








Naturfolk lever av vad naturen ger

Något annat slags folk finns inte



Problem

1. Underpresterande ekosystem

2. Resursslöseri

Klimatförändringar är ett symptom



















Regenerativt Lantbruk 
definition

“Möjliggöra högsta tänkbara
vitalitet i ekosystemen, med 
effektivt tillfredsställda
mänskliga behov "
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1. Skydda jorden
2. Undvik bearbetning
3. Mångfald
4. Levande rötter hela tiden
5. Betesdjur

4-faldigt mer kol i jorden
10-faldigt mer näring
16-faldig vattenhållning
Halverad kostnad



Mammutstäppen





Före Homo Sapiens kognitiva revolution, Efter Homo Sapiens kognitiva revolution
då hälften av 200 djursläkten försvann

1500 miljoner ton vilda  
landlevande djur 50 kg+

Kor

Vilda 
djur

*

Getter 
hästar

Grisar

Får

Kor

Kor Kor

* För att få till 100 milj ton vilda djur har 
vi lagt till de återstående valarna i havet.







3% mer fotosyntes 
motsvarar den årliga 
ökningen av kol i 
atmosfären.

6% mer fotosyntes under 
två generationer 
motsvarar mängden kol 
som tillförts atmosfären 
de senaste 250 åren
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10 % mer kol i växter 
och jordar motsvarar all 
fossilbränsleanvändning



3% more photosynthesis 
equals yearly increase of 
atmospheric carbon

6% more photosynthesis 
for 60 years equals total 
atmospheric increase
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10 % more carbon in 
plants and soils 
equals all fossil fuels 
ever burnt.





Regenerativt Samhälle 
definition

“Det samhälle som uppstår
när vi tar personligt ansvar
för oss själva och de 
sammanhang vi beror av”
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Regenerativt samhälle = Behovstillfredsställelse
Uppoffringar

Nuvarande samhälle= Uppoffringar         
Behovstillfredsställelse
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Inflytelserik och delaktig eller ett offer för omständigheter?

Ditt personliga val
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Det är upp till mig att göra bättre

Det är deras fel för de är jättedumma
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MarknadsekonomiDemokrati
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Planekonomi Kapitalism

MarknadsekonomiDemokrati



0

100

Kapitalism

MarknadsekonomiDemokrati

Planekonomi
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Kapitalism

Lokal ekonomi

”Stora institutioner och stora företag”

MarknadsekonomiDemokrati

Planekonomi
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Kapitalism

Food Web

Food Chain
1+2        75% 

MarknadsekonomiDemokrati

Planekonomi



Gården

”Framgångsrika 
mellanhänder”

Stora företag
Banker

Institutioner

Konsumenter
Småsparare

Laghum service

Ensamma bönder och 
alienerade konsumenter
Idealiskt för industrin 
bankerna och staten

När folk tar ansvar för ”sina 
marker” måste mellanhänderna 
ge service eller lägga ner

Gården
Laghum



Gården

”Framgångsrika 
mellanhänder”

Stora företag
Banker

Institutioner

Konsumenter
Småsparare

Havredryck 0,2 kr Havredryck 20 kr Havredryck 19,80 kr

Regenerativt samhälle   = Behovstillfredsställelse
Resursanvändning

Mjölk 3 kr Mjölk 7 kr per kg Mjölk 10 kr per kg



Holistic Management
Ett språk för dem som vill ta ansvar

• Vilka är vi som fattar beslut?
• Vad har vi att fatta beslut om?
• Hur formulerar vi ändamålet med verksamheten?
• Vilket slags liv är det vi vill ha?
• Vad behöver vi producera för att få just det livet vi vill ha?
• Hur behöver våra resursbaser se ut i framtiden för att vi och våra 

efterkommande ska kunna fortsätta leva de liv vi önskar?

• Behöver vi en plan för att bättre hantera den ekonomiska komplexiteten?
• Behöver vi en plan för att bättre hantera komplexitet i betesdrift?
• Behöver vi en policy för att korrigera misstag effektivare?







10 miljarder människor som delar jordens 
landyta ger 1,3 hektar per person

0.03 hektar ger 1 person 3 kg grönsaker om 
dagen och ”frigör” ≈1 hektar ekosystem

Så vem tjänar på myten om livsmedelsbrist?

15% Jordbruksmark

35% Betesmark

30 % Skog

20% Övrig mark (öken/asfalt etc)







Naturfolk lever av vad naturen ger

och lär hela tiden av sina misstag



Folk och företag 
som inte driver 

lantbruk

Markerna som håller folk levande och friska
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Butikerna
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100 hektar
Några byggnader

50 kor
En traktor och lite redskap

10 miljoner kr som blir 20 000 kr 
per hushåll om 500 delar på 

investeringen



Gårdens produkter i basutförande

• 15000 kg slaktkropp per år

• 250 000 kg youghurt per år

Delat på 500 hushåll blir det 30 kg kött och 500 kg 
youghurt per år. Om investerarna betalar 1000 kr mindre 
för sin mat under ett år så motsvarar det en avkastning på 
5% av investeringen

Ägg från höns som följer korna, grisar som äter vasslen 
från osttillverkningen samt grönsaksodling blir tillägg i 
verksamheten som inte kräver ytterligare investeringar 
och som inte konkurrerar med korna om marken



Varför odlar vi lågvärdiga monokulturer 
på bästa marken, och på det sätt vi gör?

• Vi sänker vitaliteten hos våra ekosystem

• Vi försämrar livet för tama och vilda djur

• Vi skadar folkhälsan

• Vi belastar hushållens ekonomi

• Men de kan odlas med minimal mänsklig omsorg

• och ger högre marginaler till livsmedelsindustrin





“The great cause of inequality in the 
distribution of wealth is inequality in the 
ownership of land. 
The ownership of land is the great 
fundamental fact which ultimately 
determines the social, the political, and 
consequently the intellectual and moral 
condition of a people.”

Henry George 
Progress and Poverty 1879


