
Referat fra møde om diplom og Nordisk Institut d.01.- 02. april 2016 i 
Gøteborg 

Dette dokument har været i proces siden 2012. På Nordisk træf i 2015 blev vedtaget en version uden nok 
tid til egentlig diskussion. Denne version er gældende pt. men Helena Von Bothmer indkaldte til dette 
møde om diplomprocessen for at lave en grundigere fælles diskussion og oplæg. Det vil sige at 
diplomproceduren sådan set stadig er i proces. Der er brug for at denne proces afsluttes, fordi det lige nu 
er uklart, hvad der er gældende, hvis du ønsker at tage diplom i Norden (Processen kan ændre sig inden 
folk går i gang med deres diplomansøgning eller imens de er i gang). Det er dels forvirrende og 
utilfredsstillende overfor diplomansøgere, men også uheldigt i forhold til hele den stærkt voksende 
permakulturbevægelse i Norden. Vi opfordrer derfor til, at der kun kommer justeringsforslag som opleves 
som helt nødvendige. Vi satser på at kunne vedtage de 2 beslutningsforslag på Nordisk træf i januar 2017 
på Friland i Danmark. Justeringforslagene skal være konkrete formuleringer og sendes senest 
d.10.november 2016 til frederica@gaiaarkitekter.no. Man kan altså ikke møde op på Nordisk træf og 
komme med nye mundtlig ændringsforslag. 

Alle diplomholdere i Norden og bestyrelsesmedlemmer har været inviteret til mødet. Til stede: Klara 
Hansson (kun fredag), Tony Andersen, Cathrine Dolleris, Frederica Miller (ordstyrer), Kurt Holm, 
Helena von Bothmer (referent for institutdelen), Hans Ryding (kun fredag), Julio Perez, Esben Schultz og 
Mira Illeris (referent for diplomdelen). 

Videre arbejdsproces 
1) Referenten (Mira) sender referatet ud til deltagere på dette møde og får evt. justeringforslag retur. 
2) Herefter lægges det på foreningernes hjemmeside og dette skrives i Tidsskrift om Permakultur som 
formodes at komme sidst i september. 
3) Folk som har kommentarer til de 2 dokumenter, der ønskes vedtages på Nordisk møde skal sende 
ændringsforslag skriftligt senest 2 måneder før Nordisk møde der holdes januar 2017 på Friland, 
Danmark. Man kan altså ikke møde op på Nordisk møde og komme med nye mundtlige ændringsforslag. 
Frederica står for at samle disse mulige kommentarer. 
 

Beslutningsforslag 2) Permakultur diplom 

Baggrundsforståelse 

Som permakultur diplomholder påtager du dig ansvar for at permakultur som begreb og praktik bevares 
indtakt og udbredes. 

Diplomet er først og fremmest en slags licens, som Nordisk Permakultur Institut giver for formelt at 
bekræfte at pågældende kan: 

- Være repræsentant for permakultur bevægelsen overfor offentligheden på egen hånd 

- Kvalitetssikre certifikatkurser, herunder arrangere kurser på egen hånd 

- Kvalitetssikre projekter, herunder yde professionel design rådgivning på egen hånd 

mailto:frederica@gaiaarkitekter.no


Derfor indeholder kravene til diplomet at du demonstrerer indgående kendskab til permakulturens etik, 
principper, og kriterier, formidlingsevne, at du har produceret en omfattende portefølje af designarbejde 
og at dine designs afspejler dette. Det er personen der tildeles diplomet. 

 

Har du ønske om diplom? 

Kan du ansøge om at få din viden og kunnen anerkendt og formelt godkendt af Nordisk Permakultur 
Institut. Efter godkendt arbejde og præsentation af dette, tildeles du et Diplom i Permakulturdesign.  

Diplomprocessen i permakulturdesign bygger på selvstyret planlægning og læring. Hvor lang tid du 
behøver for at forberede dit diplom er individuelt, men minimum 2 års arbejde kræves for at kunne 
ansøge om diplomet. 

Nedenfor finder du retningslinjerne for processen og de forskellige kategorier, man kan vælge imellem i 
sit diplomarbejde. Retningslinjerne er til for at give inspiration og ramme for diplomarbejdet, men de er 
fleksible, og processen er åben for alternative metoder og indhold. 

Diplomkategorier 
Diplomkategorierne som er oplistet her, viser hvilke områder, man kan inkludere i sit diplomarbejde. Du 
kan vælge at arbejde indenfor en enkelt kategori, eller indenfor flere kategorier. Hvert design, der indgår i 
dit diplomarbejde, kan tilhøre en eller flere af nedenstående kategorier (Kategorierne er internationalt 
bestemt).  

● Site Design. Projekt-design / Professionel design-rådgivning  
● Site development. Flere designs er implementerede på samme sted og evaluerede over længere 

tid. 
● Education. Design for og arbejde med uddannelse og træning inden for permakultur  
● Administration. Design af og arbejde med organisations- og administrationsmetoder i linje med 

permakulturens etik.  
● Architecture. Projekt-design / Professionel design-rådgivning indenfor arkitektur med hjælp af 

permakulturens metoder og i linje med permakulturens etik.  
● System establishment and implementation. Design, etablering og afprøvning af systemer, som 

vil være essentielle for permakultur design og implementering  
● Trusteeship. Design, etablering og opretholdelse af juridiske strukturer for bevarelse af 

jordbesiddelse(r) til permakultur formål.  
● Community development. Design, etablering og opretholdelse af økosamfund, permakultur i 

lokalsamfund eller byhaver, indenfor en bioregional kontekst.  
● Research. Et signifikant bidrag til permakulturens vidensbank via original forskning.  
● Finance. Design, etablering og opretholdelse af økonomiske systemer, der kan tilbyde reelle 

alternativer til konventionelle økonomiske systemer  
● Media and communications. Design af og arbejde med formidling som har bidraget signifikant 

til at sprede kendskabet til permakultur.  
● Manufacturing. Design og fremstilling af relevant teknologi, som bidrager signifikant til design 



og implementering af permakultur-systemer.  

Diplomprocessen 
1) Registrering – Du kan du tilmelde dig gennem dit lands Permakultur forening. Du skal have PDC 

certifikat godkendt af foreningen og være medlem af foreningen for at kunne ansøge om diplom. 

2) Handlingsplan – Vi anbefaler at du vælger en 1. mentor og vælger hvilke kategorier du vil 
arbejde med, og at du laver en handlingspland, godkendt af 1. mentoren for at få et overblik over 
din vej frem til diplomet, også kaldet en aktionslæringsplan. For at blive diplomeret skal du have 
en 1. mentor godkendt af Nordisk Institut til at godkende dit diplomarbejde. Ved at vælge en 
mentor og lave en handlingsplan tidligt kan du sikre dig, at arbejdet du gør kan ligge til grund for 
et diplom, men også arbejde gjort uden mentor og handlingsplan kan ligge til grund for et diplom, 
hvis det senere godkendes.  

3) Skab eller indgå i et diplom-laug – Vi anbefaler også, at du opsøger andre diplomaspiranter for 
at forme eller indgå i et allerede formet diplom-laug, hvor du kan få støtte og udveksle ideer med 
andre. 

4) Præsentation af ansøger – Du præsenteres som diplomaspirant på Nordisk Permakultur Institut 
og foreningernes hjemmeside. 

5) Vurdering af kvaliteten – Tidligst efter to års arbejde, og når du vurderer at din designportefølje 
er tilstrækkelig, kan du ansøge om vurdering for at afgøre, om porteføljen opfylder de formelle 
diplomkrav. 1. mentor skal godkende porteføljen, hvorefter der skal vælges 2.mentor.  Du kan 
selv foreslå en 2. mentor, men denne skal godkendes af Nordisk Instituts styregruppe. 2. mentor 
skal sikre kvaliteten. 2. mentor kan være fra et ikke nordisk land. 

6) Publicering – Når begge mentorer er tilfredse med dit arbejde, skal det publiceres på foreningens 
hjemmeside minimum 3 måneder før Nordisk møde. Samtidigt udpeges en censor af Nordisk 
Instituts styregruppe. Det kan være en god idé også at præsentere din diplomopgave i Tidsskrift 
om Permakultur. 

7) Præsentation - Du præsenterer din diplomopgave på Nordisk Møde. Afhængig af antallet af 
diplom-præsentationer på Nordisk Møde, får du mindst 45 minutter til at præsentere dit arbejde og 
efterfølgende 15 minutters spørgerunde fra først diplomholdere/opponent og siden de øvrige 
tilstedeværende på årsmødet. Hvis der er få diplompræsentationer, kan der være mere tid. 
Opponenten vælges af Nordisk Instituts styregruppe. 

8) Godkendelse – Den formodentlige godkendelse sker på Nordisk møde af tilstedeværende 
certifikat- og diplomholderne helst med konsensus og mindst med 2/3 flertal. 

Har du et mangeårigt permakulturprojekt, du vil søge diplom på baggrund af, vil du kunne korte 
processen. Du skal så søge dispensation hos Nordisk Instituts Styregruppe, hvis du vil undlade 1. mentor 
og få de 2 år reduceret.  



Hvad skal du kunne når du er diplomeret? 
Vise, at du har gode færdigheder indenfor permakulturdesign, at du har en dybdegående forståelse 

af permakulturen og kan anvende dens etik og designprincipper så dette styrer dine valg i forskellige 
sammenhænge, fra designarbejde til levevis og job. Bedømme hvilke af et stort udvalg af 
designværktøjer, der bedst egner sig til en designløsning og dermed skabe designløsninger, der er 
holistiske og effektive. Evaluere et udført permakultur design udfra permakultur etikken og kriterierne. 
Permakultur er tværfagligt og skal gennemsyre hele designarbejdet. 
 

Du skal klart og tydeligt kunne kommunikere dine design-ideer til andre. Afgøre hvilke 
præsentations-former og hvilken dokumentation, der bedst tilgodeser kunders og andre interessenters 
behov. 

Diplomkrav  
1) Beskrivelse og analyse. En kortfattet beskrivelse af hvert landbaseret eller ikke-landbaseret design. Et 
design kan udarbejdes på papir eller digitalt. De spørgsmål, der skal besvares er: hvilke kategorier 
designet omfatter; hvilke problemer, der løses med designet; hvilke designværktøjer, du har anvendt, samt 
en refleksion over din designproces. Flere retningslinjer for dokumentation og indhold i dit designarbejde 
finder du under Hvad indebærer et design? 

2) Evaluering ud fra Permakultur etikken 

Flere retningslinjer for dokumentation og indhold i dit designarbejde finder du under ”Hvad indebærer en 
evaluering af design?” 

- Evaluering af realiserede design ud fra omsorg for jorden. Landbaserede projekter skal redegøre for 
regenereringen af de 4 naturressourcer, vand, luft, jord og energi samt en organisation der sikrer denne 
regenerering. Der hvor der ikke sker en regenerering redegøres for hvordan en sådan regenerering kan 
opnås. 

- Evaluering af realiserede design ud fra omsorg for mennesket. Projekter skal, uanset om de er 
landbaserede eller ikke landbaserede, forholde sig til omsorg og design for mennesker, os selv og andre 
mennesker på planeten. Det kan være levevis, bedre fødevarer, beboelser, arbejdsrutiner, inklusion og 
meget andet.  Det kan fylde meget eller blot være gjort kort, hvis det ikke er det centrale i ansøgning. 

- Evaluering af realiserede design ud fra lige fordeling af ressourcer/fairshare.  Projekter skal uanset 
om de er landbaserede eller ikke landbaserede, forholde sig til etikken lige fordeling af ressourcer/fair 
share. 

Præsentationskrav 
Præsentationskravene er en fleksibel ramme for læringen, som sammen med kategorierne er til for at du 
med eller uden vejleder lettere skal kunne forstå, hvad der forventes for at få godkendt arbejdet.  

Dit diplomarbejde fremlægges i en designportefølje, hvor du kan vælge at lave en skriftlig rapport, en 
billedserie, eller en power-point præsentation (eller lignende præsentationsprogram). En anden mulighed 



er, at du anvender videofilm, som fremviser dit designarbejde. 

Billedmateriale og kilder. Vedlæg kort, tegninger, fotos, tabeller, og andet relevant materiale, du har 
anvendt. Hvad du inkluderer her beror meget på, hvilken eller hvilke designkategorier, du vælger at 
arbejde med. Det er vigtigt, at dine inspirations- og faktakilder fremvises, uanset om du laver en film eller 
et skriftligt materiale. 

Aktiviteter og engagement. Beskriv alle relevante aktiviteter du har været engageret i i løbet af din 
designproces. Det kan være kurser, permakulturmøder eller festivaler du har deltaget i; om du har 
arbejdet for foreningen på en eller anden måde; arrangeret events; om du har WOOF’et; eller om du har 
arbejdet på et permakultursted, har skrevet artikler, eller blogget om permakultur. Inkluder gerne alt hvad 
du har gjort for at sprede permakultur. 

Tydelig og lettilgængelig rapportering. Det er vigtigt, at dit designarbejde fremlægges på en tydelig 
måde, der gør resultatet lettilgængeligt for andre at tage til sig eller bygge videre på. 

Hvad indebærer et design? 
Et permakulturdesign beskriver et system som ud fra permakultur etikken er mere ønskværdigt end et 
nuværende system. Nedenstående retningslinjer for dit diplomarbejde er ønskværdige, men fleksible: 

Et design bør mindst beskrive…. 

a. Hvilken designprocess der er benyttet, for eksempel SADIMET  
b. Det nuværende system og dets problemer  
c. Ressourcer eller systemelementer, som er nødvendige for at gennemføre designet  
d. Hvordan de forskellige elementer i designsystemet relaterer til hinanden og hvordan ressourcer 
formidles i tid og rum  
e. Hvilke designværktøjer anvendes  

Men et design er mere effektivt hvis det også beskriver….. 

f. Hvordan du ræsonnerede i processen som ledte frem til designet  
g. Alternative valgmuligheder og deres konsekvenser – fordele og ulemper  
h. Hvilke indgreb, der skal gennemføres, hvornår, af hvem og med anvendelse af hvad?  
i. Omkostningerne ved gennemførelsen af designet  

For at få et diplom, bør de fleste af dine design være gennemført, og derfor er det godt, hvis du også 
evaluerer/kritisk vurderer hvert design, du har gennemført gennem en ….. 

j. sammenligning af resultatet med de målsætninger (b, c, og d) som du har sat op for det ønskede 
designsystem  
k. sammenligning af resultatet med din etableringsplan (g og h)  
l. sammenfatning af resultatet ud fra en vurdering af hvad du har lært, og hvordan du har opnået din 
viden og din erfaring  

Hvad indebærer en evaluering af et design?  
I forhold til diplomansøgning må man have fokus på at det er personen og ikke 



projekter/designs der får diplom. 
 
Kriterier for evaluering af landbaserede permakultur-projekter/designs i forhold til 
diplomansøgning 
Når vi har arbejdet i et par år på at implementere et design på et sted, er det relevant at evaluere vores 
arbejde for at se på, om vi faktisk har gjort en positiv forskel hvorved der drages omsorg for jorden, om vi 
lever op til permakultur-kriterierne om at regenerere naturressourcerne og har en organisationen der 
understøtter dette.  
 
Kriterier for evaluering af ikke landbaserede sociale permakultur-projekter/designs i forhold til 
diplomansøgning 
Når der er etableret sociale relationer som et resultat af et socialt permakultur-projekt/design er det værd 
at lave en evaluering der kan baseres på et personbaseret zone-begreb, behovsanalyser (evt. Maslov), 
designweb (evt. L. Macnamara) samt mange andre, for at se om der faktisk er sket en ændring i 
omgangsformer, adfærd, struktur mm. og om det er opnået med permakulturens etik og principper. 
 
Kriterier for evaluering af ikke landbaserede lærings permakultur-projekter/designs i forhold til 
diplomansøgning 
Når der er etableret formidlingssituationer eller undervisning som et resultat af et lærings 
permakultur-projekt/design er det relevant at evaluere læringen; For eksempel om det er formel eller 
uformel læring der foregår, om det er viden, færdigheder eller holdninger de er i fokus, hvilke 
intelligenser og tilgange der er i spil samt den permakulturelle relevans i forhold til læse- og 
undervisningsplan.  
 
Evaluering af forhold til regenerering af jorden 

Formålet med kriterier og evaluering 
Det følgende skal ses som en tjekliste til at sikre, at man får undersøgt hvorvidt projektet er regenererende 
på alle områder, hvor det er relevant inden for de 5 elementer jord, vand, energi, luft og organisation. Vi 
sikrer at der ikke er et enkelt område i projektet, hvor der er en stor ressourcenedbrydning som gør, at 
projektet samlet set ikke regenererer naturressourcerne. 
 
Tjekliste til evaluering ud fra kriterierne 
 
Vand 
Bidrager vores projekt positivt til opbygning af grundvandsreserven?  Dette er vigtigt, hvis vi bor i et 
område med faldende grundvandsspejl eller på et område med en begrænset grundvandsreserve, f.eks. en 
mindre ø. Nettonedbøren er et udtryk for nedbøren fratrukket fordampningen fra jord og afgrøder, og 
derved hvor meget der er tilbage til overfladeafstrømning og nedsivning. Hvis vi helt undgår 
overfladeafstrømning, vil hele nettonedbøren således trænge ned. Hvor mange er vi om at dele vandet fra 
det område, hvor projektet er placeret, og hvor stort nedsivningsareal er der per person? Henter vi mere 
vand op fra grundvandet per person, end der dannes på vores personlige nedsivningsareal? 
 
Er der risiko for forurening af grundvandet?  Igen kan vi se på permakultur-principperne: bruger vi 
mange flerårige planter, vil det minimere risikoen for udvaskning af næringsstoffer. En sund jord vil i 
øvrigt rense vandet, imens det siver ned. 
 
Luft 
Brænder vi noget af og hvordan?  Ved afbrænding kan der dannes partikler, kulilte og dioxin. 
Grønne planter afgiver ilt, når de vokser, og de kan rense luften ved at optage luftbårne partikler og 
kulilte. 



 
Jord 
Under elementet jord kan vi støtte os til beregningsmetoderne ”Det miljømæssige råderum”, udviklet af 
Friends of the Earth, og ”Det økologiske fodaftryk”, udviklet af William Rees og Mathis Wackernagel 
(1). Disse to metoder falder godt i tråd med permakultur-etikken.  
 
Er vores forbrug af råstoffer bæredygtigt?  Vores miljømæssige råderum for brug af råstoffer per person 
om året er 80 kg cement, 36 kg råstål, 1,2 kg aluminium og 0 kg klor.  Forbruget pr. år kan findes ved at 
veje hvad vi bruger af materialerne (evt. anslået) og dividere med produkternes forventede levetid. Klor 
findes bl.a. i PVC-plast og i rengøringsmidler. 
 
Hvor meget areal beslaglægger vi?  - for at dække de involveredes forbrug af mad, tømmer, tekstiler, 
brændsel mm? Lever arealforbruget op til etikken om lige fordeling? Det økologiske fodaftryk eller 
miljømæssige råderum kan hjælpe med at skabe et overblik. Alternativt kan vi nøjes med at se kritisk på, 
om vi med vores brug af jorden opnår et højt udbytte pr. arealenhed?  
 
Er biodiversiteten blevet opbygget?  Vi kan lave systematisk optælling af flora og fauna eller blot beskrive 
vores iagttagelser. 
 
Opbygges mulden?  Har vi lavet strukturskader på jorden f.eks. ved at køre på den med tunge maskiner? 
Er der tegn på jorderosion? Ideelt set tager vi jordprøver i starten af projektet, som senere kan følges op. 
Her er især jordens indhold af organisk materiale/kulstof (C) interessant, da det er en grundlæggende 
faktor i forhold til jordens frugtbarhed, og vi måler herved også, om vi faktisk tager CO2 ud af 
atmosfæren. Hvis ikke vi tager jordprøver, kan vi se på, om vi har anvendt permakultur-principper som 
dækket jord, flerårige planter, diversitet og minimeret jordbehandling. I så fald kan vi med stor 
sandsynlighed sige, at der er sket en opbygning af mulden. 
 
Energi 
Binder vi mere kulstof end vi udleder som CO2?  Vi må se på vores samlede udledning af klimagasser fra 
fossile brændsler. Udledning fra forbrug af varer, transport, bolig opførsel og opvarmning og el forbrug. 
Se på om der er en kulstof binding i jord og vedmasse, som er større end den samlede udleding.  
 
Bruger vi mere energi end der gendannes?  Hvis vi fyrer med brænde, er der så en genvækst af nye træer, 
som er mindst lige så stor som vores forbrug? Her kan der måles på vedproduktionen i kW. 
I nogle tilfælde kan vi ved at øge mængden af vand, der lagres højt i landskabet, øge lagret af energi til 
vandkraft. 
 
Organisation 
Er projektet sikret ind i fremtiden?  Det tager lang tid at regenerere naturressourcerne, og vores arbejde 
giver kun mening, hvis vi har sikret projektets langsigtede overlevelse. Hvad vil der f.eks. ske i tilfælde af 
et ejerskifte? 
 
Er projektet integreret i dets bioregion?  En bioregion er kort sagt det område, inden for hvilket det vil 
være mest praktisk at dække vores basale behov, hvis vi igen skal lokalisere vores økonomi. Det kan 
f.eks. være en kommune, en ø, en halvø, en dal, eller en storby med opland. Det bioregionale arbejde er 
både vigtigt for at minimere energiforbruget til transport af varer, og det gør samtidig projekterne langt 
mere modstandsdygtige, i tilfælde af voldsomme kriser i samfundet. 
 
Er der en deltager-involverende demokratiform?  Organisationen er selvfølgelig meget forskellig alt efter 
om det f.eks. er et par på en gård eller en stor gruppe i en by eller et økosamfund. Er det en stor gruppe 



må der være en demokratiform der både sikrer kernepunkterne i projektet og samtidig  er 
deltager-involverende for at give alle en ejerskabsfølelse til projektet og mulighed for at præge det. 

En uddybning, kilder og tabel over kulstoflagring i forskellige bevoksninger findes i artiklen ”Evaluering af 
permakulturprojekter ”, Tidsskrift om Permakultur nr.12. 2014 og kan også findes på foreningernes hjemmesider. 

 

Evaluering af forhold til den sociale regenerering. (People Care, Earth Care) 

”Caring and designing for ourselves, eachother and the planet. (Looby Macnamara) 
 
Formålet med kriterier og evaluering 
Formålet er at de mange kendte og ukendte teorier bliver benyttet under hensyn til permakulturens etikker 
og principper, og derved sikrer, at projektet er permakultur på alle områder, hvor det er relevant. Vi skal 
sikre at der ikke er et enkelt område i projektet, hvor der er benyttet materiale der er uforenligt med 
Permakulturen. (Eksempler Fascisme, segregation, racisme m.v.) 
 
Herunder er nogle emner som måske kan være til inspiration og der kan tilføjes mange andre, 
måske nogle der er mere relevante. 
 
Permakulturens zoneinddeling kan inspirere til refleksion hvis den defineres som; zone 00 mig selv, 
zone 0 de helt tætte, zone 1 dem jeg ser dagligt, zone 2 ser jævnligt samt venner og familie, zone 3 
kollegaer og arbejdsrelaterede, zone 4 interessante personer, zone 5 alle andre der skal oplyses om 
permakultur. - Derefter kan der komponeres et design over dette  
Behovsanalyser: Det kan være meget gavnligt at kikke på hvilke behov der er tale om i designet. Et 
værktøj til dette kan være Maslow’s behovs-pyramide, 1. fysiske behov, 2. behov for sikkerhed 3. Sociale 
behov, 4. behov for agtelse, 5. behov for selvrealisering, hvis de lavere behov ikke er dækket vil der være 
mindre interesse for næste niveau, også indenfor permakultur. 
De mange intelligenser, områder hvor indlæringsprocessen fokuseres (H. Gardner), NLP kan også være 
et værktøj i en social/læreproces 
De 6 Tænkehatte, kommunikation (T.Buzan)  
Kompetence cirkler (D. Kolb) praksislæring  
Taksonomier, niveau på indlæring eller stoffet der behandles (Bloom) NUZO(nærmeste udviklings Zone 
L. Vigotsky) 
Transitions Town bevægelsen, GAIA teori 
LETS: Local Exchange Traiding System og andre lokale økonomier 
 

Tjekliste laves af Frederica 

 

Begrundelser for hvorfor det aktuelle forslag er netop sådan: 

(Vi vælger på mødet kun at have de 12 kategorier og ikke områderne fordi de opleves som en 
komplicering som skaber forvirring og vil være svær at opretholde i praksis). 

Evaluering i forhold til regenerering af naturressourcerne: Det er selve kernen i permakultur, at vi regenerer 
naturressoucerne. Hvis vi følger permakulturprincipperne, som de bl.a. er beskrevet i Designers manual vil det føre til en 
genopbygning af naturressourcerne, og vi mener det er vigtigt at vi er gode til at redegøre for dette og gerne at vi kan sætte tal 



på omfanget af denne opbygning. (Hvor meget CO2 optages der? hvor meget fossil energi er der brugt? hvor høj en produktion 
er der? osv.) Det er det der skal til hvis vi vil opnå at permakulturen bliver respekteret i resten af samfundet, og ad den vej kan vi 
bl.a. trænge igennem til medier og politikkere. Tager vi evalueringen væk risikerer vi at permakultur kommer til at fremstå som 
en særlig afart af have- og landskabs- design, eller som flyvske visioner uden hold i virkeligheden.  
 
Vi oplever at vi som permakultur bevægelse i Norden er ved at blive respekteret som en spiller på banen i forhold til debatten 
om samfundets problemer i forhold til klima, miljø og landbrug, og så at det er vigtigt at vi nu holder fast i de høje kriterier for 
hvad permakultur er. Permakultur diplomet er det højeste papir man kan få indenfor permakultur og derfor er det en dårlig ide at 
slække på kravene.  
 

Mangler indflettet hvis det skal: 

3) Regional forankring 

4) Relationel forståelse 

 

Ændringsforslag til ovenstående beslutningsforeslag. 

Foreløbigt ved Hans Ryding, Cathrine Dolleris og Mira Illeris og Esben Schultz. Foreslagene kan 
besluttes eller falde på Nordisk Instituts møde på Friland 2017. 

A) Fra din registrering går der minimum 2 år før du kan få godkendt dit diplom. 
(Kommentar fra Hans som vi synes går i mod mødet beslutning og derfor er undladt i teksten, men kan 
tages med på Friland: Foreslår at slette det gule. Registrering er i dag frivilligt, og bør vare det også i 
fremtiden. Det vigtige er at diplomaspiranter har certifikat fra en PDC med en diplomeret lærere og gjort 
mindst 2 års diplomarbejde efter de fået certifikatet.) 

B)  4)Kommentar fra Hans som vi synes går i mod mødet beslutning og derfor er undladt i teksten, men 
kan tages med på Friland: Præsentation af ansøger – Hvis du vil kan du præsenteres som diplomaspirant 
på Nordisk institut og/eller foreningernes hjemmeside. 

C) Kommentar fra Hans som vi synes går i mod mødet beslutning og derfor er undladt i teksten, men kan 
tages med på Friland: ”Har du et mangeårigt permakulturprojekt, du vil søge diplom på baggrund af, vil 
du kunne korte processen. Du skal så søge dispensation hos Nordisk Institut Styregruppe. hvis du vil 
undlade 1. mentor og få de 2 år reduceret. (Kommentar: Foreslår at slette det gule. For meget detaljer.)” 

D) Kommentar fra Hans som vi synes går i mod mødet beslutning og derfor ikke er ændret, men kan 
tages med på Friland:(Kommentar: Tjeklister for evaluering er for mentorer og ikke diplomaspiranter. 
Der skal vare i et andet dokument.) 

E) Kommentar fra Hans som vi synes går i mod mødet beslutning og derfor er undladt i teksten, men kan 
tages med på Friland: ”Til pkt 5 under ”Diplomprocessen: 2. Mentor bør være fra et andet nordisk land 
(medlem af Nordisk Institut), hvis der ikke kan findes en 2. Mentor i tide så kan Nordisk Instituts 
styregruppe foreslå en mentor fra andet land.” 
 
F) I delen om diplomkategorier har Cathrine forslået ”Da permakulturen essentielt er tværfaglig, vil det 
være hensigtsmæssigt at arbejde indenfor flere kategorier”.  
 
G) Mira og Esben foreslår, at det stilles som diplomkrav at der indgår f.eks. minimum et landbaseret 
permakulturprojekt/udført design eller at f.eks. halvdelen af diplomopgaven drejer sig om et landbaseret 
permakulturprojekt/udført design. Dette for at det bliver helhedsorienteret og har omsorg for jorden med. 


