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Ekokonven  onellt
jordbruk!  
Den  ärde agrara revolu  onen

Det första man lägger märke  ll när man kliver ur bilen är 
lärkorna. Sedan blommorna och så viporna. Det är svårt a   
tro vare sig ögon eller öron. Vi står ju mi   i spenaten (näs-
tan bokstavligt) på e   modernt, ra  onellt, högproducerande 
skånskt storjordbruk. Om dylika har vi ju lärt oss a   de hotar 
både blommor och bin – för a   nu inte tala om klimatet, den 
biologiska mångfalden och livet i sjöar och hav. Men Fredrik 
och Mar  n – far och son Krokstorp [2] – har gå   sin egen väg 
och tänker på tvären. Ingen av dem tycker a   de ärvt gården 
av sina föräldrar – trots a   gården gå   från far  ll son i gene-
ra  oner. De menar istället a   man bara lånar jorden – av sina 
barn. Fredrik av Mar  n. Och Mar  n tänker göra som sin far, 
betala  llbaka med ränta  ll sina barn. De som blir den  onde 
genera  onen på gården!! Med det perspek  vet är man förstås 
extra lyhörd för hållbara sä   a   bruka jorden. E   jordbruk som 
håller i längden och lämnar jord och gård i bä  re skick  ll dem 
man lånat den av. Därav lärkorna, blommorna och viporna. För 
a   nu inte tala om fasaner, fältharar, rävar och rådjur. Eller alla 
de mer eller mindre kända och okända och osynliga kryp och 
livsformer som står ännu mer med fö  erna på jorden – jordlö-
pare, hoppstjärtar, rovbaggar, vargspindlar och gråsuggor. Och 
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de som lever i och under jorden [3] – maskar, svampar, nema-
toder, alger, amöbor, arkéer, fl agellater, ciliater…

A   det verkligen myllrar av mångfald både på och i 
Krokstorps grödor, åkrar och jordar fi nns det papper på. Plus 
a   det mesta annat också talar för a   alla andra tänkbara och 
mätbara må   på e   ekologiskt hållbart jordbruk väger tyngre 
på Krokstorp jämfört med grannarnas konven  onella jordbruk. 
På gården fi nns nämligen en markbit som lämnats åt si   öde. 
En bit av gårdens mark som man fortsa  e a   odla som vanlig 
när man började odla resten av gården på e   helt ny   sä  . 
Och skillnaden blev drama  sk tydlig bara e  er några år. 

På e   hektar (10 000 m2 ) i den konven  onellt odlade mark-
biten hi  ade de 600 000 daggmaskar som sammanlagt väger 
400 kg. I jorden som odlas med nya metoder fi nns det 1,5 
miljoner på samma yta! E   hektar mark odlad enligt den nya 
Krokstorpska modellen ger mat och husrum åt nästan tre gång-
er fl er daggmaskar än konven  onellt odlad mark. 1,5 miljoner 
hungriga maskar som  llsammans väger 1 500 kg. Tillsammans 
kan de plöja igenom Krokstorps hela matjordslager på i bästa 
fall några år  onden. Helt gra  s utan vare sig arbetsgivaravgi  , 
personalutrymme, maskinhall, OB-  llägg eller fossil energi – 
helt naturligt, drivna av ren och förnybar bioenergi. Och så job-
bar de nästan dygnet runt kanske 300 av årets 365 dagar - vi är 
ju i de gröna vintrarnas Skåne. Inte underligt a   det som mer 
än annat skiljer Krokstorp från andra gårdar är a   här inte fi nns 
någon stor tung järnplog med  llhörande traktor – stor nog 
a   orka dra den. De pensionerades så snart det stod klart a   
maskarna – och rö  erna på Krokstorps grödor – gjorde jobbet 
bä  re och bäst utan tunga redskap och a   Harry Mar  nsson 
hyllningsdikt  ll daggmasken – ”Den Nedre Bonden”  llhör de 
mer framsynta i den svenska poesiska  en. Den underjordens 
”bonde” som ser  ll a   ”… åkrarna klädes i skörd”. Och som 
gör det i samverkan med jordens alla naturliga och livgivande 
bakterier och svampar. Också av dem fi nns det bra mycket mer 
i Krokstorps jordar än på gårdar som odlas konven  onellt.

Vägen  ll det okonven  onella
Komna så här långt i är vi ganska säkra på a   de fl esta som följt 
oss hit och  ll Krokstorp är övertygade om en sak – a   vi besö-
ker en ekologisk gård med garanterat ekologisk hållbara odling-
ar. Men Krokstorp är ingen ”Eko-gård”. Den är bara en ovanligt 
okonven  onell konven  onell gård. För a   få ordning på den 
paradoxen och begripa vad det handlar om måste vi lämna den 
mätbara verkligheten och ge oss in i fi k  onens och de mänskli-
ga regelverkens och föreställningarnas världar. Men först - hur 
hamnade Fredrik, Mar  n och Krokstorp här? Hur kom de fram 
 ll si   okonven  onella sä   a   odla konven  onellt? Och vad är 

det som är så okonven  onellt?
Det började med a   Fredrik gjorde som han all  d gjort - och 

genera  onerna för honom på Krokstorp. Han plöjde upp en 
gräsvall – en åker som han odlat rödsvingel på under e   par år. 

Med plogen borta kommer maskarna 
 llbaka - livsvik  ga medarbetare i e   

ekologiskt hållbart jordbruk. 
Foto: Peter Sylwan.
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Det är så man odlar gräs. Rödsvingel är e   perennt gräs som 
växer  llbaka från rö  erna i marken år e  er år och kan ingå i 
en väx  öljd av  ll exempel raps, höstvete, vårkorn med insådd 
av rödsvingel – som växer  ll sig när kornet skördas och sedan 
får växa och skördas i några år innan det är dags för nästa om-
gång raps, höstvete, vårkorn med ny insådd och så raps igen. 
När Fredrik sa  e plogen i vallen och vände upp den svarta 
jorden såg han förstås det alla bönder som har vall i väx  öljden 
all  d se   - jorden e  er plogen var något svartare, ”redde” sig 
bä  re och måsarna myllrade mer mot marken och i betydligt 
större antal e  er plogen än där han plöjde marken e  er höst-
vete. Där fanns helt enkelt mer multnande växter och rö  er 
och mask. Fredrik for  ll England för a   träff a bönder och ex-
perter som sa   just de iak  agelserna i system. Människor som 
experimenterade med nya sä   a   odla marken utan a   plöja 
- år e  er år. 

– Rör inte i och kör inte på jorden mer än vad som är absolut 
nödvändigt. Och se dessutom  ll a   det all  d växer något på 
marken som skyddar och bevarar jorden. Det var huvudbud-
skapet [4]. 

Fredrik åkte hem, läste på, frågade och funderade. A   var-
je höst s  cka över e   ton kallt stål i jorden med hjälp av den 
samlade kra  en från 200 hästar i en nästan 10 ton tung traktor 
och sedan låta samma traktor dra en mer än två ton tung harv 
över fälten fl era gånger på våren och bränna stora mängder 
dyr diesel? År e  er år? Hur meningsfullt var det? Om man inte 
behövde? Särskilt som man dessutom packade jorden och ställ-
de  ll katastrof för både mark, maskar och mikrober - även om 
måsarna blev både mä  a och lyckliga. För a   förstå hur svår 
den frågan är och hur revolu  onerande det är a   ställa den – 
och försöka ge e   svar a   tro på – måste man gå på djupet i 
jordbrukets själva själ och långa historia.

Hacka, årder, plog
Det fi nns inget naturligt jordbruk. Det uppstår inga åkrar av sig 
själv i naturen. När människan hugger ner skogen och bryter ny 
mark begår vi bokstavligt talat e   bro   mot naturens ordning. 
De ursprungliga bro  sverktygen var yxan, elden – och hack-

Plogen - e   bekämpningsmedel 
på väg bort. 
Foto: Peter Sylwan.

Från plöjda, nakna och oskyddade 
åkrar är jorderosionen betydande. 
Foto: Peter Sylwan.
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an. De följdes så småningom av e   enkelt årder som rispade 
sig ner i marken och sedan, på sent 1700-tal, kom den stora 
revolu  onen. Den lä  a järnplogen med en svängd vändskiva. 
Plogen som vände upp och ner på jorden och som lä   drogs 
av en man och en häst. Den lä  a järnplogen frigjorde inte bara 
arbetskra   jämfört med en människa med fl åhacka, årder eller 
tung hjulplog. Den frigjorde också växtnäring som lagrats på 
djupet i århundraden. Tack vare den nya plogen kunde man 
också börja växelbruka marken. A   omväxlande odla den som 
ängs- och gräsmark som samlar näring och sedan som öppen 
åkermark med  ll exempel spannmål eller pota  s som förbru-
kar näring. Dessutom gjorde plogen det möjligt a   förvandla 
stora naturliga gräsmarker  ll åkermark. Det var plogen som 
öppnade upp den amerikanska kon  nentens gräsmarker – för 
bland andra Karls Oskar från Ljuders socken i Småland. 

Utan plogen och växelbruket hade jordbruket aldrig kunna 
försörja växande industrier med både arbetskra   och livsmed-
el. Plogen och alla andra nya redskap av järn som utgjorde 
grunden i den andra agrara revolu  onen (den första var den 
neoli  ska när vi blev bönder från början) var ju också grunden 
för en växande verkstadsindustri och det växelbruk mellan stad 
och land som gjorde industrisamhället möjligt över huvud ta-
get. 

Häst, plog och bonde. Finns det någon mer symbolisk, ikonisk 
och mer välkänd bild som fångar den processen och jordbru-
kets, betydelse, förvandling och industrisamhällets framväxt 

Pinne å som rinner genom skogslandska-
pet möter Rönne år som rinner genom 
jordbrukslandskapet. 
Foto: Peter Sylwan.
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än just hästen framför plogen med bonden bakom i den plöjda 
fåran. Han med tömmarna runt midjan och händerna på plo-
gen. Han som också få   sin hyllningsdikt i den svenska poesi-
ska  en när Hjalmar Gullbergs ”Förklädd(e) Gud” spelar på sin 
fl öjt för bonden som ”plöjt sin jordlo   utan a   klaga”. A   bru-
ka jorden har i fl era hundra år varit synonymt med a   vända på 
jorden och plogen är en del av jordbrukets och jordbrukarens 
iden  tet. Och så skall allt de  a vändas på ända och  ll sin raka 
motsats. Litet skall bli vackert och svart skall bli grönt! Den sto-
ra traktorn får maka sig för en mindre och svart höstplöjd jord 
ge sig för vintergröna marker. Det är stort och inte gjort i en 
handvändning!

Naturen som förebild
Det som är på gång är förvisso en revolu  on – men också en 
devolu  on. En återvändning ända  llbaka  ll före den första 
agrara revolu  onen och de orörda skogarna och gräsmarkernas 
 d. De är ju bevisligen ekologiskt hållbara i sig själva och ställer 

inte  ll några ohållbara ekologiska katastrofer för andra ekosys-
tem i omgivningen – sjöar och hav  ll exempel. Det som växer 
där kommer igen år e  er år från samma rö  er eller lyckas spira 
av sig själva från frön där det fi nns eller uppstår plats. Marken 
är all  d täckt av skyddande och växande eller vissnande växter 
och marken all  d genomvävd av levande, döda och döende 
rö  er. Också i naturliga ekosystem fi nns förstås svampar och 
insekter som lever på och hotar det som växer. Men de som 
äter, äts i sin tur av andra som äts av andra… I naturliga eko-
system gäller jantelagen och det kinesiska ordspråket om a   
en spik som s  cker upp skall slås ner. Den biologiska mång-
falden ser  ll a   ingen får en chans a   göra sig all  ör bred 
på all  ör många andras bekostnad. Och så vik  gast av allt – i 
naturen fi nns e   fungerande kretslopp. Den näring som fi nns 
i växterna, jorden och djuren används om och om igen för a   
producera mer och mer. Och så  ll sist - och det kanske mest 
intressanta. Allt som växer i  ll exempel en välväxande skog på 
bra mark är nästan lika eff ek  va på miraklet a   förvandla sol, 
lu  , va  en och jord  ll levande liv – ved, blad, barr, rö  er, bär, 
grenar, gräs… – som växterna på bondens åker är på a   göra 
ätbar skörd av samma råvaror. Hade vi bara ha   älgens fyra 
magar eller granbarkborrens tuff a tarmar och gå   på utedass i 
skogen hade vi kunnat äta hyfsat bra på vad naturen ger – utan 
a   behöva uppfi nna jordbruket och hugga ner skogen.

Men även om vi kan blanda bark i brödet så blir ingen männ-
iska vare sig glad eller mä   på saken. Frågan är om vi i stället 
kan uppfi nna e   jordbruk som växer som om den var skog – 
som har naturen själv som förebild? E   ”naturbaserat” – e   
naturlikt(!) – jordbruk som använder biologins och ekologins 
egna metoder och mekanismer för a   odla marken så a   den 
både ger höga skördar av föda, foder, fi ber och ”fuel” (bioen-
ergi) och är lika ekologiskt hållbart som skogen och naturliga 
gräsmarker? Det är de tankarna som Fredrik tog med sig från 
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England och som Mar  n håller på a   utveckla på Krokstorp [5]. 
Nu när han få    llbaka jorden som Fredrik lånat av sin son.

Jorden ska all  d vara täckt
För det första. Plogen är ju pensionerad – eller åtminstone för-
passad  ll e   beredskapslager. I e   nödläge behövs den kanske 
igen. Naturens all  d täckta, bevuxna och skyddade mark ko-
pierar Mar  n på Krokstorps åkrar genom a   helt enkelt så en 
ny gröda direkt e  er sommarens och hösten skörd – rakt ner 
i en jord täckt av halm och stubb e  er skörden. Grundknepet 
för hållbart och eff ek  vt är GRÖNT. Marken får helt enkelt inte 
vara svart – någonsin, någonstans. Svart jord är e   rent slöseri 
med värdefull solenergi. Svart jord förekommer knappast i 
naturen – annat än e  er naturkatastrofer. Dessutom är svart 
jord och mycket sol varken bra för klimatet eller livet i jorden. 
A   en svart yta lä   blir en brännhet yta vet alla. Synligt solljus 
som förvandlas  ll svala ny   gheter av gröna växter blir osynlig 
värmestrålning när den möter svart jord och förstör livet för 
markens maskar och mikrober – och är inte bra för klimatet.  

I sin mest raffi  nerade form säger den Krokstorpska bruksan-
visningen a   Mar  n sår in ny gröda på våren mellan raderna i 
en redan växande huvudgröda. En gröda som så  s på hösten 
året före. Den sås med 25 cm avstånd mellan raderna och 
när våren kommer och solen återvänder vänder Mar  n sig  ll 
högre makter. Med hjälp av GPS-satelliterna 200 mil upp i rym-
den, ställer han in traktorn och såmaskinen a   fl y  a sig 12,5 
cm åt sidan och sår en ny gröda mellan raderna på den som 
redan växer där. Tala om precision och  ärrstyrning - enstaka 

Svarte å vid Ystad drar med sig 
Söderslä  s jord ut i Östersjön. 
Foto: Bengt Olle Nilsson.
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cen  metrar från 200 mils avstånd! Och det går inte a   ens a   
se var såmaskinen farit fram - förrän man dyker ner i höstgrö-
dan e  er några dagar och ser den nya grödan växa fram nere 
på bo  en av huvudgrödan. Se fi lm via länk  ll vänster.

Det är nu man börjar förstå det här med lärkorna, viporna 
och rapphönsen. Här fi nns helt enkelt livsrum för dem mellan 
raderna och skydd och mat för dem i bo  engrödan. Mar  n 
prak  serar dessutom ännu e   knep som gynnar mångfalden 
när det är dags för skörd. Han kör sin stora tröska diagonalt 
mot raderna. Då kan och hinner småviltet springa undan på 
snedden. Kör han i radernas riktning kan de bara springa rakt 
fram, tappar orken, hamnar i kniven, på skärbordet och för-
svinner in i tröskans slagverk.

Mångfald och väx  öljd
För det andra. Den mångfald som upprä  håller jantelagen 
och slår ner kinesiska spikar i naturen har sin Krokstorpska 
motsvarighet i bland annat just bo  engrödan mellan raderna. 
Eller en mellangröda som sås direkt e  er a   huvudgrödan 
är skördad. Både bo  en- och mellangrödan består i sig själv 
av en mångfald olika arter. Oljerä   ka, honungsört, bovete, 
alexandrinerklöver, alsikeklöver, lupin… Men själva väx  ölj-
den på jorden är också varierad med 5 olika grödor under 7 
år. Dessutom blommar det på Krokstorp. Runt åkrar och på 
markbitar som det inte lönar sig a   odla, prunkar cikoria, vit-
klöver, honungsört, lupin och andra blommor som ger skydd 
och skörd åt humlor, bin,  ärilar, nyckelpigor och en rad andra 
kryp. Mångfalden håller inte bara ordning på skadliga insekter 
och svampar. Den håller också ordning på ogräsen. Dels därför 
a   både huvudgrödor, bo  engrödor och mellangrödor inte 
ger ogräsen så stor chans a   gro och hi  a någonstans a   växa 
över huvud taget – men också därför a   det bland mångfalden 
insekter också fi nns fl era arter som specialiserat sig på a   äta 
just ogräsfrön. Och så en sak  ll. Vänder man inte upp och ner 

Nere på marken mellan raderna 
väntar en ny gröda på a   ta över 
e  er skörden.
Foto: Peter Sylwan.
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på marken vänder man inte heller upp några gamla ogräsfrön 
från djupet. Den så kallade ”fröbanken” får allt mindre kapital 
a   växa från och förränta. 

Näring, va  en och koldioxid 
För det tredje. En ständigt grön mark och jord med levande 
rö  er fungerar som både tvä  svamp och va  enfi lter. Va  net 
sugs upp och rinner genom jorden och inte på jorden. Jorden 
blir på jorden och näringen stannar i växterna. Ingendera ham-
nar i diken, bäckar och hav. Och vad som i klimatkrisens  d är 
mest intressant av allt. Följer man den Krokstorpska bruksan-
visningen hamnar mer än 1 ton av all den koldioxid växterna 
suger i sig från lu  en i marken – och stannar där. Mer än 1 ton 
koldioxid per hektar och år – i kanske 50 - 60 år innan marken 
blir mä  . Tillämpad på häl  en [6] av hela Sveriges jordbruk-
smark betyder det ca 1 miljon ton koldioxid eller nästan 7 % av 
hela de nuvarande årliga svenska ne  outsläppet av växthus-
gaser. I nära samarbete mellan bakterier och svampar blir den 
krokstorpska växtodlingen också delvis självförsörjd på gödsel. 
Höstens och vinterns gröna fält tar också eff ek  vt hand om den 
gödsel som  ll äventyrs blir över och lagrar den  ll nästa års 
huvudgröda. De gröna växterna, markens mikroliv och jordens 
svarta kol –  llsammans tar de jordbruket så nära e   ekologiskt 
hållbart kretslopp som bara är möjligt. 

”Devolu  on” = revolu  on
Tillsammans med en lång rad andra tankar och tekniker i  den 
är de på väg a   ge oss en ny jordbruksrevolu  on. Den  ärde 
agrara revolu  onen som hämtar sin inspira  on och vägvisare 
mer från sofi s  kerad och komplex biologi och ekologi än från 
den tredje agrara revolu  onens mer brutala och fossilbaserade 
kemi och mekanik. En revolu  on som också är en ”devolu  on” 
inte bara därför a   den hämtar sina förebilder från  den innan 
vi blev bönder. Utan framför allt därför a   nya kunskaper och 
teknik tar  llbaka en rad resurser och processer som den tredje 
agrara revolu  onen lämnat i från sig och ”outsourcade” från 
gården och jorden och överlät  ll industrin.

E   tecken i  den är spindelväven på dörren. Den hänger på 
låset  ll Krokstorps dieseltank. Med den tunga plogen och har-
ven borta ur bilden behövs inte lika många hästar under huven 
och inte så många turer  ll tanken. Traktorerna blir mindre och 
 mmarna färre. På Krokstorp är dieselförbrukningen c.a 40 % 

lägre än mot före omställningen. Dessutom – jordbruket är i 
sig själv också en formidabel energifabrik. Jordbruket fångar in 
och lagrar c.a 10 gånger mer solenergi i vad som växer på åkern 
än vad som går åt i form av fossil energi  ll traktorer, torkar, 
tröskor och andra hjälpmedel. Här fi nns så det räcker  ll allt 
och alla. Biogasen som kan framställas ur de nya mellangrödor-
na och de gamla skörderesterna räcker mer än väl för a   driva 
gårdens maskiner och som råvara  ll industrier som framställer 
mineralgödsel från lu  ens kväve och återvunnen fosfor från 
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städernas reningsverk. 
Jordbruket kan bli en soldriven ”evighetsmaskin” – en per-

petuum mobile – som kan rulla runt i e   verkligt och fullstän-
digt kretslopp så länge solen lyser och det fi nns bönder på 
jorden. Försvaret mot insekter, svampar och konkurrensen från 
ogräsen klaras redan nu med mindre kemiska medel. Själva od-
lingssystemen håller nere och håller borta jordbrukets skade-
görare. Och med genteknikens hjälp – särskilt den nobelprisbe-
lönade CRISPR – kommer väx  örädlarna a   få fram växter med 
helt nya och inbyggda motståndsmedel mot sina konkurrenter. 
Inköpt kemi kan ersä  as av inbyggd biologi. Och med hjälp av 
bondens nya öga i skyn – jordresurssatelliter och GPS – kan 
hela kretsloppet bevakas och styras med stor precision.

Regelverket omöjliggör cer  fi ering 
Vi kallar gärna den här pågående och möjliga  ärde agrara 
revolu  onen för  ekokonven  onell. Den hämtar ju tankar och 
teknik varifrån den än kommer – bara de leder  ll målet – e   
ekologiskt hållbart sä   a   bruka jorden. Den kombinerar det 
bästa från ”eko” med det bästa från det ”konven  onella”  ll 
något tredje helt ny  . E   naturbaserat – e   naturlikt – jord-
bruk som i första hand litar  ll inbyggd biologi och ekologi men 
också komple  erar med inköpt kemi och mekanik. Och med 
det närmar vi oss lösningen på den inledande paradoxen. Var-
för kan inte Krokstorp – och alla andra gårdar som brukas på 
samma sä   – bli cer  fi erade eko-gårdar trots a   de med alla 
rimliga må   mä   odlas ekologiskt hållbart? Svaret? De följer 
inte reglerna!

En ekologiskt cer  fi erad gård måste följa reglerna som säger 
vad man får göra, måste göra eller inte får göra. Regelverket 
är teknikrelaterat och inte resultatbaserat! En odling blir inte 
eko-cer  fi erad därför a   den garanterat uppnå   vissa bestäm-

Mar  n Krokstorp odlar sin jord med fi ng-
ertopparna och precision från rymden.
Foto: Peter Sylwan.
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da och uppmä  a mål för ekologiskt hållbar produk  on. Den får 
si   cer  fi kat därför a   den använder - eller INTE använder en 
viss teknik eller vissa produk  onsmedel och metoder. Allt som 
är bra och  llåtet med ”eko” och som  ll exempel ökar den 
biologiska mångfalden, minskar läckaget, stoppar erosionen 
eller minskar klimatbelastningen är det förstås fri   a   använda 
för alla – oavse   vad man kallar sig. 

Men det fi nns tre saker man INTE får göra om man vill bli 
eko-cer  fi erad. Man får inte använda kemiska bekämpnings-
medel, man får inte använda konstgödsel och man får inte odla 
gene  skt modifi erade organismer (GMO). Eller lite mer u  ör-
ligt men något omskrivet och förenklat direkt från regelboken:
–  inga naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel
–  ingen konstgödsel för a   förse växterna med kväve fosfor 

och kalium (NPK)
–  inga GMO växter, organismer eller produkter som framställts 

med hjälp av GMO.
Inga av de tre förbuden behöver i sig leda  ll en ekologiskt 

mer hållbar – eller ohållbar odling. Det beror ju på. Till exem-
pel vad det är för e   kemiskt ämne, vilken slags konstgödsel 
eller typ av GMO vi talar om och hur de används. Och vad man 
använder i stället. Till exempel en plog. 

Plogen
Det är lä   a   glömma bort a   plogen är e   bekämpnings-
medel. A   s  cka en plog i marken och vända upp och ner på 
jorden är e   mycket brutalt ingrepp i markens ekologiska väv. 
Organismer som lever si   liv på ytan vänds ner i djupet och dör 
drunknings- eller kvävningsdöden. Svampfl orans nät av tunna 
myceltrådar rivs sönder och organismer som lever si   liv på 
djupet, vänds upp på ytan och dör torkdöden - eller blir mat 
åt måsar. Plogen är e   redskap som mer än mycket annat re-
ducerar den biologiska mångfalden både på och i jorden, ökar 
nedbrytningen av organiskt material, minskar mullen i marken 
och släpper iväg koldioxid  ll atmosfären. I den ekokonven-
 onella – naturbaserade och naturhärmande – odlingen sår 

man sina mellangrödor och sina huvudgrödor med en så kallad 
direktsåmaskin. Markens och jordens ekologiska väv förblir 
intakt. Ogräs och mellangrödor kontrolleras i stället med e   
kemiskt medel – glyfosat – som kan komma a   förbjudas inom 
EU 2022. Om det blir förbjudet måste den ekokonven  onella 
bonden hi  a andra sä   a   kontrollera ogräs och mellangrödor. 
Om de blir bä  re eller sämre beror ju på – vad det blir och hur 
det används!

Gödsel
Konstgödsel – eller mineralgödsel som är e   bä  re beskri-
vande namn – kan mycket väl  llverkas i kretslopp utan man 
använder fossil energi och kan  llföras med precision e  er 
växternas behov och utan a   det läcker näring  ll va  net eller 
växthusgas  ll lu  en. I vart fall inte mer än vad omgivningen 
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har ny  a av och kan ta hand om. Men också den sortens ekolo-
giskt säkra och gynnsamma mineralgödsel är förbjuden i ”eko” 
– men  llåten för lantbrukare som odlar enligt det Krokstorp-
ska receptet.

Genmodifi erade organismer
Med eller utan GMO säger inte heller något om bra eller dåligt. 
Lika lite som väx  örädling över huvud taget är bra eller dåligt i 
sig. Det beror ju på. Nu har EU klassat också de nya möjligheter 
a   förändra och förädla djur och växter med hjälp av den nya 
nobelprisbelönade tekniken CRISPR som GMO - genmodifi e-
rade organismer. Den dagen – och den kommer och är i vissa 
fall är den redan här – när väx  örädlarna kan leverera växter 
med inbyggt försvar mot insekter och svampar, som har bä  re 
konkurrenskra   mot ogräs, som tar vara på mer solenergi och 
tar upp näringen ur jorden mer eff ek  vt, som hushållar bä  re 
med va  en och kan gödsla sig själva – och kanske  ll och med 
kommer igen år e  er år från samma rö  er – då är det fullt 
möjligt a   odla dem på den ekokonven  onella gården - men 
inte på den ekologiska gården. Inte så länge ”eko-reglerna” är 
skrivna som de är.

E   hållbart jordbruk måste dock vara så mycket mer än bara 
ekologiskt hållbart. Hållbarheten står på tre ben. Det ekologis-
ka, det ekonomiska och det sociala benet. Och de måste gå i 
takt. Både ”eko-gården” och den ”ekokonven  onella” är eko-
logiskt hållbara. Fast på lite olika sä   och lite beroende på var 
man sä  er gränsen. Om man med ekonomisk hållbarhet talar 
om gårdens ekonomi så passerar bägge också det nålsögat. 
Fast också det på olika sä  . All sta  s  k säger a   eko-gården får 
20 – 40 % lägre skörd än vad man får i konven  onell odling – 
och på ekokonven  onella gårdar. Ekonomin går trots det i takt 

Utan plog klarar nya såmaskiner a   så en ny 
gröda rakt ner i en gammal skyddande mell-
angröda – som sedan vissnas ner med kemi.
Foto: Peter Sylwan.
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tack vare a   ”eko” kan ta mer betalt för vad man producerar. 
Men om man med ”ekonomi” menar hushållning med gemen-
samma och begränsade resurser blir det inte lika enkelt.

Världen hänger samman. 20 - 40 % lägre skördar på e   håll 
betyder – allt annat lika – a   20 - 40 % mer mark måste odlas 
på annat håll för få samma resultat. Och mark är en begränsad 
resurs. Jorden har inte mer mark a   odla upp – eller borde i 
vart fall inte göra det. Tvärtom borde skogen och de naturliga 
gräsmarkerna få återta betydande arealer. Se   i det perspek-
 vet är eko-jordbruk inte ekonomiskt hållbart [7] – och kanske 

inte ekologiskt hållbart heller. Det beror ju på hur den marken 
i så fall odlas. Kanske vore det rik  g bra och kanske  ll och 
med en befrielse och en brygga över sky  egraven i deba  en  
om  ”eko” och ”konven  onellt” jordbruk kunde utgå från en 
gemensam lista på egenskaper som gör e   jordbruk ekologiskt 
hållbart. Kanske kan den listan se ut så här: 

I e   ekologiskt hållbart jordbruk 
1. utny  jas fotosyntesen op  malt under hela vegeta  onsperi-

oden.
2. läcker det inte ut mer näringsämnen,  ll exempel fosfor och 

kväve, än vad omgivningen har ny  a av och klarar av a   ta 
hand om.

3. är erosionen av jord inte större än från vitala skogar eller 
gräsmarker.

4. byggs det upp mer jord och mull i marken och tas upp mer 
växthusgaser än vad som försvinner  ll lu  en eller rinner 
bort med va  net.

5. är den biologiska mångfalden stabil eller ökande och funk-
 onell.

6. är motståndskra  en mot skadegörare och ogräs inbyggd i 
växterna och själva odlingssystemet.

8.  är kretsloppen slutna och komple  eringar görs med preci-
sion och utan a   äventyra punkt 2.

9.  används ingen fossil energi vare sig  ll traktorer, torkar eller 
tröskor. Tvärtom – jordbruket levererar bioenergi som mer 
än väl räcker för a    llverka allt annat som behövs på går-
den – och också  ll samhället i övrigt.

Den dagen vi kan komma överens om a   dessa är mål a   strä-
va e  er, kan mäta hur väl de blir uppfyllda och hi  a sä   a   
belöna eller belasta hur bra enskilda jordbruk klarar listan, kan 
vi ju strunta i hur de bär sig åt för a   komma dit – oavse   vad 
de kallar sig – bara de tar sig dit. Vi bryr oss i vart fall inte om 
färgen på ka  erna – bara de fångar möss.
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