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Er du bekymret over hvordan verden utvikler seg? Har du lyst til å få noen verktøy 
som du kan bruke til å forandre retning? Permakultur er et helhetlig 
planleggingssystem basert på å jobbe med, ikke mot naturen. Permakultur brukes i 
dag som planleggingsredskap over hele verden. Permakultur inkluderer økologisk og 
biodynamisk jordbruk, hus av halm og leire, sunn mat, gjenbruk, solenergi, 
konfliktløsning, økolandsbyer og alt annet som hører til i et sunt, harmonisk liv.  
 
Vi inviterer alle som vil fordype seg i Permakultur til å delta på et Permakultur 
Grunnkurs på Jevnaker i Oppland. Jevnaker ligger mellom Ringerike og Hadeland, 
ved sørenden av Randsfjorden, kort vei til Oslo og Gardermoen, og med Nordmarka i 
ryggen. Dette kurset er det internasjonale anerkjente Permaculture Design Course 
(PDC), og de som fullfører kurset får et sertifikat som gjelder over hele verden. Dette 
sertifikatet vil være en klar styrke og fordel hvis du ønsker å arbeide for en 
bærekraftig livsstil, som et supplement til annen relevant utdannelse, eller om du 

ønsker f eks å arbeide gjennom nettverk som http://www.wwoof.net, 
http://camphill.net eller http://www.workaway.info 
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Permakultur – Hva er det? 
 
Permakultur er et helhetlig planleggingssystem basert på å arbeide med, ikke mot 

http://www.wwoof.net/
http://camphill.net/
http://www.workaway.info/


naturen. Dette betyr å lage sammenhengende systemer hvor hver enkelt del har flere 
funksjoner og hvor hver enkelt funksjon er ivaretatt av flere deler. Et stabilt og 
vedvarende system. Permakultur brukes i dag som planleggingsredskap over hele 
verden og knytter seg alltid til lokale ressurser, mulighetene til dyrking, og å dekke 
grunnleggende menneskelige behov med minst mulig ressursbruk. 
 
Ordet er en forkortelse for ”permanent agriculture” eller vedvarende jordbruk. I den 
senere tid har ordet også blitt brukt til å omfatte permanent kultur, altså ett mye 
videre spekter av den menneskelige aktiviteten. Hovedmålet med Permakultur er å 
skape stabile produktive økosystem som fungerer, og som er i pakt med naturen. For 
å oppnå dette har Permakultur en del retningslinjer og planleggingssystemer. 
Permakultur inneholder også en grunnleggende livs-etikk som tilkjennegir den indre 
verdien i hver en levende ting. Et tre er noe av verdi i seg selv, selv om det ikke har 
økonomisk verdi for oss. At det lever og fungerer er det som er av betydning. Det 
gjør sin del i naturen med å resirkulere biomasse, produsere oksygen, beskytte små 
dyr, bygge opp jorden osv. 
 
Permakultur etikk er en moralsk overbevisning i forhold til det å overleve på planeten 
vår. I Permakultur snakker vi om tredelt etikk: omsorg for jorda, omsorg for 
menneske og fordeling av overskuddstid, penger og materialer i forhold til dette. 
 
Global Ecovillage Network, som er inspirasjonen til Norsk Økosamfunns Forening, 
ble stiftet i 1995 av en gruppe Permakulturlærere og designere. De fleste ecovillages 
eller økolandsbyer bruker Permakulturdesign som verktøy når de planlegger sine 
økosamfunn. 
 
Norsk Permakulturforening er del av et internationalt nettverk som jobber med 
bærekraftig utvikling i praksis.  
 
Permakultur ble som begrep skapt i Australia, av Bill Mollison. Han hadde en visjon 
om skoger av mat, og bruker begrepet om en metode for planlegging og drift av 
menneskeskapte økosystemer hvor vi kan høste av et naturlig overskudd.  
 
Kurset egner seg for alle som vil fordype seg i økologisk tenkning, for de som vil 
planlegge sine hus, hager eller småbruk, for de som vil skape en mer miljøvennlig 
livsstil, og også for de som vil delta i et økosamfunnsprosjekt. Under kurset får du 
sjansen til å kombinere læring med å følge utviklingen av et konkret Prosjekt:  

 

Jevnaker Hage! 
 

 
 
Vi er nemlig en gjeng, (etablert som forening), som har tatt initiativ til å skape en 
”felleshage” for hele bygda ! Vi tar blant annet sikte på å forsyne kommunale 
kjøkken; skoler, eldresenter osv med egendyrket mat, i tillegg til at vi vil involvere 
instanser som Skolene, Frivillighetssentralen, Nav, Psykisk helse mm.   



På årets kurs på Jevnaker vil vi jobbe tett opp mot utviklingen av dette prosjektet, her 
vil vi benytte prinsipper fra permakultur på mange nivåer, og vi håper at dette kan 
inspirere andre til å sette i gang lignende tiltak på hjemstedene. Vi vil også danne et 
nettverk i forhold til lignende prosjekter, slik at vi kan dra nytte av hverandres 
kunnskap, kontakter og erfaringer. Slike ”mathager” er ikke noe nytt, men nå 
blomstrer de opp både i byer og på mindre steder. Jevnaker Hage har foreløpig ikke 
noen egen nettside, men finnes på Facebook ; 

https://www.facebook.com/jevnakerhage 
 
Teoridelen av kurset vil holdes på Stasjo´n Kultur og Velværesenter, Jevnakers 
gamle jernbanestasjon : http://jevnakerstasjon.no  Her vil også måltidene i stor grad 
tilberedes og holdes.  Bildet er fra tidligere kurs her:  
 

 
 
Søndag 9. august  
 
17 00  Ankomst og kveldsmat  
18 00  Introduksjonsrunde, navn, kurs kultur. 
 Hva er Permakultur? Kort introduksjon. Om programmet, forventninger 

og innhold. Program logistikk.  
21 00 Avslutt  
 
Mandag 10. august  
  
08 00  Frokost  
09 00  Økosofi, etikk, prinsipper.  
  Resurser.  
  Økosystemer og levende kretsløp.  
  Design øvelse.  
13 00  Lunsjpause  
14 00  Visjon verksted  
  Kreativitet  
  Vi begynner å velge design oppgaver  
18 00  Kveldsmat.  

https://www.facebook.com/jevnakerhage
http://jevnakerstasjon.no/


19 00  Film om kretsløp og samtale  
 
Tirsdag 11. august   
  
08 00  Frokost.  
09 00  Permakultur foreninger, grunnkurs, diplom  
  Design av tomt, zoning  
  Smågruppearbeid med design oppgaver    
13 00  Lunsjpause.  
14 00 Kart og ”Mind Mapping”.  
18 00  Kveldsmat.  
19 00  Arbeid med design prosjekter i referanse grupper.   
 
Onsdag 12. august  
  
08 00  Frokost  
09 00  Gruppe dynamikk og den koordinerende leder. Pengeleken. 
  Sociocrati. 
  Tregrening og Patrick Geddes tankematrise. Øvelse.  
  Konfliktløsning, sosiale bakterier, fellesskapsutvikling.  
  Transition towns og backcasting.  
13 00  Lunsjpause  
14 00  Økolandsbyer og GEN.  
  Omvisning på Jevnaker Hage hvis været tillater.   
18 00  Kveldsmat.  
19 00  Korte filmer om økolandsbyer, Geoff Kozeny, Tamera, Sieben Linden.  
 
Torsdag 13. august   
  
08 00  Frokost.  
09 00  Hva er penger, regnbuen, 3 form for penger.  
  Verdens økonomien, aksjer og ustabilitet.  
  Måter å måle økonomien.  
  LETS, bytteringer og lokal valuta. Vi skaper en lokal valuta.  
13 00  Lunsjpause.  
14 00  Forskjellige former for sosial kapital. 

Bioregioner, hvordan leve innenfor vannskillet. 
18 00  Kveldsmat.  
19 00  Arbeid med design prosjekter i referanse grupper. 
 
Fredag 14. august   
  
08 00  Frokost.  
09 00  Landskapstur. Observasjon.  
13 00  Lunsjpause.  
14 00  Oppgaver til neste uke, evaluering   
15 00  Avreise.  
 
Lørdag 15. august   Fri  
 



Søndag 16. august  
 
17 00  Ankomst og kveldsmat  
18 00  Sjekk runde, navn, kurs kultur. 
 Programmet resten av uken, logistikk.  

Arbeid med design prosjekter i referanse grupper.  
 
Mandag 17. august  
  
08 00  Frokost  
09 00 Vi ser på landskap som helhet, og ser litt på ”Feng Shui”.  

Vi ser på vann, og hvordan vannet knytter landskapet sammen. 
Hvordan bruker vi økologiske prosesser til å rense vann og forbedre 
vårt miljø? Flow Forms og Living Machines.  

13 00  Lunsjpause  
14 00  Skoghager.  
  Vindskjerm.  
 Geologi, flora og fauna.  

Fotavtrykk målinger.  
Vi ser på alternative teknologi løsninger, bioenergi og ulike energikilder.  

  Bioregioner og transport.  
18 00  Kveldsmat.  
19 00  Film om Lofoten (Nord for Sola)? Andre?  
 
Tirsdag 18. august  
  
08 00  Frokost  
09 00  Vi ser på kompost systemer, og ett nærmere innblikk i livet i matjorden.  

Vi ser på gartneri og jordbruk.  
Vi ser på ”Community Supported Agriculture”.  

13 00  Lunsjpause  
14 00  Skogshager og mat-resurser.  

Praktisk arbeid  i Jevnaker Hagen   
18 00  Kveldsmat.  
19 00  Arbeid med design prosjekter i referanse grupper.  
  
Onsdag 19. august  
 
08 00  Frokost  
09 00  Vi fokuserer på tomt og hus-design.  

Hvordan tegner vi hus?  
Hva slags kriterier har vi for materialer og forming?  

13 00  Lunsjpause  
14 00  Bruk av kart og plan.   

Praktisk arbeid   
18 00  Kveldsmat.  
19 00  Arbeid med design prosjekter i referanse grupper.   
 
Torsdag 20. august  
  



08 00  Frokost.  
09 00  Arbeid med design prosjekter i referanse grupper. 
13 00  Lunsjpause.  
14 00  Første bolk: Presentasjoner.   
20 00  Sosial kveld, avskjedsfest.  
 
Fredag 21. august  
  
08 00  Frokost.  
09 00  Andre bolk: Presentasjoner.    
   Klima forandring, oversikt, del i smågrupper, Hva kan jeg gjøre?  
  PK i Norge, i Norden, i verden. PDC og Diplom. 
13 00  Lunsjpause.  
14 00  Evaluering, sertifikater, veien videre, meldinger i konvolutter. 
15 00  Avreise.  
 
Det foreslås at hver deltager bygger opp en detaljert arbeidsmappe som kan utdypes 
og utvides med videre arbeid, og kommer med forskjellige forslag til innhold. I tillegg 
skal hver deltager utføre en individuell designoppgave som skal presenteres for 
resten av deltagerne den siste helgen. Oppgaven skal vise at deltageren har forstått 
og kan ta i bruk Permakulturprinsipper på et stykke arbeid. Deltagere må være 
tilstede minst 75% av kurstimene.  
 
Vi ber deltagere ta med seg skrivesaker og notisblokk, gode klær og støvler for 
utearbeid. 

Kurset koster 7 500,- . Dette inkluderer kursavgift og vegetarisk mat, men ikke 
overnatting. Vennligst si ifra på forhånd hvis du har matallergier eller andre behov 
for spesiell mat. Vi serverer så langt som mulig økologisk og lokal mat, blant annet 
brød laget av gamle kornsorter ( se www.spesialkorn.no ) Vi kan ordne enkel 
overnatting rett ved kursstedet, for kr 100,- pr natt ( inkl en rask dusj og muligheter 
for klesvask nå og da). Ta med egen sovepose, puter og madrasser har vi.  
Det blir også mulig å overnatte gratis i telt. Badevann er få minutter unna :-) 

 
Deltagere kan også leie seg inn lokalt, her er det flere muligheter. For rimelige rom 
privat ta kontakt med Tone Eikaas, Pilegrimsherberge (privathus), Gamlevegen 25, 
3520 Jevnaker Tel: 99388020 tone.eikaas@hotmail.com for nærmere opplysninger 
og pris.  
 

Det lokale Klækken hotell ligger ca 5 min kjøring unna : sjekk www.klaekken.no  
 
Vennligst betal inn til Cultura Bank konto 1254 05 48577 og skriv ”PDC sommer 
2015” i informasjonsboksen. Skulle vi avlyse kurset betaler vi hele summen 
tilbake. Det er mulig å få rabatt for lavtlønnet, vennligst skriv til oss for opplysninger. 
Mer informasjon og påmelding:  
 

Jan Bang Miljøråd 
Tel: 48 12 96 53 

Jnbng49@gmail.com 
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Kurset arrangeres i samarbeid med Norsk Permakulturforening 
www.permakultur.no  
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