
PROJEKT PERMAPILOT HAR STARTAT

För ungefär ett år sedan så blev projektet Perma:pilot godkänt, ett projekt som drivs av 
Leader Linné. Projektet föddes ur ett växande intresse för odling, permakultur och 
omställning som vi observerade i Kronobergslän. Exempel på det är att det utvecklats flera 
aktiva omställningsgrupper i länet. Permakulturfestivalen Synvända i Berg lockade 250 
besökare och Maja Söderbergs odlingskurs på Lilla Björka är också ett tecken som visar 
på ett ökat intresse i vårt län. Även europeiskt nätverk inom permakultur och omställning 
som exempelvis Transition Towns växer. 

På bakgrund av detta startade projektet PERMAPILOT. Syftet är att öka lokal och regional 
kompetens inom permakultur och stödja nätverk med intresse för hållbar 
landsbygdsutveckling, omställning och permakultur i länet. 

Under projektets första halvår ingår nu 20 deltagare som under de närmaste månaderna 
genomgår en certifiering i permakultur och utbildas till professionella permakultur 
designers. Utbildningen är 16 dagar och går igenom ämnen som: jord, vatten, klimat, 
ekonomi, skog, bosättning, byggande, energi, matproduktion, hälsa och social 
gemenskap. 

Så vad är Permakultur? Det är ett verktyg för att formge hållbara system som samarbetar 
med naturen. Några frågor som permakultur designers är intresserade av är: 
- Hur kan jag producera och äta min egen mat året runt och ha god hälsa? 



 - Hur kan jag bygga ett hus som möter mina behov av vatten, mat och värme utan att 
producera avfall? 
- Hur löser naturen problem och hur kan vi designa sådana system?
                                                                                      
Permakultur börjar sitt arbete ifrån tre 3 etiska regler:
1. Omsorg för jorden: det vi gör ska gynna alla levande varelser, återuppbygga naturens 
resurser och möjliggöra att alla livssystem kan fortsätta att föröka sig. 

2. Omsorg för människor: 
det vi gör ska gynna 
samarbete och alla 
människors tillgång till de 
resurser som är 
nödvändiga för sin 
existens. 

3. Rättvis fördelning: vi 
använder inte mer av 
naturens resurser än vi 
behöver och vi låter inte 
framtida generationer 
betala vår ekologiska 
skuld.  Det överskott vi får 
delar vi med oss av. 

Tillsammans med de etiska reglerna som bas arbetar man sedan vidare med de 12 
designprinciperna. Det kan ske på en gård, en by, en stad eller inom en organisation. 
Här kommer en snabb introduktion till sex av dem:  

1. Observa och integrera - naturen är en lärobok. 
Ingen plats är den samma, därför behöver vi lära känna platsens förutstättningar så som 
sol, vind, värme, vatten, ljud och djur och växtlighet. Inom permakulturodling gräver man 
sällan utan istället täcker man jorden med organiska material ex. lasangebäddar. Då 
naturen själv aldrig gör marken bar. 

2. Fördröja flöden av energi och lagra energi. 
Ta vara på solenergi, mat och vatten genom olika förvarningar så att de kan användas 
länge. Praktiska enkla exempel på det är att göra vattenmeandringar, mjölksyra grönsaker, 
sylta, safta och odla biologiska filter som renar vatten. 

3. Skörda flerfaldigt. - allt ska ge mer än en avkastning. 
Det du producerar ska kunna skördas flera gånger eller fylla flera funktioner. En pil 
exempelvis ger mat till humlor, renar vatten, kan användas för att fläta korgar, ger växtstöd 
och bränsle (ved). 

4. Skapa självreglerande system - som kräver lite arbetsinsats. 
Här arbetar permakultur med Skogsträdgården som består av perenner, ätliga växter, 
buskar och träd som sköter sig själva. De kräver en större arbetsinsats i starten men 
sedan väldigt liten och ger stor avkastning på liten yta då man arbetar med växter i olika 
höjder som stödjer varandra. 



5. Använd förnyelsebara resurser och tjänster. 
Häst hellre än traktor, ankor istället för bekämpningsmedel mot sniglar, gris för att luckra 
jorden, kokspis som drivs av solens värme (solar cooker). 

6. Producera inget avfall. 
Allting går tillbaka till jorden och därför arbetar man i permakultur med att aldrig producera 
något avfall som inte jorden själv kan ta hand om. 

Nästa utbildningstillfällen för Permapilot är mellan 12 -21 Juli i Hassla.  Boka redan nu in 
den 20:e Juli öppet hus - då är alla välkomna att lära om permakultur och deltagarna delar 
med sig av sina kunskaper. 

Välkommen! 

För kontakt: 
Projektledare - Leader Linné
maria.richter.simsek@gmail.com
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