Referat Nordiska mötet 2018, Holma folkhögskola, Höör

Permakultur i Sverige stod värd för 2018 års Nordiska möte, som mellan 9 och 11 februari samlade
styrelserna för de tre nordiska permakulturföreningarna, i Norge, Danmark och Sverige, diplomhållare
från de tre länderna, representanter från den nybildade permakulturförerningen i Finland, och andra
intresserade permakulturister. Mötet var förlagt till Holma, strax utanför Höör i Skåne, där Holma
folkhögskola alltsedan 2016 bedrivit en allt starkare expanderande verksamhet, med permakultur i
fokus.
En stor del av dagarna upptogs av frågor rörande Nordiska institutet, formerna för
diplomeringsprocessen och våra PDC-kurser. Bland annat togs ett nytt, gemensamt certifikat, att delas
ut till godkända PDC-deltagare, fram och riktlinjer för hur diplomeringsprocessen för den som vill
förlägga sitt diplomeringsarbete utanför Norden antogs. En arbetsgrupp för att ta fram ett förslag till
nästa möte på hur diplomhandledare ska kunna få ersättning för sin handledning tillsattes och
kategorierna ”Buissness” och ”Farming and farming systems” återinfördes som exempel på teman för
diplomarbeten. Mötet beslutade också att upprätta en möjlighet för permakulturlärare att registrera sig
på föreningarnas hemsidor, för att bättre kunna synliggöra sig och sina kompetenser.
Nordiska institutet hade glädjen att kunna dela ut två nya diplom under mötet. Det första tilldelades
Henrik Haller för hans arbete med permakulturdesign i Nicaragua. Under mer än femton år har Henrik
med hjälp av permakulturdesign byggt upp Casa Montesano, en liten gård i Chontales, ett av
Nicaraguas fattigaste och miljömässigt mest degraderade områden. Här har han arbetat med att
utveckla och demonstrera lämpliga livsmedelsproduktionssystem för regionen, initierat ett
framgångsrikt biodlarkooperativ, som ett led i fattigdomsbekämpningen, och i samarbete med
Mittuniversitetet ägnat sig åt forskning kring bioremediation, framförallt hur kontaminerade jordar på
biologisk väg kan renas från ogräsbesprutningsmedel.
Institutets andre nye diplomhållare är Andreas Jonsson, för närvarande rektor för Holma
folkhögskola. Andreas har under de senaste åren ägnat stor kraft åt att observera och designa sin 2 1/2
hektar stora gård utanför Kristianstad. Målet har varit att på gården uppnå en självförsörjningsgrad på
75 %, att skapa resilienta, sociala nätverk, både på det lokala och globala planet, och en plats för
lärande och kontinuerlig observation tillsammans med andra. Andreas har använt en mängd olika
metoder och tekniker för att observera, designa och utvärdera gården, som nu berikats med bland annat
cirkulärt vattensystem, biokolsproduktion, skogsträdgårdspartier och alléodlingssystem. Både Henriks
och Andreas diplomarbeten finns tillgängliga på Nordiska institutets hemsida och kan varmt
rekommenderas för alla intresserade av permakulturdesign.
Mötet avslutades med en uppskattad presentation av Holma folkhögskola och dess sociokratiska
organisationsmodell samt en inte mindre uppskattad rundvandring i Holma skogsträdgård under
ledning av Arne Jansson och My Kjellberg. Som helhet kännetecknades dagarna av en god och

konstruktiv anda, och av fantastisk mat från cateringfirman Omväxling. I februari 2019 ser vi fram
emot att åter sammanstråla för ett nytt Nordiskt möte i Norge.
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