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Hva er et permakultur prosjekt? 

 Te k deg…. 
• Når du er på et permakultur-sted; hva ser du? 

• Hva husker du fra det som skjer der? 

• Hva ville få deg til å besøke et permakultur-
sted; hva er trekkplasteret for deg? 

 



Hva er et LAND nettverk? 

 Te k deg…. 
• Når du besøker et LAND senter; hvordan vil du 

vite at det er et LAND senter?  

• Hvis du er et LAND senter, hva vil dine ønsker 
være? 

• Hva vil du trenge? 

 



Hva skjer i Norge? 



Bakgrunn 

• Nå ut til flere, med eksempler på hva praktisk 
permakultur er, styrke nettverk og skape 
arenaer for aktiv deltagelse, kurs. 

• Opprettet i Storbritannia, hvor de nå har over 
100 LAND sentre.  

• Danmark nå opprettet 10 sentre på 3 år 

• Norge: vi er i gang! 



LAND Danmark  
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Prosess for å bli LAND senter 

NPF Medlem Kandidat Vurdering 
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Kriterier for å bli LAND lærling 

• er i prosess med å bli et LAND senter gjennom 
å utfylle/realisere kriteriene under 

• er medlem av Norsk Permakulturforening 

• har avtale, evt kontrakt, med LAND konsulent 
for å utvikle sitt/deres prosjekt. 



Kriterier for å bli LAND senter: 

• Overordnet permakultur design; etikk,-metoder og prinsipper.  
• Besøkende kan se dokumentasjon på designprosessen. 
• Være dedikert til en prosjektutviklingsplan på kort- og langsikt. 
• Minst en involvert i senteret må ha PDC kurssertifikat. 
• Dele kunnskaper, erfaring og informasjon med andre prosjekter, frivillige 

og besøkende.  
• Kontinuerlig medlemskap i Norsk Permakulturforening.  
• Formidle til besøkende og frivillige hvordan permakulturdesign fungerer i 

praksis på området. Å kunne formidle og forklare gjennom personlig 
tilstedeværelse og skilting.  

• Ha mulighet for å samle besøkende og frivillige minimum 15 ganger i året. 
• Ha relevante forsikringer og HMS ansvar i orden.  
• Vise medlemskap til LAND på sine web-sider ed li k til LAND Norge , 

og markere LAND medlemskap på det fysiske området . 
• Motta tilbakemeldinger og en toårig oppfølging.  
 

 



Ønskelige kriterier 

• Ha ressurser for utdanning og opplæring 
tilgjengelig for besøkende. 

• Ha fortløpende program av kurs og aktiviteter. 
• Delta på og holde regionale arrangementer for 

kunnskapsformidling, opplæring og 
erfaringsutveksling 

• Ha et aktivt forsknings-program. For eksempel; 
fortløpende journalføring, eller systematisk 
fotografering av området; andre eksperimentelle 
aktiviteter.  

• Være villige til å bidra til LAND prosjekt 
overvåkning og evaluering. 

 



   ”It is commonly heard today that small 
farmers produce most of the world's food. 
But how many of us realise that they are 
doing this with less than a quarter of the 
world's farmland, and that even this meagre 
share is shrinking fast? If small farmers 
continue to lose the very basis of their 
existence, the world will lose its capacity to 
feed itself.”                                                           

                       www.grain.org 

 

http://www.grain.org/article/entries/4929-hungry-for-land-small-farmers-feed-the-world-with-less-than-a-quarter-of-all-farmland
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Allmenheten 

 
• Kunnskapsformidling er en av hovedintensjonene. 

Allmenheten kan besøke LAND sentre og evt. delta på kurs, 
opplæring eller andre aktiviteter på stedene. 

 
 Nytteverdi: 
• Direkte folkeopplysning; Muligheter til å besøke steder der 

man kan få direkte erfaring av hva permakultur er i praksis 
• Lokalt sosialt nettverk, med muligheter for aktiv deltagelse. 
• Utvidete arenaer for kursdrift, og dermed lettere 

tilgjengelighet for allmenheten.  
• Tilgang til lokalprodusert økologisk mat.  

 



Lokale permakultursteder 
 

• Småbruk, økobønder, andelslandbruk, skolehager, kolonihager, 
storhusholdninger og andre som praktiserer permakultur.  

• For eksempel: Bygdøy Kongsgård (Oslo), Parkens grøde (Oslo), MAJOBO 
(Oslo),  Sletta Permakulutra (Nesodden), Bergen Økologiske Landsby 
(Bergen), Erga Gard (Jæren), Alvastien Telste (Hardanger), 
Permakulturplanter (Tingvoll), Den spiselige hagen (Malvik,).  

 
 Nytteverdi:  
• Identifisere permakultur- steder, og å støtte folk i å opprette nye steder. 
• Å øke og å støtte utviklingen av kunnskap om lokal og langsiktig 

bærekraftig matproduksjon. 
• Øke Småbruks tilpasningsdyktighet 
• Støtte omstilling til dyrking med utgangspunkt i lokale forhold 
• Styrke nettverk og lokalsamfunn, og støtte rekruttering  og kompetanse til 

lokalbaserte småbruk. 



Fagmiljøet 
 
• Økt tilgang til arenaer for kurs og opplæring.  
• For eksempel; permakulturmiljøet i Norge, barnehager/ skoler, 

miløvernsorganisasjoner og innovativ grundervirksomhet innen 
økologiske og alternative løsninger.  
 

 Nytteverdi: 
• Å synliggjøre og å skape arenaer for direkte læring. 
• Å styrke og utvikle fagmiljøet  
• Å utvikle struktur, kapasitet og kvalitet av utdanning i permakultur i 

dag.  
• Å støtte inntektsbringende arbeid innenfor økologi, bærekraftighet og 

permakultur. 
• Tilgang til lokale besøkssentre for skoler og andre undervisningsmiljø. 
• Å skape arenaer for forskning og utprøving av innovative løsninger 

innenfor klima og miljø. 
 



Forvaltning 

• Kommuner, fylker, statlige organer. 
 

 Nytteverdi: 
• Bidrag til løsninger for bedrede vilkår i distriks-Norge. 
• Kunnskapsutveksling mellom Norsk 

permakulturforening/ LAND prosjektet og 
forvaltningsorganer.  

• Profilering av permakultur som fag og ressurs for 
politisk rådgivning innenfor klima og 
miljøproblematikk. 

• Profilering av permakultur generelt. 
• Opplysning om jordbrukets miljøinnsats. 
 



Internasjonal arena 

 Samarbeid mellom Nordiske og internasjonale 
permakulturforeninger, miljøorganisasjoner og andre. 

 
 Nytteverdi: 
• Et felles nettverk på Nordisk så vel som internasjonalt nivå vil styrke 

samhandling. 
• Kvalitetssikring vil også styrkes av utdanning og praksis ved felles 

identitet og kriterier på nasjonalt og internasjonalt nivå.  
• Styrke utveksling og frivillighetsarbeid på tvers av landegrenser.  
• Styrke grønt reiseliv. 
• Profilere Norges engasjement  og involvering i innovative og 

effektive løsninger for et bedre klima og miljø. 
• !Sist men ikke minst: Bidra til å støtte jordkloden i sin helhet til 

ressursoppbygging og reduksjon av klima- og miljøskadelig praksis! 
 



Pause 

http://3.bp.blogspot.com/-Nqm001e2I44/T6YQkINjM1I/AAAAAAAABuM/9bdLkp_F0a8/s1600/borage01.jpg


Status og fremdriftsplan 
Mål Aktivitet År 

Oppstart, Planlegging,  
Utvikling  

-  Utvikle roller, strategi, prosedyrer, dokumenter.  
-  Søke midler. 
-  Nordisk /EU samarbeid.  
-  Begynne Erasmus + mobiliteter 

2015 

Opplæring - Erasmus+ mobiliteter til UK og Danmark 
- Utda i g ”Nordisk bærekraft” Vofo/Nordisk råd. 

2015 - 2017 

Implementering; 
Identifisere, vurdere, 
akkreditere LAND 
sentre. 

- Søknader behandles, LAND søkere blir vurdert evt            
akkreditert.                          
- Webside opprettes 
- Offisiell lansering av LAND i Norge. 
 

2016 

Evaluering og 
Utvikling 

- Fortløpende kvalifisering av nye LAND sentre.  
- Utvikle og støtte aktivitet på LAND sentre. 
- Utvikle og støtte LAND nettverket nasjonalt og i          
Europeisk samarbeid.        

2017 - 2018 



Erasmus+ mobiliteter 2016-17 



Erasmus+ mobiliteter 

• Januar 2016: Opplæring, Leeds, UK. 5 deltagere i 3 
dager, 

• Januar 2016: Jobshadowing, Leeds, UK. 1 deltager i 2 
dager. 

• 8.-10.April: Mobiliteter fra DK: Opplæring/ 
presentasjon på Vestlandet, og vurdering av Alvastien 
telste som mulig første LAND senter i Norge.  

• 2.-4. sept. Mobiliteter til DK,Opplæring. Plass til 3 
deltagere (LAND søkere) 

• Feb 2017: Job shadowing for LAND sentre, UK. 2 
deltagere i 2 dager.  



For å bygge et effektivt LAND nettverk 
trenger vi: 

• Et rammeverk av roller, ansvar og kontinuitet. 

• En inkluderende møteplass 

• Felles forståelse av evaluering av ressurser 

• Felles visjon 

• Bevisst forhold til egne bidrag 

• Kunnskapsbase/ verktøykasse 

• Støttende felleskap 

• Klare strukturer for god kommunikasjon og 
dialog.  



Spørsmål? 

http://www.permaculturevoices.com/farming-its-damn-hard-the-real-life-journey-of-starting-a-permaculture-farm-with-no-money-an-interview-with-mark-shepard-pvp091/


Innspill 

• Hvilke måter kan vi spre informasjon om 
LAND? 

• Hvordan kan vi involvere folk til aktiv 
deltagelse? 

• Hvilke steder kjenner du som nå eller med tid 
kunne være aktuelle som LAND sentre? 

• Har du kjennskap til mulige kilder til midler? 

• Hvordan kunne du tenke deg å være involvert? 

 



Takk! 

http://www.alitecnosas.com/advantages-of-permaculture/

