
Avskogningen i Amazonas sker i dramtiskt fart 
till nytta av till stor del åkermarker. Men kan man 
ersätta åkermarken? Det här projektet presenterar 
en alternativ lösning till åkern, ett växttorn som 
med nya tekniska lösningar föreslår en odling som 
lever i symbios med skogen.

Amazonas står för 40 % av världens regnskogar och är ungefär lika stort 
som hela Europa. “Amazonas är inte enbart den största kvarvarande 
tropiska regnskolen i världen, den står också för drygt 10 % av världens 
kända biodiversitet (...) och dess floder står för 15-16 % av världens totala 
flodutmynning i oceanerna.” (wwf, 2017)

Samtidigt avverkas regnskogen i rasande fart och står därmed inför 
ofantliga utmaningar. FAOs (Food and Agriculture Organization) data visar 
att Brasilien stod för ca. 42 % av världens avskogning mellan 2000-2005, 
den större delen skedde i Amazonas. (Barretto et al. 2006, 11)

Hotet mot Amazonas
Avskogningen sker i en snabb takt i Amazonas. De främsta hoten mot skogen 
är timmerproduktion, skogsbränder, odling och farmer. Den mänskliga 
påverkan på djunglen orsakar en katastrof för det naturliga kretsloppet.

Via Brasilian Space Agencys (INPE) satelitstudier av Amazonas har man 
börjat kartlägga avskogning och börjat mäta de negativa faktorerna. 
Skogens yta avvärkas främst för att ge betesmark åt nötkreatur (40%), 
därefter kommer storskalig agrikultur som soja, palmolja, majs och ris (15-
20%) i kombination med småskalig agrikultur (15-20%). Även skogsbränder, 
timmerproduktion, och byggande av vattenkraftverk påverkar regnskogen. 
Dessa hot är tydligast längs infrastrukturleder som anlagts i Amazonas.
Genom att utbilda lokalbefolkning och identifiera hotade områden samt 
stärka dess skydd kan det göras en skillnad. Med hjälp av detta hoppas man 
kunna ta tag i utsatta områden i ett tidigt skede och därmed effektivt kunna 
minimera människans påverkan.

“Identifying small deforestation plots and other indicators of incipient 
human activities in forests could flag areas at risk of increased 
deforestation and forest degradation. Pinpointing these areas at risk 
would provide strategic guidance for conservation and sustainable 
development in the region. Up to 1997, the Brazilian Space Agency 
(INPE) mapped deforested areas greater than 6.5 ha. Since then, INPE 
has improved mapping technique but it still misses deforested areas 
smaller than 3 ha.” (Barretto et al. 2006, 11)

Odling på höjden
Men vad gör man åt de befintliga samhällena som etablerat sitt jordbruk och 
lever på det? Ett svar kan vara att odla på höjden. Genom att odla på höjden 
kan man odla mycket mer yteffektivt. För att genomföra det måste vi förnya 
och omvärdera vår syn på vad odling är och hur den ser ut. 

Kan man odla på höjden? Den tekniska lösningen bygger på ett odlingssätt 
som gör att man istället för jord kan odla med vatten. Detta sker via s.k. 
hydronomisk odling, vilket även innebär en viktminskning per m2, en bra 
förutsättning föra att tekniskt kunna genomföra odling i höjdled på flera 
våningsplan. Odlingstekniken används redan industriellt i Nederländerna 
men ännu har det inte odlats på höjden. 
 
Den agrara revolutionen ägde rum p.g.a. av nya odlingstekniker och 
hjälpmedel. Det blev helt enkelt enklare att odla mer och innbar mindre 
mänsklig arbetskraft. Detta förslag bygger på ett växttorn som kombinerar 
hydronomisk odling och mekanisering av jordbruket. Tornet i sig är helt 
automatiserat. Odling och skörd sker med hjälp av en robotarm som rör 
sig vertikalt genom de olika växtsektionerna. Den får ström via solceller 
och levererar grönsakerna i lagervolym på bottenplan. För underhålls- och 
rekreationssyfte kan man ta sig via en stege mellan de olika nivåerna ända 
upp till slutnivån. På slutnivån finns en plats för människan att se skogen 
från ett annat perspektiv.

Växttornet- en dialog mellan skogen och människan
Förhoppningen är att skapa en dialog mellan skogen och en artificiell miljö. 
En kontrast mellan det naturliga och det teknologiska. Den utgör en hållbar 
teknisk lösning som tillåter människor bo i regnskogen och samtidigt låter 
dem försörja sig.
  
Tornet är en struktur som ändrar vår syn på åkern. Från att vara horisontellt 
monumental till att bli vertikal och sträva närmare solen. Från att vara ett 
element som förstör skogen till att samleva med den. Det fungerar även 
som en markör, ett varningstecken, som längs med de ofantliga skogarna 
markerar mänskligt liv och tydligt visar vart ingrepp görs.

Programmet i odlingstornet är för mat till de lokala invånarna som bor 
på platsen. Odlingstornet sätts in i mindre samhällen för att förebygga 
ytterligare expansion av deras odlingsmarker. Målet är att tornet till en början 
samverkar med deras befintliga åkrar och att det med tiden blir försörjande 
för hela samhället, vilket avfunktionaliserar åkrarna och låter skogen 
återigen ta sin plats där den tidigare varit. Tornet är icke platsspecifikt utan 
förhåller sig till Amazonas regnskog som helhet. Det är en icke platsbunden 

lösning på hotet de sociala och ekonomiska hotet mot Amazonas.

I takt med att regnskogsområdena förvandlas till naturpark kan tornen 
fungera som landmärken för vandringsleder som skapas i skyddade 
områden. Tornen kan då bli lokala nav som försörjer skogsväktare och 
samhällen samt bli en del i en framtida turistnäring. Detta löser såklart inte 
helhetsproblemet med avskogning, men genom att ge ett hållbart alternativ 
till lokalbefolkningen skulle det utgöra en språngbräda mot en bättre 
framtid. Det blir en symbol för det lokala folket, en symbol för hållbarhet. 
Det krävs större politiska aktioner för att styra om hela problemet med 
avskogningen men detta är alltså ett steg i rätt riktning.
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Växande vy
Odla i symbios med skogen



utsiktsplats

Ett rum för människan
Uppe över trädtopparna för lokalbefolkning och vandrare skapas en utsiktsplats längst upp 
i odlingstornet. Här kan man skåda över skogen och få en större överblick över den men 
också förstå hur människan påverkat den. Hela tornet täcks av ett tätt nät som skapar en 
växthuseffekt längst upp fins ett fönster. Från det nedre hålet till det övre skapas naturlig 
ventilation.

Hydronomisk odling
Rören består av plast och i rören cirkulerar endast vatten med näringsämnen. Vattnet 
cirkulerar i rör som fästs på strukturens innersida och tar sig sedan vidare i ett kretslopp upp 
och ned i tornet. Växterna får mycket mer solljus ju längre upp de kommer. Längst upp odlas 
örter för de klarar bättre ett hårdare klimat en robotarm skördar odlingen och den sköts av 
solenergi.

Solceller som driver 
roboten som plockar 
grödorna

Nät som skyddar mot 
insekter och skapar en 
växthuseffekt täcker hela 
tornet

Växterna odlas på rad 
från plasttuber med 
öppningar

Stege för människor att 
besöka övre planet sköta 
underhåll samt skena för 
robotarmen att röra sig på

Vattentuben tar upp 
grundvatten och blandas 
i första nivån ut med mer 
nutrition

Visionsbild
Kan växttornen bli likt skyskrapor? Hur mänga födelas i landskapet och vad gör det för 
intrycket av platsen? Blir det t.ex. lättare att orienta sig som naturparksbesökare?

odla på höjden!
Odlingsmark staplas på höjden. 
På det sättet kan man odla 20 
gånger mer på samma yta

ett riktmärke i landskapet
För vandrare och lokalbefolkning 
blir det lättare att hitta i regnskogen 
när man kan identifiera olika 
odlingstorn

i symbios med skogen
 
När åkrarna inte längre behövs kan 
skogen och odlingstornen leva i 
symbios

Plan
Så här ser odlingsplanet ut. Med robothissen och stegen i högra övre hörnet. Därefter 
kommer odlingen. Hydroponisk odling sparar på 70 % av vattnet som annars används till 
vanlig odling. Växterna kan dessutom sitta mycket tätare då rotsystemet i vatten inte tar lika 
stor plats som i jord.

Grönsakslager
De två nedersta planen används som lagerlokal för de skördade grönsakerna. Här odlas b.la. 
tomater, paprika, chili, potatis.
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