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Över allt hörs nu om stadsodling och urban farmning. Det är en stark trend och många människor engagerar sig i allt från
en odling på fönsterbrädan till nästan kommersiell odling på kolonilotter. Däremellan ligger gemensamma odlingar på
innerstadsgårdar, del av parkmark blir grönsaksland, fastighetsägare lägger in möjligheter till odling i hyreskontrakten.
Mitt i allt samman så menar man att möte, gemenskap, integration – ja, många sociala vinster – kan följa.
Och det vet vi ju alla, vi som gräver och planterar i jorden – det ligger en stark gemenskap i att odla, möta andra odlare
och kanske odla tillsammans. Man möts över gränser och språkbarriärer – intresset för odling bygger starka broar.
Karin Svensson skrev nyss en krönika på Hållbar Stad om faran att endast se odlingen som en plattform för möten och en
källa till socialt kapital – det gör den utbytbar. Hon menar att man istället ska lyfta odlingen som en näringslivsgren,
resiliensskapare och matförsörjare. Kanske det.

Odling över gränser om behov av struktur
I projektet Odling över gränser som vi drev i Malmö 2014, med stöd från Vinnova, tittade vi på vad som kan göra odlingen
hållbar. Vilka strukturer behövs, vilket stöd ska man förvissa sig om att en odlare har? Vi gjorde många intervjuer i ﬂera
skikt i branschen, med forskare och föreningar, med kommunala tjänstemän och ställde också frågor till politiken. Vi åkte
till Lund, Göteborg, Berlin, Paris och Amster dam och pratade med aktiva inom stadsodlingssfären. Och vi kunde se
något ganska klart – stadsodling måste stå på egna ben, baserat på eget värde, för att bli hållbar över tid. Som Karin
Svensson säger – annars blir det utbytbart till kanske en knypplingskurs eller en fotbollsplan – för där kan man ju också
att socialisera, umgås, bygga socialt kapital likaväl som på odlingen.

Lösningen
Därför kan man säga att odlingsintresset måste ﬁnnas på egna meriter för att det ska bli hållbart. Och vilka strukturer
behövs då? Projektet landade ner i ett förslag om att bilda en gemensam plattform för odlarna. Tankarna ledde vidare till
idén om en neutral förening för stadsodlare, där även kommunen kan vara medlem. Sedan kan ﬁnansieringen kanske
vara som i idrottsföreningarnas värld: kommunen står för resurser i form av lokal och viss personal. Föreningen blir
facilitator, inspiratör, kunskapskälla och praktisk stöd till odlare. Och dessutom intressebevakare.
I Malmö ﬁnns sedan ett ﬂertal år också ett nätverk för stadsodlare, där såväl enskilda som föreningsföreträdare och
kommunala tjänstemän ingår. Nätverket är en viktig part i detta bygge för hållbar stadsodling i Malmö. Och under
arbetets gång byggde vi också värdefulla kontakter och planer för samarbete inom vår region, i landet och med utländska
aktörer.
Utvecklingstankarna presenterades på slutseminariet den 5 december 2014, då även stadsodlare från Berlin och Paris
deltog. Se gärna en kort ﬁlm från seminariet här. Nu drivs tankarna vidare inom en förvaltningsövergripande grupp i
Malmö stad.
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