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Östersjöns nya bönder
Att bina var så viktiga för vår matproduktion blev vi alla varse den 

dag de fl esta bin försvann. Paniken var stor i världen runt 2025. 

Vad ska vi äta? Hur ser vår framtid ut? Lokala innovationsprojekt 

startades runt om i världen för att lösa problemet. Att odla alger i 

Östersjön visade sig exempelvis vara gynnsamt. Det var en krokig 

innovationsresa. Men i dag har den prisvinnande algen Baltica – 

som skördas i Söderhamn – blivit en vinnare för hela lokal-

samhället. Region Baltica är i dag ett av många nya innovativa 

lokalsamhällen som passerat storstäderna som världens nya 

tillväxtområden.



DETTA HAR HÄNT
99% av världens bin dör

På grund av föroreningar och ändrade klimat-
förhållanden börjar fler och fler bisamhällen 
försvinna, vilket leder till stor matbrist. De ytor  
som fortfarande går att odla behandlas ännu 
hårdare med bekämpningsmedel för att garantera 
skörd. Kortsiktigheten leder till att den redan sköra 
biologiska mångfalden kollapsar. Enligt en EU- 
rapport år 2027 är 99% av alla bin utdöda i 
Europa; siffrorna är liknande för resten av världen.

Pandemier, vapenskrammel och murar

Den ökade pressen på matproduktion ökar oroligheterna 
i världen. Vapenskrammel och hot om krigshandlingar 
hörs. När jordbrukspolitiken inte går att upprätthålla, 
kollapsar EU-projektet och unionen splittras. Samtidigt  
har havsnivån höjts, och kustlinjerna förändrats. Människor i 
kustnära städer flyttar inåt land.

För att öka säkerheten i världen införs handelshinder och 
stränga reserestriktioner. Tullar införs, det blir dyrt att resa 
och svårare att exportera. I och med att den biologiska 
mångfalden i princip kollapsat, frodas skadliga virus 
och bakterier, och svåra pandemier härjar i världen. De  
strängare gränskontrollerna ska hindra smittspridningen. Många 
områden i Europa avfolkas helt.

Lokal specialisering och innovativa regioner

Murar, tullar och ökad protektionism innebär 
att lokal och regional specialisering blir allt 
viktigare. För Mellansverige kommer Östersjö-
gemenskapen i fokus. På global nivå förflyttas 
världens innovationscentra från megastäderna 
till lokala platser där spetstekniken utvecklas. 
Innovationens spjutspetsar återfinns nästan alltid 
i mindre samhällen.


