HVORFOR LAND?
På LAND-sentre vil kunnskapsformidling og
ferdigheter utvikles, særlig innenfor områder
som
lokal
produksjon,
design
av
arealanvendelse i samspill med bosted,
energi- og næringssykluser og mye mer.

Frivillighet: LAND-sentre vil være tilgjengelige
steder for frivilige hjelpere som ønsker å lære
ved direkte erfaring, og gjennom gjensidig
utbytte med stedene de besøker.

Nettverk: Vi vil skape et offentlig tilgjengelig
lærings- og demonstrasjonsnettverk. Vi vil
styrke og skape samarbeid med andre
relevante organisasjoner, institusjoner og
forvaltning, både nasjonalt og europeisk.
Eksempler
kan
være
felles
miljøorganisasjoner,
andelslandbruk,
skolehager, skoler, barnehager og kommuner.
Læring: LAND-nettverket vil fungere som et
støttende fagnettverk innen bærekraftige
levesett
og
permakultur,
og
øke
tilgjengeligheten til aktuelle kurssteder med
muligheter for praktisk erfaring for allmenheten.
Sentrene vil bli verter for mange aktiviteter og
kurs til glede for både nye og erfarne praktikere.

Omsorg for jorden
Omsorg for mennesker
Rettferdig fordeling

ORGANISASJON AV LAND-PROSJEKTET

Formidling: Praktikere vil støttes i å undervise
og dele kunnskap gjennom hjemmesiden,
nyhetsbrev, presentasjoner, kurs og aktiviteter.
Et interaktivit kart på hjemmesiden vil vise
LAND-sentrenes plassering og informasjon om
hvert sted.

LAND-prosjektet i Norge driftes av Norsk
permakulturforening under ledelse av LANDkoordinatoren. En rådgivingsgruppe er ansvarlig
for vurdering og akkreditering av LAND-søkere i
henhold til en godkjent nordisk og europeisk
standard.

Besøk: Skoler, barnehager, allmennheten og
andre vil ha større muligheter til å bli kjent med
løsninger for bærekraftige levesett, gjennom å
kunne besøke LAND-sentre.

Prosjektet drives enn så lenge av frivillighet,
men har i 2016 og 2017 fått nordiske midler til
’Utdanning for bærekraftig utvikling’ , og til
opplæring i England og Danmark fra Erasmus+mobiliteter.

HVA ER LAND-PROSJEKTET?

Den
beste
måten
å
forstå
permakulturdesign på er å oppleve det i
praksis.
LAND står for ’Læring, Aktivitet, Nettverk og
Demonstrasjon’, og vil være et nettverk av
steder i Norge hvor man kan lære mer om
bærekraftig og regenererende livsstil. Vi vil vise
på praktisk og direkte vis at permakultur virker!
LAND vil kartlegge og synliggjøre nåværende
steder, og inspirere nye oppstarter av
besøkssentre med muligheter for aktiv
deltagelse og direkte erfaring med hva
permakultur er. I tillegg vil LAND-sentre seg
imellom kunne støttes av fellesskapet i
nettverket både nasjonalt og internasjonalt.

være et LAND-senter skal stedet vise
eksemplarisk permakulturdesign og oppfylle et
felles sett med felles kriterier som sikrer god
kvalitet. De stedene som er på vei til å bli et
LAND-senter kalles LAND-lærlinger.
LAND-sentrene kan typisk sett være lokale
dyrkingsprosjekter, småbruk, andelslandbruk
eller skolehager og liknende, men også mindre
enheter
som
private
permakulturhager/husholdninger vil oppfordres
til å være med for å demonstrere diversitet og
gjennomførbarheten av permakultur i praksis.

Et LAND-senter er et sted som viser
permakultur i praksis og som er åpent for
publikum for omvisninger, erfaringsutveksling,
kurs og muligheter for frivillig aktivitet. For å

Kunne du tenke deg å være med i LANDnettverket som LAND-senter eller -lærling,
eller som besøkende eller frivillig, så skriv
til LAND-koordinator Helene Bøhler:
land@permakultur.no

FINN UT MER …
På nettsiden til Norsk permakulturforening
finner du mer informasjon om LAND, hvordan
du kan søke og hvilke aktiviteter du kan være
med på. Etter hvert kommer det også kart over
LAND-sentre og -lærlinger.
www.permakultur.no

LAND er en tilpasning av et britisk prosjekt, som
har hatt stor suksess med over 32.000
besøkende på de over 100 sentrene som er
knyttet til prosjektet. Oppstart i Norge ble
inspirert av at Danmark startet opp som første
nordiske LAND-prosjekt. I Danmark har de nå
allerede ni LAND-sentre.
HVA ER ET LAND-SENTER?

HVORDAN KAN DU BLI MED?

Norge har per i dag et LAND-senter; Alvastien
telste i Hardanger! Vi har også flere aktuelle
LAND-kandidater i det kommende året;
Seversgården på Byrknesøy, Spiralen i
Sarpsborg, Sletta permacultura på Nesodden
og Jevnaker Hage kan bli LAND-lærlinger eller
–sentre i nær fremtid.

