
Anders Persson från 
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omställningscentrum 
(SNOC) om  deras 
verksamhet 

Sedan blev det diskussion om vad Omställning Falun kan göra (s 5). 
Möte i Sågmyra 25 mars 2018

Anders blev inbjuden till oss för att de i sitt omställningscentrum bedriver en lång rad konkreta 
projekt som är viktiga för en omställning. Mer information på Omställning Faluns webbplats 
https://omstallningfalun.wordpress.com/sodra-norrlands-omstallningscentrum/.

Vad uppskattar vi i livet? Anders noterade på
blädderblocket.

Anders började med odling för några år sedan. Han
köpte ett Per-Albintorp utanför Söderhamn. Sådana torp
finns det fortfarande kvar många av. Det var
livsmedelskris i Sverige under mellankrigstiden. Per-
Albin Hansson, socialdemokratisk statsminister, tog
fram ett typhus som människor fick bygga själva. Det
var ett litet bostadshus och en uthuslänga med ladugård.
Det ingick en markbit och tanken var att familjen skulle
klara matförsörjningen genom att arbeta halvtid på
torpet. Staten beviljade ett fördelaktigt lån. Se mer på t
ex http://www.hunge.be/Bildmapp/Per%20Albin-torp
%20Smabrukarliv%20pa%2030-talet.pdf

Under mellankrigstiden exporterades en stor del av
svensk matproduktion. Staten gick alltså in med
politiska styrmedel. Idag skulle vi också ha en allvarlig kris i livsmedelsförsörjningen om det inte 
vore för oljan som driver både jordbruksmaskiner och transporter.  Sverige är i dag sämst i världen 
på att producera egen mat. I Norrland är det sämst med en bra bit under 50 procents 
självförsörjningsgrad, i landet som helhet knappt 50%. Det skulle behöva vara minst 70 procent för 
en uthållig matförsörjning. Vore det inte för olja skulle vi ha nödår i Sverige idag! 
Jordbrukstekniska institutet har gjort en rad olika scenarier på vad som händer vid minskat inflöde 
av fossil energi i landet: Om vi har 75 procent av nuvarande så klarar vi oss med viss möda. Med 
50% minskad tillgång blir det svält, ungefär som i Centralafrika idag.

https://omstallningfalun.wordpress.com/sodra-norrlands-omstallningscentrum/
http://www.hunge.be/Bildmapp/Per%20Albin-torp%20Smabrukarliv%20pa%2030-talet.pdf
http://www.hunge.be/Bildmapp/Per%20Albin-torp%20Smabrukarliv%20pa%2030-talet.pdf


Putin levererar hälften av vår olja och han använder oljeexporten som maktmedel gentemot EU. Vi 
behöver en ny livsmedelsstrategi, vi borde ha möjlighet att exportera mat. Redan förekommer 
landgrabbing i Sverige. Kina är förutseende och köper upp mark, fr a i Afrika. Här ger vi bort mark 
till gruvföretag. Med andra ord finns en total okunnighet om hur maten produceras.

Anders visade en kurva över hur matproduktionen förändrats i 
Sverige. Vi hade 70 procent av befolkningen sysselsatt i 
livsmedelsproduktion. Produktionen ökade brant fram till en 
topp, sedan sjönk den lika brant och vi har 5 procent sysselsatta
i jordbruket. Vad var det som hände? Jo, EU-inträdet.

-Det här var en anledning till att jag blev småbrukare och 
grönsaksodlare, efter tio år med omställningsrörelsen i Sverige. 
Vi behöver hitta tillbaka till steg ett i omställningsrörelsen.

Och Anders hänvisade till en bok om ”studiecirkelns fader” 
Oscar Olsson, Ingvar Törnqvist: Oscar Olsson Folkbildaren. I 
synnerhet hans tankar om universitetens roll i 
folkbildningsarbetet”. Sober förlag & Bildningsförlaget & 
Linköpings universitet.

Matfrågan handlar till stor del om demokrati. Demokrati 
bygger på tillit (läs Monbiot: Ur ruinerna. En ny politik för en 
ny värld i kris). En ensamhetskultur har spridit sig, inte bra för 

demokratin. Vi dövar våra samveten med konsumtion. Det värsta som kan hända människor är att 
bli utfrusna, det var värre än dödsstraff i tidigare kultur.

När vi håller på att konsumera ihjäl oss ska vi finnas. Vi behöver jobba lokalt, även om vi bryter 
mot det som är vanligt idag. Tillbaka till studiecirkeln! Vi ska inte vara fem eller tio utan 50. Ett 
omställningscentrum ska vara en öppen plats. Man behöver inte ha kunskap, alla ska kunna komma.
Och gör sådant som är lustfyllt. Annars lägg ner verksamheten!

Vi blåste upp SNOC, gjorde det till något större än vad det var i myndigheternas ögon. Det hade 
stor effekt, många tjänstemän besökte oss, regionen blev intresserad och då blev ännu flera 
intresserade. Men vi är bara tre personer.



Det är en sanning med modifikation. SNOC har ett produktionskök och man har arbetat aktivt i det 
sociala bostadskooperativet Stenbacken med restaurang och kök. Stenbacken renoverar rivningshus 
och hyr sedan ut dem till människor som befinner sig i utanförskap. Stenbacken har tidvis haft 
ekonomiska problem. Hyresgäster har sociala problem och betalar inte alltid hyran eller slår ibland 
sönder lägenheter. Stenbacken har en omsättning på 3-4 Mkr men vi beslutade ändå att lägga ner 
verksamheten. Det blev fart på kommunstyrelsen som beviljade oss 1,5 Mkr. Vi kunde anställa en 
verksamhetsledare. Det blev ordentlig ordning på verksamheten och skutan vände, vi fick en vinst 
på 300 000:-, utan att ha rört de 1,5 Mkr.

Flera i Stenbacken har blivit 
intresserade av matproduktion. 
Vi har startat projektet ”den 
lokal livsmedelskedjan”. Vi har 
också en ekonomisk förening, 
”Närjord”. Föreningen har både 
sociala och ekologiska kriterier 
för livsmedelsproduktionen. Vi 
jobbar mot att inför ett stort 
centralt lager för lokal mat. Vi 
hämtar hos lokala odlare. 
Butiker och restauranger ska 
sedan kunna beställa av 
centrallagret och få leveranser. 
De har ju inte tid att ringa runt 
till lokala bönder själva. Det 
finns ett stort behov av 
ekologiska produkter. De ringer 
trots att produktionen inte är 
igång.

Det måste vara en lönsam 
logistikkedja. Närjord har satt 
fart på småproducenter men är 
just nu en vilande ekonomisk 
förening. 

Vi i SNOC är intresserade av att
starta projekt som sedan 
avknoppas. Flera exempel. 
”Grön front” driver ”Bygdens 
saluhall”. Stenbacken levererar 

fruktkorgar. Stenbacken har också ett projekt där de ställer ut orange soptunnor för källsortering 
som vi sedan hämtar en gång i månaden.

Det viktigaste på livsmedelssidan är att få in matproduktionen i den kommunala verksamheten. Men
det tar många år att få igång det. Problemen inom svenskt jordbruk är att vi inte har mycket till egen
grönsaksproduktion, vi har inga fröer och ingen mark.

Man kan jämföra med Finland som har 70 procents självförsörjning av mat.

Det finns en stor samhällsnytta med sådant vi gör. Varje person på Stenbacken som klarar sig ur 
missbruk besparar samhället flera miljoner kronor. Grönsaksodling tar upp koldioxid och är bra för 
klimatet. När oljan blir dyr blir grönsaksproduktionen lönsam.

Ett av SNOCs ben är utbildning av småbrukare som vill producera för mer än självhushåll. 
Kunskapsfrågan är en broms när det gäller odling för avsalu. Det gäller att få folk att våga. Färnebo 



folkhögskola ha en kurs där man ska
odla på ett hektar. De har 20 platser
på kursen och 100 sökande. Många
folkhögskolor har nu hakat på. Det
finns stöd via Komvux för
småbrukare. Nästan bara kvinnor
söker och 99 procent av dem som går
kursen är kvinnor! Det är en kurs på
halvfart med träffar en gång i
månaden. Detta i en mansdominerad
värld. I LRF sitter mest storbrukande
män, samma mansdominans hos
Småbrukarna. Internationellt är
mönstret likartat med Monsanto och
Bayer i ledningen. Men 70 procent av
världens matproduktion kommer från 
småbrukande kvinnor utan tillgång till
fossil energi.

Skulle en halv miljon småbrukare
vara en lösning för Sverige? Alla vill
fortsätta vår kurs. Vi har nu Småbruk
2 och 3.

Nu behöver vi en stor organisation som motpart mot 
kommunerna. Och vi behöver 
finansieringsmöjligheter. Snoc vill starta en 
mikrofond Sverige med lokala sparkassor. Det finns 
mycket stora fonder med pensionspengar som till en 
del är öronmärkta men de kan användas som garanti,
inga pengar behöver flyttas över. Om det fanns en 
omställningsfond skulle Omställning Falun inte 
behöva söka 100 000:- här och 100 000:- där. Vi 
måste bryta det ekonomiska systemet. Vi måste 
bygga en struktur före matkrisen. Diskutera med län,
landsting och kommuner om sådana fonder.

I augusti – september blir det ett småbrukarkonvent i
Söderhamn med fokus på kvinnliga jordbrukare. 
Och Anders ger två litteraturtips: ”Fred med jorden” 
av Elin Wägner och Elisabeth Tamm, 
http://fredmedjorden.se/aktuellt/ och ”Making Peace 
With The Earth” av Vandana Shiva.

Anders rekommenderar oss att ta kontakt med Ulla 
Herlitz, ordförande i Ekobanken, om lån kopplat till 
en kreditgaranti hos länsstyrelsen.

http://fredmedjorden.se/aktuellt/


Diskussion

Vi börjar med att gå laget runt i ett par varv.

Eleanora: Vill ha fabriken som kulturprojekt och för odling. Plan för odling i fabriken. Sedan kan 
skolan och förskolan köpa in mat. Köket är intressant.

Malin: Intresserad av djur.

Britt-Marie: Hållbart boende, ha mark med djurhållning och livsmedelsproduktion. Ha verksamhet 
som tillför energi. Vill inte att herrgården bli verksamhet. Det ska vara roligt att göra bra saker.

Johan Vallin: Vill fortsätta med hållbarhets-event, musik, kreativitet. Samhällsplanering intressant.

Ernst: Har en idé om en simulator för olika hållbarhetsutveckling, en resurssimulering. Interna och 
externa verksamheter. Beslutsfattare ska få en klarare bild av effekten av olika beslut. Paketera vår 
verksamhet, så frön hos andra verksamheter, ha förankring här på plats.

Alexander: Vill fortsätta med teater och dans. Har gått Skattungekursen och vill gå vidare med 
sådana frågor. Inspirerad av Burning man där människor kommer samman och skapar.

Jimpa: är utbildad byggnadsvårdare, uppvuxen på lantbruk. Lever för miljön. Arbetar som 
arrangör/producent på bl a Urkult.

Micke: ordförande i Sågmyra byaråd, odlar och har hästar och är intresserad av omställning.

Urban: Sett samhällsförändring, krossade fönster och liv. Sa jag direkt när han hörde om den här 
träffen. Driver ett socialt företag i lokstallarna i Falun, utbildning i smide. Förändring på 
landsbygden förändrar staden och individen förändrar gruppen. Är hungrig på fabriken, den ska 
vara bygdens angelägenhet.

Patricia: Med och driver socialt företag tillsammans med Urban, är ekonom och administratör. Vet 
var man kan söka pengar. Bohem. Självkunskap viktigt.

Smeds: Sköter fastigheterna. Intresserad av blommor och grönsaker, har häst och höns och 
motorcykel. Hans fru är mycket intresserad av gamla växter.

Kent V: Är skräddare. Köpte tyg här i Sågmyra på 60-talet. Idag slängs gigantiska mängder ull. Vi 
behöver starta ett ulluniversitet med vidareförädling av ull. Också intresserad av en cykelverkstad.

Swempa: odlar själv.

Sanna: Varit aktiv i Naturskyddsföreningen. Har psykologutbildning och utbildning som 
gymnasielärare. Vill sätta igång SFI i Sågmyra, det vore inte omöjligt att starta i herrgården. Har 
hållit i språkcafé. Om det blir bra verksamhet för oss kan det bli en affär i byn.

Johan L: Skriver en blogg om oljeberoende. Håller föredrag om biodling, kan vara en 
affärsmöjlighet.

Bernt: Utveckla en kultur som utgör ett mer meningsfullt alternativ till vår materiella 
konsumtionskultur. Skapa en kreativ mötesplats för omställning.
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