djur
Fosfor (kväve och andra ämnen) återvinns
genom ett balanserat jordbruk och genom
källseparerande toalettsystem, våtparker
Den föda som skapas inom området, konsumeras
också inom området
Långsam förändring när boendet
är etablerat.
Stort inslag av perenn växtlighet.
Gråvattenrening med våtparker
och levande väggar.
Kulverterad dränering undviks

Vattenexport genom
avdunstning



-lPI|UHOVHPHOODQGDJHQVERHQGHRFKHFR
HQKHWVERHQGH
Mat, ursprung
Förståelse för mat
produktionssystemet
Grad av bearbetning av
mat
Kapacitet för
återanvändning av
konstgjord material
Kapacitet för
återanvändning av
näringämnen
Beroende av
infrastruktur såsom

Genomsnitt Sverigebo
Långväga (Global)
Lågt

Eco-enhets bo
Lokal (< 10 km)
Högt

Hög

Lågt (Rå material tas hand
om hemma/ i enheten)
Lågt

Högt
Noll

Hög ( genom separerande
toaletter, kompostering m)

Hög

Lågt
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vatten, el, fjärvärme nät
Vatten
Vattenrening

Genomsnitt Sverigebo

Eco-enhets bo

Nät
Avlopsrening

Lokal
Gråvatten, urinåtervinning,
återanvändning
Låg
Låg

Fossilbränsle beroende
Utsatthet för
energiprisstegring
Värdestegring vid
energiprishöjning

Hög
Hög

Social interaction med
grannar
Distans till
bekanta och vänner
Boendetäthet, tätort

Sällan

Positivt (boendekostnader
sjunker i relation till
genomsnitt)
Frekvent

Långt

Kort

Hög (<1400 pkm2) till
moderat (200-1000p/km2
förort)

Moderat (<1000p/km2 to
>500p/km2)

Negativt (boendekostnader
ökar)
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