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En kort intro 
 
Detta är min utveckling av platsen genom en permakulturdesign, och det är också en 
beskrivning av min väg i permakultursammanhang och bildning. I texten använder jag en hel del 
engelska fraser som inom t.ex. principer, etik, mönster mm. Det gör jag bara för att det är dessa 
fraser och termer som kommer till mig först när jag är ute och observerar. Och jag väljer att 
behålla dessa i texten för att de ger mig mest mening, och de underlättar min tankegång. Jag 
använder också Jag och Vi omväxlande i texten, och det gör jag för att detta inte bara är mitt liv 
och mitt arbete. Jag har levt i denna processen tillsammans med andra, och detta hade inte 
varit möjligt utan alla som finns omkring mig. 
 
Min diplomeringsansökan delas in i lite olika moment.  
 
I början visar jag mitt arbete med visionen och vilka funktioner och mål som designen ska 
uppfylla. Därefter kommer ett avsnitt om mitt stora observationsarbete. Jag har arbetat medvetet 
med detta i hundratals timmar över flera år. (Faktum är att vi aldrig slutar observera.) Därefter 
inventerar jag vår situation på platsen med stöd i termerna begränsningar och resurser, för att 
undersöka vad som faktiskt är möjligt. Jag hoppar sen in i designen och hur den verkställs, för 
att avsluta med en utvärdering och förbättringspotential. Men jag utvärderar också kontinuerligt. 
 
Jag arbetar med ramverket OBREDIMET, men jag går också in och jobbar med flera mindre 
designer som använder sig mer av en SADIMET-struktur. Men det är inte 
bokstavskombinationerna som är det viktiga utan att jag använder strukturerna för en 
inlärningsprocess. Den kan beskrivas på många sätt, men fungerar i stort som en Action 
Learning Cycle - Vi observerar, sen reflekterar vi över en problemformulering och vår 
observation, vi strukturerar en lösning (Design), och vi implementerar den... 

 
Som med alla abstrakta verktyg, strukturer och modeller, så tycker jag att det är viktigt att se de 
för vad de verkligen är - hjälp och tankestöd för verkliga processer. Ett sätt att sortera, inte 
slutgiltiga lösningar. 
 
Som en välmeriterad permakulturpersonlighet sa till mig en gång angående inlärningsteknink: 
 
“Tell them what you’re going to tell them. Tell them, then tell them what you told them.” 
 
Now I’ve told you what you’re going be told. 
 
Trevlig läsning 
God læsing 
Happy reading 
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1 Designens vision, syfte och mål 
 

1.1 Vision 
 
I vår framtidsvision ser vi hur vi i allt större grad frånkopplar oss de stora globala ekonomiska 
flödena som idag omger oss, och istället ansluter vi oss till de globala och lokala kretslopp som 
är fundamentet för vår existens. Vi ser också hur vi på ett klokare sätt nyttjar de resursflöden 
som passerar oss. Vi lever i en högre grad med ekologisk, ekonomisk och social resiliens, och 
de system som omger oss bidrar till att komplexiteten och mångfalden tilltar i en kontinuerlig 
interaktion och läroprocess. Vi blir klokare, mer kunniga och mer välmående tillsammans med 
de element som omger oss. Vi blir ett med platsen och de vi samarbetar med, och vi känner 
tillhörighet. 
 

1.2 Våra mål 
 
...delas in i några övergripande premisser eller målinriktningar 
 

● Energiflöden: Här fokuserar vi på hela gårdens energiflöden. Det är vårt mål att bli så 
självförsörjande som möjligt på de energibehov vi har. Vi ska leva med egen värme, eget 
vatten och avlopp i hushållet. Vi ska också reducera bostadens energibehov så mycket 
som möjligt, och använda så lite elektricitet som möjligt. 

● Ekonomiska strukturer: Vi reducerar mängden lönearbete och arbetstid generellt, och 
vi skaffar oss flera och diversifierande inkomster för att på så sätt skapa en resilient 
ekonomi. Så stor del som möjligt av ekonomin ska genereras på gården och i vår lokala 
omgivning. Vi byter ut lönearbete mot eget arbete på gården. 

● Självhushållning: Vi klarar vår livsmedelsförsörjning med lokalt producerad mat, främst 
genom vår gård, men också genom våra lokala samarbeten. Livsmedlen ska försörja oss 
som bor här, och alla som kommer och stannar med oss. 

● Nätverk och lärande: Vi har ett resilient socialt nätverk som stödjer oss i alla 
nödvändiga situationer; mat, resurser, bytesekonomi, kunskap och socialt umgänge. Vi 
använder vår plats för att demonstrera och dela erfarenheter, färdigheter och vår 
kunskap med andra. Att hela tiden utveckla våra egna, andras, och platsens, 
pedagogiska och innehållsmässiga verktygslåda är avgörande. Från observation och 
tekniskt utförande och vidare till utvärdering och kunskapsöverföring.  
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Vi vill uppnå dessa målen med hjälp av extensiva hållbara verktyg och metoder (Princip: Use 
Small and Slow Solutions). Det får ta den tid som krävs för att det ska bli rätt! Och jag arbetar 
hela tiden nära permakulturprinciperna i alla moment, för aldrig tappa visad hänsyn till 
permakulturetiken; Earth Care, People Care and Fair Share, i vår väg mot att uppfylla 
målsättningarna. När jag använder principerna som ett nära reflektionsverktyg så håller jag mig 
alltid innanför det etiska ramverket. 
 
Målsättningarna är formulerade tillsammans med min livskamrat Kjerstin, för att de ska vara 
realistiska i förhållande till de resurser och den tid vi har, samt för att måluppfyllelse ska kunna 
mätas. Syftet med designen är ju att vi vill nå positiva resultat. Målbilden är formulerad med stöd 
av målstyrningsverktyget...  
 

1.2.1 SMART-Goals  
Specific, Measurable, Agreed upon/Attainable, Realistic/Responsible, Time framed, som 
används inom permakultur och generell projektledning. 
 
På svenska har vi strukturerat upp vår målstyrning enligt följande utvärderingsfrågor. 

● Specifikt 
○ Är målsättningen tillräckligt specifik och väldefinierad? 
○ Är målet tydligt? 

● Mätbart 
○ Hur vet vi när målet är uppnått? 
○ Vad behövs för att bekräfta måluppfyllelse? 
○ Har vi formulerat hur vi ska bedöma om målet uppnåtts eller ej? 

● Accepterat/Överenskommet/Genomförbart  
○ Är målet överenskommet mellan alla berörda? 
○ Finns de gemensamma resurserna - är det möjligt rent praktiskt? 

● Realistiskt/ansvarsfullt 
○ Är det personligt genomförbart? 
○ Är det socialt genomförbart? 
○ Är det genomförbart med tanke på permakulturetiken? 

● Tidsram 
○ Bör detta göras nu? 
○ Vilket tidsperspektiv är rimligt? 
○ Vilka delmål kan vi använda oss av? 
○ Vilka utvärderingsintervall krävs? 
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1.2.2 Designtidsflöden 
 
Jag har en grundtanke om hur jag ungefärligt ska disponera tiden i de olika momenten. Detta är 
en inte en fast mall, men ett ramverk som jag försöker arbeta efter. Alla moment är 
överlappande, beroende på design- och implementeringsflöden. Målformuleringen kommer att 
justeras efter både Observation och Analys. Vissa saker kan börja arbetas med ganska fort, 
andra kräver mycket längre observation och arbetsintensitet. Arbetet fortsätter så klart efter 
2017 men då ska de allra flesta implementeringarna vara färdiga. 
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2 Förutsättningar (Observation och analys) 
 

Observation/Boundaries/Resources/Evaluation 
Survey/Analysis 

 
För att kunna ta sig an designen och målsättningarna holistiskt så är en grundläggande 
kartläggning av förutsättningarna nödvändig 
 

2.1 Människorna på platsen 
 
Vi som bor här idag är, min bättre hälft  
 
Kjerstin, som har stor kompetens och erfarenhet inom projektledning, samhällsvetande, sociala 
strukturer och möten med alla slags människor. Hon är dessutom mycket kunnig om bin, och en 
makalös förädlare av koncept, produkter och råvaror av alla slag.  
 
Stilla, är vårt äldsta barn. Hon är en kreativ, observant allt-i-allo som samlar allt skrot som 
pyssel, och förverkligar recepten från en nylånad bakningsbok från biblioteket. Hon läser böcker 
så att det knakar och har en dröm om att åka till Zanzibar, för det ser ut som ett bra ställe i 
någon webb-TV-kanal. 
 
Vilje, är den impulsiva, nyfikna, undersökande och väldigt bestämda. Hon klättrar högst i 
träden, har grodor i sina fickor, och kan namnen på fler insekter än resten av familjen 
tillsammans. Hon fångar möss för att klappa dem, och älskar att berätta för kompisar och 
“fröknar” om vad som är ätbart ute på skolan. Berg-och-dalbana är skitkul, men film och böcker 
kan vara riktigt läskigt. Vilje hjälper gärna till ute på gården, och både hon och storasyster har 
varsin egen odlingsbädd utanför dörren. 
 
Jag själv, Andreas, var tidigt en mångsysslare med utbildning inom bl.a. bygg- och 
konstruktionsteknik och miljöteknik. När jag insåg att tekniska tankesätt och lösningar inte 
ensamma är lösningen på människans och planetens problem (utan också orsaken), så grävde 
jag djupare inom miljö och ekologi under många år och skaffade volontärerfarenhet, 
odlingserfarenhet och en universitetsexamen i humanekologi. Jag har efter det kompletterat 
med högskolestudier inom språk, kultur- och informationsförmedling. Jag har gjort några korta 
volontärinsatser i Asien och Afrika, och jag har arbetat privat, kommunalt och statligt och även i 
egen regi, i stora delar av Skandinavien. På senaste tiden har jag arbetat en del med 
konsultation inom vattenrening och näringsläckage och jag har en del data- och IT-arbeten 
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hemifrån. Detta ger mig en del medel för att agera i den globala ekonomin. Oavsett vad jag har 
gjort så har det hela tiden varit viktigt att ha händerna i jorden. 
 
Två katter och ca. 20-talet ankor ingår också i hushållet, tillsammans med besökare, 
praktikanter och volontärer 
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2.2 Baskarta från 2013 

 
 
Baskartan från 2013 visar hela designytan på ca 2,5ha. Här består den allra största delen av de 
vita ytorna av gräs och vall. De gröna växter som markerats är alla vedartade över tre meters 
höjd. Det är både fruktträd och andra viltväxande träd. Området delas juridiskt in i en 
bostadstomt på ca 1500m², och den resterande delen är jordbruksmark och skog. 
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2.2.1 Vår plats (bioregionen) 
 
Termen “bioregion” används lite olika i olika sammanhang, och i och med globaliserande 
processer så är området lite mer svårdefinierat än tidigare. Jag kopplar ihop begreppet “Vår 
plats” med “bioregion” för att åskådliggöra de särskiljande biologiska och ekologiska 
förutsättningarna på platsen, jämfört med vårt närområde. Det ska också vara ett område inom 
vilken vi ska kunna verka och fungera som människor. 
 
Vår gamla härad “Villands Härad” sträcker sig helt ned mot Åhus och mot Österlen, men vår 
bioregion bedömmer jag som betydligt mindre. Vångabygden har en lång historia av fruktodling, 
jordbruk och skogsbruk. Sen flera hundra år så skiljer området sig ut gentemot kringliggande 
områden genom de skogsnära fruktodlingarna som är beroende av de stora omkringliggande 
sjöarna. Vår bioregion, är ett kantområde (Edge effects) mellan sjö och skog, mellan 
stabiliserande temperaturer och fukthållande lövskog, ett vattenbryn ur ett makroperspektiv. En 
perfekt plats för fruktträd kombinerat med skogsbruk under många tidigare generationer.  
 
Till öster om oss så försvinner det nödvändiga sjölandskapet och mer ekologiska boreala inslag 
tilltar. Till väster så saknas också sjöarna, skogen är avverkad och ett öppnare 
jordbrukslandskap skapar andra förutsättningar. Åt söder så finns det gynnsamma 
sjölandskapet kvar, men skogen och skogsbruket är sen länge borta. Lövträdspartier runt 
vattendrag finns dock kvar. Norrut så finns fortfarande en stor del av sjöarnas ekologiska 
funktion kvar, men de boreala inslagen blir mycket tydligare. Ett mer utbrett blandskogsområde 
knyter ihop vår norra bakgård med det boreala trädbältet. Människors levnadssätt är fortfarande 
tydligt olika på grund av dessa olika förutsättningar. I vår bioregion är trävaror och frukt en stabil 
grund för mänsklig verksamhet. Det är i detta sammanhanget vi ska hitta vår plats. 
 
Den plats vi bor på kallas i folkmun för Bonnslätt, “Bondens slätt” helt enkelt. Det är en högt 
belägen mindre slättmark som används nästan uteslutande till odling av frukt och bär. Hela 
närområdet har förlitat sig på fruktodling i flera hundra år. Vår lilla gård är en avstyckad del av 
Bonnslätt, (Bonnslätt 1:15 på kartan nedan) och den ligger på det som kallas “Toppen” - högst 
upp i landskapet. Även busshållplatsen nära har samma namn.  
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Del av gammal häradskarta från 1930-talet 

 
 
Gården har tidigare fungerat med jordbruk, skogsbruk och som hästgård. Det finns så klart en 
hel del fruktträd på marken, och den tidigare ägaren födde sina tre hästar nästan uteslutande på 
eget bete och äpplen. Hästarna har för länge sen använts för arbete i skogen i området, och vi 
har flera tydligt konstruerade inpassager i sten, med gamla grindstolpar som har reglerat in- och 
utpassager mellan skogsmark och jordbruksmark. 
 
Vi har två småorter inom 2,5 km, Vånga och Arkelstorp. Här har vi bra bussförbindelser, en 
skola, ett bibliotek, en affär, bageri, mekanisk verkstad, ett lokalt sågverk och två badsjöar - 
Ivosjön och Oppmannasjön. Annars finns de flesta resurserna utspridda i närområdet, (ett kafé, 
några Bed&Breakfast, en restaurang, en plantskola, några maskinister, gårdsbutiker, 
vedhuggare… 
 
Vi kan gå eller cykla till bussen i Arkelstorp på små grusvägar, 10-15 minuter. Bussen tar oss till 
tågtstationen i Kristianstad på 25 minuter. En tågresa till Malmö tar sen ca 1 timme, och till 
København ca 1,5 timme. 
 
Vår koppling till platsen är till huvudsak ekologisk. Vi har under de senaste 15-20 åren definierat 
olika stora specifika ekologiska behov för att känna trivsel. Jag själv har behov av att ha träd 
med höga kronskikt omkring mig, och jag behöver ha närhet och tillhörighet till långvarig 

14 



 

ekologisk succession. Kjerstin är född och uppvuxen ett stenkast från Lofoten, så hon har ett 
stort behov av stora vatten, skog och ett kuperat landskap. Och efter att ha letat efter detta i ca 
10-15 år så föll bitarna på plats år 2012 då vi flyttade till denna platsen. Här finns ett relativt 
kuperat landskap (ja, faktiskt, trots att det är i Skåne), det finns många olika sjöar/vatten, och 
det finns överlevande äldre succession. En stor del av det slutgiltiga valet var så klart också 
socialt, vi kände permakulturpraktiserande personer i området. Mer om detta under våra sociala 
förutsättningar. 
 
Utspriddheten, och att vi är relativt nya i området, gör att vi måste nätverka oss in i bygden för 
att kunna leva och verka här. 
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2.2.2 Odlings-/växtzon 
 
“Toppen” ligger i gränslandet mellan växtzon 1 och 2. När jag jämför med de centrala delarna av 
Skåne (exempelvis Holma i Höör) så har vi det märkbart mildare. I jämförelse med de mest 
kustnära delarna av zon 1, så har vi mindre nederbörd under årets varma månader, och något 
kallare och mer snörika vintrar. De många närliggande sjöarna (och Östersjön) har en förmåga 
att buffra temperatur och jämna ut stora snabba temperatursvängningar. Det är en anledning till 
att området är väl lämpat för fruktodling, vilket är en vanlig inkomstkälla i bygden. 
 

2.2.3 Vegetationszon 
 

 
Vi befinner oss också på gränsen mellan 
den skånska odlingsslätten (vita områden), 
lövskogsområden (ljusgrönt), och de 
skandinaviska barrskogsområdet som börjar 
här (mörkgrönt). Alltså i gränslandet mellan 
den nemorala zonen och den 
boreonemorala zonen. Runt oss finns en 
stor del ädellövträd och ek- och bokskogar, 
men också blandskog och en stor del 
intensivbrukad barrskog. Jag kommer längre 
fram att redogöra för hur dessa 
gränsområden påverkar hela 
designområdet. 
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2.2.4 Jordarter/geologisk karaktär 
 
Enligt SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) så domineras platsen av sandhaltig morän. 
Det är lätt att gräva med spade på de flesta ställen. Det finns gott om urberg i området, och 
platsen för bostadshuset gränsar till ett sådant området. Bostadshuset och hela den juridiska 
bostadstomten ligger på en sten- och blockmorän, med mycket stora block, och berggrund som 
kan falla sönder vid maskinell bearbetning. Tidigare bosatta har sprängt bort stora block som 
ligger kvar på designområdet. På bostadstomten går det inte att gräva nämnvärt under 
matjordslagret. Det slår gnistor när vi använder spett och spade, och grävmaskinisten har gett 
upp på vissa ställen. Prover från mark och vatten i området har visat förhöjda halter av järn.  
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2.2.5 Väder-/klimatdata 
 
Enligt vår egen uppskattning, (bekräftat av data från SMHI), så har vi fått mellan 75-100% av 
normal nederbördsmängd under sommartid, 5 av de senaste 6 åren. På våren ligger den siffran 
mellan 50-75% av normalen. Höst och vinter följer ungefär normalkurvan för nederbörd. Vi har 
dock under 2016 lokala mätningar som avviker mot vad mer regionala mätningar visar. Förutom 
svagt droppande så hade vi nästan ingen nederbörd alls mellan maj-september 2016, och de få 
droppar som kom dunstade snabbt bort i mätbehållaren. Under vintern 2017 har Kristianstad 
kommun upplevt sin 4:e torraste vinter sen mätningarna startade 1879. Årsmedeltemperaturen 
de senaste 6 åren har legat 0,6-2,8°C över normaltemperatur. Torkan är påtaglig, och den 
gamla stensatta brunnen visar detta genom att vara obrukbar under sommar och höst. 
 
Kristianstad tätort (drygt 20 km härifrån) har en årsmedelnederbörd på i snitt 600 mm. Enligt 
mina observationer och samtal med odlare och lantbrukare i området så ligger vi en bit lägre än 
det. Troligen runt 4-500 mm årligen. 
 

2.2.6 Platsens mikroklimat 
 
I jämförelse med de lägre liggande delarna som omger oss, så får vi ofta mer nederbörd under 
kraftiga regn- och snöfall. Molnen ligger tätare uppe på höjden där vi bor, och snömängderna 
skiljer sig ofta med flera decimeter om vi jämför med bara på någon kilometer nedför backen. 
Sol och torka fungerar på samma sätt. Vi har en solutsatt plats på “Toppen”, och fukten 
försvinner fort nedför kullen. Gärdsgårdarna och de omslutande höga träden skapar specifika 
mikroklimat. Mer om detta kommer senare, vid min beskrivning av Lilla fältet, och till viss den 
nordilga delen av Stora fältet, samt på bostadsdelens södra ytor. 
 

2.2.7 Flöden 
 
Det finns strora flöden av biomassa i bygden. Skogsbruk i området genererar trävaror av alla 
slag, och fruktbönderna säljer mycket av sina varor till städer. Det finns ett stort stenbrott i 
området som förser stora delar av norra Skåne och Blekinge med sten. 
 
Alla flöden kommer till oss från vägen som korsar designområdet. Vi är tillgängliga för flöden i 
nästan alla storlekar. Några bönder och gårdsägare i närheten har börjat inse att vi är en plats 
som vill hantera vissa flöden som få andra vill ha med att göra (Use and Value Renewable 
Resources & Services). Virke, gammal halm/ensilage och hästskit finns tillgängligt vid behov. 
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2.3 Designramverk, SADIMET & OBREDIMET 
 
Jag har använt mig av Survey och Analysis i designramverket SADIMET tillsammans med 
Observation, Boundaries, och Resources i ramverket OBREDIMET, för att stödja mitt 
observations- och analysarbete. 
 
Jag tror på, och gillar själv att jobba med ett grundläggande observationsarbete. Som Aranya 
skriver  så är dessa två ramverk snarlika, men OBREDIMET fungerar bra vid en stor inledande 1

observation. I hela denna diplomansökan utgår jag från OBREDIMET. Men i flera av de 
mindre designerna som presenteras så utgår jag från det stora observationsarbetet som jag har 
gjort, och analyserar och designar utifrån det. Dessa mindre designer kan därför mer få 
karaktären av en SADIMET-presentation. Som övergripande ramverk för att hålla koll på att 
designen håller ihop som ett system, så använder jag Scale of Permanence. Mer om det 
längre fram 
 
Observationen jag har gjort är tänkt att klargöra vilka element som finns och alla deras 
kopplingar. Målet med observationen är att bereda väg för en analys, och en helhetsbild som 
designen ska bygga på. Målet har hela tiden också varit att förbättra mina 
observationsförmågor. 
 
Nedan följer redogörelsen för de olika observationerna och analyserna som gjorts på varje 
plats, och gränsområdenas roller. Jag använder följande underkategorier för beskriva 
observation/inventering och analys. 
 

● OMRÅDETS PLACERING beskriver de olika områdenas placering i landskapet. (genom 
fysiska synliga Boundaries) 

● TOPOGRAFI OCH VATTEN beskriver designområdets olika höjdskillnader och 
vattenflöden.  

● JORDEN OCH VÄXTERNA beskriver olika växtförekomster, växtbiotoper och till viss del 
tillhörande mikroklimat. Jag beskriver detta i fritext här, efter att ha tagit stöd i 
analysverktyget av PASTE (Plants, Animals, Structures, Tools, Events), samt DAFOR 
(Dominating, Abundance, Frequent, Occuring, Rare). 

● MIKROKLIMAT OCH VIND beskriver vindens påverkan på de olika områdena, och hur 
det skapar specifika mikroklimat på varje ställe. 

● INTERAKTION, KÄNSLA OCH ATMOSFÄR beskriver de olika platsernas mänskliga 
interaktion, samt förekomsten och interaktionen av vilt. Det beskriver också känslan som 
platsen och interaktionen skapar. PASTE (Plants, Animals, Structures, Tools, Events) 
har använts som verktyg även här. 

 

1  Aranya; Permaculture Design: A step-by-step Guide; 2012 
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2.3.1 Metoder vid observation 
 
Jag har använt mig av O i OBREDIMET för att kunna fokusera på kvalitativa observationer. 
Jag har arbetat och förlitat mig på intuitiv och deduktiv observation. 
 
Innan längre observationspass brukar jag försöka rota mig själv i platsen med andnings- och 
fokuseringsövningar. Observationer sker ibland också i nyvaket tillstånd, gärna på helger, då 
mänsklig aktivitet i området är minimal. Jag kan sen sitta i långa stunder och lyssna, se, lukta 
och känna efter. Jag har nästan alltid haft med mig papper och penna, och under längre 
observationer har jag noterat upplevda känslor. Jag har sen regelbundet utvärderat dessa med 
hjälp av verktyget PNI/PMI (Plus, Minus, Interesting) för att se om det upplevda mönstret 
återkommer på samma plats igen. Nattetid har det hänt att jag har tänt eldar på flera olika 
platser, ibland riktigt stora eldar, och jag har sen placerat mig på avstånd från ljuset och 
observerat från olika perspektiv. Jag har upplevt att skuggor från träd kan vara väldigt diffusa på 
dagtid. Till stor del beroende på vindar. Men på natten är det ofta mer vindstilla, och ljusskenet 
från eldarna nattetid ger en bra bild över hur långt ljus tar sig in i vegetationen. En annan rolig 
metod som använts, är att regelbundet flyga med drake. Då har jag tillsammans med mina barn 
kunna kika på hur vinden rör sig över och genom området vid olika årstider. Jag brukar sen 
prata med mina barn om upplevelserna av detta. 
  
Vidvinkelseende eller perifert seende är också en observationsmetod som jag har använt mig 
av. Det går ut på att medvetet jobba med att registrera det som sker i ögats perifera seende, 
och att bibehålla den blicken. Detta har gjorts för att fokusera på de mönster, former, färger, 
strukturer och rörelser som omger mig och platsen. En liknande metod som jag använt är att se 
på omgivningen genom en stor glasskiva (ett gammalt fönster) som jag placerar framför mig. 
Men istället för att se igenom glasskivan, så låter blicken fokusera på glasytan och samtidigt 
försöker jag notera vad som sker bortom ögats fokuspunkt - i terrängen. Dessa metoder har 
varit speciellt användbara för att kunna fokusera på det som inte direkt fångar ögat, och det har 
främst hjälpt mig att se på platsens rörelser, så som exempelvis vilt- och fågelliv, vindstrukturer 
och olika barriärfunktioner. Jag har tagit intryck från en del av de observationstekniker som 
Benjamin Weiss arbetar med.   2

 
Munnen och luktsinnet har jag också försökt att träna och använda flitigare som ett 
observations- och analysinstrument. Näsan hjälper till att lukta på nedbrytningsprocesser, olika 
blomningar samt vattnets och jordens mående. Jag har också utvecklat min 
observationsförmåga genom att jag blivit duktigare på att smaka på det mesta i växtväg. Även 
om plantan varken är smaklig ellet ätbar, så är smaken ett sätt att avgöra tillhörighet och kanske 

2  Traditional Observation Techniques for the Permaculture Designer Benjamin Weiss; 
http://www.permacultureactivist.net/articles/88%20Traditional%20Observation.pdf; besökt senast 170331  
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också en hjälp i att förstå dess funktion. (En bitter smak t.ex. är en plantfunktion, och det kan 
snabbt indikera t.ex. lämplighet eller saponininnehåll.)  
 
I början hade jag långa rundvandringar dagligen, men dessa har blivit både kortare och mindre 
förekommande eftersom. Jag har dock fortfarande nästan alltid penna, papper och/eller kamera 
med mig, för att kunna dokumentera minnesbilder och observationer.  
 
Men observationerna är inte bara mina. Jag har pratat med mina livskamrater och besökare 
regelbundet om vad jag och de uppfattar på platsen. Mina observationer betyder inte mycket 
utan ett socialt och ett ekologiskt sammanhang. 
 

2.3.2 Användbara principer vid observation och analys 
 
Den av Holmgrens principer som legat närmast till hands för att upptäcka och förstå 
sammanhang och kopplingar är: “Design from patterns to detail”. Att försöka se och 
upptäcka större mönster innan jag kan gå vidare. Med Mollisons princip “Each element 
performs many functions”  så har det befintliga systemet enklare kunnat analyseras 3

deduktivt. Jag har under hela observations- och analysfasen påmint mig själv om följande 
princip för att inte tjuvstarta design- och implementeringsprocessen “Thoughtful observation 
rather than thoughtless labor”.  4

 
 
Nedan följer Observationer och Analyser i de 5 olika områdena. 
 

3  Introduction to Permaculture, by Bill Mollison & Reny Mia Slay 
4  Permaculture, a Designers' Manual, by Bill Mollison: 
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2.4 Observationsområden 
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A. Stora Fältet 
B. Östlig högväxande skogsdel 
C. Lilla fältet 
D. Runt bostaden 
E. Södra delen 

 
Vår första kontakt med platsen var under sommaren 2012, och vi flyttade in under 
sensommaren/hösten samma år. Under 2012 och delar av 2013 ägnade jag mig åt en slags 
förstudie för hur hela det fysiska området skulle analyseras. Efter att ha börjat titta närmare på 
designområdet så framträdde olika specifika analysområden. Jag har därför valt att dela in 
observationen och analysen av designområdet i fem olika områden (A,B,C,D och E). 
Begränsningarna av dessa områden har vuxit fram över tid, som naturliga kant- och 
gränsområden. Dessa beror bl.a. på människoskapade barriärer i marknivå (höga stensatta 
gärdsgårdar, vägar), vår egen aktivitet och känsla på de olika platserna, naturliga topografiska 
skillnader, juridiska gränsdragningar (tomtgräns, väg), biotopiska olikheter, vegetation och 
trädlinjer samt historiskt användningsområde. Jag anser att hela platsens förutsättningar, 
behov, olikheter, utmaningar och gränser framträtt tydligt med denna indelningen, efter flera års 
observationer och analyser. Detta är inte en zonindelning, utan bara en metod för att förenkla 
en noggrann observation och analys av ett större område. 
 
Min idé har varit att försöka förhålla mig till 80/20 principen som används även inom 
permakultur. Ett gediget förarbete är menat att underlätta senare designimplementering, 
underhåll, utvärdering och finjusteringar.  
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2.4.1 Stora fältet (A) 
 

 
Stora fältet sett från gärdsgården som gränsar till Lilla fältet 

 

2.4.1.1 Områdets placering 
 
Det stora fältet är i stort sett helt begränsat av stengärdsgårdar i alla riktningar, med några få 
undantag lämpade som mänskliga passager. Den norra/nordöstra delen av gärdsgården är 
störst och innefattar på sina ställen klippblock på flera meters höjd. Bakom denna växer ett 
högväxande lövträdsbälte. Gärdsgården mot syd/sydost är lägst, och detta området begränsas 
också av flera gamla fruktgivande äppelträd. På andra sidan gärdsgården finns det Lilla fältet. 
Den sydliga delen av området begränsas av grannfastighet med gallrad björkträdsproduktion för 
framtida ved, samt mot ett öppet fält i sydväst. Områdets norra/nordvästra del begränsas av en 
hög stengådsgård. På andra sidan denna har grannfastigheten en kommersiell äppelodling. 
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2.4.1.2 Topografi och vatten 
 

 
 
Bilden visar topografiska skillnader. Fallriktningen är från mörka toner och mot ljusa områden. 
Där färgen är mörk finns en potential för vattenförflyttning i landskapets fallriktning. Ju ljusare 
området blir, desto större möjlighet att vatten dränerar på platsen. Områdets västra del är 
platsens högsta i terrängen. Från väst sluttar marken mot ost/nordost. Det finns en långsam 
vattenrörelse i landskapet som följer denna falllinje. Det visas främst genom att den högliggande 
delen i sydväst är torrare än den lägre liggande delen i nord/nordost. Den västra delen av 
området är generellt väldigt torr, och vid några stora skyfall 2016 så hade vi ytavrinning från 
detta området, och mot ost/nordost. En långvarig torka i kombination med mångårig 
kompaktering av betesdjur och traktor, samt hårt slagen vall, gjorde att det västra området inte 
kunde ta emot och hålla all den nederbörd som föll. 
 

2.4.1.3 Jorden & växterna 
 
Jorden här är sandhaltig morän, med en hårt kompakterad yta där perenn vall växter. Marken 
har använts som både jordbruksmark, och de sista 20-30 åren som betesmark. Det övre 
matjordsskiktet är tunt på högliggande områden i väster, och aningen tjockare mot ost/nordost. 
Det tyder på långsiktig jorderosion i markens fallriktning, samt olik vattenhållningsförmåga. 
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Topografin och hur marken har brukats i ett längre perspektiv har även inneburit att växtlighet 
och bördighet skiljer sig åt en aning mellan högliggande och lägre liggande mark mot öster.  
 
Den västra högliggande delen som är utsatt för direktsol hela sommarhalvåret har en större del 
torktålig låg vegetation, så som björnbär och björksly. De större träden här, fungerar som en 
barriär mot grannfastighetens besprutning av fruktträd, och tillsammans med gärdsgårdarna 
även delvis mot vilt. Den mest sluttande delen består av en tjock grässvål med perenna gräs 
och örter. Den plattaste delen i öster av området, är den där gräsen hålls gröna längst. Där finns 
väldigt mycket djupgående maskros, något som saknas i de övre delarna av området. (P i 
PASTE) Jorderosionen är inte lika stor här då den inte lutar. Allt detta tillsammans bidrar till att 
grässvål och matjordslagret är tjockare här. Amfibier finns det på några få platser, vid 
högväxande och fukthållande ytskikt. Sork, mus och mullvad dominerar därunder. Det är också i 
de lägre mer fukthållande delarna av området som rådjur spenderar mycket tid för att äta färska 
skott och nosa efter söta rötter och rothalsar. De högre lagda delarna av området bjuder inte 
mycket ätbart för vilt. Detta har istället blivit passager för vilt. Detta är området med störst 
andelen vilt i hela designen. Upptrampade stråk syns på sattelitbild, och det stämmer väl 
överrens med min egen analys. (A i PASTE) 
 

 
 

Designområdets två huvudsakliga viltpassager 

 
 

 
Kvickrot, olika perenna gräs, örter, maskros och åkerblommor dominerar hela det öppna 
området. Kantväxtligheten består av storväxt asp, vide och björk i väster. I söder finns flera 
gamla fruktgivande äppelträd, hassel, fläder, och snabbväxande salix. Den norra kantens 
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växtlighet består av slånbär, ungbjörk, hassel, sälg, och al. Vildbjörnbär finns vid områdets 
kanter i alla vädersträck (P i PASTE). 
 
 
 
 
 
 

2.4.1.4 Mikroklimat och vind 
 
På grund av avverkning på grannfastigheter så är “Det stora fältet” väldigt vindutsatt på sin 
centrala och östra del. Jag redogör för detta i större utsträckning här. Trädlinjen i öster (främst 
björk) och söder (främst asp och sälg) begränsar vinden en aning, men området är sen 2014 
betydligt med vindutsatt, främst vid östliga vindar. De mest gynnsamma mikroklimaten hittar vi 
vid gärdsgårdarna som omger området. Här buffrar stora stenar solvärmen över längre tider, 
och växtlighet fungerar vindbrytande. 
 

2.4.1.5 Interaktion, känsla och atmosfär 
 
En öppen solintensiv plats, med en begränsad växtlighet på höjden, bidrar till en känsla av 
utsatthet. Den stora gräsytan ger en begränsad möjlighet till att interagera. Det blir en “tråkig 
skördeyta” som idag endast nyttjas för skörd av björnbär, slån, gräs och vall. Det finns alltså få 
möjligheter att interagera med platsen förutom vid ett uttag av dess resurser. (E i PASTE) I dess 
nurvarande utformning så har vi inte stor möjlighet att ge något nämnvärt tillbaka. Djurlivet på 
platsen består mest av flera rådjur som är där i stort sett dagligen. Några älgar passerar ibland, 
och vi har haft en hel del vildsvin på besök.  
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2.4.2 Östlig skogsdel (B) 

2.4.2.1 Områdets placering 
 

 
 

Hela träddelen uppfattas på avstånd som ett högväxande lövträdsbälte. Området begränsas av i 
en huvudsak hög stensatt gärdsgård i väst, norr och söder. Norrut finns högväxande furor 
planterade någon gång runt 1950. I väster är området förutom gärdsgården öppet mot det stora 
fältet. Tomtgränsen i öster är öppen mot grannfastighetens lövträdbestånd. Jag väljer att kalla 
denna delen för skogsdel (och inte träddel) eftersom den tillhör grannfastighetens mer 
sammanhängande skogsbiotop. 
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2.4.2.2 Topografi och vatten 
 

 
 
På grund av hela designområdets höga beliggenhet i landskapet så rör sig en stor del av all 
fuktighet nedåt, från väst-nordväst och mot öster. På grannfastigheten i öster planar terrängen 
ut och bildar sänkor och mindre våtmarker. Den grönmarkerade delen av område B är hela 
designens lägsta punkt och också det mest fukthållande område. Denna delen är emellanåt 
vattenmättad. Platsens topografi tillsammans med ett tätt högväxande lövträdsskikt, har 
resulterat i en konstant hög markfuktnivå här. Fukt och vatten rör sig enligt bilden, från sydväst 
mot ost-nordost. Under sommartorka 2016 (då nästan ingen nederbörd föll mellan juni-sept), så 
var nästan hela den östliga delen (område B på bilden) relativt fuktig. När sen oktober 2016 
bjöd på nederbördsrekord i och med två kraftiga höstoväder, så fick vi uppleva den befarade 
ytavrinningen mot öster. Den torra marken på det stora fältet i väst (område A) hade problem att 
ta emot allt vatten (se Topografi och Vatten, Stora fältet), och det blev en stor vattenansamling i 
den östra träddelen. En del växtlighet i markskitet blev dränkt, men al, sälg och storväxande 
björk verkar dock hantera dessa vattenmängder med vana. Trädens trivsel i vatten visar varför 
de bor just där.  

2.4.2.3 Jorden & växterna 
 

 
Etablerad succession 
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På grund av fukthållande mark så trivs klibbal och till viss del bok. Jorden är mjuk och fuktig, 
och förmultnande blad och grenar bär spår av nedbrytande svampar (saprofyter) överallt. Ätbar 
ostronmussling plockar vi från död bokved. (E i PASTE) Förutom nedbrytare finns också god 
förekomst av synliga mykorrhizasvampar. Detta tyder på att platsen har en väletablerad 
nedbrytningsprocess. Av de ätbara mykorrhizasvamparna har vi plockat kantareller, några olika 
kremlor, och ett flertal soppar. Växtligheten i detta området är i stort sett orörd över en längre 
tid. Det finns inte många tecken på större kontinuerliga mänskliga ingrepp.  
 
 

En flygbild från 1940 bekräftar bilden att denna delen av 
designområdet även då kläddes av högväxande träd. Enligt 
uppgift från förre ägaren kapades en över 250 år gammal bok 
år 2007, pga. långtgående röta. Rester av den stora stubben 
finns kvar. Förutom detta så finns rester av flera stormfällda 
rotvältor från björk på 50+ år. Ett fåtal större björkar står kvar. 
Det finns fortfarande ett antal högväxande ekar som bör vara 
runt 100+ år. Det sammanhängande högre kronskiktet har 
skuggat bort lågväxande vedartade pionjärväxter, så som 
mindre björk och al. Även närmast efterföljande 
successionsväxter som lönn, finns i låga förekomster. De 

yngre träd som växer är långa och raka, då de sträcker sig ordentligt efter ljuset. Detta gynnar 
mänskligt uttag av ved och störar, då raka träd är mer lätthanterliga och användbara (E i 
PASTE). Växter som sträcker sig högt i buskformation, typ hassel, kan på vissa ställen på grund 
av sin spretighet fortfarande hantera det lilla ljusinsläpp som finns genom kronskiktet (P i 
PASTE). I jämförelse med den angränsande östligt liggande grannfastigheten, så har denna 
delen av designområdet en mer långtgången, väletablerad och levande succession. Troligen 
beror detta på att grannfastigheten gallrats mer aktivt. Skillnaden i mull och svampliv är 
markant. 
 
Det högväxande trädbeståndet består främst av klibbal, björk, ek, al, bok, ask, pil, sälg och lönn. 
En och annan gran, tall och oxel finns också. I de lägre trädskikten som vätter mot det öppna 
fältet, hittar vi växter som drar nytta av högre ljusintensitet från väster. Här växer hassel, 
hagtorn, rönn och lågväxande bestånd av slån. Från närliggande fruktträd har också djursådd 
apel, körsbär, päron, och Prunus slagit rot (P i PASTE).  
 
Vegetationsskiktet i marknivå består av fukt- och skuggtåliga plantor, samt vårens tidiga 
perenner som trivs innan det övre bladverket blir för tätt. På våren hittar vi stora bestånd av 
spansk körvel och ramslök. Men även vitsippa och ormbunksväxter. Björnbär har letat sig in här 
och var. Förvildade rosväxter klättrar på vissa ställen. 
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2.4.2.4 Mikroklimat och vind 
 
Växtligheten skapar fuktbuffring och denna fukt stannar till stor del på platsen. Tät kantväxtlighet 
gör att vindar normalt bromsas eller leds upp mot de övre trädkronorna. Vindar når inte ofta 
marknivån eftersom området också kantas av höga klippblock. Hösten är den årstiden med 
störst vindpåverkan, och flera träd har vält under höststormar. Men träddelen har under 
observationstiden haft ett generellt stabilt mikroklimat över årets olika årstider. Det är svalt och 
skuggigt på sommaren, och vanligen en plats för lä på vintern. 
 

2.4.2.5 Interaktion, känsla och atmosfär 
 
Detta är en plats för lagring och buffert i jämförelse med det som finns omkring. På våren är det 
den platsen som först vaknar till liv ordentligt. Fågelsången exploderar på mornar och kvällar. 
Pil spirar tidigt och sälgen bjuder tidiga pollinerare på gula blommor. Det är en livfull och intensiv 
plats på våren. Solen hittar in längre i området innan trädkronornas blad utvecklas helt. Björksav 
kan tappas försiktigt och tidiga perenner kan hämtas från marknivån. Sommaren bjuder på ett 
högt massivt bladverk som inte släpper igenom många solstrålar. Det är nu en plats som 
erbjuder kroppen skydd från intensiv värme och eftermiddagsskurar. Sinnet får ro i lukten av 
förmultnade löv och till ljudet av kontinuerlig fågelsång. På hösten så är detta platsen där 
lövprakten visas bäst, där höststormar spelar och där bästa matsvampen växer. Vildsvin 
kommer till området under hösten, främst de år då bokollon och ekollon faller till marken. (A i 
PASTE) Vintern kan bjuda många svettiga timmar här, när nästa års vedförrådet behöver fyllas 
på. I den norra delen av området har det spenderats många observationstimmar. Här finns en 
stor aktivitet av fågel och vilt, och det är en tilltalande plats för att bara betrakta. (E i PASTE)  
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2.4.3 Lilla fältet (C) 

2.4.3.1 Områdets placering 

 
 

Det lilla fältet är omgivet av stenmurar i alla riktningar utom i öst. Det finns dock plats för 
passager i alla väderstreck. I väst gränsar platsen till det Stora fältet, och i norr mot dem Östliga 
träddelen, och mot grannfastighet. I syd finns den upphöjda bostadstomten, detta är en höjning 
på flera meter i form av en gammal uppbyggd stenbarriär. I öst så gränsar lilla fältet till en 
gärdsgård mot grannfastigheten, och mot den östsluttande södra delen av designområdet.  

2.4.3.2 Topografi och vatten 
 
Det lilla fältet har en höjdskillnad på några meter. Men eftersom området gränsar till 
bostadstomten i söder så finns det en stor långsam förflyttning av vatten och sediment i pilarnas 
riktning på bilden. Den vänstra pilen visar främst hur hushållets vattenanvändning förflyttas. 
Fallhöjden är inte så stor här. Den två högra pilarna visar på ett område med betydligt större 
fallhöjd, vilket också visas genom en mycket större långvarig jorderosion i fallriktningen. 
Platsens långsiktiga vattenförflyttning visas genom de två gröna fälten precis utanför område C. 
Detta är emellanåt helt vattenmättade områden. Hushållets grävda vattenbrunn är också 
placerad i fallriktningen, men en bit ovanför den mättade vattenytan. När jag 2015 pratade med 
den som grävt brunnen, samt en äldre granne som var med vid konstruktionen, så bekräftas att 
brunnen placerades på platsen på grund av den gynnsamma uppåtskjutande kapillärkraft som 
välfungerande grävda brunnar behöver. 
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2.4.3.3 Jorden och växterna 
 
Jordlagrets tjocklek och mullhalt beror inte bara på den förflyttning av material som skett från de 
mer högliggande delarna över tid (sakta erosion), utan också från den lövfällning och rotväxt 
som finns från stora träd i området. Flera stora ekar och askar finns här. Björklsly och slån finns 
i de lägst liggande delarna i norr och ost. Krypande vild björnbär finns rikligt, och i de lägst 
liggande och mest fukthållande och skuggade delarna finns ett stort täcke av kirskål, spansk 
körvel (Myrrhis) och andra småkörvlar (Anthriscus). Under detta skuggtäcke är jorden bar eller 
sporadiskt mossig. 
 
Men erosionen från högre liggande delar över tid, visas också i jordstrukturen. Bl.a. genom att 
tjockleken på matjorden varierar stort över området. Detta beror sannolikt på beliggenhet och 
topografi. I den östliga delen är matjordslagret fukthållande, lerhaltigt och flera decimeter tjockt. 
I norr är mullhalten stor och matjordsdjupet är två-tre decimeter. Den finkorniga lerhalten är 
högre nedanför de brantaste delen av sluttningen. Nedanför de mest flacka partierna är 
lerhalten låg. Här är en del äldre fruktträd placerade, äpple, päron, prunus. Det ena troligen från 
1800-talet enligt en äppelkännare i området, samt att sorten troligen är den gamla Vit Astrakan. 
Åldern kan stämma med de högre ympar som förekom på vildapel tidigare. Med hjälp av bl.a. 
de gamla fruktträden så har mullhalten i jorden blivit högre här. Jorden är mycket näringsrik 
under träden och den täcks med gräs, nässlor och kirskål (P i PASTE). Fukthalten är hög under 
träden, och det gillar sniglar, salamandrar, sork, snok, grodor och paddor, som håller till i 
marknivå. (A i PASTE) Riklig förekomst av amfibier indikerar en god och giftfri livsmiljö. 
Flugsvamp förekommer som synlig mykorrizasvamp. Nedbrytarsvamparna är rikligt 
förekommande. När jord bryts så framkommer snabbt en enorm fröreserv. Stora förekomster av 
t.ex. skräppor, tistlar och nässlor uppträder på olika platser och indikerar bl.a. kompaktering, 
jordens fukthållande egenskaper samt varierande näringstillgångar. Det bekräftar också de spår 
och muntliga berättelser som talar om att detta till stor del använts som betesmark för hästar 
och ett fåtal kor.  
 
Den mittersta delen av detta analysområdet är kompakterad av betesdjur under lång tid, 
matjordslagret är tunnt. Näringstillgången är mager och området är mycket torrt. Växtligheten är 
tunn. Vide ett manuellt jordprov kommer spaden inte långt ner, och jorden visar på stor sandhalt 
och väldigt lite mullämnen. Om denna jord ska brukas för matproduktion så måste jordlagret 
byggas upp. 
 
Den högre liggande delen som angränsar bostadstomten är däremot mindre komprimerad och 
fuktig i angränsning till skuggade partier. Murväxter och skuggtåliga ormbunkar trivs här, och 
förekomsten av amfibier och sniglar är stor. 
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2.4.3.4 Mikroklimat och vind 
 
I likhet med “Det stora fältet” så är även “Det lilla fältet” vindutsatt för vindar från öster, på grund 
av den avverkningen som beskrivs här. Här finns dock en del skyddande fruktträd som hjälper 
till att skapa lä, samt ytterligare en bred gärdsgård som gynnar solfickor och agerar 
vindbrytande. Det är dock i det stora hela ett stabilt mikroklimat här, under årets varma 
månader. Odlingsförhållanden är gynnsamma. 
 

2.4.3.5 Interaktion, känsla och atmosfär 
 
Här spenderas mycket tid, vi är här flera gånger varje dag. Våra frigående ankor bor här för det 
mesta, i sitt mobila ankhus, (S i PASTE)  och de behöver tillsyn någon gång om dagen. Den 
största delen av vår mat kommer från detta området, och det betyder att vi är här stora delar av 
vår, sommar och höst. De praktikanter som hjälper oss, spenderar mycket tid här, och de 
workshops som hålls på gården sker nästan uteslutande i detta området (E i PASTE). Under de 
varma månaderna är detta en helt insynsskyddad plats. Barnen klättrar ofta i äppelträd, leker 
och plockar växter. Ankorna kan gå fritt. Platsen bjuder på sitt överskott. Växtligheten och 
topografin runt omkring gör att vi befinner oss som i en liten gryta här. Det känns som en säker 
och trygg plats. Omgivningen skapar också en mer stabil temperatur under vår, sommar och 
höst här än i andra områden i designen. Det är en stor solficka. På vintern är denna platsen 
mest köldutsatt nattetid, beroende på kylans rörelser i topografin. Förutom vår vistelse här, så är 
fågellivet stort. Vi har mer än 40 registrerade fågelarter här, och många fortfarande 
oregistrerade. På somrarna trivs insekter i de sedan länge döda fruktträden som får stå kvar. 
Rådjur letar sig in hit på hösten och återkommer regelbundet till på våren. På vintern har vi haft 
besök av varg och lodjur här under skymning och natt. Rovfåglar och räv tar någon anka per 
höst/vinter. Älg och rådjur vill äta fallfrukt på hösten, samt skott och bark från fruktträd under 
årets kalla månader. (A och E i PASTE)  
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2.4.4 Runt bostaden (D) 

2.4.4.1 Områdets placering 
 

 
 
Området begränsas av fall i alla riktningar. Mot norr, öster och söder så är denna höjdskillnad 
konstruerad av människan genom stenmurar, samt uppbyggd barriär mot väg. Mot väster 
gränsar området mot grannfastighet genom en stor stengärdsgård och stort parti med 
stenblock. Bostadstomten är uppbyggd mot vägen sen 1973, då en ny väg drogs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 



 

Från den lägre liggande jordbruksmarken så finns en av människan uppbyggd stenbarriär mot 
bostadstomten. Höjdskillnaden är som mest på ca. 2 meter. 
 

 
 

2.4.4.2 Topografi och vatten 
 
Området runt bostaden är designområdets högst belägna punkt. Se bilden nedan  

 
Bostadsområdet är väldigt 
stenrikt, och därmed väldigt 
väldränerat. Vatten rör sig 
nedåt i alla riktningar, med 
den största delen av 
hushållets vattenförbrukning 
fallande mot norr. Se bilden 
från Lilla fältet. Den enda 
platsen där vatten inte rinner 
undan vid kraftiga regnväder, 
är på en liten yta väster om 
huset, på infarten från vägen. 
Detta beror sannolikt på 
långsiktig kompaktering pga. 
bilkörning.  
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2.4.4.3 Jorden och växterna 
 
Jordlagret uppe vid bostadshuset är generellt mycket tunt, på grund av positionen i terrängen. 
Den barriär/stenmur som byggts upp av människor runt stora delar av bostadsområdet består 
av mycket stora stenblock, och detta gör att jord, sediment och lövfällning lätt drivs ned för 
kullen. Mullhalten är generellt låg över hela området och markskiktets växtlighet är magert. En 
hel del kvävefixerande klöver finns dock över hela platsen. Större förekomster av Rölleka 
(Achillea millefolium) tar upp en del av de torra partierna som gränsar mot stenmurar. Det kan 
indikera dålig tillgång på kalium. Annars växer det stora träd runt i stort hela bostadsområdet, 
lönn, ask, björk, rönn, salix, oxel, ek, en, äpple, körsbär. (P i PASTE) Träden bildar en 
insynsbarriär mot vägen, och skuggan skapar ett välbehövligt fukthållande mosskikt i marknivå. 
Detta är väldigt bra för vegetationen, på en så pass torr och stenig plats. Områdets lägre växter 
består av stora mängder syren och vresros, samt ett par buxbom. Inga större fruktkroppar från 
mykorrizasvampar har setts här. Ätbara saprofyter som ex. bläcksvamp förekommer dock 
sparsamt. 
 

2.4.4.4 Mikroklimat och vind 
 
Bostadsområdet är det mest vindutsatta området i designen. Det beror på att platsen är högst 
placerad i landskapet. Men även här, har en stor förändring skett i och med de trädavverkningar 
som grannfastigheterna drabbats av. Höst och vintertid har vindarna från öster och norr ökat 
markant, sen avverkningen. Läs mer om detta här.  
 
Det finns en trädbarriär bestående av främst fruktträd, björk, lönn och ask som gynnar ett 
mikroklimat på de mest aktiva sociala ytorna, under årets varma månader. Vid vår inflytt finns 
det även skuggträd där vi kan samlas under. Vi har under sommartid ofta lånat trädens 
skuggfunktioner (E i PASTE). Trädbarriären skapar som en liten gryta med stabila temperaturer 
på bostadsområdet under sommaren. Det är gynnsamma förhållanden för odling. Platsen är 
väldigt solutsatt, och på grund av det tunna jordlagret så är torka inte ovanligt.  
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Körsbärträdets skuggfunktion är inte att förakta 

 
 

2.4.4.5 Interaktion, känsla och atmosfär 
 
Bostadsområdet är den mest aktiva platsen för mänsklig aktivitet. Här föregår all planering och 
förberedelse för interaktion och implementering på övriga platser i designen. Bostadshus, loge 
och stall är de byggnader som är våra utgångspunkter. Förutom detta finns vid inflytt också ett 
litet växthus för uppdrivning, samt ett litet utedass och en lekstuga (S och E i PASTE). Vår- och 
sommartid så är detta en bra plats för att se på olika förekomster av pollinerare. Denna delen är 
designens mest solintensiva på våren, och det är därför också en bra plats att betrakta hur olika 
blomningar och fruktsättningar utvecklas. Bostadshuset har fruktträd runt om sig, och det gör att 
observationer kan göras både inifrån vid frukostbordet och utomhus. Ett stort antal körsbärsträd 
bidrar också till att detta är en bra plats att observera fågellivet på. Platsens höjd gör också att 
vindar och vädersystem kan bedömas enklare härifrån. Vindläget gör sen också platsen 
välfungerande för tvättorkning och drakflygning (T och E i PASTE). Höst och vinter så är 
terrängen mer öppen efter lövfällning, vilket gör denna platsen till den mest översiktliga i 
designen. Här får jag en bra överblick av hela designområdet under de kalla månaderna, och 
det är därför också en bra plats för att se hur kringliggande fastigheter och grannar agerar och 
fungerar. Vintertid så kan också övervintrande fåglar matas och observeras. Området är den 
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delen av designen som tar emot flest besökare, och det finns således ett stort behov av en 
socialt välkomnande, tillgänglig och fungerande design här. Många övernattningar och tältnätter 
behövs här (E i PASTE). 
 
Bostadsområdet är också en viktig plats för våra ankor. Det finns en fukthållande plats bakom 
logen som är bra för ankorna under årets varma månader, se VKP. Det har byggts ett litet 
ankhus av gamla lastpallar och halm, där fåglarna kan dra sig undan för att lägga ägg och ruva 
sommartid, men som också skyddar mot de kallaste nätterna vintertid (S i PASTE). Fåglar och 
mindre vilt har också god nytta av den täta växtligheten som finns här, för skydd mot rovfågel 
och räv. Våra ankor gömmer sig här tillsammans med hare, möss, paddor och snok. På grund 
av platsens höjd i terrängen, så är det endast ett fåtal rådjur som letar sig upp hit, och endast 
vid något tillfälle har älg passerat vid huset. Varg och lodjur har också besökt området runt 
huset på vintern. (A i PASTE)  
 

 
Vargspår 
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2.4.5 Södra delen (E) 

2.4.5.1 Områdets placering 
 

 
 
Den södra delen är den som markeras E på bilden. Detta området fungerar på många sätt som 
en barriär och en gräns för mänsklig aktivitet, när vi flyttar in. Området gränsar till 
grannfastigheter i söder, väst och öst, och mot bostadsområdet, samt lilla fältet i norr. Rakt 
igenom området går en asfalterad bilväg. Infarten till huset från vägen finns här. 
 

2.4.5.2 Topografi och vatten 
 
Hela detta området ligger lägre i landskapet än bostadsområdet. Det har resulterat i att vatten, 
jord och massa sakta har förflyttat sig nedåt över lång tid. En gammal avloppsfåra från 
bostadshuset har följt vägens riktning ned för slänten mot nordost. Mot tomtgränsen i nordöstra 
delen av analysområdet finns således ett tjockt matjordslager, och kraftiga växter. Från vägens 
ena dike, så rinner avrinningsvatten ner mot det vattenmättade området som gränsar till 
designområdet i nordost. På grund av närhet till vägen och närliggande fruktodlingar, så för 
vattnet med sig läckage av näringsämnen och salter. Det syns på den mycket kraftiga 
växtligheten i ett annars halvskuggat område. Området mot vägen är till stora delar uppbyggt av 
sten och sand. Marken har en stor lutning, och den håller därför inte fukt alls. Eftersom denna 
plats också ligger i ett direkt sydligt solläge, så är det designområdets torraste plats.  
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2.4.5.3 Jorden och växterna 
 
På den norra sidan om vägen så är jordlagret tunt och väldigt torrt. Gränsen mot vägen står i 
helt oskuggat söderläge. Lövfällning har långsamt börjat bygga upp jordlagret här, men området 
består fortfarande till stor del av uppbyggd sten och sand med ett tunt grässkikt. På de platta 
områden där träd skuggar och fäller löv, så är fukthållande mossor och höga gräs indikatorer på 
ett något tjockare jordlager. Här är de vedartade växternas rotutveckling också större, något 
som också visas i högre stammar och kronskikt. Det är markanta skillnader i jordstruktur mellan 
platser med stor lövfällning, och områden med torrare och mer lågväxande träd. Ek, björk, salix, 
körsbär, hästkastanj, gran och fura finns i den uppbyggda barriären mot vägen. Det som 
generellt saknas på den uppbyggda delen på norrsidan, är djupgående rötter och kvävefixerare. 
(P i PASTE) 
 
I de lågliggande områdena med ett mer stabilt jordskikt växer klibbal, asp, björk, salix, ask, lönn 
och hägg. Nära vattenflödet från diket finns salix och hägg med sprickbildning i den kraftiga 
stamtillväxten, något som indikerar kraftig näringstillgång. Troligen ett näringsläckage/förorening 
från grannens fruktodlingar och avlopp. Den analysen bekräftas av synliga bakteriehinnor på 
dikets vattenyta. 
 
I de lägst liggande delarna av analysområde E finns en gammal sophög/kompost. Som 
närliggande grannar berättat så är en sophög på varje fastighet i området mer regel än 
undantag. Här finns en del stenmaterial, rostig metall och gammalt träskrot, och mitt i allt växer 
stora övergödda växter från prunusfamiljen. 
 

2.4.5.4 Mikroklimat och vind 
 
Den södra delen är generellt inte så vindutsatt, förutom högt uppe bland trädkronorna. Många 
höga barrträd på den södra sidan av vägen dämpar de sydliga vindarna ordentligt. Mikroklimatet 
varierar från väldigt fuktigt i områdets östra del, till torrt på den västra delen. Men vindens 
påverkan spelar inte in mycket eftersom många högväxande träd dämpar vindens påverkan. 
Mikroklimaten är stabila över året. 
 

2.4.5.5 Interaktion, känsla och atmosfär 
 
Denna delen av designen ser inte så mycket mänsklig interaktion. Det är en plats som vi 
naturligt passerar när vi kommer hem till huset, mest på grund av den långa uppfarten. Vi 
parkerar bilarna i rundeln vid bostadshuset (se området väster om huset på kartan). Eftersom 
hela området gränsar mot vägen, så uppfattas det mer som en barriär, ett skydd mot insyn och 
buller, en gräns mot det som inte är vårt. Området har också en stor höjdskillnad vilket utgör en 
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naturlig begränsning av vår aktivtet på platsen. När vi får snö så används denna platsen dock 
flitigt av barnen för pulkaåkning. (E i PASTE)  
 
Förutom några äppelträd, körsbärsträd, nypon och spansk körvel så finns få tillgängliga ätbara 
resurser. Det finns ett par äppelträd som är klättervänliga för barn, och i två av dessa har vi 
också hängt upp gungor. Det innebär att barnen använder området mer än andra. I en 
hästkastanj finns en gammal trädkoja som inte används då sen sitter för högt upp. På grund av 
barriärbehovet så har området många högväxande träd. De skapar en inramning och 
trygghetskänsla, samtidigt som de bidrar med svala skuggområden. Dessa svala oaser nyttjas 
inte aktivt idag.  
 
På den södra sidan av vägen finns många högväxande träd. Dessa fungerar idag främst som 
vindbarriärer, bullerabsorption från vägen, som barriär mot grannfastighetens besprutning av 
fruktträd, samt som kvävefälla från grannfastighetens näringsläckage. Flera träd växer fort på 
höjden, och de har knäckts vid låg ålder i höststormar. Det finns därför en god möjlighet att 
plocka ut ved. 
 

 
 
Stenmurar bygger upp hela det södra området mot vägen. Bilden på vägen ovan, visar en uppbyggd barriär 

åt vänster i bild som är beklädd av främst pionjärträd. Platsen är näringsfattig. Även bostadsområdet är 
uppbyggt i olika nivåer för att göra denna platsen mer tillgänglig och samtidigt förhindra erosion. 

42 



 

 
 

2.5 Observationens och analysens gränsområden 
 
Eftersom fem specifika områden vuxit fram i min observation och analys så tänker jag här 
redogöra lite mer ingående för varför detta har skett och vilka observationer/analyser som gjorts 
i de gränsområden som överbryggar dessa områden. Nedan följer de fysiska gränsområden 
och kantzonseffekter som observerats. Den princip som väglett mig mest i detta är: Use Edges 
and Value the Margins 
 
Designområdets mest tydliga gränsområde går mellan öppen gräsmark och trädbevuxen 
mark. 
 

 
 

Stenlagda gärdsgårdar har på sina håll blivit viktiga övergångsområden mellan trädområdet och öppen gräsmark 

 
Här är gränsområdet markerat och konstruerat av människan genom stenlagda gärdsgårdar, 
och gärdsgården i sig kan beskrivas som en lokal ekoton. De stenlagda murarna är i sig 
väletablerade habitat för en del arter som vi inte hittar på andra platser i designområdet. 
Kantzonseffekter (edge) mellan två ekologiska biom. Här finns hare, huggorm, snok, och det 
som ser ut att vara en nomadiskt återkommande grävling. Ekorrarna använder stenmurarna för 
att transportera sig mellan olika trädområden, och gömmer sig för katterna i stenrösen. En stor 
del nötter, frön och fruktkärnor lagras här av gnagare och fågel. Minst tre av de fjorton hotade 
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jordbruksfåglarna i Sverige finns också här; gulsparv, sånglärka och hämpling - den hotade 
gulsparven i stora antal. Förekomsten av fåglar tyder också på god förekomst av insekter. På 
växtsidan har vi fågelsådd apel och nötsådd hassel och Prunus i direkt anslutning till 
stenmurarna. Mossor och lav är också rikligt förekommande på de skuggade delarna. Större 
träd som kommer från skogligt habitat har också börjat slå rot i gärdsgårdarna. Exempelvis bok, 
vide och asp. Trädens växt spränger sönder stenformationerna med sina rotsystem och skapar i 
sig mer komplexa habitat. Vitoxel hittar jag endast i stenmassorna. Dessa ser jag som ett lokalt 
exempel på spatial mass effects, där arter endast uppträder i dessa områden, och inget av 
trädarterna ensamt hanterar båda angränsande biom (habitat boundaries), utan istället hjälper 
de till att bygga biodiversiteten i gränsområdet tillsammans med tidigare nämnda växter och 
djur. Björkens förekomster på båda sidor av gärdsgården visar på ekosystemets 
succesionsriktning och expansionsmöjligheter - trädens vandring mot öppen mark. Något som 
också hjälpt mig att se detta som en fungerande lokal ekoton, är de utarmande 
skogsbruksmetoder som används på grannfastigheten i öster, längre in i den skogliga biotopen. 
Utarmningen av den marken kan vara en anledning till att ekotonens buffertområden breddas. 
Fortsatta observationer krävs här. (Princip: Use Edges and Value the Marginal) 
 

 
Ekoton 
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Mellan lägre liggande jordbruksmark och bostadsområdet finns ytterligare ett skarpt 
gränsområde som kräver en egen analys. Se bild nedan. 
 

 
 
Bostadsområdet sett från Lilla fältet. En stenmur, på vissa ställen upp till 2 meter hög, begränsar jorderosion och rovdjur 

 
Detta är en stenbarriär som på sina håll utgör en nästan två meter hög lodrät vägg. En 
observation som gjorts är att detta markant har påverkat rovdjurstrycket/rovdjursbesöken på de 
övre liggande delarna nära bostadshuset. De ankor vi förlorar till rovdjur, blir uteslutande 
attackerade på de lägre liggande delarna av designen. Min analys är att höjdbarriären här, trots 
att den är förlagd 20-30 meter från bostadshuset är en tydlig signal mot rovdjur som kommer 
från norr, väst och ost, att människor bor här. Ankorna indikerar detta genom att vid skymning 
ofta bege sig upp mot vårt bostadshus, för att vid mörker vandra ner igen snabbt till sitt eget 
hus. Detta har gjort att ankorna har skapat egna stigar upp och ner, och samtidigt bidragit till att 
jordmassor rasat ner under flera år, och att lutningen på vissa ställen i barriären har minskat. 
Detta har i sin tur medfört att våra egna rörelser upp och ner för höjdskillnanden har förändrats, 
och att ankornas mobila hus har flyttats i mönster som passar höjdskillnad och ankornas 
rörelser. Se mer om detta i design, utvärdering och underhåll av odlingar.  
En annan markant skillnad som höjdbarriären skapar, är fuktskillnad. Vi har efter observation 
och analys insett vikten av att flytta vår kontroll av vatten uppåt i landskapet. Se mer om det i 
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Rotzon och VKP. Fuktskillnanden i sig har också skapat skillnad i vegetation och inte minst i 
snigelförekomster. Lägre liggande växter buffrar vatten, och nedsipprande näringsämnen, och 
det är här vi hittar mycket lucker jord beroende på bl.a. ansamlingar av löv och jorderosion. Vi 
ser också örtskittets mest djupgående rotsystem här. 
 

Gränsområdet mellan stora och lilla fältet  utgörs också av en gärdsgård  
 

 
Flygfoto 2012 

 
Denna gärdsgård (tillsammans med olik nyttjandegrad och avståndet från bostadshuset) har 
sen långt innan vi flyttade in skapat markanta skillnader i hur stora och lilla fältet fungerar 
ekologiskt. Det stora fältet har en tydligare odlingsfunktion av vall och bete, medan det mindre 
fältet till större grad har varit inriktat på bete och fruktodling.  
 

 
Flygfoto 2015 
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Gärdsgården har också en funktion som solficka, och flera gamla fruktträd drar nytta av detta 
och har planterats helt intill muren (Princip: Catch and Store Energy). (Se Solpåverkan i 
Sektorer för ytterligare information om sol och värme på denna platsen) På grund av fruktträden 
så förstärks detta som ett gränsområde eftersom det också uppfattas som en gräns på höjden, 
samt att det får en ytterligare dimension som vindbarriär. Även här finns mycket fåglar, framför 
allt i marknivå. Ekorren använder denna som transportled mellan olika trädpartier. Barnen 
använder den som lekplats. Båda bilderna ovan visar på hur gärdsgården bidrar till att fukt och 
frodig vegetation hålls nära det inringade området vid vår 2012 och sommar 2016. Området i 
direkt angränsning till gärdsgården är grönare än de solutsatta delarna lägre ifrån. Jag har tagit 
hänsyn till detta i placeringen av Skogsträdgårdsdelen och Frukt & Bär-delen. 
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2.6 Biotoper, biom och habitat: En reflektion om gränser 
 
Jag har i observation och analys försökt använda gränser för att se närmare på olika 
mikrobiotoper, biom och habitat. Jag har därefter tittat på om dessa gränser är strukturella, 
biologiska, geografiska eller om flera av dessa faktorer spelar in. En tydlig geografisk/strukturell 
begränsning som återkommit vid varje analys, är de fysiska stenmurarna som omger platsen till 
stor del. Detta är effektiva habitatbarriärer för exempelvis gräs, björnbär, slån och salix. Det 
fungerar också som en begränsande faktor för djur som försöker använda marken som en del 
av deras habitat. Stengärdsgårdarna har både en utestängande effekt och en inlåsningseffekt. 
 
 
 

Som jag nämnde 
inledningsvis så är 
designområdet ur ett 
biotop- och 
biomperspektiv, en liten 
representation av sin plats i 
bioregionen. 
Designområdet befinner 
sig i gränslandet mellan det 
skånska jordbruksintensiva 
slättlandskapet, de 
lövskogsöar som finns 
kvar, och de bland- och 
barrskogsområden som tar 
vid i gränsen mot Småland.  
 

Dessa perspektiv hittar vi också i designområdet, men i mikroformat. Vi har de ömtåliga 
jordbruksfåglarna som gjort sig beroende av mänskligt jordbrukande, samtidigt som vi hela tiden 
siktar andra mer skygga skogsfåglar som nötskrika, och flera olika hackspettar. Vi hittar 
förvildade korsningar av kålväxterna (Brassica), samtidigt som vi har trädpartier på en bra bit 
över 150 år. De blandskogsområden som varit vanliga i området kan fortfarande hittas, men vi 
bor samtidigt i de kvarvarande spillrorna av tidigare lövskogområden. Skogsbruk är stort i 
området, men en stor del av de fällda träden återplanteras ej, marken ställs istället om till 
intensivt brukad produktionsmark. Biotoper och biom är begrepp som förlorar i värde. Habitat 
blir det som lämnas utanför grannarnas stängsel. 
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2.7 Observation & analys av det omedelbara närområdet 
 
Detta är en observation och analys av områden som ligger utanför designen. Anledningen till att 
detta tas med är att det har kommit att ha stor påverkan på designområdet. Jag kommer här att 
ta upp och beskriva en del av de vindstrukturer som också tas upp i Sektorer 
 

2.7.1 Vind och trädavverkning på grannfastigheter 
 

 
 
Pilarna på bilden visar närområdets huvudsakliga vindriktning - det blåser oftast från väst. Ett 
nyuppfört vindkraftverk (2013) visar områdets högsta punkt. Designområdet är markerat vitt till 
höger på bilden, och hela området mellan vindkraftverket och designområdet befinner sig på 
samma nivå i terrängen. Avståndet mellan vindkraftverk och mitten på designområdet är ca. 
1320 meter. Från designområdets perspektiv sluttar det nedåt åt alla håll, utom mot 
vindkraftverket som ligger marginellt högre i terrängen. Som nämnts tidigare så ligger 
designområdet på den platsen som i folkmun kallas “Toppen”. 
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Designområdet visas med vit inramning till höger.  

Området mellan detta och vindkraftverket består till största del av odlade barrträd. 
 
Ett stort område träd började avverkas 2012-2013 -  Beigemarkering. Främst björk och lövträd 
till väster, och bokträd till öster om designområdet. Det mindre området till väster som 
avverkades 2013, har under observationstiden inte ensamt visat sig påverka designområdets 
vindförhållanden. Men när det stora området med bokträd till öster om designområdet fälldes 
2014, påverkade det omedelbart desingområdets östra träddel. Istället för ett sammanhållet 
område med främst lövträd på designområdets östra sida, så blev endast ett smalt vindutsatt 
trädbälte kvar. Hösten 2014 fälldes flera stora grunt rotade lövträd av stormvindar, med rotvältor 
och uppriven mark som konsekvens. 
 
Områden med lila markering bestående av främst odlad gran fälldes 2015-2016. Det östliga 
delen av området bestod av träd på ca 55 år enligt årsringarna. Den västliga delen av området 
var planterad några år tidigare. Detta var träd som fungerade som en stor vindbarriär och som 
en ljuddämpare. Förutom detta så fanns där en stor närvaro av mykorrhizasvamp, mossor och 
lavar, och enorma myrstackar. Området bidrog till stor del till hushållets svampkonsumtion. Allt 
detta är nu borta. 
 
Den röda markeringen på bilden ovan, markerar lövskog som kan väntas fällas inom 5-15 år. 
Den består mest av kraftigt gallrad självsådda björkområden. Det västligaste av de tre 
områdena har längst gången succession. Där har trycket från salixväxter och tidig asp avtagit, 
och en gräsvall hålls under högväxande björkar. Väletablerad mykorrhiza finns här, då 
fruktkroppar från dessa svampar är vanligt förekommande. Med tanke på björkens begränsade 
ålder som pionjär, så är det troligt att detta området påverkas först.  
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2.7.2 Förändrade vindstrukturer 
 

 
 

Upplevd generell vindstruktur från väster, på stora och lilla fältet innan avverkning.  

 
Efter den ovan nämnda avverkningen så har vindförhållandena ändrats på hela designområdet. 
De mikroklimat som tidigare etablerats genom kringväxande träd, har nu börjat förändras, och 
det har börjat blåsa runt åt alla håll i marknivå. Vinden tar sig nu fram lägre i terrängen och 
bryter igenom tomtgränsens trädlinje i större omfattning. Vi upplever bl.a. att vi har fått in mycket 
större mängder vinddrivna björkfrön, och att högväxande aspar har blivit mycket mer 
vindutsatta. Något som kan vara orsaken till att de börjat skjuta mycket mer långtgående 
rotskott - upp till 10m från träden dyker de upp. Många nyligen fällda träd vid tomtgränsen 
vittnar också om högre vindbelastning. Vindriktningen upplevs nu också i mycket högre grad 
som varierande, och stötande kastvindar är vanligare än innan avverkningen. Detta trots att 
vinden i närområdet samtidigt inte upplevs som stötande, och att de meteorologiska 
vindriktningarna är mer eller mindre konstanta. Vi har sen 2013 regelbundet flugit med drake för 
att få en bild på hur vinden rör sig över området. 2016 har vi inte lyckats få upp draken trots 
många försök på det Stora- och Lilla fältet. Vinden är för oregelbunden i marknivå, och kommer 
oftast stötvis.  
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Upplevd generell vindstruktur från väster, efter avverkning 
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3 Sektorer 
Yttre energiers påverkan 

3.1 Solpåverkan 
Solens vandring över platsen skiljer sig så klart stort mellan årstiderna. Med hjälp av en 
sattelitbild har jag kikat på platsens olika betingelser och förmågor beroende på solen. 
(skuggorna på sattelitbilderna tillhör inte de tidpunkter som omtalas nedan). 
 
När vi ser på vintersolståndet, som vanligen inträffar 21 december, så ser vi att området runt 
bostadshuset har god soltillgång under dygnets ljusa timmar, bilden nedan. Den gula och röda 
linjen markera väderstrecken för soluppgång och solnedgång under den mörkaste tiden på året. 
Dessa linjer är i stort sett identiska med de breda uppbyggda stengärdsgårdar som avgränsar 
Lilla fältet. Detta är alltså platsen med mest solvärmepotential och lagring av värme under 
vintern. Men även en stor del av Stora fältet ligger i förlängningen av den gula linjen och fångar 
således upp en stor del av vintersolen.  

 
Under vintersolståndet har vi 
bara sol mellan 08:35-15:29. 
Ser vi på den höga 
vegetationen i området, så är 
de faktiska soltimmarna färre. 
Solen tar sig inte upp före 
09:30 under de mörkaste 
månaderna, och på flera 
ställen på designområdet 
kommer den upp ännu 
senare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vintersolståndet 
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Under sommarsolståndet så har vi en annan solcykel. Tittar vi på soluppgången nu så ligger 
den i linje med stengärdsgården mellan stora och lilla fältet (gula linjen på bilden nedan). Den 
orangea linjen nedan visar när långa skuggor börjar falla, och solnedgången markeras av den 
röda linjen. En analys visar att solfickorna är många längs de uppbyggda gärdsgårdarna, med 
störst antal soltimmar där trädlinjen är som lägst. Lilla fältet har en stor samlad solbild under 
sommardagarna. Tillsammans med solen, så gör den kringliggande högväxande trädlinjen att 
värmen samlas och lagras kring stengärdsgårdarna. 
 

 
Vid sommarsolståndet, 
som inträffar runt 21:a 
juni, så är antalet 
soltimmar fler; 
04:15-21:56. Mellan 
ca. 20:00-21:56 så 
börjar platsen att 
skuggas sakta på 
grund av omgivande 
hög vegetation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sommarsolståndet 
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3.1.1 Solfickor 
 
 
Efter en samlad analys av solens vandring över platsen, och med viss hänsyn till vegetation 
(främst grannfastigheters trädlinjer), så ser designområdets solfickor ut som nedan. 
Rödmarkerade områden har störst solinstrålning över dagen, området på det Lilla fältet är mest 
lämpat för lagring av solvärmen under årets kalla månader. 
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3.2 Buller/Ljudföroreningar 
 
Ett väldigt tydligt intryck från vårt första besök på platsen var buller från vägen. Under det första 
året så var detta ett mycket störande moment som kom ivägen för det som vi uppfattade som en 
idyll. Efterhand har vi sett trafiken mer som en resurs, ett outnyttjat flöde, besökspotentialen är 
obegränsad (Principer: The Yield is Theoretically Unlimited, The Problem is the Solution). 
 
Men eftersom vi redan håller rundvisningar och flera praktiska moment för allmänheten, så är 
det viktigt att kartlägga buller och ljudföroreningar som påverkar både oss och våra besökare.  

 
Bilden visar fyra olika 
ljudföroreningar. De blå 
pilarna visar grannens 
maskinverksamhet, främst 
när han använder sin traktor 
för att vattna och bespruta 
sina fruktträd. Det är då 
ljudvolymen är som högst och 
som oljudet varar längst. 
Vattning och besprutning sker 
vanligtvis tidiga förmiddagar 
på helger (samma tidpunkt 
som många praktiska 
permakulturmoment hålls), 
eller på sena kvällar. Ljudet 
kan vara störande för oss 
personligen under kvällar och 
helgmorgnar, men eftersom vi 
känner grannen, så har vi 
möjlighet att påverka 
tidpunkten och intensiteten. 
 
De röda pilarna är bullret 
från asfaltsvägen som korsar 
designområdet. Här är 
trafiken som störst i 
pendlingstider, vardagar 

mellan 07.00-08.30, och mellan 15.30-17.30. Vägbullret kan störa oss när vi håller praktiska 
moment, har rundvisningar eller när vi arbetar med praktikanter som är i behov av muntlig hjälp. 
Oftast är det inte något bekymmer, eftersom vi arbetar en god bit bort från vägen. Detta är den 
mest regelbundna ljudföroreningen, och vi tar hänsyn till tidpunkter i förhållande till besökare. 
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De rosa pilarna visar buller från en annan fruktodling som också vattnas och besprutas. Detta 
sker dock endast en handfull gånger per säsong. Dock ofta på sen kvällstid. Detta bullret 
drabbar mest Stora fältet, och är därför varit en viktig aspekt för att utforma designen av denna 
platsen. 
 
De senapsfärgade pilarna visar på ljud från maskiner som hanterar timmer eller harvar jord. 
Detta sker vanligtvis på dagtid på vardagar, och är endast sporadiskt störande. Det kan ibland 
också vara ett pulserande buller från vindkraftverket som uppförts nyligen. Vi registrerar ljudet 
som störande, som mest några gånger per år. 
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3.3 Insyn 
 

 
Insyn kan vara en negativ 
påverkan för oss. Den 
förekommer endast på de 
kallaste månaderna då många 
av träden och buskarna inte bär 
löv. Men graden av insyn 
sträcker sig i stort sett till att 
någon av grannarna kan se att 
vi är hemma, inte vad vi faktiskt 
gör. Under den gröna 
vegetationsperioden finns ingen 
insyn. Nedan visas hur insyn 
kan förekomma mellan 
december-mars. Vi har valt att 
titta på detta eftersom det 
påverkar vår trivsel på platsen. 
Plantering av städesgröna 
växter är en möjlighet. 
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3.4 Vatten 
Designområdet har ingen 
naturlig bäck eller vattendrag 
i ytnivå. Det finns ett dike 
längs vägen som leder till en 
dräneringsbrunn, men där är 
ett oregelbundet flöde. 
Punkterna på bilden visar de 
vanligaste ansamlingarna av 
vatten, där den mest 
vattenhållande platsen är 
området strax norr om 
stallbyggnaden. Här finns en 
gammal stensatt brunn och 
en god möjlighet för 
vattensamling från tak. Det 
finns också en grävd brunn 
för dricksvatten, där 
vattentillgången och 
kvaliteten är god. 
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3.5 Vindar 
 

 
 
Som jag tidigare redogjort, 
så är den huvudsakliga 
vindriktningen på platsen, 
vind från väster. 
Eftersom vi är belägna 
högt i landskapet så får vi 
ofta en hel del stark vind 
när det väl blåser. Mest 
vindutsatta är de öppna 
områdena på Stora och 
Lilla fältet. Runt 
bostadshuset dämpas 
vindarna dock av en 
barriär av höga träd. 
Bilden visar de mest 
vindutsatta platserna. 
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3.6 Kallras/vinterkyla 
 

 
När temperaturen faller på 
vintern så följer kylan 
topografin på platsen. Den 
kalla luften rasar ner mot 
de lägsta punkterna på 
området, och det bildas 
lokala köldhålor där den 
kalla luften inte kan rasa 
vidare. På bilden visas de 
platser som är mest 
utsatta för kyla. Det som 
är gemensamt för alla 
dessa platser är att de 
ramas in av gärdsgårdar, 
och att kallraset därför 
bromsas upp här. De 
områden som markerats 
på Lilla fältet, är dock ofta 
undantagna från stora 
temperaturskillnader om 
vinterdagarna varit soliga. 
Då får vi ibland solsmält 
vattenbildning och 
värmelagring vid 
gärdsgårdarna. Har vi 

istället riktigt klara och kalla nätter så är kylan kvar länge på de ställen där solen inte kommer åt 
lika bra, på Stora fältet. Det är också här som snö och is ligger kvar längst på våren. Den lägsta 
uppmätta temperaturen inträffade vintern 2012/2013, då hade vi flera klara nätter på -24°C. 
 

3.7 En kort utvärdering av sektorer 
 
Sektorer är variabla energier utifrån som påverkar oss. De kan vara mätbara (soltid, vindar, 
vattenförekomster, bullernivåer, kallras) och samtidigt kan fenomenen vara individuellt 
betingade beroende på plats (buller, insyn, värme och kyla). Att notera solfickor och vindar är 
observationer av naturliga företeelser. Att beskriva insyn och buller är en analys av beteende 
och uppfattning. Att sätta ord på dessa särskiljande företeelser är viktigt för arbetet framåt.  

61 



 

 

4 Från Observation och Analys och in i Design 
 

4.1 Boundaries & Resources 
 
En genomgång och analys av våra resurser och begränsningar är också viktiga för att se hur vi 
ska kunna uppfylla målen. Jag har gjort detta efter Boundaries och Resources i OBREDIMET 
och jag har valt att dela upp dessa i tillgängliga Synliga företeelser och Dolda företeelser. 
 
Här finns analysen över resurser och begränsningar  
 
Jag använder Boundaries/begränsningar och Resources/resurser som en variant av den 
flödesanalys som Bill Mollison omnämner som Input/Output.  Här låter jag principen: The 5

Problem is the Soultion, vara vägledande. Genom att se gränser/begränsningar (Boundaries) 
som potentiella lösningar så blir jag vägledd in i designfasen. I länken ovan använder jag 
Potential som ett sätt att utvärdera (Evaluation i OBREDIMET). 
 
Som Aranya säger i sin “Permaculture Design: A step-by-step guide” : 6

 
Design around the limiting factors [...] Identify your most important or most difficult or 
time-constrained tasks and then put them onto your calendar first. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5  Bill Mollison, Permaculture: A Designers Manual, 1988:38  
6  Aranya, Permaculture Design: A Step-by-Step Guide, 2012 
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4.2 Scale of Permanence 
 
Ofta används P.A. Yeoman’s “Scale of Permanence” som ett verktyg för Keyline Design och 
vattenhantering i landskapet. Jag använder här detta som ett verktyg för att jobba med 
Boundaries och Resources in i Designfasen. Med hjälp av detta verktyget synliggörs vår 
påverkansmöjlighet på omgivningen och därmed sätter vi gränser för designen. “The Scale of 
Permanence” har också varit ett vägledningsverktyg för att få en vettig prioriteringsordning inför 
implementeringen. Det är också ett utvärderingsverktyg för att se hur designen hänger ihop 
mellan olika element, system och nivåer. Vi kan t.ex. se om de olika områdena/elementen i 
designen passar in i den överliggande nivån. Fungerar t.ex. en design för Vattenhantering i 
Landskapet? Om den gör det, så borde vi kunna utnyttja exempelvis självfall i landskapet för att 
nyttja en vattenresurs. Ett elements Yield blir ett annans Need. För mig är “The Scale of 
Permanence” ett bra abstraktionsverktyg som synliggör mönster och kopplingar. 
 
“Scale of Permanence” har utvecklats en del sen Yeomans presenterade sin 8 punkter på 
50-talet. Mollison har sen arbetat om dessa för att anpassa det till permakultursystem, och 
Jacke & Toensmeier  använder det med 11 punkter i sina designade skogsträdgårdssystem.  7

 

 
 
Jag använder följande punkter för arbetet... Yeoman använder begreppet Trees, men det har 
sen delats in i två kategorier Växtsystem och Mikroklimat av Mollison och Holmgren. Jag 
använder begreppen, Habitat och Mikroklimat. Främst för att själv tydligare kunna se 
skillnaden mellan förutsättningar för element och yttre påverkan, och att Habitat för mig är en 

7  Toensmeier & Jacke, “Edible Forest Gardens, Volume II: Ecological Design And Practice for Temperate 
Climate Permaculture”, 2005 
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bredare term än Växtsystem.   En avslutand kategori, Estetik, passar också bra att använda 8

när jag jobbar med en design som omfattar en boplats som vi vill kunna trivas i.  
 

1. Klimat: Klimatologisk/väderpotential 

2. Landskap: Geografi 

3. Vatten: Källor och möjligheter 

4. Tillgänglighet och tillträden: Aktivitetsflöden 

5. Habitat: Ekosystemarkitektur 

6. Mikroklimat: Sol, vatten, jord, vindstrukturer 

7. Byggnader: Lägen och funktioner 

8. Områden/Zoner: Miljömässiga, sociala och juridiska 

begränsningar 

9. Jordar: Typ och karaktäristika 

10. Estetik: Upplevelse, inlevelse och känsla 

 
 

1. Min påverkan på Klimatet är möjlig genom att reducera utsläpp/avfall samt att binda kol 
till jord och fixera kväve samt regenerera resurser och sluta kretslopp. Påverkanskraften 
är minimal, då detta är ett globalt fenomen. I designen: Biokolproduktion, odlingar 

2. Stora ingrepp i Landskapet är möjliga genom mycket användning av kraft. Fossila 
bränslen kan skapa nödvändiga landskapsförändringar. I designen: rotzon, passage till 
Lilla fältet  

3. Jag kan påverka Vattentillgången genom att lokalisera källor och utveckla bromsande 
mekanismer och begränsa genomströmmande flöden. I designen: rotzon, 
vattensamling 

4. Med Tillgänglighet och tillträde kan vi arbeta med tillsammans med våra sociala 
verksamheter på platsen, samt med vatten, områden och elements barriärer. I designen: 
Sociala systemet, nätverk/nätverk, Barriärekologi, passager (kopplingar) mellan 
rotzon och Lilla fältet 

5. Att tänka och arbeta i Habitat gör vi med ett organiskt synsätt och ett holistiskt 
ekosystemperspektiv. Vi tar hänsyn till kanteffekter och ekotoner. I designen: 
Skogsträdgårdsområdet, Frukt & Bär, samt vid annueller tillsammans med ankor 

6. Mikroklimat integreras så klart tillsammans med tidigare nämnda Habitat. I designen: 
Sektorer, odlingar 

7. Placering av Byggnader och strukturer kan skapa Mikroklimat i Habitat. I designen: 
Växthuset, Rotation av ankhus,  

8  Helder Valente har gjort distinktionen mellan Habitat och Växtsystem. Tack för det! 
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8. Med miljömässiga Områden/Zoner knyter vi ihop Mikroklimat och Habitat. Sociala Zoner 
integrerar våra rörelser med Byggnader i ett Mikroklimat och Habitat, och Juridiska 
begränsningar sätter gränsen för hela denna designen. I designen: Zoner, Social yta, 
Våra rörelsemönster 

9. Den Jord vi arbetar med varierar så klart utifrån Landskap, Mikroklimat, Habitat, 
Miljömässig och Social Zon. I designen: Jordförbättring med biokolsproduktion, 
odlingar 

10. Estetik är ett individuellt begrepp. Små knep och förändringar kan göra stor skillnad för 
trivsel och upplevelse på platsen. I designen: överallt 

 
När vi använder oss av Yeoman’s “Scale of Permanence” tillsammans med våra rörelsemönster 
(Desire Lines/Paths) och en tidig Zonanalys så får vi riktlinjer om både när (hur ofta) och var 
olika element platsar i designen, men också om hur en implementering (Implementation) och 
ett bra framtida underhåll (Maintenance)  ska fungera. Scale of Permanence, hur vi rör oss och 
en Zonanalys, synliggör kopplingar (Connections) mellan elementen och mellan oss och 
elementen. 
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5 Våra rörelsermönster och en Zonanalys 
 
 

 
Våra rörelsermönster och aktivitetsnivå 
över året har kartlagts under 
2012-2014. Inga större skillnader i 
rörelse finns vid de olika årstiderna. 
Den enda markanta skillnaden är våra 
rörelser till veden på vintern. 
Rörelsemönstren vid infart och utfart 
med bil tas inte med på bilden eftersom 
koncentrationen främst ligger på 
rörelse till och från platsen just då. De 
gula linjerna är hur vi rör oss till fots. 
Mörkare färg indikerar mer aktivitet.  
De rörelser som sker utanför detta 
området är betydligt mer sporadisk 
under denna tiden. Stora fältet och 
Skogsdelen besöks bara några gånger 
per vecka under sommartid, och 
Skogsdelen mer intensivt under vinter 
och vår. 
 
 
 

Dessa rörelser har legat till grunden för den zonindelning som har gjorts för platsen.  
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Zon 0: Bostadshuset, hjärtat och tryggheten. Det är här vi äter, värmer oss och vilar. Här är vi 
dagligen. Här klättrar druvor och persikor på den sydliga husfasaden. Känsliga växter drivs upp 
och förvaras vintertid i jordkällare och på verandan. 
  
Zon 1: Är i direkt anslutning till bostadshuset. Här hittar vi infarten till designområdet, de mest 
köksnära odlingarna, växthus för ömtåliga växter och för ankungar, plantuppdragning och 
sticklingsförökning som behöver stor tillsyn, verkstaden i stallet och ladan, husets 
regnvattensamling, husnära vedförråd, kompost och ankhuset. Det är också vår stora sociala 
yta med barnens lekplats och den platsen vi främst tar emot besök. Vi rör oss i detta området 
dagligen, sommar som vinter. Vi kan faktiskt spendera mer tid i Zon 1, än i Zon 0 under 
sommaren. Ankor går fritt här under stora delar av året. 
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Zon 2: Områden med odlingar som kräver mindre tillsyn - Fruktträd, bärbuskar, perenna örter. 
De ettåriga växter som produceras i större volymer, men som kräver aningen mindre tillsyn 
finns också här. Terraserad skogsträdgårdsdel finns också här, frigående ankor likaså. 
 
Zon 3: Här har vi rotzonen och dess bevattnings- och täckmaterialsfunktion. Äldre fruktträd och 
nyanlagt skogsträdgårdsområde finns också här (på gränsen mellan zon 2 och 3). Täckmaterial 
slås, och träd hamlas och revas intensivt. Agroforestrysystem implementeras här. 
 
Zon 4: Huvuddelen av vår vedproduktion tar vi härifrån. Vi hittar vild svamp, bär och 
vildväxande växter för för konsumtion. Detta är också den i huvudsak vilt växande barriären mot 
vägen. 
 
Zon 5: Är platser för betraktande och reflektion. Här gör vi inga ingrepp. 
 
 
Utvärdering av zonering (Evaluation): Designområdet är väldigt varierat höjdmässigt. 
Topografin är därför helt avgörande för våra rörelsemönster och aktiviteter på de olika 
platserna. När vi väl befinner oss på en höjd så har det visar sig att vi ofta stannar där en längre 
tid. Nästan hela Zon 0 och Zon 1  befinner sig på samma höjdnivå, den högsta. Zon 2 är det 
området som varierar mest på höjden, det skapar skuggpartier och fukt, och dessa är därför 
väldigt attraktiva för våra ankor. Våra egna rörelsemönster följer ofta djuren i denna zonen - Vi 
tittar till ankorna flera gånger per dag, året runt och ankorna följer också oss när vi befinner oss i 
Zon 2. Höjdskillnaderna mella Zon 3, 4 och 5 är på 3-4 meter, men avståndet är stort och 
höjdskillnaden spelar därför mindre roll för våra rörelsemönster. Våra rörelser i Zon 3 är väldigt 
traditionella, vi håller oss innanför gärdsgårdarna. När vi är på Stora fältet så stannar vi där en 
längre stund, och när vi är på Lilla fältet så stannar vi också där. Interaktionen mellan Stora och 
Lilla fältet är låg. Rörelser i zon 4 och 5 har förblivit desamma under hela vår vistelse på 
platsen.  
 
Analysen av våra rörelsemönster visade att Lilla fältet kunde vara lämpligt att nyttja i större 
grad. I samband med design och implementering av rotzon och bevattning så valde vi därför att 
göra ett större ingrepp i landskapet för att möjliggöra förändrade rörelsemönster. Vi skapade en 
mer tillgänglig passage mellan Bostadsområdet och Lilla fältet. Skillnaden ses på bilderna ovan. 
Lilla fältet, norr om bostadstomten, är stort och komplicerat enligt vår aktivitet där. Vi är aktiva 
där i både Zon 1, 2 och 3, och ankrotationen är ett ihopknytande element. 
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6 Design 

6.0.1 Tidsflöden i design, implementering och underhåll 
 
Efter att ha kikat på våra resurser och begränsningar och fått hjälp i prioriteringen genom Scale 
of Permanence, så började en helhetsbild på design-, implementering- och underhållssflödet 
att växa fram. Nedan ser vi hur de olika momenten överlappar tidsmässigt och i funktion. Några 
system har en lång observationstid innan implementering. Sociala system är knepiga eftersom 
de både är under observation, design och implementering samtidigt.  
 

 
 
Jag arbetar med en hel övergripande design, och samtidigt i flera mindre designer som ska 
passa in det övergripande systemet. Främst görs detta på grund av den stora ytan, och för att 
hela systemet ska anpassas till våra rörelsemönster, tidsresurser och de sociala resurser vi har. 
Designen delas in i flera olika delar: 
 

● 6.1 Design av vattenknutpunkten (VKP) och rotzon 
● 6.2 Design för odling och mat 
● 6.3 Att säkra mattillgången genom Barrärekologi (Boundary system) 
● 6.4 Kopplingen mellan mat och energi 
● 6.5 Bostadshusets invändiga förbättringar 
● 6.6 Design av Agroforestrydel 
● 6.7 Design för att sluta kretslopp med biokolproduktion 
● 6.8 Vårt sociala system: Hur vår sociala väg knyts ihop med lärande 
● 6.9 Resilient Ekonomi 
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6.1 Design av vattenknutpunkten (VKP) och rotzon 
 
VKP markeras nedan med gul färg i bilden nedan. 
 
Vår ena inriktning i målsättningen var Energiflöden: Det är vårt mål att bli så självförsörjande 
som möjligt på de energibehov vi har. Vi ska leva med egen värme, eget vatten och avlopp i 
hushållet. Vi ska också reducera bostadens energibehov så mycket som möjligt. Vår 
förhoppning är dock att våra olika designer och implementeringar ska beröra så många av de 
tidigare nämnda målinriktningarna som möjligt. 
 
 
Med stöd av Yeoman’s “Scale of Permanence” så börjar vi arbeta med våra energiflöden genom 
Landskap och Vatten. Yeoman själv säger: 
 

“Firstly, the entire property is examined to determine the water resources available, to 
pinpoint the features of the landscape and to envisage and decide on the landscape 
design for the farm [...then] design starts with the control of the water of greatest 
landscape significance.”  9

 
Men vi gör inte detta som en strikt mall som vi följer, utan som stöd när vi fokuserar på var mest 
energiinput krävs. All observation på våra vattenflöden har resulterat i ett antal vattenhållande 
områden i landskapet, se Vatten. Och den mest husnära vattenpunkten är den som vi beskriver 
som Vattenknutpunkten (VKP). Här har vi valt att implementera vår vattensamling, 
avloppshantering, rotzon och vår bevattning. Placering utgår alltså från vår observation av 
vattnet runt hushållet och i landskapet, och en referens i permakulturlitteraturen är det som Bill 
Mollison kallar “A Thematic Approach, in Design, By Expanding on Direct Observation of a 
Site”.  10

 

6.1.1 Målet med designen  
 
Under 2016 så bygger vi om hela vårt vatten/avloppssystem för att rikta vattenflöden till en 
hanterbar plats på området, för att där kunna rena vattnet. Vi vill med designen 
 

● Reducera hushållets vattenförbrukning 
● Skapa en vattenreservoar för våra odlingar och djur som fungerar året runt 
● Rena vårt avloppsvatten, sluta våra näringscykler och minimera näringsläckage 
● Öka produktionen av täckmaterial 

9  P.A. Yeoman, Water for every farm, 1964:94 
10  Bill Mollison, 3.3, s.43 
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● Bidra till ökad kunskap om vatten/avloppshantering 
● Skapa ökad tillgänglighet till Lilla fältet 

 
(Vår vattenreservoar ska främst användas till våra odlingar och våra ankor, men kanske också 
som en möjlig dricksvattenreserv på sikt, en ny vatteninventering gör vi förhoppningsvis 2019.) 
 

6.1.2 Observation och analys  
 
Den till bostaden mest tillgängliga lägsta punkten. 
Vattenknutpunkten är samlingsplats för flera naturliga 
vattenflöden och vattenansamlingar: Avrinning från 
hustak (vattensamling), landskapets topografiska 
fallriktning, utflöde till/från avlopp, startpunkt för nedre 
bevattning, en äldre grävd brunn, huvudvattenresurs för 
ankor. 
 
Förutom detta ligger VKPen till stor del skuggad av 
byggnad och högre träd, vilket gör att dagg lätt fäller ut, 
och fukt behålls i mark och vegetation. Det är en av 
designens fuktigaste platser, och fukten behålls idag med 

hjälp av storvuxna lövträd (ask, asp, björk, fläder, oxel) samt tät fukthållande markvegetation 
(bl.a. perenna gräs, ormbunkar, spansk körvel, nässla, strutbräken, vallört, mållor). Marken är 
oerhört stenrik, men med ett tjockt uppbyggt matjordslager som skapats genom långvarig 
nedbrytning/kompostering, tät nässelvegetation, samt enligt tidigare ägare ett tidigare placerat 
hönshus. Marken har en stor koncentration av svampar i gamla träd- och vedrester. Kontinuerlig 
markfukt gör detta till en plats dit ankorna beger sig vid torka. Här finns alltid levande djurliv vid 
markskiktet så som maskar, sniglar, gråsuggor m.m. Även detta gynnar så klart ankorna. 
 
Ovanför VKP, i fallhöjdens riktning, är marken stenig, med endast ett tunt matjordslager på 
vilket gräs växer. Den steniga genomsläppliga marken gynnar dräneringen mot VKP. VKPs 
höjdskillnad är stor, då marken byggts med en omringande stenmur. VKPs lägsta plats utgörs 
av en gammal grävd stensatt brunn som än idag kan användas. På grund av närheten till en 
tidigare infiltrationsbädd så används vattnet i brunnen endast till bevattning och ankor.  
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Den gamla stensatta brunnen används än idag. På höjden bakom byggnaden ligger VKP och rotzonen 
 

6.1.2.1 Våra behov 
 
Vi duschar, tvättar och diskar som alla andra. Innan designen har vi en klassisk vattentoalett 
och vi vattnar odlingarna en del med dricksvatten. Ankorna har också krävt en del brunnsvatten 
emellanåt. Det bidrar till att vi har en genomsnittlig förbrukning på ca 350 liter vatten per dygn 
från vår egna brunn, med toppar på över 1000 liter under varma sommardagar, då vi också har 
minst vattentillgång. Mellan 50-75% av vår genomsnittliga vattenförbrukning kommer från 
vattentoaletten. Dricksvattenbrunnens tillrinning är god. Vi har en tillrinning från de lägre 
liggande fukthållande markerna på mer än 3m3/dygn vintertid, mellan 1,5-2m3/dygn under den 
torra sommaren 2016. 
 
Som nämnts i tidigare avsnitt om Zoner  så har vi också behov för att förbättra vår tillgänglighet 
till Lilla fältet i relation till våra rörelsemönster. Om vi vill förbättra bevattningen så bör vi också 
förbättra vår möjlighet att nyttja bevattningen genom odlingar. Vi önskar därför en enkel 
passage till Lilla fältet för att möjliggöra detta. 
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6.1.2.2 Funktionell analys VKP (Input/Output) 
 
Med hjälp av detta verktyget kan vi se på platsens Input, Output och dess inneboende 
egenskaper (Intrinsics). Tanken med detta är att åskådliggöra elementets behov och 
funktioner, och därmed enklare kunna sammankoppla dessa med närliggande element. Ett 
elements Output (skörd) ska ha potential att bli ett annat elements Input (behov), genom 
kopplingar. Vattenknutpunkten har följande funktionella analys: 
 

● Input: näring, hushållets avloppsvatten, växtmaterial, syresättning (lermatta, rör, kol, 
sten, sand, IBC-tankar, fysiskt arbete) 

● Output: födoplats för ankor, vattenbad för ankor, skörd av växtmaterial, stor möjlig 
fallhöjd för bevattning för perenna och annuella odlingar, vattensamling, vattenrening, 
rinnande rent vatten året om, vindbarriär, mygglarver, mänsklig delaktighet 

● Inneboende egenskaper: Eutrofisk (näringsrik) växtmiljö, fukthållande miljö, 
mikrorganismer 

 
För att bedöma om en design ens är vettig tar vi stöd i Mollisons “We can use energy to 
construct these systems, providing that in their lifetime, they store or conserve more 
energy than we use to construct them or to maintain them.” 
 
Vårt system kommer förhoppningsvis kunna fungera av sig självt när det väl är etablerat, utan 
ytterligare energiinput. Allt ska fungera med självfall. 
 

6.1.3 Design och implementering 
Som ett primärt designsystem kommer vatten och rotzon ganska sent in i implementeringen. 
Det beror på att vi först vill veta vilka vattenresurser vi behövde arbeta med. Hur mycket som 
odlingarna krävde, och hur ankornas situation skulle vara. Agroforestrydelens koppling var 
också tvungen att analyseras. 2016 så slutförs dock arbetet. 
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6.1.3.1 Vattnets kretslopp på platsen 

 
 

Hela hushållets önskade vattenflöde och kretslopp visas på bilden ovan 
 
Vi leder upp vårt dricksvatten till hushållet från vår grävda brunn (högra cirkeln). Vi gör om 
hushållets avlopp så att vattentoaletten avskaffas. Vi gör rent och kan därefter använda de två 
efterföljande gamla trekammarbrunnarna som 7m³ vattenreservoar. Den stora fyrkanten på 
bilden är den skapade rotzonen. Den har ett innehåll på drygt 20m³, varav ca. 10m³ är vatten. 
Efterföljande utloppsbrunn leder till bevattning av våra grödor, och om vi låter ankorna bada i 
vattnet igen så är detta även en källa till växtgödning. Det vatten som våra odlingar ev. inte tar 
upp, kan återföras till grundvattnet och vår brunn, genom platsens topografi och dränering. 
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WC: Vattentoaletten kastas ut och ersätts med en urinseparerande torrtoalett. Vi slipper därför 
svartvattenhantering och kan enklare nyttja vårt avfall som en resurs. Vi bygger om avloppet en 
del för att leda om allt gråvatten (BDT) till samma utlopp mot trekammarbrunnen. 
 

1. Urin kan sparas och efterkomposteras i egna slutna tankar innan det används som 
gödsel. Vid behov kan det användas direkt. 

2. Fekalier efterkomposteras och används sen som jordförbättrare vid vedartade växter. 
3. Äldre trekammarbrunnar på drygt 7m³ som möjlig vattenreservoar för bevattning. 
4. Nykonstruerad rotzon på drygt 20m³ (ca 5 x 4 x 1m), varav ca. 10m³ kan fyllas med 

vatten, inklusive mätpunkt. Rotzonen har en tät bottenmatta av bentonitlera. Växternas 
rötter och rörstjälkar gör att syre tillförs det biologiska systemet, och dött material är 
samtidigt en kolkälla. Biokolet och växternas rotsystem ger också nedbrytande 
mikroorganismer stora tillväxtytor. Detta gynnar denitrifikationen. Då växterna på detta 
sätt deltar i reningen indirekt, så fungerar reningseffekten även vintertid på frostfritt djup. 

5. Utloppsbrunn med möjlighet till manuell reglering av vattennivån. 
6. Utlopp till bevattning och till ankbad. 
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6.1.3.2 Teknisk utformning 

 
A: Utloppsbrunnen styr vattennivån i hela systemet. Röret som kommer från botten av rotzonen 
och går upp mot locket av brunnen, kan justeras i höjd eller helt lyftas ut. Det ger oss också 
möjlighet att använda mycket vatten om det behövs. 
 
B: Inloppet är högt beläget, men täckt med ca 20cm organiskt material för att förhindra frysning. 
Vårt vattendjup är på cirka 1m. Avloppsvattnets sprids i en T-formation med rör som borrats 
med 8mm hål. På så sätt får vi en jämn fördelning över hela rotzonen. Detta är ett område fyllt 
med mindre makadam (>8mm). På så sätt får vi mindre tät växtlighet ut mot kantzonerna, något 
som förhindrar igensatta rör på sikt. Ett litet rör går upp för luftning av inloppet och denna 
fungerar även som mätpunkt. 
 
C: Filtermassan är uppbyggd av filtersand och biokol. I detta planteras vattenväxter för skörd 
som täckmaterial. Funktionen beskrivs mer ingående senare. Vi har varit noga med att 
filtermassan inte kan rasa in mot rören. 
 
D: Utloppet placeras på botten av rotzonen för att vi ska kunna tömma den vid behov. 
Luftningsrör finns även här i en massa av makadam av mindre storlek. Utloppet leder till 
Utloppsbrunnen. 
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Designen av en rotzon, tar stöd i de naturliga företeelser som finns i kantområden (ekotoner, 
kanteffekter) vid näringsrika vattendrag och sjöar. Vi bygger upp en filtermassa för att kunna 
bära rotsystemen för de inplanterade växterna, men det ska också vara livsmiljö för bakterier 
och andra mikroorganismer. Filtermassan i sig består av biokol, filtersand och makadam i olika 
storlekar. (Se designen för Biokol för mer information) 
 
Målet är att de biologiska elementen tillsammans med filtermassan ska rena vattnet från 
överflödig näring och på så sätt skapa en användbar vattenreservoar, samt växtmaterial för 
skörd som täckmaterial. Vi hämtar och använder oss av följande strandnära vattenväxter som 
trivs i kantområden i närliggande sjöar: 
 

● Kaveldun (Typha spp.) 
● Svärdslilja (Iris pseudacorus) 
● Jättegröe (Glyceria maxima) 
● Vass (Phragmites australis) 
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Vid inplantering av växter tillför vi också systemet en större mängd sjövatten för att systemet ska 
kunna etablera de nödvändiga organismer som trivs i den miljön. Vi tänker oss att växterna med 
tiden hittar en egen stabilitet, och att den mest gynnade växten troligen tar över den största 
delen av rotzonen. Olika sand- och stenstorlekar gör dock att olika växter förhoppningsvis trivs 
på olika platser och djup i rotzonen, och vi hoppas därför uppnå en större diversitet av 
växtmiljöer i systemet. En mätpunkt läggs också in i rotzonen för att kunna mäta 
reningsprocessen och vattenkvaliteten. En egenbyggd utloppsbrunn för manuell justering och 
dränering av systemet, ansluts också för att kunna simulera de varierade vattennivåerna som 
förekommer naturligt i växternas och mikroorganismernas livsmiljöer. Vi kan med denna 
utloppsbrunn tömma vattensystemet och torrlägga rotzonen om vi vill, något som kommer 
kunna syresätta rotzonen på djupet, och därmed öka mikroorganismernas nedbrytning och 
omsättning av näringsämnen.  

 
Efter utloppsbrunnen har vi flera möjligheter. 
Det vi använder en stor del av året är en 
avklippt IBC-tank. Den rymmer ungefär 250 
liter och är kopplad till bevattningsslang. Det är 
också en av ankornas badplatser. Det betyder 
att vi använder vattnet för att gödsla med 
ankornas skit. Vi fyller också tanken med 
vallört, nässlor och gräsklipp för gödning vid 
behov. Men vid all användning av gödselvatten 
så använder vi en tjockare plastslang vid 
utloppet. All bevattning sker med självtryck. 
 
På vintern måste vi hacka isen i tanken till 
ankorna. 
 
På bilden skymtas utloppsbrunnen med lock. 
Bakom det ses rotzonens högväxande 
kaveldun i höjd med plåttaket. 
 
 
 
 
 

 
 
Förutom rotzonen så har vi i VKP också en angränsande vattensamling från närliggande tak. 
Här samlas vatten i IBC-tankar, några används också ibland som tankar för gödselvatten. 
Öppna tankar fylls då med nässlor, vallört och annat grönmaterial, och vi bevattnar sen 
odlingarna med detta, med hjälp av självtryck. 
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Med en lite modifierade rör så kan vi använda de befintliga rännorna för att samla 3m3 vatten i tankar. 

Allt kan användas i odlingarna med självtryck. 
 

 
Vid stora regnmängder så kan vi på grund av närheten använda rotzonen som vattenreservoar 
även för takvatten (Stacking functions). 
 
 
Kopplingar till angränsande element: Med hjälp av den tidigare funktionella analysen så tar vi 
fram kopplingar (Connections) till angränsande och närliggande element. Rotzonen har 
angränsning till närliggande takvattensamling, och till ankornas bad. Vi har kopplingar mellan 
olika element genom att skörd av växter används som täckmaterial för perenna och annuella 
odlingar som ligger i direkt anslutning, bevattningen av våra odlingar är en naturlig koppling i 
samma riktning. Ett elements skörd (Yield) är ett annat elements resurs (Resource), något som 
är avgörande för principen Relative location. Vårt förbrukade vatten återförs till vårt 
dricksvatten, och vi kopplar således ihop Vattenknutpunkten med dricksvattenbrunnen. 
Biokolproduktionen har så klart också en naturlig koppling till rotzonen, då delar av kolinnehållet 
producerats här.  
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6.1.4 Underhåll (Maintenance)  
 
… av designen och dess funktioner är innebyggda i designen. Vi sköter det med olika intervall. 
 

● Dagligen: Rotzonen går vi förbi dagligen på väg mot ankor och odlingar. Under 
sommarhalvåret kan vi då se på vattenbehov i odlingar och hos fåglarna, och interagera 
med vattensystemet vid behov. Detta sker vanligtvis varje eller varannan dag. 

● Vecko/månadsvis: Tittar vi till tankarna för vattensamling 
● Kvartalsvis/halvårsvis: Skördar vi växtmaterial för täckodlingar 
● Halvårsvis/årsvis: Tömmer och syresätter vi hela systemet. Vi filtrerar då också ut ev. 

slam från trekammarbrunnarna, och komposterar detta. 
● 3-5 år: Vatteninventering, kvalitetsmätning 
● Vid behov: kvalitetsmätning, utbyte av filtermedium och växtlighet, ishackande vid långa 

perioder under -15ºC (detta skedde 2 dagar under 2016). 
 
 

6.1.5 Utvärdering (Evaluation) 
 
Hur är då detta en funktionell design? 
 
Tillgängligheten till Lilla fältet har definitivt ökat i och med den konstruerade passage som 
grävdes. Utan att ha mätt våra rörelser kvantitativt så har detta skapat en kontakt med Lilla fältet 
som förändrat en stor del av vår dag på gården. Vi har mycket större generell översikt, bättre 
kontakt med ankorna i förhållande till rovdjurstryck, kontinuerlig översikt på vattennivåer vid 
rotzonen och vattenbehov vid odlingar. Tittar vi på Scale of Permanence som ett 
utvärderingsverktyg så ser vi att det var klokt att passa på att förändra landskapet och 
vattenresurserna samtidigt, eftersom båda kräver stor fysiskt input av fossildriven maskinkraft. 
Det gör det också tydligt hur ingrepp på en nivå (Vatten) omedelbart sätter spår i den närmast 
överliggande nivån (Landskap). 
 
Vi använder så klart också våra mål, vägledande principer, anknutna mönster, funktioner och 
kopplingar som verktyg för att stödja utvärderingen av designen.  
 
Designens funktioner: Vattenuppsamling, vattenrening, täckmaterial och bevattningsreservoar. 
Vi skapar en bättre överblickspunkt, och tillgänglighet över designområdet i och med att en 
jordvall och en passage byggs mot de nedre fälten. Denna jordvall är också en vindbarriär mot 
bostadshuset vintertid, och en plats för barriärväxtlighet. Konstruktionen av ett fuktigt område 
gynnar föda och livsmiljö för ankor. Rotzonen är ett element för lärande och flera rundvisningar 
och workshops hålls. Designen är också externt inkomstbringande i och med att konsultarbete 
utförs med denna designen som modell. 
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Vägledande principer:  
 

● Vi diversifierar våra tillgängliga vattentillgångar. Genom att använda rotzonen, den 
gamla stensatta vattenbrunnen, takvattensamling, vattensamling i tunnor vid 
bostadshus, samt dricksvattenbrunnen  - “Each important function is supported by 
many elements” 

● Rotzonen fyller många funktioner - “Each Element Performs Many Functions” 
● Vi bromsar våra vattenflöden och återför dem till kretslopp - “Energy Cycling”  11

● Vi samlar vatten - “Catch and store energy” 
● Vi slutar producera avlopp och börjar producera resurser - “Produce no waste” 

 
 
Anknutna mönster:  
 

● Flöden - vi väljer att följa vattnets flöde i landskapet och nyttja flödets kraft där 
förtjänsten är som störst (maximal fallhöjd).  

● Vågrörelse - vi använder oss aktivt av en utloppsbrunn för att variera rotzonens 
vattennivå och vi bidrar därmed till att efterlikna vattenbryns nivåskillnader. 

● Dissipativa strukturer - Vi bromsar flöden och återför vattnet till vårt kretslopp och tar 
därmed hänsyn till hela platsens entropi. Vi minimerar systemets förluster och läckage. 

 
I relation till våra mål: 
 
Efter att ha byggt om avloppet, konstruerat en rotzon och gjort oss av med toaletten, så har 
vattenförbrukningen sjunkit dramatiskt. Dagar när vi inte duschar så använder vi ibland så lite 
som 20 liter per dag, andra dagar betydligt mer. Det viktiga är att samtidigt som vi har reducerat 
vattenförbrukningen, så har vi möjliggjort återanvändning av vattnet. Eftersom vi samtidigt 
producerar mer täckmaterial så sjunker vattenbehovet för odlingarna, och under 2016 och 2017 
så har vi inte vattnat några odlingar med vatten från dricksvattenbrunnen. 
 
Våra ankor använder hela det nya området. De äter insekter, snäckor och sniglar som letar sig 
till de fuktiga områdena, och de badar gärna i vattnet vid utloppet. Rinnande vatten har vi oftast 
även vintertid. 
 
Vi har väldigt begränsad algtillväxt vid utloppet, vilket tyder på att vattnet renats ordentligt, vi 
använder vattnet i våra odlingar vilket gör att eventuellt näringsläckage återförs till hushållet 
genom grödorna. Överflödigt vatten återgår till grundvatten och till slut vår dricksvattenbrunn. 
 

11  Mollison, B. & Slay, R.M. (1991) Introduction to permaculture. 2nd Edition 
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En av de viktigaste funktionerna som rotzonen haft är att den har gynnat och förbättrat de 
samarbeten vi har i vårt närliggande nätverk. Totalt har tre olika rotzoner anlagts i området, och 
fler är på gång. Denna designen har därför inte bara behandlat vår målsatta inriktning 
Energiflöden utan också aktivt gynnat Nätverk och lärande och Självhushållning. Rotzonen 
är numera externt inkomstbringande i och med att konsultarbete utförs på rotzoner - inriktningen 
Ekonomiska strukturer gynnas därför också. En annat mer personligt mervärde, är att vi blir 
än mer medvetna om vår vattenförbrukning och vår närmiljö. 
 
 

6.1.6 Finjustering (Tweak) 
 
Vi har märkt att vi oftare behöver se till att ankorna har rinnande vatten när temperaturen letar 
sig ned under -15ºC en längre tid. Efter 2-3 dagar med dessa temperaturer så börjar 
isbeläggningen vid det öppna utloppet bli tjockt. Detta har lösts genom att hacka loss isen med 
ett metallrör, och vi kan sen vänta ytterligare 2-3 dagar. Vi ska försöka lösa detta genom att 
isolera ytterligare. 
 
Passagen mellan det högliggande Bostadsområdet och Lilla fältet fungerar OK. Men estetiken 
runt platsen ska förbättras. Stora ingrepp i landskapet gör att grävmassor fortfarande syns. 
Detta är inte tilltalande vid rundvisningar. 
 
Dräneringen av systemet med droppbevattning måste ses över. 
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6.2 Design för odling och mat 
 

 
 
Efter designens mest resursintensiva ingreppet, inom avlopp och bevattning, (Water i Scale of 
Permanence) så har vi också fått på plats hushållets koppling med vårt vatten - grävning av 
passagen mellan Bostadsområdet och Lilla Fältet (Tillträde i Scale of Permanence). När vi 
fortsätter i vattnets fallriktning så kommer vi till våra odlingar, vårt habitat 
(Habitat/Microclimates i Scale of Permanence). 
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6.2.1 Målet med odlingsdesignen:  
 
är att till så stor del som möjligt bli försörjda av det vi själva odlar. Vi som bor här, och våra 
besökare.  
 
Designen ska 
 

● innefatta ett fungerande odlingssystem för de ettåriga växterna vi är i behov av, inkl. 
eget utsäde och fröer. 

● innefatta nyetablering av perenna system 
● ta hänsyn till de befintliga skördeelementen (fruktträd/bärbuskar/träd/perenner) i så stor 

omfattning som möjligt. 
● ge oss färsk skörd under de isfria månaderna 
● en plats där vi kan dra upp de växter vi behöver utan att använda el. 
● vara en plats för lärande  
● förändra våra konsumtionsmönster så att vi till större del äter det som finns på platsen 
● gynna mångfald och förbättra jorden på platsen  

 
 

6.2.2 Observation och analys 
 
Observation:  
 
 
Vi äter vegetarisk kost, samt ägg och mjölkprodukter. Djur vi äter, dödar vi också själva, men 
det sker väldigt sällan, kanske några gånger per år att en fisk eller en fågel får sätta livet till. 
Större djur klarar vi inte av att döda i dagsläget. 
 
Innan odlingarna börjar etableras 2013 så äter vi en hel del pasta, ris och annan industriellt 
producerad mat. När vi tittar på vår konsumtion av spannmålsprodukter och ris så inser vi att vi 
kommer att behöva lägga om kosten.  
 
Jag har odlingsvana sen tidigare men jag har inte odlat för att på ett seriöst sätt bidra till egen 
försörjning. Hela hushållet har dock stor erfarenhet av samling av perenner, örter, bär, svamp, 
frukt, musslor, snäckor och fiske då vi har bott vid skog och hav i Nordnorge i många år.  
 
När vi börjar odla så förodlar vi mycket inomhus under lampor. När barnen var mindre var det 
inget problem, men eftersom vi valt att bor smått, så är förodlingar inomhus allt för 
platskrävande idag. Vi ser det också som ett energislöseri, och vi vill undvika detta. 
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Analys (Evaluation of Observation): 
 
Vi vill så klart ha odlingarna så nära huset som möjligt, för att minimera längre förflyttningar och 
öka vår interaktion med närområdet. Men vid en observation och genomgång av hela vårt 
område (se Observationsområden) så ser vi att området runt huset inte är så lämplig för odling 
som vi först trott. Marken är väldigt stenig och kraftigt lutande år alla håll. Erosion genom vind 
och vatten är tydlig här. Det bildas fåror ned för sluttningen åt öster, och den norra delen av 
bostadsområdet är kraftifgt vindutsatt vintertid. Utöver det så är en del områden kraftigt 
skuggade av våra och grannars höga träd. Odling där blir därför aningen begränsad. En hel del 
husnära odlingar kan vi så klart skapa med hjälp av jordförbättring, terrassering och genom att 
hamla och kapa högre träd. Det gäller så klart att hitta de bästa kopplingarna (Connections) för 
de olika elementen och områdena. 
 
 

 
Några husnära odlingar som måste hållas höga för att nå solljuset på grund av grannfastighetens träd 

 
Ser vi på områden längre bort från huset faller de bort på grund av tillgänglighet, avstånd, 
topografi, skuggighet och vattenbrist. Med en väldigt simpel exkluderingsmetod av var vi inte 
rimligen kan placera odlingarna så landar vi tills sist på Lilla fältet som en naturlig plats. Inte för 
ett element (McHargs exclusion), men för ett helt odlingssystem. På Lilla fältet är matjordlagret 
aningen djupare än överallt annars, och fallhöjden i landskapet gynnsamt låg. Platsen ligger 
också inramad av gärdsgårdar och höga träd, vilket skapar ett bra mikroklimat (Resource) och 
en naturlig barriär mot vilt (Boundaries). Det är så klart längre från huset (Limit/Constraint), 
och det får oss att tänka lite extra på hur vi kan dela upp odlingarna efter tillsyns- och 
underhållsbehov. Men det får oss kanske främst att kontinuerligt tänka över begreppet 
ömtålighet, och inse att vi behöver odla tåliga växter som klarar en begränsad mängd underhåll. 
Det får oss också att värdera arbetstid i de olika odlingsmomenten. Kan vi exempelvis så ut en 
större mängd grödor än vi behöver, och räkna med ett större svinn, och på så sätt minska den 
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totala arbetsbördan? Perenner och tåliga annueller låter som vägen fram för oss. Eftersom vi i 
analysen över resurser och begränsningar har uppmärksammat att tidsbrist kan inträffa vid för 
stora projekt så bör vi försöka att hålla odlingsområdena separerade vid implementeringen. Att 
minimera undehållsbehovet (Maintenance) är också viktigt ur tidsperspektivet. Det är detta som 
Aranya kallar “Time Limitations och Appropriate Scale”.  Ekonomi bör inte bli någon 12

begränsning eftersom vi har tillgång till det mesta av täck- och plantmaterialet gratis eller billigt 
(princip: Use and Value Renewable Resources and Services). Den kanske bästa resursen i 
detta fallet är våra samarbeten med personer i vårt närområde. De kan och vill hjälpa till. 
 
Lilla fältet känns också bra för oss. Det är skönt att vara där, och det är en plats där vi 
spenderar tid, redan innan vi börjar odla. Ser vi hur vattnet faller i landskapet så är det också 
bra att odla strax under områdets högsta punkt. Att odla under VKP och rotzon, rent 
topografiskt, ger oss en naturlig koppling till vattenresursen enligt principen Catch and Store 
Energy.  
 

6.2.2.1 Våra behov 
 
Efter att ha gått igenom ungefär hur mycket vi äter så har vi i alla fall en aning om hur mycket 
rötter och baljväxter vi behöver odla. Men eftersom vi samtidigt vill anpassa vår kost efter 
platsen så blir det svårt att ta fram precisa siffror. Vi vill göra oss mindre beroende av spannmål 
och gå över till mer rötter och blad. Men vi har en vana att äta “det som finns tillgängligt”, så vi 
bedömer att förändringen av kosten inte ska bli något större bekymmer. Som fröodlare inser jag 
också ömtåligheten i annuella odlingssystem, och jag önskar därför äta en mycket större del 
perenner. 
 
Vi landar på följande behov för annuella basgrödor. Alla siffror är uppskattningar. 
 
Rötter: 
 

● Potatis 3-400kg 
● Morötter 150kg 
● Palsternacka 50-100kg 
● Vitlök 500st 
● Lök 700-1000st 
● Betor och rovor 500st 
● Pumpor/vintersquash 75st 

 
Kålsorter och bladgrönt är svårt att uppskatta, men vi uppskattar att vårt behov ligger 
någonstans runt 100-150 plantor som vi kontinuerligt kan skörda under säsongen. Då får vi nog 
med färskt grönt, och kan mjölksyra, lägga in och torka resten. 

12  Aranya; Permaculture Design: A Step by Step Guide 
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Vi satsar på flera härdiga baljväxter för vårt klimat som gul ärta, gråärt, blåärt, rosenbönor, 
svensk vit böna, tranbärsböna, och en gammal lokal buskböna. Vi väljer till allra största del 
gamla kultursorter som vi kan äta både färska och torkade. Den stora proteinkällan kommer från 
vårt intag av ankägg från lantrasen Svensk Blåanka. Ankor ger oss också fett på sikt, men vi har 
inte påbörjat att sparat fettet ännu då vi har haft flera rovdjursbesök som reducerat flocken vid 
några tillfällen. 
 
Förutom detta så odlar vi bl.a. annueller som rädisor, rättika, spenat, kålrot, olika rovor, quinoa, 
amaranth, mållor, sallader, zucchini, gurkor, olika bladkål, kålrabbi, solrosor mm. mm. Även här 
ligger huvudfokus på lokala kultursorter. Vi väljer dessa sorter eftersom de har den största 
inneboende genetiska variationen, och det är från det som en resilient livsmedelsförsörjning 
byggs. 
 

6.2.3 Designens struktur 
 
Designen utgår ifrån koppling till vårt avgörande vattenelement - VKP/Rotzon, samt utifrån våra 
rörelsemönster som redan innan odlingen kopplar ihop oss med det Lilla fältet. Närheten till 
Stora fältet för täckmaterial och gröngödselmaterial är också bra för bulkproduktionen av vår 
mat. De omkringliggande träden i Skogsdelen skapar ett mycket gynnsamt mikroklimat. Det är 
också avgörande för oss att få en vattenbesparande funktion när vi väl använt det för 
bevattning, och eftersom odlingarna ligger i fallhöjden mot vår dricksvattenbrunn så återför vi 
eventuellt överskottsvatten från avloppet. Se tidigare beskrivning, Vattnets kretslopp på platsen.  
Jag går alltså in i denna designen utifrån beslut tagna ifrån observation. Det som Bill Mollison 
kallar “Design as a selection of Options Based on Decisions”.  Och kopplingarna är 13

gynnsamma till kringliggande områden. 
 

6.2.3.1 Web of Connections 
 
Jag använder Web of Connections, se bild nedan, för att åskådliggöra elementen som redan 
finns och de element/system som lämpar sig på platsen. Detta för att se antalet mellanliggande 
kopplingar (elementens needs & yields). Jag ser då vilka element som kan vara vettiga att 
placera i närheten av varandra, och vilka element som är centrala för platsen. 
 

13  Bill Mollison, Permaculture: A Designers Manual, 47:1988 
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Tidig skiss på plats, 2013 
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6.2.3.2 Funktionslista (kopplingar) 
 
Jag listar sen funktioner för varje element nedan, för att se om kopplingarna mellan elementen 
ovan kan utgöras av flera funktioner. På så sätt ser jag om principerna; varje element fyller 
flera funktioner, och varje funktion bärs av flera element, uppfylls. Här får jag en lista över 
de mest centrala funktionerna. Funktionslistan ses på bilden nedan, eller så finns hela 
Funktionslistan i mer översiktligt format här. 
 

 
Funktionslista 

 
 
Förutom de integrerade elementens funktioner så tar jag så klart hänsyn till de fasta 
strukturerna på platsen, eftersom de också fyller funktioner. De befintliga gärdsgårdarna och 
bl.a. deras värmehållande funktion och kantzonseffekter är något som jag bedömer mot varje 
enskilt element. 
 
Web of Connections och Funktionslistan visar att de mest centrala elementen är bevattning, 
ankor, annueller, växthuset och skogsträdgårdsdelen. Björkdungen och gräsytorna fyller minsta 
antal funktioner (8 resp. 7 funktioner) men “Skydd mot rovdjur” och “Transport av material och 
skörd” är å andra sidan ovärderliga funktioner för platsen.  
 
Vi landar i en designstruktur på Lilla fältet, som ser ut som på bilden nedan. 
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Lösningen för ankorna blir mobil, för att på så sätt skapa maximalt med kopplingar till de 
kringliggande elementen. Samtidigt tar vi hänsyn till de rörelsemönster och tidsresurser vi har, 
eftersom vi kan välja när på dagen och veckan/månaden/året vi flyttar ankorna. 
 
Annuellerna placeras centralt för att skapa kopplingsytor (kanteffekter) i alla riktningar. Detta 
på grund av växternas inneboende ömtålighet (intrinsics). När vi än befinner oss på Lilla fältet 
så ska vi få kontakt med de annuella odlingarna. 
 
Förutom detta så placeras de ömtåligaste annuellerna närmare huset (ej på bilden ovan), främst 
för att spara tid och maximera tillsynen, men också för att kunna producera viss mat mer 
intensivt, enligt Mollison & Slay-principen “Small Scale intensive systems, including Plant 
and Time Stacking”.  
 
 

6.2.4 Implementering 
 
Vi anlägger odlingar på flera platser, och delar här nedan in dem i olika områden 
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6.2.4.1 Annueller i bulk 
 
Vi får stor hjälp av de närliggande gårdarna vi samarbetar med, under gemensamma 
arbetsdagar. Utan dem hade det inte varit möjligt. Vi täcker marken med flera lager kartong och 
bygger hügelbäddar med hjälp av befintligt organiskt material på platsen och en del av 
grannens hästskit. Sen täckodlar vi alltid för att kontinuerligt jordförbättra och bygga jordstruktur. 
Bäddarna läggs vinkelrätt mot vattnets fallinje i landskapets för att maximera bromsningen av 
vattnets väg. Det gör också att vi minskar bevattningsbehovet. Vi gör vissa undantag från detta 
för att kunna leda vattnet snabbt från rotzonen till specifika platser vid behov. I gångarna mellan 
bäddarna och alla bäddkanter planteras vallört, och en hel del skräppor finns där redan på 
grund av en stor fröreserv i marken. Vi slåss inte mot skräpporna, eller andra ogräs i gångarna, 
utan använder både skräppor och vallört som gödning av grödor genom Chop and Drop. 
Ogräset i gångarna hjälper till att bygga den jordstruktur vi vill ha, och de förhindrar samtidigt 
jorderosion och bevarar fukten i marken. Alla grödor skördas med handkraft. 
 

 

 
Vi får mycket hjälp med nedtäckning och uppbyggnad av hügelbäddar 
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Upphöjda bäddar blir till slut bördiga täckodlade vågor i konturlinjen 
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6.2.4.2 Växthuset 
 
Med hjälp av växthuset bygger vi en barriär mot vilt och vind, ett bättre mikroklimat för hela 
fältet. Växthuset hjälper oss också att rama in ankornas yta. Det skyddar plantor på vintern 
hjälper oss att dra upp plantor på våren samt att torka skörd på hösten. 
 

 
Plantuppdragning på våren. I dörrspringan på vänstra bilden skymtas varmkompostlådan som tagits ut ur 

växhuset efter att värmen kommit. Vattenslangen är kopplad till rotzonen.  
På hösten är växthuset en utmärkt plats för torkning (högra bilden). 
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6.2.4.3 Skogsträdgårdsdel, Frukt & Bär  
 
Vid anläggning av Skogsträdgårdsdelen och Frukt & Bär-delen så får vi också stor hjälp av vårt 
sociala nätverk, efter att ha täckt ner under två år. Förutom att dessa delarna står i relativ 
relation till kringliggande odlingselement så är de också beroende av områdets yttre barriärer. 
Placeringen av dessa odlingsområdena drar också nytta av den fukt och värme som drar sig till 
äldre fruktträden och stengärdsgården. Se tidigare analys av gränsområdet mellan stora och 
lilla fältet 
 
 

 
Skogsträdgårdens första designstruktur 
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Platsen bestod i stort sett av av nässlor och skräppor när vi flyttade in. Fröreserven i marken verkade oändlig. Två år med 
nedtäckning, och sen börjar vi plantera in. Sommaren efter har det börjat växa, och platsen kompletteras med en 
topplistkupa för bin (Top Bar Bee Hive) 
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6.2.4.4 Husnära och mer intensivodlade annueller: 
 
Om vi rör oss bort från Lilla fältet så har Bostadshusets närområde också en egen 
vattenförsörjning. Vattensamling i blå tunnor. Det gör att vi har möjlighet att anlägga husnära 
odlingar som är mer eller mindre självgående på vatten. Om tunnan flyter över så har vi bl.a. 
törstiga druvor bredvid, som klättrar på sydväggen.  
 

 
 
 

Trots att jordlagret är magert och att erosionsrisker föreligger över tid, så vill vi odla de mest 
ömtåliga färska grönsakerna nära huset. Flera små separata områden anläggs där lutningen 
bedöms påverka odlingarna minimalt. Vi vill försöka odla lite olika växter på olika platser 
beroende på fuktighet, matjordstjocklek och närhetskrav.  
 
På grund av det extremt tunna jordlagret så väljer vi att omedelbart jordförbättra den mest 
husnära delen med en lokal resurs - halmbalar. Dessa placeras i de formationer som är 
lämpliga med tanke på kringliggande trädlinjer och solens bana. På så sätt maximerar vi 
solvärmen. 
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Vi drev upp eget mycel under vintern i matkällaren och ympade in svamp i halmen på våren 
tillsammans med bl.a. sågspån - ostronmussling. Detta för att öka på nedbrytningen av halmen 
genom en snabb saprofyt. Sen planterade vi växtplugg i balarna, och fokuserade primärt på 
växter med djupgående rötter. (Mållor och Isört utvecklade bl.a. rötter på flera meter!) Våren 
därefter kom första svampskörden tillsammans med en del perenna örter.  
 
Under de två kommande åren vattnar vi nästan enbart med nässelvatten och urin, och vi täcker 
ordentligt med gräsklipp. Komposteringen är kontinuerlig. 
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6.2.5 Underhållsarbete, utvärdering och justeringar  
(Maintenance, Evaluation, Tweak) 

 
Jag jobbade med en Web of Connections och en funktionslista för att se på element som jag 
ansåg mig ha behov för att placera. Jag önskade på så sätt uppnå ett innebördes gynnande 
samspel (synergieffekter) och systemresiliens (funktioners redundans). För mig var det inte 
bilden av kopplingarna och själva listan som var det viktiga. Det var istället arbetsprocessen, 
och att aktivt arbeta både konkret och abstrakt med elementen och odlingssystemet, som ledde 
fram till lösningen. Med Web of Connections kan jag också enkelt ta hänsyn till att optimera 
designen och dess funktioner (Stacking functions). Permakulturprincipen som används för 
elementen är Realtive Location, dvs. att element placeras utifrån sina omgivande elements 
placering. Växthuset placerades exempelvis på en plats där interaktionen med kringliggande 
element blev stor. Förutom att dra upp plantor så fick vi därför några ytterligare funktioner 
knutna till växthuset. Några mindre vanliga sådana som kunde tillskrivas växthuset på det sättet 
var: 
 

● Broms/ledare för kallras vintertid 
● Vindbarriär 
● Viltbarriär 
● Torkning av skörd 
● Skydd mot rovdjur 

 

 
Skogsträdgårdsdel integrerad med befintliga träd och växthus 
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6.2.5.1 Ankornas funktion och rotation 
 

 
 

Ett gammalt hösläp byggs om till mobilt ankhus. Luckor runt om hela släpet möjliggör enkel rengöring och 
snabb åtkomst till ägg från våra Blåankor 

 
För att nå maximalt antal kopplingar så får ankorna en roterande funktion på Lilla fältet. De 
kommer på så vis i kontakt med alla andra element på platsen. Ankornas funktion är så klart 
central i vår mat och i våra odlingar - men deras största tjänst och nyttigaste funktion är utan 
tvekan underhållsarbetet (Maintenance). De äter bl.a. skadedjur, håller transport och 
gångvägar öppna, och gödslar våra grödor. För att underhållsarbetet ska löpa smidigare bygger 
vi om en gammal släpvagn till ett mobilt ankhus och kan på så sätt välja exakt var vi behöver 
ankornas hjälp bäst. Ibland har vi en aktiv rotation, främst på våren (för att hålla de första 
snigelgenerationerna i schack), medan de kan gå mer fritt under de lågvegetativa månaderna. 
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Tidig vår. Skogsträdgårdsdelen är fortfarande nedtäckt. Växthus kopplas ihop med det mobila anksläpet till höger i bild. 
Ankornas hålls i det annuella halmtäckta området med hjälp av ett nät, för att ta de tidiga snigelpopulationerna. 

 
Precis som nämnts i Observationens gränsområden så har ankrotationen också förändrats som 
ett resultat av hur djuren börjat vandra upp och ner mellan Lilla fältet och Bostadsområdet pga. 
varierande rovdjursrtyck. Vi har valt att anpassa oss till ankornas upplevda trygghet på platsen, 
och roterar ankhuset bara när det känns som det fungerar bra. (Principer: Creatively use and 
respond to change, Apply self-regulation and accept feedback) 
 
 
 

Björkdungen behåller vi, och vi 
håller den tät och kortväxande. 
Den är ovärdelig eftersom vi 
har många rovfåglar, och utan 
björkarna så är det tveksamt 
om vi kunnat ha ankorna 
frigående utan tak. Träden 
bidrar med löv som 
täckmaterial, och platsen är 
nästan underhållsfri. 2018 
börjar vi ta ved härifrån. 
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6.2.5.2 Husnära annueller i halmbalar 
 
Halmbalarna bröts ner totalt på två säsonger, och vi skapade ett fint jordlager. Första året hade 
vi allt för svårt att reglera nedbrytningstemperaturen inuti balarna, och många plantor brändes 
och dog. Vi börjar kunna odla funktionellt först andra säsongen. Våren 2016 och sensommar 
2017 ses på bilden nedan. Då har vi valt att försöka övergå mer och mer till perenner även här, 
eftersom vår kost har förändrats till stor del. Totalt odlar vi färre antal annuella plantor här än 
planerat. Främst sallad, bladkål och mållor, samt tidiga rädisor och rovor. Vi har istället flera 
perenna kålsorter som verkar fungera OK hos oss, Daubentons kål, 9-Star-Perennial-Broccoli 
och Jersey Walking Stick Kale. (Flera kålplantor har dött, flera har överlevt 3 säsonger. Vi 
försöker ta en del sticklingar och förvarar dessa i matkällaren under vintern.) Dessutom så har vi 
en förvildad kålsort som vi använder oss mycket av. Den poppar upp lite överallt och självsår sig 
ibland, och på våren gräver vi upp en del av dem och flyttar in dessa nära huset för konsumtion. 
Jag anar att det kan vara någon korsning mellan fodermärgkål och raps, men jag är osäker. 
Funkar som mat gör den i alla fall. 
 
Uppdelningen mellan annueller i bulk och husnära känns helt korrekt i efterhand. Det har 
besparat oss mycket tid. Det mesta färska vi äter mellan januari-april kommer från de husnära 
odlingarna och skogsträdgårdsdelen. 

 
Husnära odlingar i halmbalar - sommaren 2017 har all halm blivit jord 
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6.2.5.3 Bulkodlingen av annueller  
 
… ska underhållas med täckmaterial från kringliggande gräsytor och lövtäkter. Vi vill försöka 
hålla ogräsrensning på ett minimum på grund av avståndet från huset. Integreringen med 
ankorna är ovärderlig, vi hade inte klarat det utan dem. Kringliggande gräsytor och lövtäkter ser 
ut att vara tillräckliga i dagsläget, men vi har också haft turen att få tag i överblivet ensilage och 
halm från närliggande gårdar.  
 
Vi blir helt självgående på en hel del annueller 2016, både för färskkonsumtion, vinterlagring 
och för eget utsäde. Bl.a. morötter, potatis, lök, gurkor, vitlök, kålväxter, betor, rovor, 
palsternackor, bladgrönt och växterna i pumpasläktet. Dessutom så odlar vi en väsentlig del av 
de baljväxter, amaranter och tomater vi konsumerar under året. Det knepiga är att kunna vet hur 
många gäster och volontärer som kommer, och att anpassa odlingarna efter det. Även detta 
talar för att det är lämpligt att förlita sig på en större del perenner för vår matförsörjning. 
 
Vi är överlag nöjda med mängden arbete. Det är inte överväldigande. Men vi vill odla upp 
aningen större yta med gröngödsel för att få in mer mullämnen på sikt och för att utöka odlingen 
en aning. Vi har därför täckt ner ytterligare två mindre ytor för detta, sen hoppas vi att det ska 
räcka. 
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Kålväxter (Brassica) av många olika slag utgör en stor del av kosten. Färskt och lagrad.  

Uteköket är ett avgörande element som kopplar odling till hushåll vid vår grävda passage. 
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Odling av annueller på Lilla fältet. Översta bilden är tagen uppifrån VKP/Rotzon 2016. Den nedersta bilden är tagen 

nedifrån och upp mot bostadstomten, 2017. 

 
 
Kopplingen mellan bevattning och odlingarna finns också beskriven under Designen för 
rotzonen 
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6.2.6 Avslutande reflektion och utvärdering 
 
Vi använder även här våra mål, principer, etik, funktioner och kopplingar för att utvärdera vad vi 
åstadkommit med designen. 
 
Anknutna mönster:  
 

● Vågor - de bäddar som läggs i konturlinje på Lilla fältet fångar vattnets flöde genom 
sluttningen, och bromsar samtidigt jorderosionen från den högre liggande 
bostadstomten. Bäddarna ser ut som vågor i landkskapet. Vågorna fångar flödet. 

● Branching/öar - Skogsträdgårdsdel och Frukt & Bär-delen designas som separata öar 
under äldre träd. Omkringliggande befintliga och inplanterade fruktträd får hänga in över 
öarna. Genom förgrening så får vi därför omedelbart kontaktytor även i höjdlager. Vi drar 
nytta av väletablerad jordkultur och mykorrhiza. Pollinering, insekter och fågelliv 
introduceras därför också direkt till nyetablerade odlingar. 

 
 
 
Designens funktioner: På lilla fältet så listar vi 30 olika funktioner i Funktionslistan. Alla element 
stödjer många funktioner och 18 av funktionerna stöds av fler element i denna Odlingsdesignen. 
De resterande 12 funktionerna stöds på resten av designområdet. 
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Tittar vi på odlingsdesignens målsättning så ser vi att vi uppfyller samtliga mål 
 

DESIGNMÅL UPPFYLLS AV DESIGNSYSTEM/ELEMENT 

Designen ska innefatta ett fungerande 
odlingssystem för de ettåriga växterna vi är i behov 
av, inkl. eget utsäde och fröer. 

→ 
Annueller på Lilla fältet 

Designen ska innefatta nyetablering av perenna 
system 

→ Skogsträdgårdsdel, Frukt & 
Bär 

Designen ska ta hänsyn till de befintliga 
skördeelementen (fruktträd, bärbuskar, träd, 
perenner) i så stor omfattning som möjligt. 

→ Skogsträdgårdsdel, Frukt & 
Bär, Björkdunge 

Designen ska ge oss färsk skörd under de isfria 
månaderna 

→ Skogsträdgårdsdel, Husnära 
annueller 

Designen ska en plats där vi kan dra upp de växter 
vi behöver utan att använda el. 

→ 
Växthuset 

Designen ska vara en plats för lärande 
→ 

Skogsträdgårdsdel, Frukt & 
Bär, Annueller på Lilla fältet, 
Husnära Anueller besöks i 
detta syftet kontinuerligen 

Designen ska förändra våra konsumtionsmönster 
så att vi till större del äter det som finns på platsen 

→ 
Alla element och systemdelar 

Designen ska gynna mångfald och förbättra jorden 
på platsen 

→ 
Alla element och systemdelar 
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Jag har nämnt flera principer tidigare som jag tagit hänsyn till i designarbetet, men nedan 
redogör jag kort för de mest övergripande vägledande principerna: 
 

● “Relative location” används vid designen och synliggjordes genom Web of 
Connections. Interconnectedness i praktiken. 

● “Everything gardens” ankornas underhållsarbete på Lilla fältet funkar, även när vi lutar 
oss tillbaka. Gräs är också en gröda - vi klipper inte gräs om det inte behövs för något 
annat element.  

● “Efficient  energy  planning: zones, sectors and slopes” våra rörelsemönster och 
aktivitetsnivån i förhållande till avstånd från huset har väglett hela designen.  

○ Långt bort från huset - mindre underhåll = annuella bulkvaror 
○ Nära huset - vi är oftare på plats för tillsyn = sallad, tomater och färskt grönt. 

Den mest effektivt använda sektorn är så klart vatten, som kommer med självfall från 
den nykonstruerade rotzonen. Vind blockerar vi genom att behålla de flesta äldre träden, 
och vi skapar därmed ett gynnsamt mikroklimat. 
Sluttningens odlingsbäddar används också för att bromsa jorderosionen och leda vatten. 

● “Obtain a yield” - är det som hela designen går ut på. Vi ska äta egenproducerad mat. 
● “Integrate rather than segregate” - “Many hands make light work”, som Holmgren 

säger. Här är händerna de olika elementen. Genom att integrera element i system med 
Relative Location så minskar arbetsbördan. 

 
Permakulturens etiska förhållningssätt är självklart också representerade. I gränslandet mellan 
mänsklig hälsa, People Care, och omtanke om jorden, Earth Care, så har hela designen fötts. 
Vi vill äta hållbar mat som vi själva vet var den kommer ifrån och vad den innehåller. Vi vill 
samtidigt minska vårt ekologiska fotavtryck och gynna jordens kretslopp. Skörden (Yield) byter 
vi med med de närliggande gårdarna vi samarbetar med, Fair Share. Detsamma gäller 
överflöd. Vi delar även överflöd med närliggande gårdar som vi inte känner så bra, som en 
ingång till ett alternativt tankesätt (Abundance Mindset). Frön och annat utsäde sparar och 
delar vi alltid med de som vill ha, även genom det nationella kulturfrönätverket Sesam. 

6.2.7 Förbättringar och finjusteringar 
 
Ett element har tillkommit på platsen efter att designen iverksattes - binas Topplistkupa. Den har 
dock en mer områdesövergripande funktion, vilket gör att placeringen inte är helt nödvändig just 
här. Mikroklimat och närhet avgjorde dock placeringen. Vi har också anlagt några ytterligare 
upphöjda odlingsbäddar.  
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6.3 Att säkra mattillgången genom Barrärekologi 
(Boundary system) 

 
 
Efter att ha odlat annueller, perenner och träd under flera år så blir det tydligt att vi har ett behov 
av att begränsa och styra viltstråken bort från odlingar och frukt- och nötträd. Vi vill inte 
förhindra djuren helt, men endast begränsa större vilt som rådjur, hjort och älg. Dessa har gjort 
stor skada på fruktträd och en del annueller. Vi behöver också utöka vår skottskogsproduktion. 
 
Som tidigare visats så har vi några huvudsakliga viltpassager på området, och efter observation 
så har vi märkt att vilttrycket ser ut som nedan. 
 

 
 

De röda pilarna visar hur rådjur, hjort och älg tar sig in på vår mark. 
Det gröna växtbältet vid kanterna, och vid gärdsgården i mitten, är vår Barriärekologi 
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Att sätta upp ett stängsel på flera hundra meter är inte aktuellt, vi prioriterar varken kostnaden 
eller har lust att leva innanför stängsel. Vi vill ha djuren integrerade med platsen, det ger trivsel 
och mångfald, men vi vill minska trycket. Därför har vi behov av en till viss del genomsläpplig 
barriär, även för större vilt som vildsvin, rådjur, älg. Vi vill att de ska välja en annan väg, men att 
de ska kunna ta sig igenom vid absolut behov (bl.a. grannars jakt). 
 
Vi väljer därför att konstruera en ekologisk barriär, ett shelterbelt, med det växtmaterialet vi har 
tillgängligt. Som Patrick Whitefield säger när det kommer till dessa växtmiljöer: 
 

“Species choice is best guided by what is growing locally in positions of similar exposure 
and soil [...]” (Whitefield:2004) 

 
Vi har massor med frösådd fläder, hassel, salix, ask, björk och al på platsen, och vi gräver upp 
och planterar om många plantor varje höst och vinter. Vi fäller och kapar också befintliga träd 
och flätar in nya skott med närliggande träd och buskage. Vi imiterar brittisk och irländsk “Hedge 
laying”, genom att snitta stammar in mot kärnveden och sen fälla de levande stammarna. Men 
vi väljer att också göra en högre barriär av befintliga träd, och vi använder därför även högt 
liggande grenar och flätar in dessa på upp till 2 meter höjd på vissa ställen. En annan skillnad är 
att vi inte överallt planterar i flera lager på bredden överallt, eftersom vi just vill ha en del 
genomströmning av vilt. Utvärderingar får visa om det är ett klokt ingångsperspektiv. 
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Snittad och levande fälld hassel slår många nya skott som kan flätas in i befintligt grenverk av bl.a. pil, bok, 
björk, al och björnbär 

 

 
I skogsdelen väljer vi att väldigt försiktigt glesa ut träd för att få in vårens solljus, och snabbt 
etablera nyplanterade barriärväxter. Vi gör detta sakta i etapper för att inte förändra markmiljön i 
skogsdelen. Barriären konstrueras därför långsiktigt - implementering och underhåll går hand i 
hand. I skogsdelen har vi hassel som fungerar bra i skuggväxt, och som sträcker sig spretigt 
efter solljus. Detta gynnar också uttag av störar. 
 
På den västra sidan av gärdsgården planterar vi tätare, i flera lager. Detta för att begränsa 
vilttrycket mot våra ömtåliga annueller ytterligare. Här tänker vi oss också kunna ta ut en del ved 
av ask, samt fläderbär. 
 
Precis som väntat märker vi nästan omgående en stor inflyttning av fågelliv i grenverket, och vi 
får också en bättre fukthållning i marken, något som gynnar växande ramslök och spansk 
körvel. Nya frösådda växter blir också många. 
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Barriärväxten är också ett sätt att integrera mer träd i våra matproduktionssystem, en extensiv 
form av Agroforestry. 
 
Förutom ökat fågelliv och markfukt så är några övriga funktioner: större skörd av störar och 
käppar, en liten vedproduktion, rothormon från många salixväxter, mer produktion av flätbara 
träslag och så klart - minskat vilttryck.  
 
Vi skapar alltså komplexitet och kanteffekter, med att reducera större vilt. 
 
Med ett stängsel hade vi helt tagit bort vilttrycket, troligen inte fått mer fågelliv, skapat mer 
underhållsarbete, inte fått mer störar, käppar eller flätbart material. Vi hade inte heller trivts 
bakom stängsel. 
 
Utan någon barriär hade vi haft mindre mat och fler döda träd. 
 
Vägledande  principer: 
Use Edges and Value the Marginal - barriärrväxterna kopplas ihop med de angränsande 
gärdsgårdarna för att nyttja det myller av livsmiljöer som finns där 
Integrate rather than segregate - med befintliga växter fortsätter vi att integrera djuren i 
habitatet, och vi skapar större mångfald av arter 
Work with nature rather than against - vi väljer naturliga material och skapar en naturlig 
“konstruktion” 
 
Anknutna mönster: Interweaving/sammanvävning och branching/förgrening. Precis som 
träd är öppna system mellan rot och krona (Floem- och Xylemskikt) så använder vi trädets 
krona och rötter för att kunna skörda en mer komplex livsmiljö, ett lägre vilttryck och material. 
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6.4 Kopplingen mellan mat och energi 
 
Vår plats, vårt habitat, behöver kunna ge oss mer än vatten och mat. Vi behöver också värme, 
tak över huvudet och en social situation. 
 
Mat och energi är möjliga att kombinera i mer trädbaserade försörjningssystem, och vi har så 
sakteliga börjat arbeta med ett långsamt Agroforestrysystem som ska ge oss de frukt, nötter, 
fetter och proteiner samt den vedenergi som vi önskar. Men för att veta hur detta systemet ska 
se ut så jobbar vi först med husets energibehov och vår värmelösning. 
 
Vi rör oss från Habitat/Mikroklimat mot Byggnader i Scale of Permanence. 
 

6.4.1 Träd och ved 
 
Fastigheten har god tillgång på egen ved, och designområdet täcks idag med “vilt” växande träd 
på strax under 1 ha. I linje med våra målsättningar så vill vi bli självförsörjande på våra 
värmebehov. Möjligheten till att förvara ved är dock bristfällig vid inflytt. 
 
Eftersom vi mellan 2012-2017 använt mellan 6-7,5m3 ved per år (stjälpt mått) så vet vi ungefär 
hur stor lagringskapacitet vi behöver. Och vedlagringen vid inflytt är i stort sett obefintlig.  
 
Variationen i vedkonsumtion har berott på olika träslag och olika varma vintrar. Under tidig vår 
2014 bygger vi två vedbodar som ska kunna hålla totalt 24m3 ved, alltså ca tre årsförbrukningar 
av färdigkluven ved. Ibland staplar vi veden och då får vi plats med ännu mer. Vedstapling kan 
bli vår metod när vedvärmt varmvatten installeras. När vi installerar detta 2018 så har vi en 
möjlighet (buffert) att öka vår energiförbrukning med hela 60% och ändå ha ett vedlager 
tillräckligt för 2 år. Upp mot 3 år om vi staplar veden. Med den erfarenheten jag har av 
vedvarmvatten så kommer vi inte att komma i närheten av en 60% ökning av vår 
energiförbrukning, eftersom vi kommer värma vatten i en stor ackumulatortank. Snarare runt 
20-30% ökning uppskattar jag som rimlig. 
 
Vedbodarna har även flera funktioner. De används också som torkplats för örter och andra 
grödor under sommaren, och som bullerskydd, och insynsskydd från vägen. Eftersom vi har 
placerat bodarna under ett jättestort körsbärsträd så fungerar plåttaket också som uppfångare 
av den fallfrukt som rullar av taket. Vi lägger en duk under bodarna i juli för att fånga frukten. 
Placeringen är så köksnära som möjligt, för att minimera vedtransporter. 
 
Trästockar och större ved mellanlagras nu övertäckta vid det gamla stallet innan allt klyvs till 
våren. 
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Vedlagring och körsbär är en bra kombination.  
Virket som använts till bygget kommer från grannens sågverk och lokalt fällda träd. 

 
 

6.4.2 Ved- och virkesproduktion 
 
När vedbodar och mellanlagring är fixat så kan vi börja fokusera på vår vedproduktion. 
 
Vi har mycket lövträd som lämpar sig väl för skottskogsproduktion (coppicing); al, ask, lönn, 
björk och hassel. Vi har börjat märka ut träd för avverkning och försöker få in befintliga träd i en 
begynnande skörderotation. Förutom detta så har vi en del äldre hamlade träd som också ger 
en mindre skörd av täck- och vedmaterial.  
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En gammal hamlad Lönn ger täckmaterial - Återväxt av Ask 1,5 år efter avverkning - Ask har övervallat skadan.  
Kapsnittet är lagt i lutning för att underlätta avrinning och minimera risken för svamptillväxt. 

 
 
 

 
Ett flertal stora björkar kan 
också fällas, då de troligen på 
grund av ändrade 
vindförhållanden börjar falla i 
höstvindarna. Under 
2014-2016 står ca 20% av vår 
vedförbrukning av stormfällda 
träd och äldre björkar som 
börjar falla sönder i 
grenskiktet. 
 
Vi väljer att ta ner några av de 
äldsta vindutsatta träden för 
att kontrollera fallet. 
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Men om vi räknar med att vi ska öka vår vedkonsumtion vid ombyggnad till vedvarmvatten, så 
behöver vi kunna producera ca. 10m3 ved per år. Det ska täcka husets värmebehov (värme, 
matlagning,varmvatten), samt ge ett litet överskott till eventuellt kommande vintergäster. 
 
Vi måste därför utöka vedproduktionen genom trädplantering och skottskogsproduktion för att 
garantera energiförsörjningen på sikt. Att ge sig på att räkna på antalet träd, är väldigt 
komplicerat, då vi har ett väldigt varierat befintligt trädbestånd och ingen aktiv skogsbruksplan. 
Men någonstans runt 5 skogskubikmeter vill vi kunna ta ut. 
 
Detta integreras i designen av Agroforestrydelen och i hur vår Barriärekologi är tänkt att 
fungera. 
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6.5 Bostadshusets invändiga förbättringar 
 
Efter designens mest resursintensiva ingreppet, inom avlopp och bevattning, (Water i Scale of 
Permanence) så har vi också fått på plats hushållets koppling med vårt vatten - grävning av 
passagen mellan Bostadsområdet och Lilla Fältet (Tillträde i Scale of Permanence). Det har 
möjliggjort att vi har kunnat kastat ut vattentoaletten och byggt om en del av avloppet inomhus. 
Vi börjar kompostera urin och fekalier separat för att föra tillbaka näringen till kretsloppet. 
 
Det trycksatta vattensystemet är i stora delar gjort av plast när vi flyttar in, och vi sätter själva in 
nya vattenfilter av mässing som vi fyller på med vår egenproducerade kol.  

 

 
 

Vattenrening med egenproducerad kol 

6.5.1 Varmvatten 
 
Varmvatten får vi genom en gammal varmvattenberedare som drivs med en elpatron och 
därmed det externa elnätet. Detta önskar vi också förändra. 2015 köper vi in en begagnad 
vattenmantlad vedspis för att även kunna värma husets varmvatten med ved. Innan detta är 
möjligt måste dock husets skorsten och värmelagringsfunktion förstärkas. Det slutförs under 
2017. På somrarna använder vi solvarmvatten med en tjock svart plastslang. 
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6.5.2 Uppvärmning 
 
När vi tittar på möjligheterna att uppfylla våra mål så är bostadshuset såklart en relevant del, 
främst när det kommer till våra målsättningar för Energiflöden och Ekonomiska strukturer. 
Genom att inrikta oss på att sänka energiförbrukningen, minimera läckage och återanvända 
material så knyter vi ihop de målsättningarna.  
 
Eftersom vi har stor tillgång på egen ved så är det viktigt för oss att ställa om hushållet till 
veduppvärmning och matlagning på vedspis. När vi flyttar in så finns en mediokert fungerande 
vedspis, en gammal gjutjärnskamin samt en elektrisk värmepump (luft-luft) för husets 
värmebehov. Tre elektriska oljeburna radiatorer fanns också uppsatta. 
 
Efter den första vintern har vi konstaterat att vedspisen i köket fungerar ganska bra, men att 
brännkammaren med de eldfasta stenarna behöver förbättras. Kanalen in i bakugnens 
värmelager är också dåligt konstruerad. 2014 sätter vi in ny eldfast sten i vår vedspis i köket. 
Samtidigt tätar vi kanalen samt förstärker och rengör värmekammaren innan skorstenen. Vi går 
också igenom naturstensfundamentet i torpargrunden, och konstaterar att det är stadigt och att 
vi håller husets torpargrund torr och fin när vi eldar. 
 

 
Vedeldningens värmefunktion i huset.  

Värmen fortplantar sig i hela murstocken, och i sanden och naturstenen.  
På så vis strålar värmen länge efter att vi slutat elda. 
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En bra vedspis har många funktioner även på sommaren 

En usel kamin har däremot ingen plats 
 
 
Efter dessa åtgärder så har vi inget mer behov av vår luft-luft-värmepump. Vi låter den dock sitta 
kvar som reserv (många element för att bära en funktion) och kontrollkör den någon gång på 
hösten årligen. Den ineffektiva gjutjärnskaminen kastas ut eftersom den inte har fyllt någon 
direkt värmefunktion. Anslutningen har gjort att vi har eldat för fåglarna. Vi kan också ta bort två 
elradiatorer, men låter den tredje sitta kvar för att hålla bort fukten på badrummet. Den ska bort 
på sikt när badrummet förändras för vedeldat varmvatten. 
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2014 tar jag också en snabb 
kompletterande utbildning som hålls av 
Räddningsverket, och eftersom jag tidigare 
arbetat med uppvärmning, förbränning och 
ventilation så är det inga problem för mig att 
bli godkänd som självsotare. På så sätt 
slipper vi framtida kostnader för sotare. 
Därefter håller jag Sotarworkshops genom 
Holma Folkhögskolas Öppna Folkbildning, 
för att förmedla kunskapen vidare. 
 
Efter tre ytterligare vintrar så har vi kommit 
fram till att vi gör av med mellan 6-7,5m3 
ved (stjälpt mått). Detta ger 4 personer, och 
besökare, all värmeförsörjning, matlagning 
och varmt diskvatten från oktober-april. 

 
 

6.5.3 Övervåning 
 
Övervåningen var inte optimal vid inflytt. Det saknas utrymmen vi kan utnyttja kvalitativt. Med en 
familj på fyra, och med många gäster, så behövde vi utrymmen där folk kan dra sig undan för 
återhämtning och vila.  
 
På grund av det trånga utrymmet med begränsad takhöjd och luftning så har det också varit 
väldigt varmt på sommaren, och även när vi eldar på vintern. Luftcirkulationen på övervåningen 
har inte varit duglig. 2015 tar vi ner delar av det invändiga taket på ovanvåningen för att 
undersöka isolering och nockventilation. Det visar sig att den glasfiberisolering som sitter på 
plats är fullt duglig ur isoleringssynpunkt, men att ventilationen vid taknock är igensatt. För att 
slippa köpa ny mer miljövänlig isolering så beslutar vi oss för att fortsätta använda den gamla. 
(Don’t produce waste, Refuse to purchase new products, Reuse what we have). Vi 
återanvänder även plattorna vi tagit ner i innertaket och målar taket med matt linoljefärg efter att 
vi öppnat upp för en bättre ventilation i taknocken. 
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Eftersom vi inte kommer att ha hästar så återanvänder vi stallvirket till en innervägg på övervåningen 

 
Vi passar också på att riva ut en del virke ifrån stallbåsen i stallet, och konstruerar ett extra 
sovrum och en bokhylla/läsområde på övervåningen av detta stallvirket. På detta sättet kan vi 
enklare och mer energieffektivt hålla sovområden svala på vintern, och det blir enklare att lufta 
ut eventuell överskottsvärme på sommaren. Det gör det också betydligt enklare att ta emot 
besök under längre tider. Detta har redan gynnat vår målsättning om att stärka Nätverk och 
lärande eftersom vi har haft många övernattande besökare och volontärer. 
 

 
En ogästvänlig övervåning vid inflytt (vänstra bilden) blir två välfungerande svala sovrum och läsplats vid murstocken 
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6.5.4 Husets elektricitet 
 
Vi är knutna till det externa elnätet. Jag har mätt upp all elektrisk apparatur för att se var de 
stora energitjuvarna finns. Här följer listan i rangordning efter förbrukning i kWh: 
 

1. Varmvattenberedaren - är gammal och ineffketiv (110 liter) och måste ersättas. 
Vedvarmvatten ska in, förhoppningsvis 2018. Vi använder solvarmvatten sommartid.  

2. Kyl&frys - kom med vid inflytt. Ineffektiv i och med att den är placerad bredvid husets 
värmekälla. Vi har ett kallskafferi vi använder vintertid, och en matkällare året runt. 

3. Elradiatorer - Energislukande när de används vintertid. Dessa har vi gjort oss av med 
efter en renovering av skorsten och vedspis.  

4. Elspis - används under årets varma månader (april-oktober) när vi inte eldar i vedspisen 
5. Värmepump - den har vi slutat använda efter att vedspisen effektiviserats. 
6. Diskmaskin - kom också med vid husköpet. Vi använder den idag sporadiskt 

tillsammans med handdisk för att frigöra tidsresurser. En diskning med kallvatten drar 
strax under 1 kWh. Möjlighet för inkoppling av varmvatten finns, detta reducerar 
energiförbrukningen med ca 75%. 

7. Tvättmaskin - inte kompromissbar maskin i dagsläget. Drar 1kWh för en tvätt med 
kallvattenintag. Vi har kopplat in direktvarmvatten på prov och reducerat 
energiförbrukningen med ca. 70%. Detta ska effektiviseras permanent efter att 
vedvarmvatten installerats. 

8. Stor frysbox i matkällaren - är relativt energisnål för att vara en frys (~23W). Vi 
använder den för en del bär och mat och för långsiktig fröbevaring.  

9. Dataskärm - vi har en stor dataskärm som används ibland. Denna behåller vi. 
 
Husets energiförbrukning reduceras också genom att vi omgående vid inflytt ersätter de flesta 
ljuskällorna med LED-lampor. Detta är de enda elektriska produkter vi köper nya. Allt annat 
elektroniskt är energisnålt och vi köper endast begagnat, vid behov. 
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6.5.5 Matkällaren 
 
I matkällaren under husets östra del förvaras en stor del av skörden, förädlade livsmedel samt 
ömtåliga växter vintertid. Det finns också en frysbox för diverse matvaror. Eftersom vi 
tillsammans med våra närliggande gårdar siktar på att vara långsiktig egenförsörjande på frö, så 
bevarar vi en hel del eget frömaterial i frysen. Matkällaren håller ca 12 grader sommartid, och är 
frostfri vintertid. 
 
Under 2013 bygger vi upp hyllor och bänkar för förvaring av livsmedel. Vi har också en stor 
trälåda, flera tunnor och tre gamla frysboxar för förvaring av rötter. Äpplen och frukt bevarar vi i 
lådor i tidningspapper. 
 
Förutom källaren så har vi ett kallskafferi i köket. 

 

6.5.6 Utvärdering av innemiljön 
 
Innanför husets väggar så handlar allt som att täppa till läckage och minimera 
energiförbrukningen. Vi täpper till läckage genom att återanvända och renovera befintliga 
installationer (den gamla skorstenen), samt genom att konstruera nya strukturer (rum och 
väggar) av material som finns på platsen. När det gäller vår energiförbrukning så arbetar vi med 
med den vägledande huvudprincipen; “Use and value renewable resources and services” . 
Hela husets värme ska drivas av egenproducerad ved. 
 
I förhållande till våra mål så har vi reducerat vår energiförbrukning avsevärt. Vår elförbrukning 
har reducerats med ⅓, och vi förväntar halvera den ytterligare med hjälp av vedvarmvatten 
under 2018. När det gäller hushållets värme så är vi i stort sett självgående. Detta har också 
inneburit att våra kostnader har reducerats, och att vi därför frigjort tid för annat än lönearbete.  
 
Precis som nämndes i Kopplingen mellan mat och energi så behövde vi se på våra energibehov 
och vilka behov som vårt boende kräver. Detta har vi nu gjort, så vi rör oss vidare i designen, 
mot vår Agroforestrydel.  
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6.6 Design av Agroforestrydel  
 

6.6.1 Observationer och analyser 
 
Efter att ha observerat platsen under de inledande åren så började vi jobba med våra 
målsättningar. En av de stora frågorna som levde längst var: 
 
Vilka huvudfunktioner kan vi knyta ihop på det Stora fältet för att samtidigt uppfylla våra mål? 
Och vilka kopplingar kan vi förlita oss på för att öka vår sociala, ekologiska och ekonomiska 
resiliens för hela designområdet?  
 
Som jag nämnde under observationen och analysen - så är detta “en öppen solintensiv plats, 
med en begränsad växtlighet på höjden, bidrar till en känsla av utsatthet. Den stora gräsytan 
ger en begränsad möjlighet till att interagera.” 
 
Och som jag visade i delen om träd och ved så är våra behov av energi, i form av ved och 
skottskogsproduktion, inte möjliga att tillgodose långsiktigt om vi inte planterar mer träd. En 
sådan trädplanteringen behöver också vara lättillgänglig för oss, för att enkelt kunna 
transportera trämaterial och ved från platsen. 
 
Vi har också behov för att utöka vår odlingar av sädesslag, samt protein- och fettrika växter och 
grödor, eftersom vi inte kan tillgodose de behoven helt, med det vi odlar idag.  
 
När vi har folk hos oss om stannar en längre tid, så kommer de ofta att fokusera på arbete med 
främst odling av annueller och vårt skogsträdgårdsområde. Vid flera tillfällen har besökare 
önskat att stanna en längre tid hos oss, och önskat kunna dra sig tillbaka till en egen del av 
området. 
 
Våra mål med området siktar in sig på alla vår målbilder inom  
 

● Nätverk och lärande - Vi skapar en mer integrerad plats för lärande och volontärer som 
stannar en längre tid. Vi har massor att lära tillsammans med andra. 

● Självhushållning - Livsmedelsförsörjningen ska kompletteras med sädesslag, samt 
grödor för fett och protein. 

● Energiflöden - vi måste täcka våra vedbehov på sikt, och ha ett med platsen integrerat 
regenererande träd-/skogsbruk 

● Ekonomiska strukturer - som en plats för lärande kan det också bli möjligheter till fler 
kurser och utbildningsmoment på platsen. En liten inkomst kan genereras. 
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6.6.1.1 SWOC och utvärdering 
 
Med en SWOC (som ett platsspecifikt komplement till tidigare Boundaries/Resources) så 
analyserar vi våra och platsens Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Begränsningar (Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, Constraints/Challenges). Jag passar också på att visa hur jag 
utvärderat/analyserat med text i rött nedan. 
 
Styrkor: 
 

● Nödvändig växtkunskap och önskan att lära mer om Agroforestryimplementering finns 
● Hög motivering 
● Stora möjligheter att hålla detta som läromiljö 

 
Svagheter: 
 

● Tidsbegränsningar finns på grund av avstånd från bostadshuset och våra befintliga 
rörelsemönster, samt att vi har mer intensiva odlingar nära och andra åtaganden.  

○ Vi får svårt att genomföra allt detta själva. Vi vill ha hjälp (möjlighet till 
sociala kopplingar). Systemet bör byggas långsiktigt och med möjlighet till 
en extensiv arbetsinsats. 

 
 
Möjligheter: 
 

● Vår sociala miljö gör att vi bör kunna få hjälp, både kunskapsmässigt och arbetsmässigt. 
○ Ytan ger möjlighet till samodling. 

● Goda möjligheter att få tag i växtmaterial för fruktträd i området 
○ Nyttja äpplen och päron som fungerar utmärkt i bygden, god tillgång på 

lokalt växtmaterial 
● Potential att hålla detta som läromiljö 
● Stora bestånd av kvävefixerande Al finns i området. 
● Möjlighet för interaktion med besökare/gästboende 
● Tillgång till större nötträd kräver mindre tillsyn men har god avkastning på sikt (kastanjer, 

valnötter…) 
● Frön finns för pseudocereals - quinoa, mållor, amaranther och för olika majssorter. Sikta 

på att använda värme- och torktåliga C4-växter (majs, amaranther) som binder 
mycket CO2. Kombinera med C3-plantor med stora skördemöjligheter trots stor 
miljövariation (quinoa och mållor). På så sätt skapas resilienta skördemöjligheter. 

● Avskilt gästboende kan integreras med nyplanteringar. Integrerat med 
växthusbygge/social yta - håller också borta vilt. 
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● Möjlighet till förökning och en mindre plantförsäljning finns. 
● Samarbetsmöjligheter med Holma kan förstärkas. Involvera 

 
Threats: 
 

● Kan vara aningen torrt (konstruera fukthållande edge/topografi) Vattenbegränsning, välj 
grödor därefter  

○ (P. Tomentosa, Robinia, istället för Al på mest utsatta ställen) 
● Dyrt med inköp av växtmaterial, välj resurser från platsen/närområdet  
● Viltsituationen kan bli problematisk  

○ förstärk omkringliggande Barriärekologi kontinuerligt - ger större skörd 
● Avståndet - Avstånd från huset kan begränsa tillsyn,  

○ välj växter därefter, anpassa platsen för mänsklig samverkan 
● Ett begränsat system storleksmässigt,  

○ balans mellan livsmedel och energigrödor måste hittas. 
● Mager, och kompakterad jord.  

○ Plantera mer träd 
● Större plats för uppdragning av plantor och skördehantering krävs -  

○ växthustunnel, samlings/aktivitetshus 
 

6.6.1.2 Scale of Permanence 
 
Vi fortsätter använda Scale of Permanence. Denna gång som ett fördjupande analysverktyg 
in i designen. Vi kompletterar alltså tidigare genomgång av resurser och begränsningar, och vi 
tar hänsyn till mer platsspecifika företeelser. 
 

1. Klimatmässigt så bor vi i den torra sydöstra delen av Skandinavien, och vi präglas 
av ett östligt maritimt Östersjöklimat. Nederbörden är lägre här än bara några mil i 
riktning mot Östersjön. Våra påverkansmöjligheter är begränsade. 

2. Landskap, vår topografiska position och lutning, och det Stora fältets 
öppenhet/utsatthet för vind och sol visar också på att torka är reell här. 

3. Vatten på platsen saknas tillgängligt för oss och eventuella växter. 

4. Tillgängligheten: Kopplingen mellan vår egen och vattnets tillgänglighet kan 
utvecklas för att minska begränsningar. Tillgänglighet finns rent fysiskt på det sociala 
planet, precis som vattentillgängligheten. Men avståndet till bostadsområdet samt den 
torra situationen på platsen skapar begränsningar. Yeomans koppling mellan 
tillgänglighet och vatten är viktig.  14

14  P.A. Yeoman; Water for Every Farm; 1993 
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5. Habitat och ekosystemarkitektur behöver ta hänsyn till låg tillgänglighet och 
begränsad vattentillgång för att vara resilient på platsen. Jag utgår från det som redan 
finns på platsen. 

6. Mikroklimat skapar vi med de habitat och den ekosystemarkitektur som är 
lämplig på platsen. Med rätt tillgänglighet, habitat och mikroklimat kan vi skapa resiliens 
och vatten i landskap - något som till slut gynnar klimat. 

7. Byggnader och mänskliga strukturer är lättare att förändra än ovanstående 
kategorier. De gör att vi kan knyta oss till designen och landskapet. Byggnader i 
närheten är ofta ett krav för mänskligt underhåll (Maintainance). 

8. Med Områden/Zoner så kan vi hitta ekologiska/miljömässiga och sociala 
indelningar som fungerar. Zonen som en tankemodell kopplar ihop oss med Habitat och 
Mikroklimat på grund av välplanerad Vattentillgång och Tillgänglighet. 

9. Jorden på platsen är ganska homogen över området. Med rätt Zonförutsättningar så 
kan vi bygga jord och därmed kontinuerlig mänsklig regenerativ aktivitet på platsen. 

10. Estetik: Enklast att påverka, men alla kategorier ovan bör också designas med 
estetik i åtanke.  

 
 

6.6.2 Design och implementering 
 
När jag tar hänsyn till observationer och analyser av ovanstående kategorier, så blir det genast 
tydligt att vi måste nå våra önskade mål genom mer trädplanteringar, och att vatten är den stora 
begränsande faktorn på platsen. Bilden nedan visar Stora fältet under tre olika årstider 2010, 
2012 och 2016. Precis som vid mina platsobservationer blir det tydligt att den centrala/östliga 
delen av området är mer fuktbärande på grund av vattenrörelser, topografi och långvarig 
jorderosion, än resten av området. Grävprover som vi gjort på platsen verifierar också detta, 
samt att jordtypen har en hög andel sand. Intressant nog så bidrar topografin och växtligheten 
till att den platsen med flest soltimmar, den inringade mitten, också är den platsen dit mest 
vattnet rör sig i landskapet. Här finns störst vattenhållande potential och samtidigt stor 
värmelagringspotential. Den allra västligaste delen har en mer nordlig lutning, och har 
tillsammans med de västliga barriärträden också skapat ett mindre fukthållande skikt.  
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Vi tar ut konturlinjer i landskapet och vi genomför flera grävprover och undersökning av jordmån 
och kompaktering. Den första designen växer fram, och jag närmar mig designens 
genomförande stegvis (Incremental Design) för att ta hänsyn till avstånd från bostadshuset, 
vår tidsbegränsning och vår budget. Och jag väljer i linje med målsättningarna att fokusera på 
att skapa en landregenerering med hjälp av träd som i stort sett ska följa markens konturlinjer. 
Fokus blir på nötträd för att fylla behovet av protein- och fettgrödor som vi saknar, samt fruktträd 
av olika slag. Ekosystemdesignen (arkitekturen) bygger på att vi tar fram trädlinjer med stora 
kantzoner, och att dessa trädlinjer kommer att fungera som mindre skogsträdgårdsområden 
som bygger jord med en accelererad succession i olika höjdlager (Stacking, Accelerating 
Succession and Evolution). En damm ska konstrueras precis nedan övergången mellan en 
konkvex och en konkav landskapsbild (Keypoint). Se den stora  ljusblå “bananen” på bilden 
nedan.  
 
Vi väljer att konstruera ytterligare en damm högre upp för att kunna dra nytta av det naturliga 
fallet på platsen vid bevattning, men också för att förstärka de kantzoner som är knutna till 
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gärdsgården på en av de mest vindutsatta platserna. På så sätt hoppas vi gynna amfibier och 
skugglevande växter på platsen. Men vi vill också inledningsvis dra nytta av vindens marknära 
inflöde, (på grund av grannars avverkning; The Problem is the Solution) och låta vinden 
komma i kontakt med en nyskapad vattenyta. På så sätt får vi, istället för uttorkande vindar, 
förhoppningsvis mer fuktig luft in mot vårt område, och detta kan sen fångas upp och knytas till 
platsen med hjälp av träden. 
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6.6.2.1 Två huvudriktningar för vatten i landskapet 
 
För att verkligen kunna vara säker på konturlinjerna på fältet så arbetar jag fram konturkartor 
och digitala topografiska modeller och jämför dessa med mina tidigare topografiska kartor och 
kartlager. Den stora bilden nedan har 0,5 m mellan linjerna 
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Med en genomgång av olika kartlager (Map Overlay), och med en jämförelse alla ovanstående 
kartlager och satellitbilder över området, så framträder hur vi kan använda oss av vattnets 
rörelser på platsen.  
 

 

 
 

 
Den västliga trädlinjen integreras ovan mark med de trädlinjer som följer konturlinjerna mot 
centrum av fältet. Designen fokuserar på att följa de två huvudsakliga water-catchment-areas 
(avrinnings-/infilftrerings-/dräneringsområden röda pilar) som redan finns, men att fånga den 
centrala delens vatten med hjälp av en damm. På det västliga delen av designområdet 
fokuserar vi på att hålla barriärområdet fuktigt för att gynna det mer vildväxande området i den 
nordvästliga delen. (Med en tät barriärväxt håller vi också den västliga grannens 
fruktbesprutning på avstånd). På båda platserna bromsar vi vattnets väg i landskapet med fler 
träd (Princip: Catch and Store Energy) 
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6.6.2.2 Den västliga trädlinjen (Alley cropping): 
 
Under 2016 planteras två trädlinjer med valnötsträd in vid områdets västra kant, tillsammans 
med flertalet kvävefixerare (de ljusgröna linjerna i bilden ovan). Kvävefixerare som Al, Robinia 
och Sibirisk ärtbuske används främst. Vi har också valt att experimentera med Kejsarträd 
(Paulownia Tomentosa) som är en välanvänd Agroforestryväxt med ett högt kväveinnehåll i 
bladmassan. Det är också en växt som inte har så ytliga och utbredda rötter i horisontalplanet, 
något som lämpar sig för hur marken är tänkt att brukas mellan trädlinjerna.  Som en ömtålig 15

växt för vårt klimat så placeras den vid områdets största solficka. Vi tänker oss att vi fasar ut 
Paulownia efterhand som snabbväxande pionjär, då valnötter kommer att skugga området mer 
och mer. 
 
Den bakomliggande trädlinjen mot grannfastigheten, bestående av främst björk, salix och lönn 
får stå kvar med sina främsta funktioner som exempelvis, vilt- och vindbarriär, 
markförberedande pionjär, skottskog/vedproduktion och pollinering. Kanske viktigast av allt är 
funktionerna som lävägg och som markfukttillgång under etableringen av nyplanteringen. Vi 
bygger därför vårt system på en befintlig tidig trädsuccession, med redan etablerad mykorrhiza, 
men tänker att pionjärerna på sikt reduceras. (Princip: Integrate rather than segregate)  
 
Tanken med inplanteringen är att Sibirisk ärtbuske och Robinia ska ta kvävefixeringens första 
successionsstadium - under den mest torkutsatta etableringen, och att Al därefter sakta tar över 
som högväxande kvävefixerare och bidra med skottskogsväxt när valnötterna börjat komma mer 
på höjden. Då bör markfukten ha stabiliserats en aning, och detta gynnar klibbalens växt. 
 
Valnötternas västliga trädlinje är konstruerad för att fånga vatten med mindre grävda halvmånar, 
i formen lika Fish-Scale-Swales, och dessa kompletteras kontinuerligt med närliggande 
organiskt grönmaterial (Maintenance), för att bygga jord snabbare. Valnötterna ska förstärka 
vindbarriären mot väster på sikt, och denna designen har också valts eftersom vi inte önskar att 
Juglone  rör sig med vattnet med mot den centralt liggande vattenreserven (dammen). Detta 16

hade sannolikt både begränsat diversiteten på platsen, och vårt uttag av frukt. 
 

15  An investigation into the suitability of Paulownia as an agroforestry species for UK & NW European 
farming systems; Janus Bojesen Jensen:2016 (http://bit.ly/2x4lViv) 
 
16  https://en.wikipedia.org/wiki/Juglone 
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Kejsatträd (P. Tomentosa) har en enorm tillväxt och har stora kväverika blad med bredd över 50cm. 
Två rader med valnötter och kvävefixerare. 
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Mellan de västliga trädlinjerna odlar vi bl.a. spannmål (pseudocereals: mållor, amaranter, 
quinoa och grains: äldre spannmålssorter och majs) för att täcka gårdens behov (människor och 
fåglar). Men även gröngödselväxter kommer att odlas med tiden. Enligt designens tidsplan 
(Incremental Design) påbörjas dessa mellanliggande odlingar 2018-2019. 
 
 

6.6.2.3 Konturlinjernas trädlinjer 
 
I detta område grävs grunda fukthållande svalldiken för att skapa bättre förutsättningar för 
etablering av träd. De kommer att följa konturlinjen, men med en liten förskjutning i 
väst/nordvästlig fallriktning för att långsamt gynna vattenförflyttningar i marken mot torrare 
områden. Vi vill också på detta sättet förhindra transport av Juglone mot centrum av fältet. 
Dikningen fylls med organiskt material för att öka fukthållningen. Vi väljer att påverka markytan 
med en form av dikning som metod istället för att syresätta jorden på djupet genom att köra med 
alvluckrare/djupharv/subsoiler. Anledningarna till detta är flera: 
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● Vi vill skapa en mer varierad topografisk markmiljö, och öka markens kanteffekter. På så 

sätt hoppas vi uppnå en större variation i de olika lager och skikt som inplanteras, men 
även en större variation av habitat. 

● Svalldikenas vattenhållning gynnar markliv och därmed också våra ankor. 
● Eftersom det långsiktiga fokuset här, inte primärt är att maximera mänskligt uttag av 

resurser, så har vi ingen brådska med att regenerera jorden på platsen. Vi låter träd 
tillsammans med fåglar göra jobbet i en mer varierad terräng och med olika 
succesionslager. (Princip: Accelerating Succession and Evolution) 

● Vi planterar också en del vedartade växter mellan raderna och skapar på så sätt 
kopplingar mellan diken i marknivå, och på sikt också kopplingar genom kronskiktet. Vi 
undgår också potentiella överflödsproblem i dikena eftersom mellanliggande träd hjälper 
till att reglera fukt. 

● Vi får direktanvändning av bortklippt och överblivet organiskt material på plats - i diken. 
● Kostnad och miljö - Vi kan göra detta själva utan att hyra in en tung traktor med verktyg 

vid flera tillfällen. 
● Tid - Enligt den stegvisa designen så kan vi göra detta i det tempo som vår övriga 

aktivitet tillåter. 
 
I angränsningen till de västliga trädlinjerna fokuserar vi på träd som som tål samplantering med 
Valnöt (Juglans), växter från Prunusfamiljen och kastanj, och med havtorn och Sibirisk ärt som 
kvävefixerare. Vi siktar på att etablera en succession i höjdlager västerut. Längre mot mitten av 
området är fokus mer mot hassel och äpple och päron. Vi har ett 50-tal kvävefixerande sibiriska 
ärtbuskar vars frö vi hoppas kan bidra som mat till både oss och till våra fåglar på sikt. Ask, 
björk och al planteras in för ved/skottskogsproduktion. Inledningsvis sås marktäckande klöver in 
tillsammans med honungsfacelia och vallört. 
 
Dessa trädlinjer kommer inte ha ätbara grödor mellan sig efterhand, utan istället kommer 
området fungera lite mer som ängsäppelodling tillsammans med vedproduktion, där gräset runt 
om slås som gödning. Och tillsammans med anksläpet och dammen så kan vi använda även 
detta området som en del av en större fågelrotation. Här används träd och fåglar för långsiktigt 
jordförbättring. 
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Skisser på trädlinjer 

 
 

 
Konturstruktur växer fram 
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Detta är som sagt en experimentell plats, där vi lär tillsammans. Det betyder att vi tar hänsyn till 
hur träden och våra fåglar bygger markens jord- och vattenstruktur i och runt dikningar, innan vi 
väljer att ta kompletterande steg. Vi vill också hitta en bra balans mellan vedproduktion och 
nötter/frukt. Platsen ska byggas långsamt och med kontinuerlig utvärdering. Framtida 
utvärderingar får visa om detta är en rimlig strategi i förhållande till vårt behov av annuella 
spannmål (grains/pseudocereals) 
 
 
Totalt kommer runt 75-85 träd för vedproduktion att planteras in på hela den högt liggande och 
den västra liggande delen. Vi kommer använda oss av en stor del ask med en skörderotation på 
mellan 5-10 år på sikt. Med det intervallet kommer vi kunna ta ner ett minimum av 8 träd varje 
år. Förutom detta så kommer vi låta designområdets nordvästra del etablera sin egen 
succession som mer vildväxande. Då kommer vi på sikt kunna nyttja området för ved, och 
samtidigt tilltar den biologiska mångfalden i och med att ekotonens buffertområde runt 
gärdsgården blir större. Förhoppningsvis innebär det att den skogliga biotopen förflyttas in mot 
Stora fältet, och att vi kan dra nytta av en mer komplex mykorrhiza och snabbare 
nedbrytning/ekologisk omsättning. 
 
 

6.6.2.4 Kopplingen till Barriärekologi 
 
Inom agroforestry kallas vår typ av barriärekologi också för Boundary Systems. Och vi väljer 
att plantera hassel och en hel del vedträd närmast tomtgränsen för att få barriären och 
trädlinjerna på fältet att koppla samman. 
 
 

6.6.2.5 Dammarnas integrering 
 
Den stora dammen ligger lägre än VKP i terrängen och vi kan därför använda två ytterligare 
vattenkällor (rotzonen och vattensamlingen) för att se till vatten finns på Stora fältet. Vi kopplar 
på det sättet ihop de platserna topografiskt och knyter båda platserna till rotzon och mänsklig 
aktivitet. 
 
Den mindre högre liggande dammen, kommer också att kunna stödja bevattningen av växterna 
på Stora fältet, och även fungera som påfyllnad av den stora dammen. 
 
Dammarnas ger oss en naturlig feedback angående platsens vattenförsörjning. Med hjälp av 
fåglar kopplas dammarna också ihop med gödning. Dammarna binder också ihop mänsklig 
aktivitet i växthustunneln med de högre liggande delarna. Förutom detta så används dammarna 
som vattenreserver, solspeglar, som en värmehållande massa som gynnar ömtåliga växter, 
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fuktavgivare för fruktträd, habitat för amfibier och vattenberoende fåglar, täckmaterial från 
vattenlevande växter. De hjälper också till att maximera kanteffekter i närheten av frukt och 
nöträd. 
 
 

6.6.2.6 Mänsklig integrering 
 
En av de svagheter som visat sig är att vi får svårt att genomföra detta själva. Vi kan börja, men 
vi behöver stöd. Därför kommer gästboenden att byggas av oss, tillsammans med de volontärer 
som önskar vara på plats. Vi har återvunnit underreden från gamla husvagnar och kärror som vi 
fått gratis, för att låta volontärer själva bygga och designa egna småhus på hjul. Detta påbörjas 
2018.  
 

 
 
Förutom detta så kommer ännu en växthustunnel att resas. Denna kommer att fungera både för 
plantuppdragning och växtförökning, men också som läroplats. 
 
Den mänskliga interaktionen har sin huvudpunkt i centrum av fältet, med kopplingar till stora 
dammens vatten och den växthustunnel som angränsar. Boende på hjul placeras där de passar 
beroende på systemets succession och mänskliga preferenser. På så sätt varierar mänsklig 
aktivitet på platsen, och nödvändiga kopplingar kan skapas utefter behov. Boenden kan fungera 
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som överbryggande kopplingar över olika säsonger och olika elements behov. En kombination 
av Incremental design och Relative Location. 
 
 

6.6.2.7 Trädlinjernas och fåglarnas integrering 
 
Fåglarna å sin sida, har en rad funktioner på platsen. De göder marknivån, håller undan 
skadedjur, ger oss ägg, och ger oss feedback på systemets utveckling genom att hela tiden 
indikera de fuktigaste platserna. Trädlinjernas funktioner gynnar fåglarna och hela systemet 
genom att de lagrar och transporterar markfukt, bygger vindbarriär, samspelar ekologiskt med 
markskikt, kronskikt, barriärekologin och gärdsgården. De stabiliserar områdets fuktbuffrande 
kapacitet och skapar fuktiga och skuggade områden, bygger jord, binder kol, bromsar 
jorderosion, bromsar och reducerar platsens viltflöden, bidrar till vår ved- och 
skottskogsproduktion, skapar mer komplexa habitat och genererar en interaktiv läromiljö, 
 

6.6.2.8 Kopplingar till omgivningen 
 
Placeringen av denna designen föll sig naturligt i brynet mellan öppen mark och skogsmark. Vi 
kan nyttja hela skogsdelens etablerade succession och funktions som vindbarriär, och samtidigt 
integrera Barriärekologin på den södra och västra sidan. Att hela området omringas av 
gärdsgårdarnas kanteffekter, är något som vi på sikt hoppas kunna bidra till en större diversitet i 
vårt system. Kopplingen till skoglig biotop kommer att följas noga. 

6.6.3 Underhåll 
 
På grund av de begränsningar i tid och avståndet från huset så ska området användas 
extensivt. Vi kommer inte att spendera mycket tid här innan träden bär skörd, och därför satsar 
vi på en stor del vedartade växter. Det underhåll som kan skötas i form av ev. 
skadedjursbekämpning och ogräs, låter vi våra fåglar sköta i så stor utsträckning som möjligt. 
Dammarnas kopplas till underhåll genom fåglarnas funktion i området, dammarna är 
förutsättningar för fågelinteraktion och därmed också för underhåll, och så klart även till 
underhållande bevattning. Gästboenden och växthustunneln har självklart också 
underhållsfunktioner i och med mänsklig integrering. Gästboenden kopplas till ett löpande 
underhåll, medan växthustunneln har sina främsta underhållsfunktioner kopplat till växtmaterial. 
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6.6.4 Utvärdering 
 
I förhållande till mönster så följer designen alltså två olika mönster i marknivå, och båda 
relaterar till vatten. Vågor mot centrum av fältet och flöden längs den västliga trädlinjen. Flödet 
visar på den genomströmning som sker i den västliga trädlinjens riktning, och vi anpassar vår 
odlingsmetod här genom att ta odla grödor med stor omsättning. Ett flöde i miljön skapar ett 
flöde av biomassa (skörd). Vågorna (diken med organiskt material) arrangeras i centrum av 
fältet för att skapa uppbromsande effekter och samtidigt möjligheten att leda vattnet för maximal 
effekt. 
 
Vi gör tidiga ingrepp i landskapet för att bättre kunna nyttja de resurser som finns över tid, och vi 
använder träden, fåglarna och mänsklig aktivitet för att binda ihop hela området till en helhet.  
 
Designen öppnar upp hela den platsen som tidigare varit i stort sett obrukad, och integrerar en 
stor del av marken med mänsklig aktivitet och landregenererande processer. Vi bygger jord, 
integrerar vatten och ökar biologisk mångfald. Vi knyter nya sociala kontakter till oss och platsen 
genom att utveckla en läromiljö och samtidigt knyta ihop det med gästboenden och växthus. 
 
Den extensiva modellen med jordens regenerering genom trädplantering och våra fåglar, är en 
förutsättning för att vi ska kunna nyttja denna delen av marken, med de resurser vi har. Vårt 
behov av ved passar mycket bra med detta, då denna resurs växer långsamt. 
 
Vägledande principer 
 
Med utgångspunkt i att bygga platsens resurser så har vi tagit stöd i principen Accelerating 
Succession and Evolution. Och för att få platsen att både fungera som ett system, och 
samtidigt kunna vävas samman med sin omgivning så har vi förankrat tänkandet runt Integrate 
rather than segregate - vi planterar träd som kan interagera bra med pionjärer på plats, samt 
genom att förstärka redan befintlig barriärekologi. På så sätt stärker varje nytt element och 
system de redan befintliga systemen och elementen. Vi har också valt en Incremental Design 
med extensivt fokus på Oberve and Interact. Vi följer mönster i landskapet genom att designa 
From Pattern to Detail. 
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I förhållande till våra målsättningar så har vi påbörjat alla processer. 
 

● Nätverk och lärande - Vi skapar en mer integrerad plats för lärande och volontärer som 
stannar en längre tid. Vi har massor att lära tillsammans med andra. 

● Självhushållning - Livsmedelsförsörjningen ska kompletteras med sädesslag, samt 
grödor för fett och protein. 

● Energiflöden - vi måste täcka våra vedbehov på sikt, och ha ett med platsen integrerat 
regenererande träd-/skogsbruk 

● Ekonomiska strukturer - som en plats för lärande kan det också bli möjligheter till fler 
kurser och utbildningsmoment på platsen. En liten inkomst kan genereras. 

 
Med det långa tidsperspektivet så kommer punkten Energiflöden att dröja många år innan 
resultat visas. Nätverket och läromiljön är redan igång och vi har redan god hjälp. Detta 
kommer utökas i och med att gästboenden byggs under 2018. I september kombinerade vi 
målsättningarna för Nätverk och lärande med målen för Ekonomiska strukturer. Vi hade för 
första gången en rundvisning på platsen, knutet till just detta området. När det gäller våra mål 
om Självhushållning så är det också en väntan på nötter och frukt som krävs. Men vi har redan 
lyckats odla upp en utsädesreserv av härdig quinoa och majs för att starta en lite mer storskalig 
produktion längs den västliga trädlinjen. 
 
 

6.6.5 Framtida arbete 
 
Hela designmodellens stegvisa införande (Incremental) bygger på en kontinuerlig 
utvärdering/finjustering (Evaluation/Tweak). Vi jobbar vidare enligt den modellen. Med hjälp av 
en mobil biokolproduktion så kommer vi att kunna knyta ihop mer av våra sociala aktiviteter i 
detta området framöver, och samtidigt kommer vi kunna sluta kolets kretslopp på platsen. Mer 
om mobil biokolproduktion följer nedan.  
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6.7 Design för att sluta kretslopp med biokolproduktion 
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6.7.1 Målet med biokolsdesignen 
 
är att med en enkel konstruktion kunna vara självgående på kolproduktion. Vi vill med 
designen... 
 

● Kunna rena vårt avloppsvatten i rotzonen med egenproducerat kol 
● Ha möjlighet att filtrera vårt eget dricksvatten 
● Skapa jordförbättring på platsen och bidra till att sluta kretslopp 
● Ha lättillgängligt kolmaterial för kompost, och där kunna ladda kolet med 

mikroorganismer 
● Få ytterligare användning för trä från skottskogsproduktion, samt svårkluven ved/träd 
● Skapa en möjlighet för lärande runt biokol 
● Få en enhet som är tidsbesparande och som kan skötas av en person. 

 
Detta är mer konkretiserade mål som passar in i våra mer övergripande mål. 
 
 

6.7.2 Observation och analys 
 
Vi fäller den största delen av vår egen ved för hand, och en del av veden är svårkluven och/eller 
av lägre bränn- och värmevärden. Under våra första år på platsen så har vi endast begränsad 
användning för svårkluvna delar, samt smala grenar och sly med läger diameter. Vi bygger 
sakta upp ett lager med dessa träddelar, utan att vi har något bra fungerande 
användningsområde för det. 
 
Efter att vi flyttat in så börjar vi nästan omedelbart att odla i mindre skala, och det visar sig att en 
stor del av marken är ganska mager för odling. Matjordsdjupet är begränsat och 
växtnäringsinnehållet lågt. Vi börjar kompostera en hel del grönmaterial och kompletterar med 
kolhaltigt vedflis, mindre grenar och en del slaget hö. Vår trä- och vedproduktion är dock 
kontinuerlig och den skapar ett överskott av vedartat material med högt kolinnehåll, och 
eftersom vi vill försöka undvika fossildrivna maskiner för att flisa materialet så har vi endast ett 
begränsat användningsområde. 
 
När planerna på en ombyggnad av avloppet och bevattningen tar form, så framträder ytterligare 
en möjlig användning för vårt vedartade material - som biokol. 
 
Vårt dricksvatten filtreras idag genom ett kolfilter, och vi fyller själva på och byter ut kolmaterialet 
i systemet. Vi har köpt kol för detta i granulatstorlek. Eget kol borde gå att använda. 
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6.7.2.1 Egna resurser (Resources) 
 
Min egen kunskap om småskalig kolproduktion har funnits med mig under fler år. Under 2003 
var jag för första gången med och producerade kol för vattenrening tillsammans med bl.a. 
American Peace Corps under ett hållbarhetsprojekt i Chembe, Malawi. Jag har både 
dessförinnan och därefter arbetat med energilösningar och förbränning under flera år så jag har 
länge funderat och på mindre portabla och billiga modeller för hållbar kolproduktion. 
 
Materialmässigt så har vi näst intill gratis tillgång på metall för att konstruera en 
förbränningsanläggning som klarar att producera biokol vid höga temperaturer. Materialet 
bortskänkes kontinuerligt av bönder i vårt närområde. 
 

6.7.2.2 Kriterier och begränsningar (Limits/Boundaries) 
 
Under observation och analys framträder flera kvaliteter som vi vill att biokolsproduktionen ska 
uppfylla. Vår vedproduktion finns på hela designområdet, och de platser där kol kan användas 
är ungefär lika stort. Vår analys över rörelsemönster och vår Zonanalys berättar för oss att vi 
ofta befinner oss på samma del av designområdet under längre tid. Det innebär att ett önskvärt 
kriterium för biokolsproduktionen är att den är enkel att förflytta och använda på olika 
ställen. På så sätt kan vi starta förbränningen, och arbeta med annat på samma plats, och 
samtidigt ha förbränningen under uppsikt (stacking functions). Vi kan också använda kolet 
direkt där vi skapar det, genom exempelvis kompostering. En annan önskvärd kvalitet är att 
biokol ska produceras under en bra förbränning av rökgaser, dvs. förbränning vid höga 
temperaturer, något som reducerar utsläppen av klimatskadliga substanser och genererar mest 
mängd kol. Vi vill också att brännaren ska skapas med återvunnet material, och att vi kan 
skapa och underhålla detta själva. Två avslutande önskade kvaliteter, är att 
förbränningsprocessen ska gå ganska fort, och att processen ska vara så självgående 
som möjligt.  
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6.7.2.3 PMI 
 
Med en sammanfattande PMI (Plus, Minus, Intressant) och utvärdering kan jag enklare 
överblicka behoven som biokolsdesignen ska täcka. 
 
 

PLUS MINUS INTRESSANT UTVÄRDERING 

Goda kunskaper om 
förbränning 

Jag kommer troligen 
ofta behöva producera 
biokol själv 

Kan göras under 
workshops för att få 
hjälp i arbetet  

Enmans-enhet är att 
föredra 

Tidigare erfarenhet av 
biokolsproduktion   

Använd erfarenhet och 
kunskap 

God tillgång på 
trämaterial överallt 

Tidsbrist vid 
storproduktion 

En liten flyttbar enhet 
reducerar tidsåtgång 

Skapa flyttbar enhet för 
att flytta produktionen till 
befintligt material 

 

Att fälla träd och ev. 
torka material är 
arbetsintensivt och 
tidskrävande 

Ask har mycket lågt 
fuktinnehåll 

Skapa högtempererad 
självgående process för 
att spara tid. 

God tillgång på 
byggmaterial och 
svetskunskaper  

Konstruktion av nya 
förbrännare kan göras 
vid workshops  

Kopplingar till utökad 
skottskogsproduktion  Ask torkar ur fort 

Mer Ask i 
skottskogsproduktion 

Biokolsproduktion kan 
gynna kontakterna i 
lokalt nätverk  

Kan potentiellt 
generera en mindre 
ekonomisk inkomst  

Självhushållning 
gynnas pga 
jordförbättring 

Långsiktig planering kan 
bli tidskrävande  

Med flera mindre 
enheter kan 
arbetsintensiteten 
regleras vid behov 

Kompostmaterial finns 
för laddning av kol  

Tankar för 
gödselvatten kan 
också användas för 
laddning  
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6.7.3 Design och implementering 
 
Ingången i designen är det som Bill Mollison kallar “Design as a selection of Options Based 
on Decisions”. Vi bygger designen på beslut som härletts ur tidigare observationer. (Designen 
av biokolproduktion är en integrerad del av designen av Rotzonen, av våra jordförbättrande 
odlingar samt i den kommande skottskogsproduktionen i vårt lilla Agroforestrysystem.) 
 
Jag har kikat på otaliga modeller i verkligheten och jag har tagit inspiration från olika modeller 
på internet, men jag aldrig hittat någon modell som kan användas enkelt själv och samtidigt varit 
tidsbesparande. För att enkelt kunna förflytta biokolsproduktionen som ensam person över näst 
intill hela designområdet så behövs något som går att bära eller att köra med en kärra eller 
liknande. Det innebär också att jag vill slippa vara beroende av vatten, eftersom detta inte finns 
tillgängligt överallt. Och för att slippa att kontinuerligt “mata” en öppen eld (typ Kontiki eller 
eldgrop) så väljer jag förbränningsmetoden TLUD (Top-Lit Up Draft) i metallkärl. Med detta så 
skapar vi kol genom höga temperaturer och så kallad pyrolys. Det innebär att att trämaterialet 
värms upp så att rökgaser avges (CO, NO, CH4 m.fl.), och det är rökgaserna som förbränns. 
Men själva trämaterialet förblir oförbränt, och förkolas istället. Förbränningen är ren och endast 
en mindre mängd CO2 och vattenånga avges vid optimal förbränning. 
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6.7.3.1 Konstruktion och material 
 
Jag har tillgång till gamla oljekärl som jag kan bränna ur och på så sätt rengöra, och förutom 
detta så använder jag endast gamla ventilationsrör och järnrör av värmetålig kvalitet. Allt detta 
är inga problem att bära eller att köra i en återanvänd och ombyggd skottkärra/cykelkärra. 
 

 
 
En rejäl plåtsax, en bågfil och en borr är det enda som egentligen krävs, så detta kan göras helt 
utan maskinkraft om så behövs. Jag har dock valt att använda lite maskin-input (en vinkelslip, 
en borrmaskin och en svets) för att bespara tid. 
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Skorstenshöjd beror på antal hål i botten (flödet) och vilket material som ska förbrännas. En hög 
skorsten med stor diameter sätter fart på luftflödet fortare. Antal hål i botten och diametern på 
skorstenen bör stämma överens för att tidsoptimera förbränningen. Jag använder följande: 
 

● Skorsten 100 cm högt och Ø20cm av gammalt tjockt ventilationsrör (spiro, ej aluminium). 
Dessa hittas på metallåtervinningar. Undvik nya ventilationsrör pga dålig värmetålighet. 

● Borrade hål i botten, ca 250st, 7-8 mm 
● Jag har använt 2 tunnor i konstruktionen för att konstruera en brännkammare.  

 

 
 

 
Av 2:a tunnan skapas en förbränningskammare. Hålen i sidan är placerade för stabilitet och för att ett andra 

luftflöde ska skapa en bra slutlig förbränning. Det ger också bra översikt på förbränningsprocessen. 
 
 
 
På den första tunnan skär jag bort locket och sparar en kant på några centimeter runt om. Den 
konstruerade brännkammaren med skorsten placeras uppe på den sparade kanten på tunnan. 
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Eftersom jag använder 2 tunnor så får jag därmed ett extra lock över, och kan täta hela tunnan 
när förbränningen är över. På så sätt kan jag slippa att använda vatten när jag befinner mig i 
skogsdelen eller ute på stora fältet. Locket sparar också tid, eftersom det minskar behovet för 
översyn. Med en större volym kan jag också göra ⅓ mer biokol varje gång. Jag kan välja att 
använda lera för att täta skorstenen, och därmed optimera förbränningen. 
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6.7.3.2 Förbränning och funktion 
 
I nedanstående video så går jag igenom en hel förbränning. 

 
 
 

 
 
 
 

 
Placering och kopplingar till angränsande element: På grund av sin mobilitet så kan 
biokolproduktionen förflyttas dit den behövs bäst. Kopplingarna blir därför många. 
Biokolsproduktionen blir ett element som knyter ihop avverkning och gallring över hela området 
med främst odlingar, men också med vattenreningen av avlopp (rotzonen) och av dricksvatten. 
Vi kopplar ihop trädens förmåga med att lagra kol och vedvärme, med möjligheten att direkt 
återbinda restmaterialets kol till marken, som markförbättring. Vi kopplar också ihop oss med 
kompostering och ankornas bajs för att hjälpa till med efterföljande laddning av kolet. 
Skottskogsproduktionen finner också sin naturliga koppling hit, speciellt eftersom vi har god 
tillgång på ask (ett träslag som har den fantastiska kvaliteten med riktigt lågt fuktinnehåll, detta 
gynnar produktion av kol på plats). 
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Anknutna mönster:  
 

● Nät (Web) - vi kan använda flera tunnor på flera platser samtidigt på grund av att en 
mobil TLUD-förbrännare valts istället för en Kontiki-kiln eller eldgrop. Element och 
funktioner kopplas då till varandra som ett flyttbart nät. 

● Scattered pollination - Likt en pollinerare så kan vi flytta oss dit skörden finns, och sen 
efter skörd flytta den vidare till nästa skördeplats. Förflyttning av tungt material 
minimeras således. 

 
 

6.7.4 Underhåll (Maintenance)  
 
Vi behöver endast se till att våra förbränningstunnor och förbränningsmaterialet står på en torr 
plats när det inte används. Det gamla hästskjulet fungerar utmärkt för detta idag, då denna 
platsen är tillgänglig nära både Stora- och Lilla fältet, samt Skogsdelen. För att ha tillgång till 
biokol kontinuerligt måste vi även se till att få tag i begagnade tunnor, samt skorstensmaterial 
då och då. 
 
 

6.7.5 Utvärdering (Evaluation) och finjusteringar (Tweak) 
 
Inspirationen till den modellen som vuxit fram har hämtats under flera år, från många olika 
källor. Jag har kombinerat, använt och förfinat de olika metoderna som jag funnit, med fokus på 
att vid behov ensam kunna sköta en anläggning. Detta har visat sig fungera bra till slut. 
 
Vi använder så klart våra mål, vägledande principer, anknutna mönster, funktioner och 
kopplingar som verktyg för att stödja utvärderingen av designen. 
 
Designens funktioner: Biokolbrännaren skapar möjligheter för jordförbättring, avloppsrening, 
dricksvattenrening, kolbindning till marken och förbättrad kompostering. Den hjälper också till att 
sprida kunskap inom området, och den har redan dragit intresserade till gården vid workshops.  
 
Utvärderingen i tidigare PMI gjorde en mycket viktigt koppling till att ha asken som ett 
fundament i Agroforestry-delen, med tanke på dess snabba växtsätt och brännvärden. Detta 
visar att hela vårt övergripande designarbete funkar som ett nät av kopplingar och som något 
linjärt. När jag använder Scale of Permanence som ett verktyg för att se var jag befinner mig i 
designprocessen, så kan ett linjärt tankesätt försöka tränga sig in eftersom vi går från stora till 
små processer. Med biokolsdesignen så knyter vi istället ihop hela platsen i ramverket “Scale of 
Permanence”. Biokol får oss att samtidigt jobba med det som är svårast att påverka som person 
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1. Klimatet och samtidigt det som är lättast att påverka 9. Jordar. Vi binder kol (CO2) 
från atmosfären och vi jordförbättrar samtidigt. Gallrat och hamlat material, samt vedbitar och 
spillved som vi inte kan använda till värme, binds till jorden under flera tusen år som 
jordförbättrande kol. Hela den övergripande designen blir ett kretslopp i och med 
biokolsproduktionen kan flyttas runt.  
 

Vägledande principer:  
 

● “The problem is the solution” Vad gör vi med all spillved som vi inte kan elda för 
värme och energi? Jo, vi eldar för att  

○ lagra kol i jorden 
○ jordförbättra 
○ gynna vår matproduktion 

● “Use and value renewable resources and services” har varit avgörande för hela 
konstruktionen. 

● “Apply self-regulation and accept feedback” - flera olika utseenden, storlekar, 
vedtyper och skorstensmodeller har provats. 

 
Vid mindre hål på sidorna av brännkammare hade jag antagligen en lägre sekundär lufttillförsel 
upptill, något som gjorde att större vedkubbar fick ett askskikt. Detta indikerar att materialet i sig 
blivit bränt. Förbränningstiden var också lång. Den slutgiltiga modellen med större öppna hål på 
sidorna och en kortare skorsten har visat sig fungera bättre vid flera olika träkvaliteter. 
Bränntiden varierar såklart vid olika materialstorlekar, men jag har funnit att slutkvaliteten på 
kolet har varit bra när jag bränt både mindre sly, och större vedkubbar.  
 
 
I relation till våra mål: 
 
Vi har redan använt en del eget kol vid anläggningen av rotzonsanläggningen, och jordförbättrar 
med hjälp av laddad biokol har vi gjort några säsonger. Vi laddar vanligtvis kolet i en 
kökskompost och ska försöka oss på att ladda den med syresatt kompostvatten senare. En 
workshop med vår biokolsförbrännare höll vi i oktober 2016. 
 
Vi fyller de delmålen som biokolsdesignen var menade att uppfylla. När det gäller våra 
övergripande mål så är biokol en självklar del i våra mål med Energiflöden, den bidrar självklart 
också positivt till vår Självhushållning genom kontinuerlig jordförbättring och kompostering. 
När det gäller Ekonomiska strukturer så har biokolsenheten hjälpt oss av växla egen tid och 
eget trämaterial till en kolresurs vid anläggning av rotzon och som vattenfilter. Våra mål för 
Nätverk och lärande berör vi genom att visa hur vi har gjort, och hur vi tillsammans kan jobba 
vidare. En workshop med vår biokolsförbrännare höll vi i oktober 2016. Videon ovan ligger ute 
på nätet, tillsammans med tidigare producerade videos och blogginlägg.. 
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Permakulturens etik berörs så klart också. Med kopplingarna till dricksvattenrening så bidrar 
biokolproduktionen till People Care. Detsamma gäller mobiliteten, som gör att transporter av 
trämaterial och arbetsbördan kan minimeras. Earth Care berör vi så klart genom att binda kol till 
marken och genom jordförbättring, och genom att i förlängningen rena vatten i rotzonen. Fair 
Share jobbar vi med genom att dela med oss av kunskapen, online, här, och på plats.  
 
 
Ett förbättringsområde skulle kunna vara ett tak till förbränningstunnan. Det skulle underlätta 
arbetet genom att minimera förflyttningar över området. Vi skulle då kunna ha flera tunnor 
kontinuerligt utplacerade i närheten av där de brukar användas. När vår skottskogsproduktion 
tilltar kanske det kan vara en tidsbesparande lösning. 
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6.8 Vårt sociala system: Hur vår sociala väg knyts ihop 
med lärande 

 
 
Vi kan ha vilka smarta ekologiska och ekonomiska designfunktioner som helst, men inga av 
våra land- och markbaserade arbeten, lösningar eller designer, fungerar om inte den sociala 
delen fungerar.  
 

“Well-meaning projects can come to a stand still if people aren’t attended to.”    17

 
 

6.8.1 Personlig utgångspunkt och självkännedom (Observation 
& Analys) 

 
Jag använder själv meditativa övningar och Enneagram of Personality som verktyg för 
självinsikt och personkännedom (Zon 00), och jag har på senare tid insett hur dessa verktyg 
hänger ihop med ramverket 8-Shields (Tack My! Denna kopplingen kommer jag utforska 
vidare!). Jag tar inte dessa ramverk som absoluta sanningar, utan använder mig av den 
vägledning jag kan erhålla. Detta, tillsammans med min humanekologiska skolning, gör att jag 
kan jag knyta ihop mitt sociala beteendemönster med permakulturens sociala etiska sidor, 
People Care och Fair Shares.  
 
Jag tar mig alltså an permakultur med både en holistisk utgångspunkt i det tvärvetenskapliga 
(humanekologi), och genom det spirituella/essentiella (meditation/Enneagram). Jag förankrar 
mig i detta, bl.a. genom det som Holmgren skriver:  
 

“Permaculture attracts many people raised in a culture of scientific rationalism because its wholism 
does not depend on a spiritual dimension. For others, Permaculture reinforces their spiritual beliefs, 
even if these are simply a basic animism that recognises the earth as alive and, in some 
unknowable way, conscious. For most people on the planet, the spiritual and rational still coexist in 
some fashion. Can we really imagine a sustainable world without spiritual life in some form?”  18

 
Och jag menar att det vetenskapliga och det spirituella kan vävas samman genom att uppfatta 
vårt ekologiska fundament på många sätt samtidigt - som ett väsen, en cybernetisk 
självreglerande organism med ett egenvärde, ett system och som resurser. 
 
 

17  Looby Macnamara, “People Permaculture”, 2012 
18  David Holmgren, “Permaculture Principles & Pathways Beyond Sustainability”, 2011 
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Eftersom jag har en rot inom humanekologi så har jag för vana att ta ett grepp om helhetsbilden 
genom den s.k. Humanekologiska triangeln  19

 
 

 
 
Jag menar att bilden ovan representerar en viktig problemvisualisering, och att permakultur är 
ett viktigt verktyg för att nå lösningar. Och jag använder denna bild som min grundläggande 
startpunkt, som social varelse, i min relationen med omgivningen. Vi behöver ta hänsyn till hela 
triangeln ovan för att börja leta efter lösningar på vår frånkoppling från den naturliga världen och 
individualiseringen gentemot samhället. Alltså holistiska lösningar som tar hänsyn till samspelet 
mellan människan, naturen och samhället. Permakulturen tar samma utgångspunkt men kallar 
det för Permakulturens etik -  Earth Care (Nature), People Care (Person) och Fair Shares 
(Society). 
 
I våra mer tekniskt inriktade designer och lösningar som vi dagligen lever med på gården, finns 
en tyngd på samspelet (kopplingen) mellan oss som vistas här (person), och naturen. Men för 
att vår situation på platsen ska vara resilient i förhållande till den yttre världen, så är det viktigt 
att vi också arbetar med vår omgivning, vårt närsamhälle - vårt sociala sammanhang. Vi kopplar 
då ihop Person och Nature med Society, och tar hänsyn till permakulturens etik. 
 
 

19  Alf Hornborg, “The Power of the Machine”, 2001 
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6.8.2 Vårt sociala riktning 
 
Enligt vår målsättning så ska jag/vi jobba mot detta i vår sociala situation: 
 

● Nätverk och lärande: Vi har ett resilient socialt nätverk som stödjer oss i alla 
nödvändiga situationer; mat, resurser, bytesekonomi, kunskap och socialt umgänge. Vi 
använder vår plats för att demonstrera och dela erfarenheter, färdigheter och vår 
kunskap med andra. Att hela tiden utveckla våra egna, andras, och platsens, 
pedagogiska och innehållsmässiga verktygslåda är avgörande. Från observation och 
tekniskt utförande och vidare till utvärdering och kunskapsöverföring.  

 

6.8.3 De sociala förutsättningarna på platsen och breddande av 
närverk/nätverket 

 
Vi har redan permakulturpraktiserande vänner som bor i Vångaområdet när vi flyttar in 2012, 
och redan på våren 2013 så lyckas de etablera ett första möte med andra likasinnade i området. 
 
Efter ett mycket givande möte så kör vi genast igång med det nya nätverket, med omedelbara 
arbetsutbyten på alla gårdar (5 gårdar när vi kör igång). Vi byter kunskap, saker, grödor, frön 
och har skördefest och utvärderingsmöte redan första året. Nätverket utvecklas under de 
kommande åren till ytterligare 3 gårdar. Vi utvecklar fröodlingar, gruppsamtal, olika 
bytesnätverk, samägo av större saker och gemensamma inköp. Gruppen kommunicerar 
ursprungligen på Facebook, men sen kommer önskemål om en annan struktur. Det leder till att 
jag i förlängningen sätter upp ett webbforum där samtalen fortgår idag.  
 
2016 har hela nätverket utvecklats mycket. Vi passar nu varandras barn, samåker tillsammans, 
sköter om varandras gårdar (passar djur, vattnar, skördar... ) när vi reser bort. Vi börjar också 
arbeta tillsammans oftare i mindre grupper, beroende på intresse och möjligheter. Vi ser dessa 
olika samarbeten som vårt närverk.  
 
Samtidigt behöver vi utveckla våra samarbeten till ett större nätverk. Vi saknade delvis en yttre 
koppling, och det gjorde att vi satte fingret på följande begränsande faktorer lokalt (Limits/Limit 
Anchorpoints):  
 

● Nyfikenheten och viljan att kontinuerlig lära nytt och växa genom andra är begränsad. 
● Andra sociala och kulturella perspektiv behövs. 
● Mer faktisk hjälp (de lokala arbetsutbytena blev färre) (Appropriate scale) 
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Det är också genom att sätta fingret på mina egna personliga tillkortakommanden 
(Limits/Boundaries) som jag märker att jag är en del av ett socialt sammanhang, och att jag 
kan be om den hjälp jag behöver. Och det är genom att utmana oss själva som vi lär. Jag vill 
tänja på bekvämlighetens gränser för att lära mig mer och knyta fler kontakter (Stretching the 
Comfort Zone), och samtidigt ville hela vårt hushåll knyta våra liv och levnadssätt mer till andra 
(Sharing Edge). Jag väljer under årsskiftet 2015/2016 att mer aktivt börja sträcka mig utåt 
socialt, trots att jag är en person som gillar att dra mig tillbaka och rå om mig själv och mina 
närmaste. Vi har klargjort begränsningar, och jobbar med vår inställning - vi fortsätter förflytta 
oss från en knapphetens- till en överflödets tankegång (Abundance Mindset). Den 
begränsande oförmågan att be om hjälp för att bredda mitt perspektiv är ett personligt 
tillkortakommande som jag väljer att arbeta aktivt med. Att be om hjälp kan bli en möjlighet att 
knyta ihop närverk med ett yttre nätverk. (The Problem is the Soultion) 
 
 

6.8.4 Sociala mönster 
 
När vi flyttar fokus från personliga beteendemönster till hur vår sociala plats fungerar, så ser 
bilden lite annorlunda ut. Vi ser oss själva primärt följa de sociala mönster som Looby 
Macnamara kallar Kooperativa mönster , se bilden nedan. Vi har haft flera samtal om detta 20

med andra i vårt närverk, och här finns minst sagt andra perspektiv. Med ett organiskt 
perspektiv kan vi välja att se dessa som sociala gillen (Social Guilds) - alltså olika sociala 
beteendemönster. Och med t.ex. ett sociokratiskt organisationssätt menar jag att vi kan 
överbrygga och dra nytta av dessa olika perspektiven. 
 

20  L. Macnamara; People & Permaculture; 2012:77 
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För att bredda vår kontaktyta så tar vi stöd i mönstret Nät. Och med mönstren 
Cellstruktur/Tessellation påminner vi oss själva om att hålla intern stabilitet i vår lokala 
struktur, och samtidigt verka för att koppla ihop oss med närliggande “celler” eller nav. Små 
celler bygger ihop en resilient social rörelse genom kopplingar. 
 

 
 
Tessellation/Cellstruktur: Föränderliga sociala strukturer och kontaktytor, kräver en öppen dynamisk attityd 

(Abundance thinking / överflödets tankegång) 
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6.8.5 Sociala Principer 
 
Vår sociala situation och resiliens stärks vid varierad input från flera olika källor; Use and value 
edges/diversity/the marginal sätter sökljuset på våra sociala kantzoner. 
 

6.8.6 Den sociala vägen och lärande 
 
En sådan social kantzon är Sociokrati. Genom sociokrati designar och skapar vi sociala 
cirkelstrukturer som bygger på samtyckesbestämmande (consent) och dubbellänkad feedback 
(People Care & Fair Shares). Kontaktytorna mellan Permakultur och Sociokrati är många. Jag 
har genomfört en ledar- och facilitatorutbildning inom Sociokrati, och jag försöker använda 
kopplingarna mellan Sociokrati och Permakultur för att bygga social resiliens på vår plats och i 
vårt nätverk. Under de senaste åren har jag knutit många kontakter globalt och deltagit i flera 
samproducerade PermakulturEvents och möten genom bl.a. Sociocracy for All. 
 
Under våren 2016 startar Holma Folkhögskola sin verksamhet med 
Permakultur/Omställningsprofil och ett sociokratiskt organisationssätt. Jag får direkt 
arbetsuppgifter med skolans webb. Som representant för Holma Skogsträdgårdens Vänner blir 
jag senare en del av skolans sociokratiska styrelsearbete, och är bl.a. med i en arbetsgrupp för 
att se över skolans sociala struktur för beslut och ansvar. 
  
Breddandet av nätverket har också betytt att fler personer utifrån kommer till oss. Antalet 
volontärer som kommer till gården har ökat i och med att kontaktytorna har växt. Vi har med 
hjälp av en samarbetsgård nu även en etablerad kontakt med Hermods 
trädgårdmästarsutbildning i Karlskrona, som haft en volontär hos oss under 2017. Och eftersom 
det är viktigt att hålla den interna stabiliteten i vårt närverk så har vi utvecklat ett ganska 
informellt utbyte av kontakter med våra samarbetsgårdar i området. Praktikanter från ex. 
Skogsträdgårdskursen på Holma får möjligheten att se, arbeta och lära på ännu en 
skogsträdgård i området när de kommer hit. På senare tid har vårt engagemang i det större 
nätverket skapat behövliga volontärplatser inom utbildningen Resilient Entreprenörskap, till vårt 
närverk. På så vis kopplar vi ihop inre stabilitet och struktur med nätverksbyggande utåt. 
 
Under främst 2016 och 2017 så börjar vårt sociala sammanhang till stora delar att växa ihop 
med lärande, och jag håller flera fristående workshops och aktiviteter genom Holma 
Folkhögskolas Öppna Folkbildning och Kulturprogram. Detta genererar många nya kontaktytor 
och fortsätter att skapa nya aktiviteter (synergieffekter av möten). 
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2015 
september Föredrag om ätliga perenner, Studieförbundet Vuxenskolan, Hässleholm 

2016 
juni Ombygge av avlopp, anläggning av rotzon, Vånga 

juli 
Nybygge av ytterligare ett avlopp, nytt avloppssystem med rotzon anläggs, 
Vånga 

 Vi sår in grödor i befintlig rotzon 

hela sommaren Praktikplats för Holma Folkhögskolas Skogsträdgårdsutbildning 

september Workshop, Redskapsrenovering/Svets för den ohändige, Vånga 

 Föredrag om ätliga perenner, Göinge trädgårdssällskap 

oktober Alla kan sota - hur du slipper sotaren och gör det själv, Vånga 

 Biokolproduktion för den egna gården, Vånga 

 Vi skördar perenna rötter och tar sticklingar på perenn kål, Vånga, 

2017 

mars 
Håller i Förodlingskurs med permakulturperspektiv för Permakultur i Skåne, 
Holma skogsträdgård 

våren Praktikplats för Hermods Trädgårdsmästarutbildning 

april 
Undervisat i Esbjörn Wandts PDC - genomgång av digitala verktyg och digitalt 
designarbete, Dalby 

juni 
Undervisat i Esbjörn Wandts PDC - uppbyggnad och regenerering av jord, 
Holma skogsträdgård 

 
Medsamordnare för webinarium - Sociocracy and Permaculture, Sociocracy for 
All 

juli 
Anordnat rundvisning på tre permakulturgårdar i Vånga tillsammans med 
Permakultur Skåne 

 Genomgång av rotzonsanläggningens uppbyggnad och funktion, Vånga 

vår, sommar, höst Praktikplats för Holma Folkhögskolas Skogsträdgårdsutbildning 

augusti Rundvisning av topplistkupor för bin, Vånga 

september Studiebesök för kursen Resilient Entreprenörskap, Vånga 

oktober Inspirationsworkshop om förutsättningar för samarbeten, Holma Folkhögskola 

 
Aktivitetsdag - Konturlinjer i landskapet, Vånga 
 

 
Utbildningsdag Skogsträdgårdkursen - Skogsträdgården i landskapet med 
fokus på vatten, Holma 

 Introduktion till Keyline Design på PDC 
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Och under våren 2017 genomför jag en Permaculture Training of Teachers i England för att 
stärka mina färdigheter och kontaktnät.  
 
Under flera tidigare längre resor så har jag även tidigare arbetat som volontär på följande 
platser: 
 
 

1999 & 2001 Volontär på ekologiska byjordbruk, Muang Ngoi, Laos 

2003 
Volontär inom småskaligt odlingsarbete och undervisning för småskoleelever, 
Cwebeni, Umtata, Sydafrika 

2003 Volontär, vattenrening och småskalig kolframställning, Chembe, Malawi 

 
 
Detta har sen utvecklat sig ytterligare i nordisk miljö med deltagande i andra relevanta aktiviteter 
 
 

2006-2009 Medverkar i inköpskoopertivet Ekolivs i Malmö 

2006 Komposteringskurs och fördjupad kompostering, ABF, Malmö 

2007 Kolonilottsodling i Rosengård, Malmö 

 Universitetesexamen i Humanekologi 

2009-2011 Småskalig odling för husbehov i subarktiskt klimat, Nordnorge 

2012 Odling med Stadsodlingsnätverket, Enskiftesparken, Malmö 

 Bygge av halmbalshus, Ecotopia 

2013 & 2014 Workshop i ympning av fruktträd, Holma 

2013 Parasollbeskärning av fruktträd, Holma 

2014-2017 Aktivitetsdagar i Holma Skogsträdgård 

2016 Bokashiteori och workshop, Permakultur i Skåne 

 Årsmöte, Permakultur i Sverige, 2016 

2016 Kursledarkurs för fröodlare, SESAM kulturfrönätverk, Stockholm 

 Sociocraty/Non-violent communication, Educational webinar, SociocracyForAll 

 Verksamhetsplanering Permakultur i Skåne, Stehag 

2016-2017 Sociokratisk ledar- och facilitatorutbildning, SociocracyForAll 

2017 Sociokratikurs, Studiefrämjandet 

 PDC med Esbjörn Wandt 2017, april-oktober 

 
Deltar i, och utvecklar en diplomeringsgrupp inom Permakultur, genom Holma 
Folkhögskola 

 Nordiskt permakulturmöte, Friland Danmark 

160 



 

2017 Sociocracy and Permaculture, Webinar, Sociocracy for All 

 Sociocracy + Permaculture: Stories from the Field, Webinar, Sociocracy For All 

 Styrelsearbete för Holma Folkhögskola 

 Arbete för Permakultur i Sveriges LAND-arbetsgrupp 

 
 
Under 2017-2018 erbjuds jag också hålla regelbunden permakulturundervisning genom Holma 
Folkhögskola. 
 

6.8.7 Utvärdering 
  
När det gäller personlig insikt genom exempelvis Enneagrammet så har jag positiva 
erfarenheter av att använda detta som ett verktyg för People Guilds - vilka olika personliga 
egenskaper fungerar bra vid samarbeten, och hur kan vi nyttja synergieffekter vid dessa 
samarbeten.  
 
Med stöd i de mönster som Looby Macnamara pekar på så tar vi ett abstrakt socialt steg uppåt, 
till Social Guilds, och kan arbeta med sociokrati för att få olika sociala system och gillen att 
samverka. Här är sociokrati ett viktigt verktyg. 
 
Att arbeta på flera sociala nivåer samtidigt är avgörande för hur vi knyter ihop vårt närverk med 
vårt nätverk. Vårt större sociala nätverk och lokala närverk har idag börjat sammanfogas, och 
vår plats är ett av naven (cellerna) i detta. I gränslandet mellan Sociala sammanhang, Resilient 
ekonomi, Odling och självhushållning, samt våra fysiska Energiflöden, så dyker det upp 
synergieffekter som stärker varje enskild enhet. Vi bjuder in och får fler besökare som öppnar 
våra ögon för nya perspektiv, och vi får hjälp på gården samtidigt som vi hjälper till hos andra. 
Som Looby Macnamara skriver; Vår möjlighet till att påverka (Circle of Influence) blir större 
och vi får större möjlighet att påverka de sakerna som berör oss (Circle of Concern). 
 

[…] when our energy is spent in our circle of influence it expands and we become able to tackle 
some of the issues that were previously out of reach. (Macnamara, 513:2012) 

 
Ett tydligt resultat av de olika målbildernas sammanfogning är att jag erbjuds arbeta med 
permakultur inom Holma Folkhögskola. På så sätt knyts målsättningarna inom Nätverk och 
lärande och Ekonomiska strukturer samman. Det knyter också ihop strukturerna nätverk med 
närverk. Vi diversifierar genom att ödmjukt släppa taget på befintliga strukturer, och använda 
oss av principen ”Use and value edges/diversity/the marginal” 
 
Vi utvecklas i vår målriktning. Hur vår sociala situation hänger ihop med ekonomi visas i 
Resilient ekonomi, som följer nu. 
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6.9 Resilient ekonomi 

6.9.1 En fördjupad observation och analys 
 
Vår ekonomiska väg går starkt hand i hand med både våra ekologiska och våra sociala 
förutsättningar. För att uppnå en högre grad av ekonomisk resiliens så försöker vi hela tiden att 
agera innanför ramverket för Ekologisk ekonomi, dvs. att all ekonomisk verksamhet styrs av 
ekologiska förutsättningar (Limits & Boundaries). Det är inte lätt i dagens samhälle, men vi 
försöker hela tiden också växla mellan olika former av kapital för att hålla oss inom detta 
ramverket.  
 

 
 

Ekologisk ekonomi är ett bra verktyg för att koppla oss till permakulturens etik 
 
 
 
 
 
Vi tar också stöd i sociologen Pierre Bourdieus idéer om olika typer av kapital  för att se på 21

våra olika utgångspunkter i form av kulturellt, socialt och ekonomiskt kapital (Resources). 
Bilden nedan är en illustration där vi placerar oss själva i första kvadranten, i förhållande till 
den kulturella målbilden vi lever med. 
 

21  Pierre Bourdieu, “The Forms of Capital” (1986) 
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Vi har aningen för lite ekonomiskt kapital när vi börjar, för att kunna genomföra de saker vi vill. 
Vi väljer därför en ekonomiskt utmanande väg, men håller oss ändå inom en hållbar väg framåt 
(Appropriate scale). Ser vi på hela den samlade bilden av socialt, kulturellt och ekonomiskt 
kapital, på bilden nedan, så rör vi oss i grova drag på skalan nedan mellan “Farmers” och 
“Higher Educational Teachers”, men med ett ramverk av Ekologisk ekonomi. Men samtidigt 
försöker vi att göra avsteg genom att diversifiera våra inkomster. Det är med dessa perspektiv 
och förhållningssätt vi ska överleva ekonomiskt. 
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Vi anser oss ha lyckan att ha ett stort socialt kapital, vilket innebär att vi har en god förmåga 
att få kontakt med, och tillgängliggöra de resurser som finns inbäddade i sociala 
relationer. Och dessa resurser kan vi använda för att skapa och medskapa ekonomiskt kapital. 
Detta är viktigt för oss eftersom vi har begränsade ekonomiska resurser i förhållande till de mål 
vill uppnå på platsen. Vi behöver bygga och underhålla ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt 
nätverk, och alla delarna måste hela tiden hålla ihop. 
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6.9.2 Olika typer av kapital och resurser 
 
Inom permakultur finns det tankar som liknar Bourdieus, som jag försöker använda mig av, 
främst som analytiska verktyg. Ethan Roland och Gregory Landua har försökt anpassa 
Bourdieus och andras arbete till permakultur genom att utveckla termen Eight Forms of 
Capital. Jag ställer mig kritisk till hur de använder begreppet “Financial Capital”, då jag menar 
att finansiellt kapital tillhör den delen av ekonomin som vuxit fram genom den kapitalistiska 
övergången från en materiellet anknuten ekonomi till spekulativa aktie- och handelsmarknader. 
Men jag försöker ändå kontinuerligt använda detta översiktliga analysverktyget för att se på 
möjligheterna att växla mellan olika typer av kapital. 
 

 
 

Genom att se på resurser som olika typer av kapital så framträder kopplingar mellan våra resurser.  
Ethan Roland påpekar själv att modellen inte är komplett, men att den skapar en bra visuell utgångspunkt.  22

 
 
 
 
 
 
 
 
 

22  Bilden lånad från Appleseed Permaculture, http://bit.ly/2ya7V60, Aug 2017 
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6.9.3 Ekonomiska kulturella begränsningar och mönster 
 
Vi lever i ett samhälle som kulturellt knyter ihop ekonomi med knapphet (Erosion & Austerity), 
och i detta ramverket framstår en ekonomisk person som duktig när denne kan “hushålla med 
knappa resurser”. Det är bra på många sätt, men det är också en knapphetens kultur som bidrar 
till de maktordningar vi ser runt oss. 
 
Vi jobbar därför med två mönster samtidigt när det gäller monetär ekonomi. 
 

 
 
 
Containment: Som en modell av ekonomiska silos så försöker vi växla mellan olika kapital för 
att skapa alternativ till monetära resurser. Vi flyttar resurser från en behållare till en annan och 
försöker undgå läckage. Vi måste förhålla oss till knapphetens kultur, och vi jobbar med klassisk 
hushållning av våra ekonomiska resurser. 
 
Emergence: Vi använder våra sociala, kulturella och ekonomiska förutsättningar för att skapa 
och medskapa både en social, en kulturell och en ekonomisk framväxt (emergens). Det är ett 
mönster i kontinuerligt bildande. Ekonomisk framväxt är inte ekonomisk tillväxt. Emergens är 
framväxten av nya oväntade kvaliteter. 
 
När vi har inventerat våra resurser så har vi kommit fram till att vi har  
 

● Mycket mark tillgänglig - Levande och materiellt kapital 
● En väg utanför som tillgängliggör ett ekonomiskt flöde 
● Ett stabilt kontaktnät att bygga på - socialt och kulturellt kapital 
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6.9.4 Hur ekonomi har implementerats i designen 
 
Vi har alltså tittat på vår ekonomi med två huvudstrategier: 
 
Den första delen handlar om att hushålla med det vi har och att göra oss mindre beroende av 
globala pengar generellt. Vi nyttjar vår mark, och de sociala kopplingarna vi har tillgängliga för 
att växla behovet av monetärt kapital mot bl.a. socialt och materiellt kapital.  
 
Här har vi knutit ett ekonomiskt perspektiv till varje designimplementering som genomförts. På 
så sätt blir ekonomi en integrerad och kopplad del i hela designen. 
 

● Med vårt grepp på Träd och ved, samt våra Invändiga förbättringar så har vi enkelt 
kunnat reducera våra uppvärmningskostnader, både direkt och för framtiden. Detsamma 
gäller så klart för Rotzonen och odlingarna som reducerar våra löpande kostnader. Vi 
gör en odlingsbudget, en vedbudget och en vattenbudget för att komplettera en monetär 
budget. Agroforestrydelen och Barrirärekologin har mer framtida ekonomiska 
kopplingar till dessa budgetar. 

● Genom ett Socialt system har vi har en fungerande bytes- och gåvoekonomi samt 
samägo- och samköpsekonomi i vårt närverk. Vi delar med oss av vårt överskott (Fair 
Shares). Detta reducerar monetära utgifter och skapar samtidigt social tillhörighet. 

● Vi har också lokala arbetsutbyten i vårt närverk. Vi växlar ekonomiska tjänster till fysiskt 
arbete och social samvaro. 

 
Den andra delen handlar om att diversifiera de inkomster vi behöver och att koppla ihop 
inkomster till de designade delarna. 
 
Här har hushållet tidigare varit beroende av externt lönearbete motsvarande ca. 150%. Men i 
och med att vi knutit större andel tid till gården och dess verksamheter så har mer tid och 
ekonomi kunnat knytas till nedanstående aktiviteter och kopplats till designen. 
 

● Hålla workshops, föreläsningar, kurstillfällen, rundvisningar - designövergripande 
● Försäljning av fröer och utsäde - odlingar 
● Konsultation inom kretsavlopp och vattenhantering - rotzon 
● Uppdrag för och tillsammans med Holma Folkhögskola - odlingar, rotzon, sociala 

sammanhang 
 
Kjerstin har dessutom fortsatt utveckla sin smyckestillverkning av saker som finns lokalt, och 
säljer dessa på nätet och lokalt. 
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6.9.5 Att underhålla och utveckla ekonomin 
 
Enligt klassisk ekonomisk teori så skulle vi säkerligen satsa på marknadsföring för att nå fler 
“kunder”. För oss handlar det till viss del om det, men viktigare är att följa det som mönstret 
Emergence kan berätta för oss. Det handlar om att förändra mental inställning - ett nytt 
mindset. Att kontinuerligt varsamt bygga och skapa sociala och kulturella mönster inom vilket 
också ekonomi integreras och växer fram. Vi försöker hålla en balans mellan principerna Small 
and Slow Solutions och Obtain a Yield, och vi ser fram emot och försöker använda den 
förändring som uppstår i dessa samarbeten (Creatively Use and Respond to Change). 
 
Här håller jag helt med om det min första handledare Esbjörn Wandt menar och har uttalat vid 
många tillfällen:  
 

“Är budskapet på riktigt så behöver det inte “sälja” utan istället har det en inbyggd attraktionskraft. 
Som permakultur generellt. Folk som kommer i kontakt med det på riktigt, förstår att det är på 
riktigt. Det behöver inte säljas in.”  

 
Vi förlitar oss också till fullo på Abundance Thinking så som Looby Macnamara klargör: 
 

One of the fundamentals of abundance thinking is the belief that there is enough – enough for us 
as individuals, enough for us collectively and enough for future generations. We don’t need to 
hoard, be greedy or fearful of sharing because there is enough. There is a security to be found in 
this belief that is not present if we are thinking in terms of scarcity. (Macnamara, 2014) 

 
Sociokrati som arbets- och organisationsmodell har också samma behov av att skifta socialt och 
kulturellt mindset, för att utveckla både social kultur och det som kallas den Nya ekonomin:  
 

For us, the new economy are all the parts of our economy that are based on values around justice 
(social, generational, racial, environmental etc.) and cooperation. The underlying insight of the New 
Economy movement is that competition will always create winners but inherently also losers of a 
system. Supporters of the new economy are not willing to accept marginalized groups as an 
inherent part of a system. [..] Sociocracy changes culture. Objections are not slowing down the 
process. People’s needs are not nuisances but needs that we want to consider. They are 
opportunities to take into consideration what we have missed before. Objections point to a concern, 
a way how a policy might harm our aim. While our experiences and feelings are all different, our 
basic human needs are all the same. Hearing differences but coming together in what we all share 
as humans, that’s the mindset of sociocracy and exactly what the New Economy is about.  23

 
Vår ekonomiska underhållsplan (Maintenance) är att kontinuerligt leva med dessa 
förhållningssätt och ramverk. Vi kommer fortsätta att jobba med våra befintliga ekonomiska 
utgifter, och samtidigt skapa nya förutsättningar genom att bidra till ny social, kulturell och 
ekonomisk framväxt (emergens). 

23  J. Rau, Sociocracy and the New Economy, http://bit.ly/2fTOrZD (22 Aug, 2017) 
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Skörden är bara begränsad av oss som boende och designers, och vi måste fortsätta 
värdesätta förändring och kreativt agera därefter. 

6.9.6 Utvärdering 
 
I förhållande till permakulturetiken så är ekonomi naturligt kopplat till Fair Shares. Ekonomin 
ska vara rättvis och givmild. Ekologisk ekonomi är ett ramverk för att hålla ekonomin begränsad 
innanför det regenerativa ekologiska systemet, Earth Care. Och genom att bygga på social, 
kulturell och ekonomiskt kontakt så tar vi hänsyn till vårt eget och andras välbefinnande. Vi 
medskapar hållbara kulturella sammanhang, People Care. 
 
I och med att vi aktivt har arbetat med målbilden hela tiden, och att hela designen har växt fram 
och satts till verket, så har de ekonomiska behoven ungefär halverats.  
 

● Vi har genom flera integrerade designsystem reducerat vår elförbrukning med ⅓, och 
detta har så klart påverkat våra utgifter åt samma håll. Vi kommer att kunna fortsätta 
reducera vår energiförbrukning med omkring 50% i och med att designprocessen rullar 
på.  

● Mat producerar vi själva till stor del. Vi köper mat, vi möter inte alla behov. Men en stor 
del av det vi köper är inte knutet till absoluta behov. Vi kan kontinuerligt arbeta med våra 
önskemål och hur de är kopplade till behov.  

● Vi har reducerat vår arbetstid för externt lönearbete med 50% sen 2012. De ekonomiska 
behoven är lägre. Med ett externt lönearbete på 50-75% för hela hushållet, så går vi 
runt. Pengar som genereras kopplat till platsen kan återinvesteras. 

● Vi har ett nätverk där vi byter tjänster och överskott, vilket gör att behovet för pengar 
reduceras. 

 
Som nämndes under Implementeringen så fortsätter vi att hitta nya ekonomiska vägar för att 
diversifiera och få fler ben att stå på. De olika designsystemen har alla haft välfungerande 
ekonomiska kopplingar. Rotzonen har utan tvekan varit en mycket välfungerande koppling, över 
förväntan. Att kunna arbeta med permakultur (och sociokrati) genom Holma Folkhögskola är ett 
uppnått mål med hela vår design. På så sätt kan vi knyta ihop lönearbete med arbete på 
gården, och vi kan fortsätta förverkliga vårt designarbeten både ekonomiskt, socialt och 
ekologiskt på plats. Det är ett tillfälle för att knyta ihop vårt nätverk med vårt närverk, genom 
emergens. 
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Vi är i linje med våra mål för Ekonomiska strukturer, och vi följer i stort Mollisons perspektiv på 
ekonomi (i fri översättning): 
 
“Vi borde utveckla eller skapa [ekonomiskt] välstånd på samma sätt som vi utvecklar landskap, genom att 
koncentrera oss på bevarande av energi och naturresurser (och reducera behovet av att intjäna), genom att utveckla 
alstringskraftiga tillgångar (mångfaldigande av skogar, prärier och livssystem), genom att reducera skapandet av 
degenerativa tillgångar (vägar, monument, städer), och genom att avhända oss själva från alla överflödiga 
(ekonomiska) tillgångar för dessa ändamålen.”  
 
“We should develop or create wealth just as we develop landscapes, by consentrating on conservation of energy and 
natural resources (reducing the need to earn), by developing procreative assets (proliferating forests, prairies, and life 
systems), by reducing the creation of degenerative assets (roads, monuments, cities), and by constantly divesting 
ourselves of any surplus wealth to these ends”.  24

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24  Bill Mollison, Permaculture: A Designers Manual, 1988:534 
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7 Designarbetets utvärdering 
 

 
 

Den slutgiltiga designkartan 
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7.1 Utvärdering av metoder i arbetsprocessen 

7.1.1 Observation, analys och barriärernas koppling till 
arbetsmetoden 

 
Som jag skrev under Observation så framträdde barriärer och naturliga indelningar i 
observations- och analysarbetet. De gärdsgårdar och nivåskillnader som finns på platsen har 
visat sig vara helt avgörande för både arbetsprocessen och den slutliga utformningen. Valet att 
använda Scale of Permanence för att hålla koll på hela designprocessen, känns därför helt 
korrekt. Indelningar i Observationsområden följdes av indelningar i SADIMET-designer, och 
detta kunde följas med två verktyg som både delar in och samlar hela designen - OBREDIMET 
med hjälp av Scale of Permanence. Att använda OBREDIMET med ett stort fokus på 
Observation och Boundaries & Resources känns rätt i efterhand, med tanke på det stora 
observationsområdet och mängden barriärer och begränsningar. Designen har också följt ett 
sociokratiskt mönster, nämligen det om att designa ett helt system, bestående av kopplade 
självreglerande kretsar och domäner. Det har givit mig stor styrka i arbetet, att ha flera 
designramverk att falla tillbaka på. 

7.1.2 Utvärderingarnas kopplingar i processen 
 
Permalkulturetiken har jag relaterat till kontinuerligt på flera olika sätt. Det är etiken vi vill 
kunna falla tillbaka på när vi utvärderar. Som humanekolog har jag för vana att använda den 
humanekologiska triangeln för att knyta an till permakulturetikens tre delar. Men det finns också 
en uppsjö av andra utvärderingsmetoder.  
 
Jag har arbetat med utvärdering i varje designmoment. Jag börjar redan i målsättningsfasen 
genom att bygga förutsättningar för utvärdering genom att att precisera mätbara SMART-goals. 
Därifrån rör sig utvärdering in i Analysstadiet, som är en utvärdering av observation/survey, 
och vidare till den slutgiltiga utvärderingen i deldesignerna, som görs i förhållande till de 
målsättningar som önskas. Därimellan använder jag hela tiden permakulturprinciper som ett 
aktivt vägledande utvärderingsinstrument. Principerna visar att designen håller sig inom 
ramverket. De fungerar ofta vägledande eftersom jag tvingas reflektera över balansen mellan 
flera olika principer (ex. det ska gå sakta och bli rätt, men det ska samtidigt ge en skörd). Jag 
knyter också ett utvärderande moment till de verktyg jag använder i olika syften;  
 
PMI, Potential i Boundaries & Resources, Scale of Permanence, Zonering, Sektorer, Web 
of Connections, SWOC m.fl. 
 
Jag använder kontinuerligt också annan relaterad terminologi som kommer till mig, för att 
försäkra mig om att jag är på rätt spår: 
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Abundance Mindset, Sharing Edge, Stretching the Comfort Zone, Appropriate Scale, 
Limits, Incremental Design, Intrinsics, Boundary Systems, Edge Effect, Ecotone, 
Stacking, Map Overlay m.fl. 
 
Förutom principer så använder jag alltid mönster som ett sätt att utvärdera designens 
riktning, min egen personliga attityd och vilket angreppssätt som jag kan använda för att börja 
lösa problem. Mönster berättar också ofta vilka principer som kan vara bra att använda.  
 
Att rent konkret använda designens funktioner och kopplingar är också ett 
utvärderingsmoment. Och i våra sociala möten så har vi till och med sociala/fysiska 
utvärderingar av gemensamma processer, så som inom samägo och vid arbetsutbyten. 
 
Sociokrati har två inbyggda kvalitetssäkrande utvärderingsmoment, Objection och cirkulär 
dubbellänkad feedback. De kan vi inte ens undgå att använda. Och redan i stadiet av 
personlig reflektion och självinsikt så arbetar jag med Enneagrammets utvärderande 
kopplingar. 
 
 

7.2 Designövergripande utvärdering om min 
permakulturresa mot att nå våra målsättningar 

 
Vårt mål har varit att hela tiden sträva mot en högre grad av resiliens genom att bygga och 
regenerera resurser på olika nivåer. Vi vill förlita oss på genomarbetade system och funktioner 
inför en oviss framtid.  
 
Jag kom i kontakt med permakultur någon gång runt millennieskiftet. Jag kom in på Kinsale 
Collage, Sustainable Permaculture år 2003, men jag var inte helt redo för praktisk 
implementering då. Istället valde jag en fortsatt analys av läget - en examen i Humanekologi, 
och jag genomförde egna praktiska moment parallellt med detta. Och när jag genom 
Humanekologin förstod miljöproblemens komplexitet, och fick bättre begrepp för min egen 
rotlöshet, så började Permakulturens verktyg bli allt mer relevanta. 
 
Vi har i flera omgångar, under flera år, flyttat runt och letat efter punkter för förankring (Anchor 
Points). År 2012 hade vi turen att få tag i en sådan äldre bostad som vi letat efter, ett gammalt 
hus med en hel del av den äldre konstruktionen intakt. Skorsten och värmelagrande bakugn 
kunde efter mindre förstärkningar tas i bruk, och vi hade en stabil bostad - en utgångspunkt i 
vårt arbete med omgivningen.  
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Bostadstomten runt huset har sakta förvandlats till en plats för social aktivitet och odling. Och vi 
har tagit en stor del av Lilla fältet i bruk för tillgodose våra behov. På så sätt bygger vi också  
 

7.2.1 JORD 
 
När vi flyttar in så består bostadstomten av en tunn mager gräsmatta på sten- och blockmorän, 
och Lilla fältet var i stort sett en något sur mager betesmark med enorma jordbundna fröbestånd 
av syror, skräppor och nässlor. En snabb pH-analys bekräftade jordens surhet och de första 
växterna vi planterade visade på dålig tillväxt. 
 
Idag ser det annorlunda ut. Genom att börja anlägga hügelbäddar och inleda organisk-biologisk 
täckodling av annueller så har matjordslagret börjat växa märkbart. Färgen blir också betydligt 
mörkare. Vi har samodlat rötter med klöver under flera inledande år och vi har en mullhalt och 
ett myller av mikroliv som är större än väntat. Vi gräver inte efter annat än rötter som sitter hårt. 
Ankornas frigående är också en naturlig del av hela detta kretsloppet.  
 
Vi har anslutit oss själva till det odlade kretsloppet. Vi komposterar allt organiskt avfall lokalt för 
att integrera hela hushållet i den jordgenererande processen, och de mål vi hade i förhållande 
till Självhushållning och Odling är i stort sett uppfyllda.  
 
En skogsträdgårdsdel har också planterats i anslutning till befintlig trädsuccession, och under 
ett myller av täckmaterial sprider sig svamptrådar av mykorrhiza och saprofyter. Och i den 
långsiktiga Agroforestrydelen är totalt några hundra träd på väg in. Med hjälp av träden och vår 
vedbaserade uppvärmning så kombinerar vi regenereringen av jord och samtidigt arbetar vi 
med  
 

7.2.2 LUFT OCH ENERGI 
 
Genom att plantera träd så låter vi vår energiförbrukning bli en del av det lokala kretsloppet. Vi 
bygger jord och förbättrar luft genom att vi binder kol till marken genom växternas upptag av 
CO2. Vi hamlar och har en begynnande skottskogsproduktion på gång, och vi låter den 
befintliga skogsdelen bidra med förstärkande kopplingar i form av t.ex. jordkultur, mykorrhiza, 
fuktbuffring, vindbarriär. Med stabila mikroklimat och regenererande kretslopp skapar vi 
optimala luftförutsättningar, och vi kan låta systemen arbeta regenererande, med ett minimum 
av underhåll. Vi kommer snart att vara självgående på ved, och samtidigt fortsätter vi bygga jord 
och luft. Precis som önskat i våra målsättningar så är vi en del av energins kretslopp på platsen.  
 
 
Vi har arbetat med att reducera bostadens energibehov genom invändiga förbättringar. Vår 
elförbrukning har reducerats sen inflytt, men vi fortsätter jobba med det i en “andra vågens 
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implementering”. Vi har egen värme, och vi har anslutit hushållet till ett biologiskt regenererande 
energikretslopp, och ett annat kretslopp när det gäller...  
 

7.2.3 VATTEN 
 
Vi har konstruerat ett eget kretsavlopp genom att koppla rotzonen till odlingarna och ankorna, 
och vi har på så sätt tagit ett helhetsgrepp på vår vattensituation. Vi har reducerat 
vattenförbrukningen från runt 350 liter/dag med vattentoalett, till kanske runt 100 liter/dag för 
hela hushållet. Då tvättar vi, diskar, duschar och lagar mat. Sen vi byggde rotzonen så har vi 
inget behov av brunnsvatten för bevattning av odlingar eller för ankorna. Vi låter vårt vatten vara 
en resurs i många steg, och avloppslösningen är också en bevattningsreserv på ca 17m3. 
Förutom detta så samlar vi regnvatten, som vi kan använda vid behov. 
 
Vatten genereras och bibehålls också på platsen genom att skapa fukthållande mikroklimat 
genom Skogsträdgårdsdelen, och Agroforestrydelen. 
 
Men det är inte bara målsättningarna inom Energiflöden som har nåtts. Vattenlösningen har 
också varit ett steg i att koppla oss till de sociala och ekonomiska målsättningarna. Fler liknande 
vattensystem har konsulterats och konstruerats, och rotzonen får kontinuerligt besök. Den är ett 
intressant system både inom både vårt närverk och nätverk. 
 
Biokolsproduktionen är ett system som knyter ihop jord, luft, energi och vatten. 
 
Dessa ovanstående element regenereras genom vårt förhållande till planeten, Earth Care. Att 
leva i regenererande processer och samtidigt kunna skörda från överflödet får oss att må bra, 
People Care. Och genom...  
 

7.2.4 NÄRVERK OCH SOCIAL KONTAKT 
 
kan vi koppla ihop vårt närverk i bioregionen med vårt yttre nätverk. På så sätt arbetar vi aktivt 
med vår möjlighet att dela med oss, Fair Shares. Det får både oss och andra att må bra, 
People Care. Vi kan dela skördar och resurser genom en lokal bytesekonomi, och vi delar 
kunskap på plats och ber om stöd genom att sträcka ut oss. Det känns verkligen som om det är 
just synergieffekterna av platsen vi har, tillsammans med de bekanta och nya människorna vi 
möter hela tiden, som är en stor del av den 10.Estetik: Upplevelse, inlevelse och 

känsla som vi behöver.  
 

175 



 

Vi får en större social yta, och vår sociala resiliens ökar. Vi lär och växer med andra, och detta 
bidrar till vår försörjning. Sociokrati och ett Abundance Mindset är avgörande verktyg i 
samspel. Vi fortsätter landa på platsen och i nya sociala relationer.  

7.2.5 Genomarbetning och framtida steg 
 
Vi har så klart några pågående arbeten. Ingen design blir någonsin färdig. 
 
Trots att implementeringarna i huvudsak har genomförts så lever vi fortfarande med några 
långsiktiga delmål. Här är några av de delmål vi har haft och några som fortfarande 
genomarbetas på grund av långa arbetsperspektiv. Detta är arbeten i den långsiktiga 
underhålls- och finjusteringsfasen (SADIMET) och några tillägg som vuxit fram i och med att tid 
och resurser blottlagts 
 
 
 Delmål Mål år Genomfört år Anm 

Mat 
75% egenförsörjning anueller + 
frukt 2017  

Annat tar tid 
2017, 
troligen först 
2018-2019 

 Stor växthustunnel 2018  
Påbörjat 
2017 

 Perenner/Agrof. stora fältet 2018-2019  
Påbörjat 
2017 

Ekonomi 
 

50% av hushållets penningekonomi 
knutet till gården 2019 2017-2018  

 
75% av hushållets penningekonomi 
knutet till gården 2021   

Energi 100% egengenererande ved 2024-2025  
Påbörjat 
2013 

 Vedvarmvatten, solvatten, jordkyl 2017  
Påbörjat 
2017 

 Solceller 2019   

 Ny vatteninventering 2019   

 
 
Den enda arbetsintensiva delen som kvarstår är ombyggnation för vedvarmvatten och jordkyla 
som påbörjades under 2017. Detta avslutas våren 2018. 
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Den gamla verktygsboden revs och har givit plats för utekökets tak och koppling till jordkyl. 

Implementeringen med dessa element fortsätter. 
 
 
Våra nästa steg är att se hur de olika systemen utvecklas, och vara delaktiga genom interaktion. 
Vi har kommit förbi en mycket intensiv implementeringsperiod, och vi förväntar oss att 
tidsresurserna framöver kommer att öka, i och med att de olika designsystemen börjar 
samspela i större grad 
 
Jag hoppas kunna ta en mycket större aktiv del i samspelet mellan närverk och nätverk 
framöver. 
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Inom familjen så har det långa arbetet på platsen verkligen satt sina spår. Husets yngsta 
förmåga, Vilje, har börjat göra kartor på hela gården. Storasyster, Stilla, har börjat skissa och 
designa sin egen husnära odling. Jag ser fram emot att följa denna utvecklingen på nära håll! 
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Jag har förutom ovanstående lista använt en hög med permakulturlitteratur genom åren. Patrick 
Whitefields “Earth Care Manual”, och Martin Crawfords böcker om skogsträdgårdar har varit de mest 
välanvända. 
 

9 Använda digitala verktyg 
Jag är en förespråkare för öppna decentraliserade informationsflöden och länkad feedback. Det 
får jag digitalt genom att använda mig av verktyg genom Open Source. 
 
Förutom Googles karttjänst så har jag bara använt offentligt tillgängligt material och digitala 
OpenSource-verktyg (Fair Shares). Arbetet är producerat med hjälp av följande digitala verktyg: 
 
Mozilla, digiKam, Gimp, ImageMagick, ffmpeg, VLC, qGIS, LibreOffice, Chromium, 
Calibre, FreeMind  
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Jag checkar ut och säger...  
 

10 TACK  
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