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Bakgrund till diplomansökan
Denna diplomansökan är uppdelad i två delar. Den första delen, som också är den mest omfattande,
beskriver mitt arbete med platserna Hälsingbo och Puttmyra som jag och min sambo Rebecka äger
och som vi har utvecklat med hjälp av permakulturtänk sedan 2007. Många idéer till designförbättringar har jag och Rebecka tagit fram tillsammans, men de detaljerade designförslagen har jag till stor
del utarbetad på egen hand. När jag skriver ’vi’ betyder det att vi lever i designen tillsammans och att
vi har genomfört många designförslag gemensamt. I del 2 redogör jag för min erfarenhet av permakulturellt kopplad utbildningsverksamhet och kunskapsöverföring, något jag ägnat mycket tid åt sedan 2011.
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Del 1: Hälsingbo och Puttmyra
I denna första del av min diplomansökan beskriver jag arbetet kring Hälsingbo och Puttmyra, två närbelägna fastigheter som ägs av mig och min sambo Rebecka där vi bor med vår son Isak. Under arbetet med dessa två platser har jag utvecklat en designprocess som är inspirerad av de processer som
beskrivs i litteraturen [2, 3] och denna rapport följer i stort designprocessens olika steg. Figur 1 nedan ger en överblick över designprocessen. Trots att de olika stegen, i denna illustration, är prydligt
organiserade i en cirkel, har det verkliga designarbetet inte varit lika ordnat. Tvärtom har vi hoppat
fram och tillbaka mellan olika steg, visionen har ändrats utifrån ändrade livsförutsättningar och kartläggningen har kompletterats flera gånger när nya behov uppstått, inte minst under arbetet med
denna rapport. Det är heller inte meningen att processen någonsin ska ta slut, utan den ska vara till
vår hjälp så länge vi finns på platsen. Denna diplomansökan dokumenterar därför det aktuella läget i
vårt designarbete sommaren 2015, och vägen dit.
Den inre cykeln i Figur 1 symboliserar vår strävan efter att behålla ett kritiskt sinnelag, för att observera oss själva och vår relation till platserna, reflektera över det vi ser och vara öppna för att revidera
inte bara våra designlösningar utan också hela vårt tillvägagångssätt.

Figur 1: Designprocessen som använts i arbetet med platsen. Processen är inspirerad av processen som används i litteraturen [2, 3], men har vidareutvecklats och anpassats till vårt sätt att arbeta med permakultur.

Tabell 1 nedan visar en sammanställning av för designen viktiga enstaka händelser och processer för
att ge läsaren en bättre förståelse för den kronologiska ordningen i designprocessen under de senaste åtta åren. Jag rekommendera att återgå till tabellen under läsningen i fall det skulle uppstå
oklarheter om den tidsmässiga ordningen i designarbetet.
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Tabell 1: En kronologisk överblick över viktiga händelser och processer från 2007 och framåt.
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1. Vision, inriktningar och mål
För att tydliggöra innehållet i detta avsnitt som handlar om att formulera designsyfte vill jag förklara
begreppen som används här, se Figur 2. Med visionen menar jag drömmen eller målbilden för vårt
permakulturella arbete med platsen. Visionen är varken tidsbunden eller särskilt konkret, men den
har varit ett viktigt rättesnöre för att hålla oss på rätt kurs under de år vi jobbat med platsen. Inriktningarna blir lite mer konkreta och visar vilka områden vi vill fokusera på särskilt mycket just nu.
Även om de är mer konkreta är de heller inte tidsbundna. Vi har valt att formulera inriktningarna i
formen ”Vi vill ... för att …”. Inriktningarna har även hjälp oss att avgränsa både kartläggningsarbetet
och designarbetet. Målsättningarna i slutändan är konkreta. Det är även de som har varit mest föränderliga under tiden, nya mål har hela tiden tillkommit och många mål har uppnåtts. Vi har valt att
formulera mål som är i största möjliga mån specifika, mätbara, accepterade (dvs. både jag och Rebecka är överens om dem), realistiska och tidsbundna. Sätter man ihop de första bokstäverna av
dessa ord får man akronymet SMART som omnämns bland annat i Aranyas permakulturdesignbok
[2].

Figur 2: Formulera designsyfte innebär att formulera en vision, välja inriktningar och sätta specifika mål.

Med detta som utgångspunkt har vi formulerat den aktuella visionen på följande sätt:
Genom att lära oss av och om naturen har vi byggt upp ett resilient liv som ger oss trygghet i en föränderlig värld och som gör att vi är i harmoni och balans med både oss själva och vår omgivning. Vår
plats kännetecknas av spirande grönska, en mångfald av människor, djur och växter och vi lyckas
producera en varierad kost som gör att vi kan hålla oss friska. Det är uppenbart att vi har en positiv
inverkan på ekosystemen som vi är en del av.
Inriktningarna som vi valt att fokusera på är:
1. Självhushållning: Vi vill producera en stor del av vår föda själva för att kunna få en varierad
och hälsosam kost.
2. Ekonomi: Vi vill minimera kostnader och hitta flera inkomstkällor som är kopplade till platsen
för att varken behöva pendla eller lönearbeta mer än vi känner för och för att kunna ägna oss
åt det vi verkligen vill göra i så stor utsträckning som möjligt.
3. Harmoni och balans: Vi vill skapa förutsättningar för en harmonisk tillvaro för att kunna må
bra och ta oss an livets utmaningar.
4. Resiliens: Vi vill förbättra vår motståndskraft mot alla sorters störningar för att kunna känna
oss trygga inför en oviss framtid.
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Samtliga dessa inriktningar behöver givetvis rymmas inom ramen för permakulturens etiska grundprinciper, det vill säga Omsorg om jorden, Omsorg om människan och Rättvis fördelning av överskott.
Baserat på visionen och inriktningarna har vi tagit fram ett antal målsättningar inom varje inriktning.
Inriktning Självhushållning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Senast 2013 vill vi producera ett överskott på potatis, morötter, lök och vitlök.
Senast 2015 vill vi ha tagit fram bra förkultiveringsmöjligheter.
Senast 2015 vill vi producera ett överskott på tomater, paprika och gurkväxter.
Senast 2015 vill vi ha inrättat en hållbar vattenhantering i våra odlingar.
Senast 2015 vill vi producera ett överskott på honung.
Senast 2016 vill vi producera mer frukt och bär än vi kan äta på en sommar.
Senast 2018 vill vi kunna skörda mer hasselnötter än vi kan förbruka själva.
Senast 2020 vill vi producera ett överskott på äpplen.
Senast 2025 vill vi producera mer valnötter än vi kan förbruka själva.

Figur 3: År 2015 vill vi äntligen producera mer av vår egen mat.

Inriktning Ekonomi
1.
2.
3.
4.

Senast 2015 vill vi ha minimerat driftskostnaderna för vårt boende i största möjliga mån.
Senast 2016 ska vår plantskola vara en viktig inkomstkälla till gården.
Senast 2020 vill vi kunna klara oss helt utan egen bil.
För varje år som går vill vi hitta inkomstkällor som kompletterar de befintliga och som känns
roliga att ägna sig åt.

Inriktning Harmoni och balans
1. Efter 2014 ska ingen av oss behöva lägga mer än 50% av sin tid på lönearbete.
2. Senast 2016 ska renoveringsarbetena på vår bostad vara avslutade.
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3. Under sommarmånaderna ska vi aktivt begränsa antalet besökare och bli bättre på att säga
nej för att få tid för familjens behov och minska stress.
4. För varje år som går vill vi involvera Isak mer i de praktiska sysslorna på vår plats och så småningom ge honom egna ansvarsområden.

Inriktning Resiliens
1. Senast 2015 vill vi ha fyra års vedbehov på lager på tomten.
2. Senast 2015 vill vi bli självförsörjande på ved utan att behöva använda något annat än vår
egen muskelkraft.
3. Senast 2016 vill vi kunna stå emot tre månaders strömavbrott utan att behöva minska nämnvärt på livskvaliteten.
4. Senast 2016 vill vi ha livsmedel för ett års förbrukning i hemmet.
5. Senast 2018 vill vi ha ett livsbehov av salt i hemmet.
6. Vi vill kontinuerligt verka för att stärka banden i lokalsamhället och vara med och skapa en
anda av hjälpsamhet mot varandra.
7. Vi vill kontinuerligt verka för att fler permakulturintresserade ska kunna flytta till bygden.
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2. Kartläggning
Kartläggningssteget handlar för oss om att få den bästa möjliga förståelsen för platsen inför designarbetet. Kartläggningen omfattar fem olika moment: framtagning av en baskarta, kompletterande
kartlager, zonkartor, övrig platsinformation och resursflöden, se Figur 4. Bland kartlagren ingår det
som i den engelska litteraturen kallas för sektorer [2-4]. I undervisningssammanhang har vi gått ifrån
att använda begreppet sektorer, då vi från våra kursdeltagare fått återkopplingen att analysen kan
göras enklare genom att endast skapa kartlager som beskriver hur vindarna och solen rör sig över
platsen, vilka utsikter som finns, ljud som förekommer osv. En uttalad sektorsanalys efter det traditionella sättet har vi därför inte genomfört.

Figur 4: En mindmap som visar de fem moment som ingår under kartläggningssteget.

2.1.

Baskartan och en kort platsberättelse

Hälsingbo är en liten gård som ligger ett par kilometer utanför
Stjärnsund i Hedemora kommun i Södra Dalarna (Figur 5). Gården
omnämns för första gången sent på 1500-talet när en smed vid
namn Erik bosätter sig på platsen. Han själv kallar gården för
Smedsbo, men eftersom han kommer från Hälsingland döps platsen snart om till Hälsingbo. Under många år ägdes gården av
bruket i Stjärnsund, men på 1920-talet sålde bruksbolaget sina
ägor i omgivningen och gården gick över i privata händer. I
samma veva styckades det som nu är vår tomt av från den stora
gården på några hundra hektar. Hur denna ovanliga avstyckning
gick till vet vi inte, men huset blev bostad för valsarbetaren Högberg som jobbade på bruket. Huset kallas i folkmun än i dag för
Högbergs.
Idag bor jag (född 1981), Rebecka (född 1982) och vår son Isak i
huset. Både jag och Rebecka är utbildade till civilingenjörer i
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Figur 5: Stjärnsunds läge i Sverige [1].

miljö- och vattenteknik från Uppsala universitet och tog examen år 2007. Rebecka är disputerad i
naturgeografi och skrev en avhandling om uthållig vattenhantering i Centralasien. Hon har livslång
erfarenhet av kolonilottsodling i liten skala. Efter mitt examen jobbade jag i två år som managementkonsult på Vattenfall i Stockholm. När vi flyttade till Stjärnsund 2009 bytte jag arbetsgivare och började doktorera på Högskolan Dalarna i Borlänge. Jag slutade där efter fyra år med ett licentiatexamen i teknisk fysik med inriktning på energieffektivisering i småhus byggda före 1981. Sedan början av 2014 jobbar vi båda huvudsakligen inom vårt eget företag. När vi flyttade till Stjärnsund hade
vi (förutom Rebeckas odlingserfarenheter) i princip ingen relevant praktisk kunskap. Däremot började vi så småningom se värdet i all den teoretiska kunskapen vi fick med oss från vår utbildning,
särskilt för utvecklandet av Puttmyra (se nedan).
Vi förfogar alltså över en drygt 1000 kvm stor tomt i Hälsingbo, som ligger som en liten ö i den stora
gårdsfastigheten. På tomten finns det ett bostadshus och ett uthus samt två jordkällare, varav den
ena ägs av grannen. Baskartan nedan (Figur 7) visar tomtens utseende år 2012, fem år efter att vi
köpte fastigheten och många ändringar är redan implementerade efter detta, inte minst har vi planterat fler fruktträd och bärbuskar och gräsmattan har blivit mindre och mindre för varje år som har
gått (Figur 6).

Figur 6: Trädgården bakom huset 2007 och 2013. Gräsmattan har i stort sett försvunnit från tomten.
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Figur 7: Baskarta över Hälsingbo år 2012.
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Själva bostadshuset har 1,5 plan med ett vardagsrum, badrum och kök på nedervåning samt två
sovrum på övervåningen. Yttermåtten på byggnaden är 6 x 10 meter (Figur 8).

Figur 8: Ungefärlig planritning över huset motsvarande utseendet sommaren 2012.

En mängd detaljer som vi återfinner i bostadshuset tyder på att det byggdes någon gång kring 1850.
Vardagsrumstaket pryds av handhyvlade brädor i olika bredder och under de många lager av panel,
masonit och tapeter som de olika ägarna har försett huset med återfinns det gammalt lerklin. Stockarna som huset är byggt av ser ut att vara återvunna, med en del skarvar här och var, vilket tyder på
att huset byggdes under befolkningsexplosionen efter 1850 när det uppstod timmerbrist och man
började riva gamla ladugårdar för att bygga bostäder.
När vi köpte huset fanns det dock lite som tydde på att huset var så gammalt. Det hade renoverats
många gånger till närmast oigenkännlighet och de gamla eldstäderna var utrivna och ersatta med en
braskamin och direktverkande elvärme i varje rum. Golven och taken var täckta med olika skivmaterial, dörrarna hade slagit sig och varje vindpust kändes genom de otäta fönstren (Figur 9). I sovrummen var det inte ovanligt med frost på insidan av fönstren. Den mesta värmen försvann genom
det i princip oisolerade taket.

Figur 9: Köket före renoveringen (2007) och efter (2010).
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Våren 2009 började vi inleda förhandlingar med en av markägarna i närheten om att få köpa en bit
mark där vi ville förverkliga några av våra odlingsdrömmar och komma närmare vår vision om ett
resilient och delvis självhushållande liv. I slutändan tog det nästan två år innan vi fick tillträde till
marken, som ligger ungefär 500 m från Hälsingbo (se situationsplanen som visas i Figur 10). Vi hade
givetvis gärna köpt mark närmare huset, men markägaren som vi till slut köpte marken av var den
enda som kunde tänka sig att sälja mark överhuvudtaget. Generellt är attityden bland markägarna i
bygden att man aldrig ska sälja mark.

Figur 10: Situationsplan över Hälsingbo och Puttmyra, som ligger ungefär 500 m ifrån varandra.

Vi utnyttjade den långa väntan för att observera och lära känna platsen. Området där vi fick köpa
marken kallas för Puttmyra (av okänd anledning) och är en slags platå mellan byarna Hälsingbo och
Rörshyttan där marken bröts först på 1700-talet. Fastigheten vi fick köpa omfattar en total areal på
ungefär 2,6 ha, varav 1 ha är skog och resten åkermark. Figur 11 nedan visar hur marken såg ut våren
2011 när vi fick tillträde till fastigheten. Mot norr avgränsas fastigheten av relativt tät blandskog av
gran, björk och tall. Marken genomkorsas av ett dike som för vatten under vår och höst. Stigarna som
är inritade på baskartan hade redan växt fram under den tid vi ägnade åt platsobservation.
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Figur 11: Baskarta över Puttmyra, år 2011 några veckor efter vi fick tillträde till marken.
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2.2.

Kompletterande kartlager

Jorden
Hälsingbo domineras av en näringsfattig och väldränerad moränjord med stora klippblock nära markytan och ursprungligen en mycket låg halt av organiskt material i den tunna matjorden. Puttmyra
domineras av en relativt tung lerjord (glacial lera), men det finns även moränjord på flera platser
(Figur 12). En jordanalys på tre olika platser genomfördes på Puttmyra sommaren 2014. Den gemensamma nämnaren för de tre olika provplatsera är att pH-värdet är relativt lågt (mellan 5,5 och 6,0) i
det övre jordlagret. Dessutom föreligger brist på både fosfor, kalium och bor. Mullhalten i det övre
jordlagret ligger på 3,6 och 3,8% på alla tre provplatser. På provplats A är lerhalten 18%, provplats B
uppvisar en lerhalt på 31% och på provplats C är den 25%. Se Bilaga I för detaljerade provsvar. Dessa
resultat innebär att vi behöver tillföra fosfor och kalium, som tillhör de viktigaste växtnäringsämnena,
på något sätt och att vi behöver arbeta med pH-värdet för att få träden och buskarna att trivas
bättre. Kolhalten är inte ovanlig med tanke på platsens brukningshistoria och behöver givetvis höjas
för att förbättra odlingsförutsättningarna.

Figur 12: Jordarterna runt Hälsingbo och Puttmyra. De gula områden representerar glaciallera, de blågröna morän. De
gula prickarna på blågrön grund i Puttmyras norra del indikerar att det finns ytliga lager av lera eller silt på moränjorden.
Bokstäverna A, B och C visar de tre provtagningsområdena med röda prickar för mer exakta provtagningspunkter. Källa:
Egen bearbetning, baserat på data från SGU.
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Berget
Någon detaljerad beskrivning av bergarterna under Hälsingbo och Puttmyra har inte kunnat fås fram.
SGU:s bergartskarta som visas i Figur 13 nedan indikerar att det finns mineraler som gabbro, diorit
och diabas i berggrunden under fastigheterna. Dessa innehåller mineraler med hög andel järn, magnesium, kalcium och aluminium. Som jordproverna visar, råder det inte brist på dessa mineraler. Det
innebär också att det förmodligen varken finns kalium , koppar eller bor (samtliga som vi har för lite
av i jorden) som kan frigöras genom vittring från berggrunden. Möjligvis skulle det kunna finnas
högre halter kalium i Puttmyras allra sydligaste del, där bergrunden övergår till en vulkanisk bergart
som kan innehålla den kaliumrika mineralen biotit.

Figur 13: Berget under Puttmyra och Hälsingbo domineras av mineraler som gabbro, diorit, diabas m m. Källa: SGU och
Lantmäteriet.
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Mikroklimat
Mikroklimatet skiljer sig markant mellan Puttmyra och Hälsingbo. Detta beror på ett antal faktorer.
Dels skiljer sig topografin mellan de två platserna. Hälsingbo ligger högst upp i en lång sydvästsluttning där kall luft kan rinna fritt ifrån tomten. Även Puttmyra ligger i en sydvästsluttning, men den
kalla luften kan inte ta vägen någonstans och de lägre områden fylls snabbt upp med kall luft, vilket
särskilt under övergångsperioden på vår och höst leder till låga temperaturer högt upp i sluttningen
(se respektive baskarta för höjdkurvor). Hälsingbo får mycket sol från förmiddagen och till sent på
kvällen hela året (Figur 15) och skuggorna skapas främst av byggnaderna på tomten samt de höga
granarna på grannfastigheten mot öster (jmf. Figur 10). Det öppna läget i kombination med vindtunnlar som skapas kring grannarnas hus på gården gör dock att det är relativt blåsigt när vinden kommer
från syd till väst, vilket sker framförallt på vår, sommar och höst. Dessa vindar har en kraftigt uttorkande effekt, som i kombination med det relativt tunna jordlagret leder till att växterna i Hälsingbo
ofta lider av torkstress.
Puttmyra får mindre kvällssol på de flesta delarna av fastigheten, framförallt tack vare höga granar
på grannfastigheten mot väster (jmf. Figur 10), men har ett vindskyddat läge. Endast vindar från sydost och ibland från sydväst1 märks på Puttmyra. De är för det mesta oproblematiska, men har en
uttorkande effekt sommartid. Södra delen av fastigheten skuggas av höga granar och skuggningen
förstärks av att marken lutar mot norr. Nordanvinden märks aldrig på någon av platserna.
Det saknas fuktiga platser i Hälsingbo och den väldränerade jordarten medför att hela trädgården
lider av torka under varma somrar. I Puttmyra finns det på grund av de topografiska förutsättningarna och den relativt tunga lerjorden både fuktiga och torra områden (Figur 14).

Figur 14: Vindförhållanden i Hälsingbo (t.v.): Dessa vindar har en uttorkande effekt på vegetationen sommartid, men är
oproblematiska i övrigt. Vind- fuktförhållanden på Puttmyra (t.h.): Vindarna har en uttorkande effekt sommartid, men är
oproblematiska i övrigt. Fuktförhållanden anges i en relativ skala från blött till torrt. Det finns endast en vattendelare på
norra delen av fastigheten. Avrinningsområdet är betydligt större än fastigheten och allt vatten som genomströmmar
fastigheten söder om vattendelaren passerar utloppet som är markerad med en röd prick.

1

Det är oklart varför sydvästvinden märks bara ibland.
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Tack vare skillnaden i jordart, i kombination med topografin och vindförhållanden värms jorden upp
betydligt snabbare i Hälsingbo än i Puttmyra och snön smälter en till två veckor tidigare där. Vegetationsperioden tycks vara ett par veckor längre i Hälsingbo. I de mest skyddade lägen kan den första
nattfrosten till och med inträffa flera veckor senare än på Puttmyra. Det finns inga utpräglade frostfickor på Puttmyra, eftersom hela de öppna ytorna brukar bli frostdrabbade ungefär samtidigt. I Hälsingbo är det de lägre delarna av tomten som utsätts för nattfrost först (Figur 15 överst t.v.).

Figur 15: Frostfickor och de mest skyddade platserna i Hälsingbo (överst t.v.) samt relativ sol och skugga i Hälsingbo och
på Puttmyra. Skugga och sol avser förhållanden under vegetationsperioden, där de ljusa partierna är soligast och de
mörka skuggigast.

17

Zoner
Zonindelningen av både Hälsingbo och Puttmyra är baserad på en relativ skala där zon 1 omfattar de
delar av respektive plats där vi vistas mest (främst gångstråken) och zon 2 omfattar mer skötselintensiva delar av fastigheterna (t.ex. bevattnade odlingar på friland). Zon 3 omfattar områden som vi
besöker mer sällan, men ändå regelbundet. Zon 4 sköts extensivt och zon 5 omfattar områden vi i
princip aldrig besöker.. Zon 00 är vi själva och zon 0 är bostaden, se Figur 16. Denna indelning är baserad på Ben Falks användning av zoner som designredskap [5]. Vi har upplevt detta sätt att använda
zonering som mer anpassat till vår verklighet än Bill Mollisons ursprungliga beskrivning av zonkonceptet [4] som jag har haft svårt att tillämpa i detta designarbete.

Figur 16: Vi använder en relativ zonindelning, där intensiteten i interaktionen med omgivningen avtar från zon 00 (vi
själva) till zon 5 (de delar av våra ägor vi inte interagerar med). Baserat på [5].

Zonkartorna sommar- och vintertid för Hälsingbo nedan är baserade på observationer från 2012, se
Figur 17 nedan. Figuren återspeglar därmed hur vi använde platsen vid det tillfället och har, tillsammans med den övriga kartlagda informationen, legat till grund för placeringen av designelementen.
Zon 1 är relativt liten och sträcker sig från uppfarten genom huset och från den bakre ingången till
utedasset. Odlingarna är placerade i zon 2 och 3. En del av tomten besöks sällan (zon 4) och vissa
delar besöks aldrig (zon 5). Vintertid sträcker sig zon 1 från uppfarten, förbi huset, till uthuset och till
vedhögen bakom huset. Zon 2 sträcker sig från huvudstigen till jordkällaren. Övrig tomt utnyttjas i
princip inte alls, särskilt de snörika vintrarna fram till 2012 blev detta mycket påtagligt.
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Figur 17: Sommar- och vinterzoner baserade på observationer 2012.

Zoneringen av Puttmyra genomfördes för första gången våren 2012. En ny zonanalys genomfördes
hösten 2014 för att ta hänsyn till de stora förändringarna på platsen som har skett sedan de första
träden planterades våren 2011 (Figur 18). Jag har valt att göra en egen zonindelning av Puttmyra,
oberoende av flödena över Hälsingbo, för att skapa ett bättre underlag för kommande designförbättringar. Vintertid besöks platsen i dagsläget mycket sällan och mest för att hålla koll på eventuella
skador på plantorna från skadegörare samt för att fälla träd till ved. Därför har ingen separat
zonkarta för vintertid upprättats.
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Figur 18: Zonkarta över Puttmyra. Zon 1 är huvudgångstråket över fastigheten och besöks i princip dagligen under odlingssäsongen. Zon 2 är grönsaksodlingarna och en sidostig. Zon 3 är stora delar av den resterande skogsträdgården. Zon
4 är gräsmarker som slås med lie en gång per år och skogen där vi hämtar ved. Zon 5 besöker vi i princip aldrig.
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Övrig platsinformation
De viktigaste platsparametrarna för Hälsingbo och Puttmyra framgår av tabellen nedan. Uppgifterna
om klimatet är hämtade från SMHI:s genomsnittsvärden för perioden 1961-1990.
Tabell 2: Platsparamatrar för Hälsingbo och Puttmyra

Geografiskt läge

Hedemora kommun, Södra Dalarna
60°26‘N, 16°11‘Ö

Höjd över havet

136-145 m

Årsmedeltemperatur

4,3°C

Årsnederbörd

600 mm (varav 360 mm under vegetationsperioden)

Årsavdunstning

300-400 mm

Potentiell årsavdunstning

500-600 mm

Vegetationsperiodens längd:

170-180 dagar

Antal soltimmar

1600-1700 per år

Antal klara dagar

40-50 per år

Antal mulna dagar

180 per år

Medelmolnighet

65%

Sista nattfrost

15 maj – 1 juni

Första nattfrost

1 – 15 september

Odlingszon

IV/V

Den genomsnittliga temperaturen per månad framgår av Figur 19 nedan. Den lägsta uppmätta temperaturen under perioden 2007-2014 var -32°C i januari 2010. Den högsta temperaturen uppgick till
33°C vid flera tillfällen.

21

20
15

°C

10
5
0
Jan

Feb Mar Apr Maj

Jun

Jul

Aug Sep

Okt Nov Dec

-5
-10
Figur 19: Månadsmedeltemperaturer för Stjärnsund 1961-1990.

Avvikelserna från dessa normalvärden har varit stora på senare år. Årsmedeltemperaturen sedan år
2000 har varit i genomsnitt 1,3°C över normalvärdet, vilket gör att vi temperaturmässigt nu har
samma årsmedeltemperatur som Mälardalen och stora delar av Västergötland hade under normalperioden 1961-1990. Än viktigare ur odlingssynpunkt är dock temperaturavvikelsen från normalvärdet under vegetationsperioden, alltså ungefär perioden mellan april och oktober. Om det endast är
vintern som blir varmare har det ingen större effekt på odlingsförutsättningarna för framförallt träd
och buskar, medan varmare vår, sommar och höst möjliggör odling av helt andra trädslag än vad vi är
vana vid.
En genomgång av data från SMHI för åren 2004 till 2014 visar att temperaturökningen under vegetationsperioden följer temperaturökningen för hela året. Anmärkningsvärt är att april har blivit betydligt
varmare, medan maj, juni och oktober ligger en bra bit under den genomsnittliga temperaturförändringen.
Tabell 3: Avvikelse från normaltemperaturen under vegetationsperioden per månad.

April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
Genomsnitt

Normaltemperatur per månad
för perioden 1961-1990 (°C)
2,8
9,3
14,2
15,6
14,2
9,8
5,3
10,2

Genomsnittlig avvikelse från normaltemperaturen för perioden 2004 till 2014 (°C)
2,4
0,9
-0,1
1,6
1,5
1,4
0,6
1,2

Figur 20 nedan visar den genomsnittliga nederbördsmängden månad för månad. Nederbördsmängderna har varierat kraftigt från år till år. Den största enskilda nederbörden uppgick till 40 mm på en
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timme i augusti 2011. Nederbörden under sommaren har varierat mellan ungefär 600 mm sommaren
2012 och endast 150 mm sommaren 2014.
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Figur 20: Genomsnittlig nederbördsmängd i Stjärnsund per månad under perioden 1961-1990.

Även datumen för första och sista nattfrosten har varierat kraftigt. 2012 inträffade sista nattfrosten
exempelvis i mitten av april och 2014 var det frost under midsommarnatten. Första nattfrosten på
hösten har inträffat både så tidigt som i mitten på augusti (2008) och så sent som i mitten på oktober
(2011). Enligt riksförbundet Svensk Trädgårds zonkarta befinner sig Stjärnsundsområdet precis på
gränsen mellan odlingszon IV och V.
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Resursflöden
De viktigaste resurserflödena till och från Hälsingbo och Puttmyra är sammanställda i tabellfrom nedan (Tabell 4). Tabellen har uppdaterats kontinuerligt och ett mål har varit att täppa till läckage och
att bättre ta tillvara på de resurser som vid kartläggningstillfället inte brukades.
Tabell 4: De viktigaste resursflödena kring Hälsingbo och Puttmyra

Regelbundna resursflöden
till platsen

Resursflöden från platsen
(läckage)
Resurser på platsen som
används regelbundet

Outnyttjade resurser på
platsen

Fysiska resurser
Byggnadsvirke (regelbundet)
Ved (en gång per år)
El (kontinuerligt)
Plantjord (en gång per år)
Växter (vår och höst)
Sand (någon gång per år)
Dricksvatten (kontinuerligt)
Kompost från förskolan (1 gång
per år)
Gråvatten (kontinuerligt)
Värmeläckage
Regnvatten

Icke-fysiska resurser
Tid i form av vår närvaro på platsen
Pengar (kontinuerligt)
Snickarhjälp (någon gång per år)

Tid i form av lönearbete
Pengar (kontinuerligt)

Odlingsjord
Solenergi
Skogen på Puttmyra
Stora gräsarealer på Puttmyra
Solljus på taken

Övriga resurser i bygden återfinns på kartan nedan (Figur 21).

Figur 21: Relevanta resurser i Stjärnsundsbygden.
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3. Systemanalys
Systemanalysen handlar om att göra en värdering av resultaten från kartläggningen utifrån visionen,
inriktningarna och målsättningarna, för att veta vad designen behöver angripa för frågeställningar.
Med jämna mellanrum gör vi en förenklad SWOT-analys som kallas PMI-analys, där P står för Plus, M
för Minus och I för intressant. Tabellen nedan visar PMI-analysen som gjordes sommaren 2012
(Tabell 5).
Tabell 5: PMI-analys av läget i Hälsingbo och Puttmyra sommaren 2012.

Inriktning
Självhushållning

Ekonomi

Harmoni och balans

Plus
 Bra mikroklimat i
Hälsingbo

Minus
 Brist på tid

 Gott om odlingsmark
 Gott om takytor för
regnvatteninsamling
 Stor genomströmning av vatten på
Puttmyra

 Brist på lättillgängligt gödsel
 Torkproblem i Hälsingbo

 Inga lån

 Relativt låga omkostnader från början
 Sparpengar ger en
viss buffert
 Vackra omgivningar
som är som gjorda
för rekreation, äventyr och lek

 Dålig grönsaksjord i
stora delar av Puttmyra
 Zon 1 relativt liten
och dåligt utnyttjad
ur odlingssynpunkt
 De bästa odlingsytorna i Hälsingbo är
minst tillgängliga
 Köket är dåligt
ihopkopplat med
trädgården
 Stora problem med
förkultiveringen pga
kyla och möss
 Varken el eller vatten i närhet av
Puttmyra
 Svårt att hitta stabila inkomstkällor

Intressant
 Stora outnyttjade
arealer på Puttmyra

 Stor genomströmning av kapitalstarka besökare i
bygden

 Höga utgifter för
bilen

 Vi är ofta stressade,
särskilt under de
vackraste månaderna av året
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 Många i Stjärnsundsbygden är bra
på att skapa harmoniska och balanserade liv.

Resiliens

Övergripande

 Vi har möjlighet att
åka iväg till soligare
platser varje vinter
under en till två
månader
 Vi känner många i
bygden genom bl.a.
vårt ideella engagemang

 Passionerat intresse
för det vi gör



 Få likasinnande i
bygden
 Har endast en källa
för dricksvatten
(djupborrad brunn)
 Vi har svårt att trivas helt och hållet
vintertid

 God hälsa en förutsättning för att vi
ska kunna leva på
det här sättet

 Relativt stort avstånd mellan Hälsingbo och Puttmyra

PMI-analysen hjälper att avläsa de nyckelfunktioner som ännu inte är uppfyllda på platsen. Den
största utmaningen år 2012 var för oss att kunna tillbringa mer tid på platsen för att få möjlighet att
uppfylla vår vision och våra målsättningar. Övriga nyckelfunktioner som designen behövde uppfylla
var:







Fördela funktionerna mellan Hälsingbo och Puttmyra på ett bra sätt för optimalt utnyttjande
av båda platserna.
Skapa ett kontinuerligt flöde mellan Puttmyra och Hälsingbo för att säkerställa att odlingarna
på Puttmyra får den uppmärksamhet de behöver.
Utnyttja ytorna i Hälsingbo mer effektivt.
Se till att få inflöde av organiskt material.
Se till att skapa förbättrad vattentillgång för bevattning i Hälsingbo.
Locka fler likasinnade till Stjärnsund för att kunna hjälpas åt mera.

Designarbetet sedan 2012 fram till sommaren 2015 har handlat om att uppfylla dessa nyckelfunktioner. En ny omgång av designcykeln kommer vi att gå igenom vintern 2015/2016.
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4. Design och genomförande
4.1.

Överblick

Under åren har vi förverkligat många designlösningar och för att kunna behålla överblicken visar tabellen nedan de olika designförslagen som beskrivs i det här avsnittet och vilka fokusområden de
berör. Tabellen visar tydligt att designlösningarna som är applicerade på Puttmyra i första hand
handlar om självhushållning och ekonomi. Det framgår även att i princip alla designlösningar påverkar resiliensen positivt, vilket inte är märkvärdigt, då resiliensförbättringen kan ses som ett övergripande tema för hela designkonceptet.
Tabell 6: De olika designlösningarna som tas upp i detta avsnitt och en översikt över vilka fokusområden varje designlösning berör.

Självhushållning

Fokusområde
Ekonomi
Harmoni & Balans

Resiliens

Hälsingbo
Uppvärmning

☐

☒

☐

☒

Varmvatten

☐

☒

☐

Hushållsel

☒

☐

Gråvattenrening

☐
☒

☐
☒

☒

☐

Regnvatteninsamling

☒

☒

☐

☐
☒

Kopplingar mellan inne
och ute
Varmbänk

☒

☐

☐

☒

☒

Kostnadsminskning
Trädgården

☐
☒

☐
☒

☐
☒
☒

Vinterdesign
Puttmyra
Dammsystem
Konturdiken

☒

☐
☒

☐
☒
☒
☒

☒

☒

☒

☒

☐

☐

☐

☒
☒

Stigar

☐

☐

Sociala funktioner
Växtval

☐
☒

☐
☒

☐
☒

Design av planteringar

☒

☐

Grönsakslanden

☒

☐
☒

☐

☐
☒

Växthuset

☒

☒

☐

☒

Droppbevattning

☒

☒

☐

☒

Jorden och markberedning
Skogen

☒

☐

☐

☒

☒

☒

☐

☒

☒

☒

☒
☒

☒
☒

Övergripande
Kopplingar
Diversifierad inkomst
Permakultur Stjärnsund

☐

☐
☐
☒

☒
☐
☒
☒

☐
☒
☒
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4.2.

Hälsingbo

Under de första åren fokuserade vi i stort sett mest på att förändra bostaden utifrån våra behov och
mål. Först efter 2011 började vi fokusera mer på trädgården och de flesta förändringarna utanför
bostadshuset skedde mellan 2012 och 2014. Figur 22 nedan visar designkartan med de ändringar
som implementerades mellan 2012, då baskartläggningen skedde (jmf Figur 7) och sommaren 2015
när det nya växthuset/uterummet togs i drift. Kartan visar även huvudstigarna (orange) och sekundärstigarna (gul) i deras nuvarande sträckning. Designkartan kan jämföras med zonkartan i Figur 23.
Byggandet av växthuset/uterummet mot den nordvästra gaveln har haft stor inverkan på zoneringen,
inte minst för att boarean (sommartid) har utökats med 15 kvm.
Utgången från växthuset/uterummet är nära den skugg- och vattenkrävande plantskolan, som nu får
bättre uppmärksamhet. Där finns även de två stora vattentankarna som lagrar regnvatten från uthustaket. Jordkällaren kan vi nu lätt komma till, vilket har inneburit att den under 2015 för första gången
användes flitigt även på sommaren. Zon 1 har totalt sett blivit större, men vissa delar som var designade som zon 1 från början får numera mindre uppmärksamhet och har omklassats till zon 2. Stora
delar av den södra delen av tomten var tänkt att användas som någorlunda intensiva odlingar (zon
2), men erfarenheterna från de senaste tre åren har visat att de ligger för långt ifrån huvudstigarna
för att kunna odlas på det ursprungligen tilltänkta sättet. Hela den delen av trädgården räknas därför
numera till zon 3 och de skötselkrävande ettåriga grödorna vi odlade där tidigare har ersatts uteslutande med fleråriga grödor i skogsträdgårdsanda.
I tomtens sydvästra del har nya odlingsbäddar anlagts som räknas delvis till zon 2, delvis till zon 3, då
de varken kräver mycket skötsel eller ligger tillräckligt nära huvudgångstråket. Odlingsbäddarna anlades i samband med att vi blev tvungna att installera ett nytt gråvattenreningssystem. Vedförrådet
finns nu i utkanten av tomten och även virkesförrådet är förlagt dit, mest för att virket inte ska vara i
vägen eller bli ett estetiskt störande moment (nr 2 i Figur 22).
Processen att ta fram denna design var som tidigare nämnts iterativ, dvs. placeringen av nya designelement har lett till en förändring av våra rörelsemönster (och därmed zonindelningen) över platsen, vilket i sin tur har inneburit att resten av designen påverkas. Även implementeringen av olika
designlösningar på Puttmyra har inneburit förändringar i Hälsingbo, dels för att vissa funktioner blev
förlagda dit, dels för att vi började spendera mer och mer tid på Puttmyra och behövde anpassa designen i Hälsingbo efter det.
I de kommande avsnitten beskrivs de flesta designlösningarna i mer detalj, men jag rekommendera
att bläddra tillbaka till de här två kartorna för att bättre kunna förstå den relativa placeringen och
kopplingarna mellan systemkomponenterna.
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Figur 22: Designkarta över Hälsingbo som visar de förändringar som genomfördes mellan 2012 då baskartläggningen
skedde och augusti 2015.
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Figur 23: Den aktuella zonkartan tydliggör den radikala förändringen i platsens zonering som implementeringen av de
olika designförslagen har inneburit (jmf Figur 17).
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Bostaden
Under de första åren, främst från 2008 fram till 2013, fokuserade vi mycket på att förändra bostaden
utifrån våra behov och mål. Vi insåg att en bostad med minimala driftskostnader (och ändå bra komfort) var nyckeln till att frigöra tid (en av nyckelfunktionerna vi identifierade för designen) och ekonomiskt spelrum för de andra aktiviteterna vi ville ägna oss åt. I det avseendet var uppvärmningen av
huset en viktig aspekt. En utförlig vetenskaplig redogörelse med många siffror för vår energieffektiviseringsstrategi finns i kapitel 6 av min licentiatavhandling som publicerades 2014 [6].
Uppvärmningen
Vi har angripit uppvärmningen av bostaden från två håll. Till en början lade vi mycket möda på att
minska behovet för uppvärmning av huset. Vintern 2009/2010 bodde vi enbart i vardagsrummet och
köket för att minska uppvärmningsbehovet, samtidigt som vi rev stora delar av övervåningen. De två
små rummen på övervåningen och de överproportionerligt stora transportytorna skulle ersättas med
två stora sovrum som båda skulle ha tillgång till murstocken för att kunna installera eldstäder i båda
rummen. Taket isolerades invändigt med 20 till 25 cm linisolering. Gavelväggarna isolerades med lin
och fårull och putsades med lerputs för att minska drag och skapa ett behagligt inomhusklimat.
Sommaren 2010 byggde vi den första rörspisen i det östra sovrummet och hösten 2012 avslutade vi
arbetena i det västra sovrummet. Trots att energirenoveringen fokuserade främst på övervåningen
märktes det stor skillnad även på nedervåningen, eftersom värmeläckaget från huset i sin helhet
kunde minskas.

Figur 24: Ett av sovrummen före och efter renoveringen. Ytterväggarna lerklinades och hela taket isolerades med 25 cm
linisolering, samtidigt som rummen blev större och högre i tak.

Sommaren 2009 installerade vi en gammal vedeldad köksspis i köket och putsade väggarna med lerputs. Alla fönster blev tätade med tätlister och ytterdörrarna byttes mot nytillverkade, välisolerade
dörrar i gammal stil. Med det upphörde problemen med drag på nedervåningen. Våren 2012 byggde
vi en stor rörspis (som fungerar som en kakelugn, men är helt och hållet murad med tegelstenar) i
vardagsrummet som nu förmår att värma hela nedervåningen så länge temperaturen inte rör sig för
långt under noll grader. Med dessa åtgärder lyckades vi begränsa uppvärmningsbehovet till mindre
än 6m3 ved (stjälpt mått, alltså när man bara häller ut veden i en hög, utan att trava eller sortera
den), motsvarande en energianvändning på 5.400 kWh per år. Ett vanligt värde för värmeanvändningen i svenska villor är 20.000 kWh per år.
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Figur 25: Vedspisen i köket och rörspisen i vardagsrummet är två av nycklarna till en hållbar uppvärmning av vårt hus.

Varmvattnet
Den eldrivna varmvattenberedaren behölls, eftersom våra beräkningar visade att det inte skulle löna
sig på långa vägar att ersätta varmvattenberedaren med ett (konventionellt, dvs. tekniskt avancerat)
solvärmesystem. Det finns dock tankar om att bygga ett mycket enkelt system med en svart slang
som vi lägger ut på taket för att få en varm dusch under sommarhalvåret och därmed spara lite el till
uppvärmningen av varmvattnet.
Hushållsel
Ett vanligt svenskt hushåll förbrukar ungefär 6000 kWh hushållsel per år. Vi ville dock hamna långt
under denna siffra. Motivationen bakom detta var dels kostnadsdriven, men också för att göra oss så
oberoende som möjligt av el i fall det blir fler strömavbrott i framtiden. I princip all belysning ersattes
med långlivade LED-lampor. De eldrivna hushållsapparaterna är elspis, dammsugare, tvättmaskin och
en stavmixer som vi inte lyckats hitta en tillfredsställande ersättning för. Kylskåpet används endast på
sommarhalvåret, medan kallskafferiet fungerar bra under vinterhalvåret. Alla andra apparater är
handdrivna eller tekniskt enkla så att de kan användas på el- eller
vedspisen, som exempelvis kaffekokarna. Vi har två bärbara datorer, en skrivare och ett modem, men ingen tv eller andra elektriska
apparater som man hittar i moderna hem. På detta sätt har vi lyckats hålla hushållselanvändningen till uppskattningsvis 800 kWh per
år.

Figur 26: Solcellsanläggningen har
hjälpt oss att sänka omkostnaderna
för vårt boende ytterligare.

Under flera år täcktes all eltillförsel genom andelar i vindkraftverk i
Dalarna. Vi äger alltså andelar i dessa vindkraftverk och får därför
köpa elen till produktionspris. Det enda som tillkommer är elnätsavgiften och skatter, vilket gör att vi har en konstant och förutsebar
elkostnad över hela året, som dessutom för det mesta har varit
långt under marknadspriserna för el. Mars 2015 installerade vi en
solelsanläggning på taket i Hälsingbo som kommer att producera
ungefär 2000 kWh el per år och därmed tar vi den outnyttjade resursen solljus på taken i bruk (jmf Tabell 4). Detta gör att vi inte
behöver köpa in el när solen skiner och att vi kan sälja överskotts32

produktionen. På så vis blir vår årliga nettoelkostnad nära noll och vi har därmed lyckats sänka våra
årskostnader för huset ytterligare.
Gråvattnet
Ett av de största läckagen från Hälsingbo var gråvattnet som okontrollerat släpptes ut någonstans på
tomten. Genom att byta anläggning kunde vi lösa två problem på samma gång: Näringsämnena i
gråvattnet kan nu fångas upp och tillföras där vi vill ha dem och vi kan kontrollera vart vattnet tar
vägen och därmed minska bevattningsbehovet. Samtidigt ville vi ha den enklaste tänkbara lösningen
för att inte bygga in oss i ett system som kräver dyrt underhåll eller expertkunskap för att skötas. Vi
valde en biobox, som är en liten plastlåda med ett antal olika filter ställda på rad. Det renade vattnet
rinner sedan ut ur lådan genom ett vanligt plaströr, innan det leds in i ett dräneringsrör som följer
konturlinjen (Figur 27). Eftersom det inte gick att gräva ner dräneringsröret mer än 30 cm byggde vi
upphöjda bäddar med 50 cm tjocklek ovanpå ledningen. På så vis hoppas vi att växterna på bädden
ska få kontinuerlig vattentillförsel, samtidigt som röret aldrig borde kunna frysa. Den totala kostnaden för systemet hamnade under 9000 kr, inklusive avgifterna till kommunen.

Figur 27: Avloppsanläggningen enligt skissen och den nästan färdiga anläggningen i verkligheten, oktober 2014.
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Regnvatteninsamling
År efter år har vi utökat antalet regnvattentunnor och ändå tycks regnvattnet aldrig räcka till, vilket
kan bero på att den vattenkrävande plantskolan i Hälsingbo tar allt större plats, samtidigt som somrarna har varit exceptionellt torra. Lösningen på problemet har varit att komplettera de vanliga 200liters tunnorna med två stycken IBC-tankar på en kubikmeter var. Den totala lagringskapaciteten
omfattar sommaren 2015 2,8 kubikmeter. Det krävs totalt 40 mm regn för att fylla IBC-tankarna och
ca. 15 mm regn för att fylla de fyra regntunnorna som är utplacerade vid husets alla fyra stuprännor.
Sammanlagt har vi ca. 200 kvm takyta att samla in vatten ifrån. Detta innebär att vi teoretiskt sett
kan fånga in ungefär 50 kubikmeter vatten från maj till augusti, när bevattningsbehovet är som
störst.

Figur 28: Genom att ha utökat lagringskapaciteten till 2,8 kubikmeter behöver vi inte använda grundvatten längre för att
vattna plantorna i trädgården.
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Kopplingar mellan inne och ute
Något som vi konstaterade i kartläggningen av aktiviteterna i Hälsingbo 2012 var att trädgården utnyttjas dåligt. Trots att det växte allehanda trevliga örter och grönsaker i trädgården valde vi att laga
mat på det som fanns i köket. Det som behövdes var en bättre koppling mellan köket och trädgården
(jmf. Figur 8 som visar en planritning över huset). Lösningen blev bygget av ett växthus/uterum mot
nordvästra gaveln av huset och ersätta fönstret mellan köket och växthuset med en dörr för att lättare kunna ta sig ut i trädgården (Figur 29).

Figur 29: Kopplingarna mellan huset och trädgården förbättrades genom att bygga ett växthus/uterum mot den nordvästra gaveln av bostadshuset.

Växthuset började byggas våren 2014 och blev färdigt sommaren 2015. Designen bygger på integration av en rad funktioner i en och samma tillbyggnad:








Växthuset blir länken mellan trädgården och köket och det är nu lättare att ta sig ut i trädgården. Förhoppningen är att även bäddarna på tomtens sydvästra del (se Figur 7) kommer
att få mer uppmärksamhet, vilket vi i juli 2015 dock ännu inte har kunnat observera. Plantskolan syns från växthuset och får mer uppmärksamhet nu. Jordkällaren nås nu via kortaste
möjliga väg från köket, vilket har inneburit att den för första gången kommer till regelbunden
användning även under sommaren.
I växthuset får man en känsla av att befinna sig i ett annat klimat, med vackert ljus och utsikt,
vilket på kort tid har betytt mycket för välbefinnandet.
Värmeflödet från husets varmaste rum, köket, fördröjs något genom växthuset som täcker
en av kökets ytterväggar.
Mot nordöstra gaveln av växthuset finns det ett utedass som gör att vi inte behöver gå till
dasset längst bort i uthuset vintertid längre.
Förkultiveringsbänken står i växthuset (se nedan).
Flera av de handvevade maskinerna är placerade mot köksväggen, så att de kommer till
bättre användning.
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En tvättlina är integrerat i växthuset.
En arbetsbänk har byggts mot köksväggen för att öka arbetsytan för matlagning under sommarhalvåret.
Under vintern går det att flytta delar av inredningen för att kunna använda växthuset som
träverkstad.
Vi odlar vin och känsliga krukväxter i växthuset.
Förlänger säsongen för socialt uteliv och odling.

Hela byggnaden ritades i detalj (Figur 30 och Figur 31) innan arbetet påbörjades. Växthuset är byggt i
trä och med begagnade fönster från en gammal skola i Enviken. Utfackningen under fönstren är fylld
med lerhalm. Taket var tänkt att bli i glas, men arbetsbördan kändes för stor och vi valde att köpa ett
tak av kanalplast istället. Grunden är utgrävd för hand och bjälkkonstruktionen vilar på stora stenblock. Golvet består av grus, sand och tegel och är tänkt att fungera som värmelager som kommer att
avge värme nattetid. Väggen mot köket är lerklinat och även den fungerar som värmelager. Solen
lyser på glasväggen mot sydväst från sent på förmiddagen till solnedgången.
Schaktmassorna från utgrävningen av grunden lades på jordkällaren intill huset och därmed löstes
problemet med att jordkällaren var lite för dåligt isolerad. Samtidigt som jordlagret på jordkällaren
blev tjockare förbättrades även odlingsmöjligheterna och idag har vi placerat några av de känsligaste
växterna på jordkällarkullen, så som snödroppsträd (Halesia carolina), persika och chimärhagtorn
(Crataegomespilus dardarii).

Figur 30: Skissen över växthuset, sett från nordväst.
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Figur 31: Det nya växthuset sett från sydväst.

Figur 32: Växthuset under uppförandet hösten 2014 och första middagen i det nästan färdigbyggda växthuset. Stommen
hålls ihop utan spik eller skruv.
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Varmbänken
Som ett svar på utmaningen om de dåliga förutsättningarna för förkultivering designade jag våren
2015 en eluppvärmd varmbänk på knappt 2 kvm. Varmbänken består av en ram som är klädd på insidan med frigolitskivor. Bädden är fylld med 5 cm sand och i mitten av sandbädden ligger en värmekabel som styrs med ett termostat som är anslutet till ett eluttag. Överdelen är isolerad med bubbelplast. Värmekabelns effekt ligger på 100 W, vilket innebär att elförbrukningen per månad kan komma
att öka med hela 70 kWh (50%) om varmbänken är påslagen dygnet runt. Varmbänken är minst sagt
en kompromiss med vårt vanliga angreppssättet att bygga resurser istället för att förbruka dem. Eftersom vi tidigare har haft så stora problem med förkultiveringen tyckte vi dock att det var värt att
satsa på varmbänken och räknar med att den inte kommer att vara påslagen mer än 12 timmar per
dygn, och främst under mars och april månad. Dessutom kan vi ”förädla” den högvärdiga elen genom
att driva upp värdefulla plantor som vi senare kan sälja genom vår plantskola. Exempelvis är det först
sedan vi har varmbänken som vi har lyckats med att driva upp allehanda valnötter.

Figur 33: Varmbänken med värmekabeln och termostatet (ovan) och förkultivering på gång i mitten av april.
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Varmbänken är placerad i växthuset på vår och försommar (Figur 34) och vid minsta solglimt ökar
temperaturen under bubbelplasten till 20-25 grader. Den är placerat där för att den ska utsättas för
naturligt dagsljus. Hade vi placerat den inomhus (vilket hade varit svårt rent platsmässigt) hade det
behövts mindre el till uppvärmning, men mer el till belysning. Varmbänken är konstruerad för att
vara mussäker genom att ha 10 cm överhäng på alla sidor. Sommartid flyttas varmbänken till norra
gaveln av växthuset (Figur 34) och används då för hantering av sommarsticklingar till både vårt eget
behov och plantskolan. Den placeras på detta ställe för att utsätta den för minsta möjliga solljus,
samtidigt som den är skötselkrävande och behöver förbli i zon 1 (jmf Figur 23).

Figur 34: Varmbänken står i växthuset under vår och försommar för förkultivering och flyttas i juli ut till norr om växthuset på den skuggigaste platsen i zon 1 för att ge sommarsticklingarna de bästa förutsättningarna.

Kostnadsminskning
Genom energibesparingsåtgärderna och användandet av enkla tekniker som komposttoaletten har vi
kunnat minimera de löpande årskostnaderna för boendet till så lite som 11 000 kr. Dessa kostnader
är svåra att komma ifrån och omfattar sophämtning, bredbandsanslutning, försäkring, vägavgiften
och fastighetsavgiften. Omräknat till arbetstid behöver vi med vår nuvarande inkomst arbeta ungefär
50 timmar för att täcka hela årets boendekostnad.
Den enskild största kostnaden som nu kvarstår är bilutgifterna som vi på sikt vill komma ifrån. Även
resorna under vintern och matkostnaderna står för en betydande del av våra årskostnader.
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Trädgården i Hälsingbo
Hälsingbo har ett exceptionellt bra mikroklimat, förmodligen ett av de bästa i hela bygden. Det är
alltid här som snön försvinner först och solen skiner som längst under dagen. Dessutom är det
mindre blåsigt här än på många av de andra gårdarna som har bra solförhållanden. Tack vare den
långa sluttningen framför hustomten kan första nattfrosten på hösten inträffa upp till några veckor
senare än i exempelvis Stjärnsund som är beläget i en svacka. Det som är utmanande med platsen är
framförallt tillgången till vatten. Under de första åren var vi inte särskilt bra på att utnyttja det goda
mikroklimatet för odlingar, framförallt för att jorden var dålig när vi köpte fastigheten och för att vi
hade tillgång till en större odlingsyta i Stjärnsund. Först 2011 lade vi ner odlingen i Stjärnsund och har
sedan dess försökt förbättra odlingsförutsättningarna i Hälsingbo.

A

B

C

D

Figur 35: Bilder från trädgården i Hälsingbo. A: Bakre delen med pallkrageodling och Hügelbäddar. B: Bädd för skuggtåliga
fleråriga grönsaker. C: Skogsträdgården. D: Plantskolan.

Designarbetet har inkluderat val av rätt växter på rätt plats i trädgården och att arbeta intensivt med
jordförbättringen. De uppodlade områdena i trädgården är uppdelade enligt skissen nedan (Figur 36)
och deras placering bygger på en sammanvägning av den kunskap vi fick genom kartläggningen av
platsen och zoneringen (Figur 23). Område A passerar vi dagligen på vägen till utedasset och därför
har vi placerat mer skötselkrävande grödor där. De placerades i pallkragar till en början, men vi har
nu insett att pallkragar är övervärderade och området kommer att göras om till mer utdragna, upphöjda bäddar under 2016. Område B domineras av två äldre äppelträd och vi har valt att komplettera
dem med mer torktåliga växter (som spansk körvel, hallon, vinbär och häggmispel) för att skapa ett
litet skogsträdgårdsliknande område. Område C består i huvudsak av perenna grönsaker och är vår
viktigaste källa till bladgrönsaker, perenna salladsväxter och lök under våren och försommaren. Tidigare odlade vi skötselkrävande grödor på samma område, men insåg att området ligger för långt
ifrån våra vanliga gångstråk, varför vi valde att odla mer självskötande grödor där. Område D började
40

vi odla upp sommaren 2015 efter anläggandet av gråvattenreningsanläggningen. Tanken var att gråvattnet skulle hjälpa växterna att frodas på denna soldränkta del av trädgården, men än så länge är
det för tidigt för att dra några slutsatser om det lyckades eller ej. Område E blev odlingsbart efter att
vi hade fyllt på jordkällartaket med jord från byggandet av växthuset mot husets nordvästra gavel.
Mikroklimatet är mycket gynnsamt här och vi kan odla känsliga växter här som persika (Prunus persica) och snödroppsträd (Halesia carolina). Område F rymmer plantskolan som är placerad i halvskuggan under den stora björken för att minska vattenstressen för växterna och skydda dem från
väder och vind när de är små. I område G anlade vi med hjälp av volontärer ett par Hügelbäddar,
alltså upphöjda bäddar med en kärna av ved och kvistar, där vi odlar framförallt känsliga fleråriga
växter som mispel (Mespilus germanica) och parkaralia (Aralia elata). Område H är slutligen den
skuggigaste platsen på tomten och här odlar vi sedan 2011 skuggtåliga fleråriga grönsaker i en välfungerande polykultur.

Figur 36: Designen för trädgården (vänster) i förhållande till zonerna (höger): A: Pallkrageodling med grönsaker för dagligt behov i små mängder. B: Skogsträdgård för mer torktåliga växter än på Puttmyra. C: Perenna grönsaker. D: Pumpa,
potatis squash m m. E: Skogsträdgård på jordkällarkullen för extra känsliga växter. F: Plantskolan. G: Hügelbäddar för
extra känsliga samt vattenkrävande växter. H: Skuggtåliga fleråriga grönsaker. De ej färglagda områden sköts inte alls
eller endast extensivt.

Det stora avståndet till närmaste odlare (minst 500 m) innebär att vi kan bedriva avelsarbete i trädgården. Exempelvis odlar vi bara en sorts pumpa och squash på tomten per år för att minimera korsningsrisken och för att kunna ta egna frön. Det samma gäller för bondbönor som vi odlar fyra sorter
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av, samt tomater som vi i dagsläget odlar åtta sorter av. Även diverse fleråriga grönsaker förökar vi
på plats.
Jordförbättringen har vi åstadkommit genom att kompostera köksavfallet, återföra all urin och alla
fekalier till trädgården, genom att marktäcka med kartong, tidningar och halm samt genom inplantering av framförallt mineralackumulerande växter som vallört. Vid enstaka tillfällen har vi även köpt in
hästgödsel och har tillfört löv och kompost från Stjärnsund. Sedan sommaren 2013 har vi observerat
ett överskott på kväve i jorden i och med att det har börjat växa brännässlor i stora mängder på flera
ställen på tomten, från att det fanns brännässlor bara på ett ställe när vi köpte fastigheten. Därför
har vi börjat transportera urin till skogsträdgården istället (se nedan).
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Vinterdesign
Vintern brukar vara en svår tid för oss och vi känner oss ofta nedtyngda av kyla och mörker och brist
på energigivande sysselsättningar. Därför har vi sedan vintern 2011/2012 rest till södra Spanien och
Tyskland varje vinter och stannat där mellan en och två månader. För att inte göra oss beroende av
detta resande vill vi dock skapa en mer meningsfull och tillfredsställande tillvaro på hemmaplan under vintertiden.
En viktig åtgärd för att öka trivseln är givetvis de redan omnämnda förbättringarna av isoleringen och
uppvärmningssystemet. En av de större nya aktiviteterna som vi har introducerat vintertid är att producera hela årets vedbehov på egen hand. Hur vi sköter uttaget av ved ur vår skog beskrivs i avsnittet
”Skogen” nedan. Vi transporterar 1 m långa stockar med hjälp av en vedkärra hem till Hälsingbo. Där
kapas stockarna med hjälp av en japansåg till längder om 33 cm och klyvs med en yxa. Vi använder
ett bildäck på huggkubben för att hålla vedklabbarna på plats och för att minska behovet av att böja
sig ner. I bästa fall hamnar veden aldrig på marken innan det sedan travas i vedskjulet och torkas i
minst två år. Vi flyttar veden endast från skogen och från vedskjulet in i huset, för att minska transporttiden. Vi testade detta system vintern 2014/2015 och den totala arbetstiden från att fälla träden
till färdig ved i vedskjulet uppgick till endast runt 20 timmar. På så vis får vi bra motion utomhus vintertid och kan dessutom spara runt 3000 kr årligen som vi tidigare lade på att köpa in ved. Nu har vi
dessutom bättre kontroll på kvaliteten på veden som emellanåt var undermålig. Utrustningen för
vedhanteringen kostade sammanlagt ungefär 4500 kr2 och endast sågbladet för japansågen (ca 500
kr) kommer att behöva förnyas regelbundet, uppskattningsvis vart tredje år.
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Figur 37: Från skog till ved för ett helt år. A: 1 metersstockar som väntar på att bli transporterade till Hälsingbo. B: Stockarna lastas från kärran på sågbocken och till C: Huggkubben. I bästa fall berör de aldrig marken innan de hamnar i D:
Vedskjulet med tre års vedförråd.

2

2500 kr för vedkärran, 800 kr för japansågen, 1200 kr för skogs- och klyvyxan.
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Ytterligare vintersysslor som vi har introducerat är svampodling (som går ihop mycket bra med vedproduktionen, då vi använder i stort sett samma redskap) och ympning av fruktträd (Figur 38).
Svampodlingen är i första hand avsett för egen produktion av shiitake och ostronskivling, men vi kan
tänka oss utöka produktionen med tiden. Ympningen är i första hand kommersiell och vi avser sälja
fruktträd från våren 2016. Dessutom har vi börjat sälja rotsticklingar av vallört ’Bocking 14’ och
kommer att utöka försäljningen under 2015/2016. Under vintern 2014/2015 började vi även tillverka
egen ost och hoppas på att kunna fortsätta med det framöver.
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Figur 38: Sysslor som gör det mer trivsamt att vara hemma på vintern. A: Ympning av fruktträd, B: Svampodling, C: Försäljning av rotsticklingar, D: Ystning.

Förutom dessa praktiska sysslor är vintern en bra tid för kursplanering och annat skrivbordsarbete
som vi sällan hinner med under sommarhalvåret. Under de senaste vintrarna var vi även med och
anordnade regelbundna filmkvällar och matförädlingsdagar med föreningen Permakultur Stjärnsund,
som har hjälpt att stärka de sociala banden i bygden. För första gången kändes vintern 2014/2015 för
kort för att hinna med allt det roliga!
De viktigaste årsaktiviteterna kan visualiseras i ett årshjul, se Figur 39 nedan. Årshjulet är ett bra redskapet för planeringen av året, även om det verkliga årsförloppet givetvis ofta skiljer sig från den
idealiserade bilden.
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Figur 39: De viktigaste aktiviteterna under året visualiserat i ett något förenklat årshjul. Det här är en idealisering över
hur vi vill att året ska se ut, men det verkliga årsförloppet ser givetvis annorlunda ut.
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4.3.

Puttmyra

Köpet av fastigheten Puttmyra är i första hand kopplat till våra målsättningar om ökad självhushållning, diversifiering av inkomstkällor och förbättrad resiliens. Eftersom tillgången till mark är mycket
begränsad kring Hälsingbo har vi under åren flyttat allt fler funktioner till Puttmyra. Avsnitten i detta
kapitel beskriver de olika designlösningar som vi tog fram för att besvara designutmaningarna, uppfylla nyckelfunktioner och möta våra övergripande målsättningar. Randvillkor, dvs. grundläggande
faktorer att förhålla sig till i arbetet med Puttmyra har varit:







Det relativt stora avståndet till Hälsingbo
Ingen el
Inga ytvatten
Inga fasta strukturer
Delvis mager jord
Hög grundvattennivå på delar av fastigheten.

Flödena över fastigheten har varit drivande för placeringen av de olika designelementen, samtidigt
som designelementens placering i sin tur påverkar hur vi rör oss över platsen. Processen har varit
iterativ och vi förväntar oss att uppdatera zonkartan årligen för att ta hänsyn till de förändringar som
sker på platsen. Den aktuella zonkartan framgår av Figur 40 nedan och kan jämföras med zoneringen
hösten 2014 (se även Figur 18).

2014

Figur 40: Zoneringen augusti 2015. Flödena över fastigheten har varit styrande för designen, samtidigt som placeringen
av designkomponenter har påverkat flödena. Zoneringen kan jämföras med zoneringen ett år tidigare (miniatyr till höger). Den nya dammen (nr 5) och samlingen av funktioner i växthuset har haft störst inverkan på förändringen av flödena.
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Det stora växthuset har vi klassat om till zon 0, då det är den plats på Puttmyra där vi tillbringar absolut mest tid i dagsläget. Zon 1 sträcker sig längs med stigarna och en bit in på olika bäddar och områden. Det är dessa områden som får daglig tillsyn när vi är på väg till eller från växthuset (se avsnittet
”Stigar” nedan). Vi har börjat utnyttja odlingsytorna längs stigarna för framförallt fleråriga grönsaker
med lång skördesäsong, men även för vårprimörer som är lätt att missa samt växter som producerar
bär under en lång period, så som blåbärstry, aronia och hallon. Zon 2 omfattar förutom de något mer
sällan använda stigarna bäddar där vi antingen har etablerat örtskiktet eller planerar att göra det
under de närmaste två åren. Dessa bäddar kommer att få regelbunden, men inte daglig uppmärksamhet och mindre skötselkrävande växter kommer att planteras där. I zon 3 har vi planterat främst
träd där vi punkttäcker kring varje planta (Se avsnittet ”Jorden och markberedning i skogsträdgården” nedan). Här är det inte säkert att vi kommer att etablera skogsträdgårdens alla skikt, utan förmodligen kommer vi att hålla oss till robusta, funktionella marktäckare och begränsa oss till att
skörda huvudgrödorna. Zon 4 är skogen och gräsmarkerna som vi hämtar täckmaterial ifrån. Zon 5 är
den del av marken som vi fortfarande inte utnyttjar eller ens interagerar med.
Utifrån flödena över fastigheten har vi tagit fram ett antal olika designområden. Figur 41 visar en
översikt över dessa. Områden A till G tillhör skogsträdgårdsodlingen, område H visade sig i kartläggningen få flest soltimmar under vegetationsperioden och blev därför utsett till odlingsyta för grönsaker och som placeringsort för stora växthuset. Område I har utvecklats under 2015, delvis i samband
med en kurs i skogsträdgårdsodling där deltagarna får designa delar av området. De färglagda områdena omfattar en areal på ungefär 6500 m2. Övriga områden är antingen skog (där vi hämtar ved och
till viss del byggmaterial) eller gräsmark som kommer att utvecklas i framtiden.

Figur 41: Designområden på Puttmyra.
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Områdena i skogsträdgården har olika huvudteman och det har i första hand varit kronträden som
har bestämt temat för varje område. Valet av kronträden har bestämts utifrån varje områdes specifika förutsättningar:









Område A: Nötträd eftersom detta område är det mest skyddade området med god jord och
hög solinstrålning.
Område B: Fruktträd. Det området som planterades först. Området är väldränerat och får
mycket sol och genomkorsas dessutom av huvudstigen.
Område C: Bärbuskar och perenna grönsaker. Ligger precis framför område B och för att inte
skugga träden i område B valdes låga växter i denna bädd.
Område D: Rönnhybrider. Etablerades 2013 som en led i ”förtätningen” av skogsträdgården.
Kopplar ihop område B och E.
Område E: Fruktträd. Planterades främst 2012. Tillräckligt bra mikroklimat för fruktträd, men
inte bra nog för nötträd.
Område F: Hasselnötter och bärbuskar. Relativt fuktigt område där konturdiken användes för
att utnyttja det i övrigt gynnsamma mikroklimatet. Lägre växter valdes för att inte skugga
dammen (se nedan).
Område G: Hybridhasslar och ekar med låg tannininnehåll. Mest gynnsamma området förutom område A och därmed avsett till de mer värmekrävande nötträden. Upphöjt, djup och
bra matjord, mycket sol, närhet till vatten samt intill en av huvudstigarna genom skogsträdgården.
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Dammsystemet
Vattentillförseln till skogsträdgården och odlingarna på Puttmyra är en av de största utmaningarna
med platsen. Vid längre torka finns det inga praktiska möjligheter att transportera vatten till platsen.
Därför behövdes det en säsongslagring av vatten för bevattningsvatten under torra perioder. Vi löste
utmaningen genom ett dammsystem som började etableras 2012 när de första två dammarna (nr 1
och 2) i skogsträdgården grävdes. Figur 42 nedan visar dammarnas läge på fastigheten. De placerades
i de områden som identifierades som fuktiga i kartläggningen (se Figur 14) och samtliga dammar
ligger i relativa lågpunkter. De två dammarna väster om det stora växthuset (nr 3 och 4) grävdes våren 2014. Den sista dammen (nr 5), längst mot öster på kartan grävdes i mars 2015 och är den största
dammen på fastigheten. Dammarna omfattar en area på ca. 450 m2 och kan lagra uppskattningsvis
300 m3 vatten för bruk under sommartid. Sommaren 2014 var extremt torr och de två minsta dammarna torkade ut helt, medan de andra två höll en bra vattennivå ända till hösten, trots en förbrukning av stora vattenmängder i både grönsakslanden och skogsträdgården.

Figur 42: Karta över dammsystemet på Puttmyra.

Dammsystemet kommer att förbättras under 2015 i och med att vi kommer att dra en vattenledning
från damm 3 till damm 4, vilken kommer att ta upp allt överskottsvatten. När damm 4 rinner över
kommer vattnet att ledas mot en ränna längs med växthuset som även fångar upp all takavrinning
från växthuset. Rännan mynnar in i ett konturdike (swale) som leder vattnet tillbaka till diket, så att
det i slutändan kan nå den stora dammen nr 5. Anledningen till att vi vill komplettera dammsystemet
med denna lösning är önskan om en hållbar vattentillförsel till damm 4 som är källan till vattnet för
bevattning av grönsakslanden (se nedan).
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Figur 43: Några av dammarna i skogstädgården: A: Hjärtdammen i skogsträdgårdens mitt, B: Den senaste dammen skapar nya vyer, C: Damm nr 3 under uppförande maj 2014 och D: i december samma år.

Dammarna är viktiga för att täcka vattenbehovet i odlingarna, men uppfyller även en rad andra
funktioner:







De är viktiga element för att gynna biologisk mångfald och därmed skapa en bra skadedjursbalans i odlingarna.
De förbättrar mikroklimatet för växterna.
De skapar skönhet och karaktär på Puttmyra.
De två största dammarna kan man bada i.
Vi har påbörjat försök att odla ätbara växter i några av dammarna.
Vi överväger att plantera in karp i den största dammen för att få en animalisk proteinkälla
från Puttmyra.

Anläggandet av dammarna har varit det enskilt största ingreppet på Puttmyra och tyvärr har vi gjort
en del misstag. Det blev stora kompakteringsskador vid anläggandet av dammarna 1, 2 och 5 och i
framtiden kommer vi att anlägga dammar när det är som torrast under året. Damm nr 5 skulle anläggas när det fortfarande var några decimeter tjäle i marken, men på grund av en reparation blev grävningen försenad och skedde mitt under tjällossningen. Schaktmassorna är mycket kompakterade och
körskadorna kommer att vara synliga en lång tid framöver.
Kostnaden för grävningen av dammarna uppgick till 3600 kr för damm 1 och 2, 5 525 kr för damm 3
och 4 samt 8 450 för damm nr 5, alltså sammanlagt 17 575 kr (exkl moms).
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Konturdiken (Swales)
På sydligare breddgrader används konturdiken (swales) i första hand för att ta hand om ytavrinningen vid större regntillfällen genom att bromsa upp flödet och fördela det i landskapet. I vårt klimat är
det sällsynt med ytavrinning på icke-hårdgjorda ytor och vi observerar ytavrinning främst vid snösmältningen och någon enstaka gång under sommaren när det regnar 20 mm eller mer på några
timmar. Konturdiken har dock andra positiva egenskaper som vi ville utnyttja, varför vi designade ett
system av konturdiken (Figur 44).

Figur 44: Ett system av konturdiken används för att förbättra jorden, mikroklimatet och vattenförhållandena i skogsträdgården.

Alla konturdiken som designades har följande uppgifter:






Figur 45: Konturdike A direkt efter
grävningen. Den tar hand om överskottsvattnet från damm 2 och leder
det till det relativt torra området
ovanför damm 1.

Höja växterna som planteras på dikesåsen ovanför den relativt höga grundvattenytan,
Skapa ojämnheter i terrängen som i sin tur skapar mer skogsliknande förhållanden (se ”Pits and mounds” i [7]) och variation,
Skapa upphöjda odlingsplatser som värms upp fortare av solen och lyfter växterna något från eventuell markfrost,
Skapa en fälla för organiskt material i själva diket.

Utöver dessa uppgifter som är gemensamma för alla konturdiken, har
några konturdiken även andra uppgifter. Det första konturdiket som
anlades (A) löper mellan damm 1 och 2 och har som huvuduppgift att
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leda bort överskottsvatten från damm 2 mot de torrare områden ovanför damm 1 (Figur 45).

A

B

Figur 46: Område D består av ett antal fiskfjälls-swales som är anpassade efter den befintliga växtligheten och som skapar variation i terrängen, direkt efter grävningen i september 2014 (A) och knappt ett år senare (B).

Konturdikessystemet C omfattar olika typer av konturdiken som vi ville utvärdera i verkligheten. Diket längst mot väster är fyllt med grenar och kvistar och är täckt med flis av barrträd för att skapa en
fuktig miljö med lågt pH-värde för odling av surjordsväxter. Det andra konturdikets ås består av en
kärna av stockar och grenar för att skapa något som liknar en Hügelbädd. De övriga konturdiken är
snarlika, men har olika profiler för att kunna jämföra hur dikena och åsarna eroderar med tiden.
Systemet i område D består av så kallade fiskfjälls-swales, som är ganska korta konturdiken som är
anpassade till den befintliga vegetationen (Figur 46). Deras huvuduppgift i den här designen är att
skapa ojämnhet och variation i terrängen.
Konturdikessystemet började skapas våren 2013 och kan komma att utvecklas ytterligare efter några
års observationer. Så här långt tror vi att de uppfyller sitt syfte att skapa ett bättre mikroklimat, men
vi har även observerat två stora nackdelar:




Dikesåsen är ett perfekt habitat för sork, den är varmare, väldränerad och diket bakom ger
gott skydd från rovfåglar. Särskilt konturdike A har varit drabbat av sork och våren 2014 förlorade vi fem äppelträd som hade planterats på åsen. Numera planteras alla växter på åsen i
sorknät.
Eftersom konturdikena är långa och smala skapas den en väldigt utdragen kantzon, vilket gör
det mycket svårare att hålla ogräs borta än runt mer kompakta bäddar. På ett konturdike i
område B växer det endast åtta träd och buskar, men kantzonen har en längd på ungefär 60
m. Därför har vi övergått till att täcka endast runt varje planta i detta område och låter ogräset växa fritt på konturdieksåsen i övrigt.

En mer utförlig beskrivning av konturdiken och vilken roll de kan spela i ett nordiskt sammanhang
återfinns i en artikelserier på Skogsträdgårdsbloggen [8].
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Stigar
I designandet av stigarna över Puttmyra har vi utgått
från så kallade ”Desire Paths”, alltså de stigarna som
är de kortaste och mest lättgångna. Istället för att
designa dessa från början utnyttjade vi de första
stigarna som hade bildats naturligt under de två
åren vi ofta promenerade över marken innan vi fick
köpa den. Första stigen syns tydligt på ett flygfoto
från 2011 (Figur 47). Den löper från närmaste ingången till skogsträdgården (från Hälsingbo sett)
över den dåvarande gräsmarken till den enda bron
över diket och därifrån mot tillfartsvägen till skogsträdgården.
Utifrån dessa första stigar har övriga stigar växt
fram. Vi har även medvetet placerat hinder (som
dammar och konturdiken) i vägen för ”önskestigarFigur 47: Den första stigen syns tydligt på ett flygfoto
från 2011.
na” för att fördröja flödet något och skapa en längre
kantzon där det finns potential för interaktion (jämför zonkartan som visas i Figur 40). Huvudstigarna motsvarar zon 1 i zoneringen och ju längre de kan
bli (utan att de som rör sig över platsen väljer en annan väg), desto bättre är det för växterna. Det är
tydligt att det är minst ogräs och mest välskötta växter längs med huvudstråken. I framtiden kommer
vi att fortsätta använda oss av den här metoden för att låta naturliga stigar växa fram.
En utmaning har dock varit att skapa flöden till områdena i kanten, särskilt område E och delar av
område B (Figur 41) har fått för lite uppmärksamhet. En idé är att placera bikupan som kommer att
finnas i skogsträdgården på ett ställe som skapar ett nytt flöde genom ett av de eftersatta områdena.
Skulle det visa sig att detta inte fungerar kommer vi istället att övergå till att sköta områdena i utkanterna ännu mer extensivt än idag.
Figur 48 nedan visar hur stigarna löper över marken i augusti 2015. Den dagliga skötselrundan under
försommar, sommar och tidig höst är markerad i orange. En variant på rundan leder igenom de nordvästra delarna av skogsträdgården och denna runda tar vi någon gång i veckan. Genom att ha designat rundan på det här viset får alla intensivt skötta områden på Puttmyra den största möjliga uppmärksamheten. Bilden visar tydligt att vissa delar av marken med största sannolikhet kommer att
förbli extensivt skötta, då det är svårt att skapa regelbundna flöden över dessa områden. Samtidigt
framgår det även att det finns områden där vi rör oss mycket som idag är outnyttjade (exempelvis
där områdena C, D och E möts, jämför Figur 41), vilket är något vi tar med oss för det fortsatta designarbetet.
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Figur 48: Vy över Puttmyra augusti 2015. Huvudrundan som vi går varje dag är markerad med orange. På så vis får vi bra
uppsikt över de mest intensivt skötta delarna av skogsträdgården (A), växthuset (B), den delen av plantskolan som är
förlagd till Puttmyra (C) samt odlingsbäddarna (D). Några gånger i veckan tar vi en något längre runda (gul) och kan då
ägna uppmärksamhet åt fruktodlingarna (E) som befinner sig främst i Puttmyras zon 3.
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Sociala funktioner
Puttmyra ska vara mer än en produktionsyta och för att få mer mänsklig närvaro på platsen försöker
vi att skapa sociala ytor som gör att människor vill komma till platsen och stanna lite längre än de
annars hade gjort. Utvecklandet av de sociala platserna är än så länge i sin linda och vi använder en
liknande strategi som för stigarna, det vill säga vi skapar sociala knytpunkter där det sker automatiskt. Där besökare brukar vila sätter vi upp en bänk, eller så placerar vi en bänk där vi vill att folk ska
vara. Placeringen av tipin i skogskanten på norra delen av skogsträdgården var ett sådant försök och
det har varit lyckat. Nu har vi flyttat tipin till skogsdungen i västra delen av fastigheten och det borde
skapa ett nytt flöde genom område E (Figur 41) som har saknat mänsklig närvaro. På sikt vill vi bygga
ett enkelt utekök på Puttmyra men vill avvakta med placeringen tills vi har avklarat första odlingssäsongen i de nya grönsakslanden (se nedan) som lär påverka flödena över platsen och kan komma att
skapa nya samlingspunkter.

Figur 49: Att skapa mänsklig närvaro i skogsträdgården har varit en viktig designuppgift.

Under våren 2015, som var mycket regnig, började växthuset fylla en viktig social funktion. Därför
byggde vi ett loft i växthuset som fungerade som plats för fika och samvaro under regniga dagar. Det
är en av anledningarna till att växthuset blev omklassad till zon 0 (se Figur 40 ovan).

Figur 50: Loftet i växthuset byggdes våren 2015 och fyller en viktig social funktion som plats för fika och samvaro i alla
väder. Under loftet kommer vi att förvara växter vintertid och verktygsförrådet är integrerat i konstruktionen.
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Val av växter till skogsträdgården
Valet av växter till skogsträdgården har styrts till stor del av en upptäckarlust och mitt intresse för att
samla växter som är, eller skulle kunna vara härdiga i vår odlingszon. I princip alla vedartade växter
med ätbara delar har jag haft intresse för att pröva. I skrivande stund finns det ett hundratal arter
och många olika namnsorter i skogsträdgården (Se Bilaga II). Målet med detta breda urval har varit
att samla kunskap om de olika växters potential för vårt klimat och detta hänger till stor del ihop med
ambitionen att sprida kunskap om skogsträdgårdsodling i nordliga klimat (se Del 2).
På sikt kommer antalet arter förmodligen att minska, mest för att de inte odlingsvärda arterna kommer att få mindre uppmärksamhet än de som har klarat sig bra. Det långsiktiga målet är att ta fram
en uppsättning av runt 100 arter och namnsorter som är tillförlitliga. Dessa kommer att utgöra grunden i genbanken för skogsträdgårdsväxter som vi håller på att bygga upp och som kommer att spridas vidare genom plantskolan för skogsträdgårdsväxter (se nedan).
Stort fokus har lagts på nötter av olika slag och mycket plats i skogsträdgården har ägnats åt dessa,
trots många arters tveksamma härdighet. Vilka nötter som odlas i dagsläget framgår av Bilaga II och
på Skogsträdgårdsbloggen (http://skogsträdgården.stjärnsund.nu/) har jag skrivit en längre serie om
mina erfarenheter inom nötodling.

Figur 51: Växtsamlandet har fört mig till märkliga platser. Som det här bergrummet i Östersund där jag fick tag på bland
annat rariteter som amerikansk kastanj (Castanea dentata) och manchurisk hassel (Corylus sieboldiana var. mandschurica).

Hur har vi då fått tag på en så stor mångfald av olika arter och namnsorter? Många timmars research
på internet för att hitta plantskolor med intressanta växter har varit den viktigaste bidragande orsaken till varför vi lyckades skapa en så omfattande samling på så kort tid. En aktuell förteckning över
de plantskolor som vi har beställt ifrån finns på Skogsträdgårdsbloggen:
http://skogsträdgården.stjärnsund.nu/plantskolor-for-skogstradgardsvaxter/. Utöver detta har personliga kontakter varit ovärderliga för att komma över plantor som inte finns i handeln.
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Design av planteringar
Till och med 2014 använde vi oss av handritade planteringsscheman för att planera placeringen av
framförallt de vedartade växterna, men i vissa fall även örtartade växter. Det var framförallt när vi
fick planteringshjälp som vi var noga med att rita ganska detaljerade planteringsscheman (se Figur
52), i övrigt har det varit enkla skisser på papper som kasserades efter planteringen. Många gånger
var växtsamlarintresset större än designtänket och det fanns inte alltid en given plats för alla växter
som brukar komma med posten på våren.

Figur 52: Ett exempel på ett detaljerat planteringsschema för en av bäddarna intill damm nr 1. Det här schemat användes
som planteringsinstruktion på en introduktionskurs till skogsträdgårdsodling.

Sedan våren 2015, när kronträden i skogsträdgården till stor del redan är planterade, har vi börjat
använda ett ritningsprogram för att placera ut de vedartade växterna. Det har varit till stor hjälp att
ha tillgång till flygbilderna över fastigheten, annars hade vi förmodligen inte tagit steget in i datorvärlden. Figur 53 nedan visar ett exempel för ett område nära damm nr 3 som planterades våren
2015 med olika nötträd.
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Figur 53: Ett planteringsschema för den upphöjda bädden öster om damm nr 3. Trädsymbolerna är ritade utifrån trädens
förväntade storlek 2025. Observera att Pinus koraiensis är extremt långsamväxande, men kan bli 25-30 m höga när de är
fullväxta.

Planteringen av konturdikesåsarna i område C (Figur 44) designades utifrån solvinklar. Målet var att
damm nr 1 aldrig skulle skuggas under vegetationsperioden av växterna som är planterade i området. Skissen för designen visas i Figur 54. Utifrån denna ritning valdes växter som uppfyller höjdkriterierna. Ju närmare dammen, desto skuggtåligare är växterna som planterades. Raden med de högsta
växterna planterades med silverbuske (Elaeagnus umbellata) som kvävefixerare och hassel som huvudgröda.

Figur 54: Designskiss över konturdikesområde C där solens vinklar vid olika tider på dygnet användes för att bestämma
växternas maximala höjd.
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Våren 2015 använde vi en större kursgrupp för utplaceringen av ett 20-tal växter på en kulle intill den
nygrävda dammen nr 5 (Figur 55). Deltagarna fick var sin växt som de fick beskriva för de andra deltagarna och sedan fick de placera växten på kullen. Vi började med de största träden, följt av de lägre
träden, samt höga och låga buskar. Efter varje placering fick alla ge sina synpunkter. På så vis kunde
hela gruppens kunskap och perspektiv på placering utnyttjas och resultatet blev förmodligen betydligt bättre än om vi hade gjort placeringen på egen hand.

Figur 55: Kullen norr om damm nr 5 gestaltas helt och hållet av kursdeltagarna på den årslånga skogsträdgårdskursen
2015/2016. Bilden är tagen i maj 2015 efter planteringen av träd- och buskskiktet.
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Grönsakslanden
Grönsakslanden väster om det stora växthuset anlades 2014. Grönsakslanden består av fyra olika
bäddar som är designade som nyckelhålsbäddar. Varje område skulle omfatta en area på knappt 90
m2 om de en meter breda gångarna runt varje bädd räknas in (Figur 56). Odlingsytan är 50 m2 per
bädd och gångytan är 10 procentenheter lägre än om vi hade odlat i raka rader med 1 m breda
gångar emellan. Bäddarna anlades genom att gräva matjorden ur gångarna och lägga den på de blivande bäddarna. Sedan gödslades bäddarna med kogödsel och täcktes med wellpapp och halm.

Figur 56: Skiss över ett av grönsakslanden som användes som underlag vid anläggandet av landen under 2014.

Bäddarnas konturer markerades med träpinnar vars position mättes in med hjälp av kompass och
måttband. I själva grävandet fick vi mycket hjälp av volontärerna som besökte Stjärnsund sommaren
2014. Slutresultatet blev mycket lyckat som bilden nedan visar (Figur 57). Flygfotot och den skalenliga designskissen matchar nästan perfekt.

Figur 57: Den skalenlige designskissen och verkligheten stämmer bra överens!

Anläggandet av grönsakslanden har i första hand att göra med vår målsättning om en hög grad av
självförsörjning. I landen avser vi odla sådana grödor som inte får plats i trädgården i Hälsingbo och
då framförallt lagringsgrödor som potatis, morötter, lök, rödbetor och rotselleri.
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Växthuset
Sommaren 2013 fick vi möjlighet att köpa en begagnad växthusstomme av en bonde i Hedemora. Vi
designade växthuset vintern 2013/14 (se Figur 58) och reste stommen sommaren 2014.

Figur 58: Designskiss över växthuset.
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I strävan efter att låta ett och samma element uppfylla flera funktioner ville vi att växthuset skulle
uppfylla följande funktioner:




Säsongsförlängning: Säsongen kommer per automatik förlängas tack vare växthuset. Mer
specifikt har vi designat ett par vinterodlingsbäddar på 5 kvm var som kommer att täckas
med fiberdukstunnlar tidigt och sent på säsongen för att odla bladgrönsaker, morötter osv.
[9].
Växtzonknäckning: Växthusets södra del är avsatt till i första hand träd och buskar som inte
klarar sig på friland hos oss och blir en inomhusskogsträdgård i miniatyr. Kronskiktet kommer
att vara mer buskartat och består av:
- Fikon (Ficus carica ’Bornholm’)
- Jujube (Ziziphus jujuba)
- Pawpaw (Asimina triloba ’1216’, en självfertil sort av pawpaw)
- Citrumelo ’Dunstan’
- Aprikos ’Hargand’
- Kinesisk blomsterkornell (Cornus kousa chinensis ’Teutonia’)
- Mullbär ’Illinois Everbearing’ (Morus alba x rubra)
Örtskiktet kommer att bestå av:
-

Ingefära (Zingiber officinale)
Gurkmeja (Curcuma longa)
Oca (Oxalis tuberosa)

Därtill kommer följande klängväxter:
-

Vin (Vitis vinifera), diverse namnsorter
Kiwi (Actinidia arguta ’Purpurea Sadowa’ och ’Ambrosia’)

Klängväxterna har även som uppgift att fungera som skuggning under de varma sommarmånaderna.





Trivsel: Under senvinter, vår och höst ska växthuset kunna användas som tillflyktort när det
är för kallt ute. Därför har vi designat ett fikaloft i norra ändan av växthuset (se ovan).
Inkomstgenerering: De gulmarkerade delarna av växthuset (Figur 58) är avsedda till främst
odling av ettåriga grönsaker till försäljning på bruksmarknaden. Vi satsar i första hand på tomater, paprika och gurka, men kommer att utnyttja ytorna även till tidiga grödor som sallad
eller spenat.
Förvaring: En verktygsförvaring är integrerad i fikaloftet. Ställningen kan vintertid hägnas in
med fiberduk eller bubbelplast och kan på så vis utnyttjas som utrymme för vinterförvaring
av känsliga växter.
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Figur 59: Växthuset sommaren 2015. A: Verktygsförvaringen är integrerad i loftkonstruktionen. B: Sallad för försäljning
på bruksmarknaden. C: Exotavdelningen i södra ändan på växthuset med bl.a. pawpaw, mullbär, kiwi och vin. D: Vi satsar
stort på tomater i år.
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Droppbevattning
För att hushålla med de dyrbara vattenresurserna och för att minska arbetsbördan med bevattning
för hand valde vi att satsa på ett droppbevattningssystem i det stora växthuset. Systemet matas med
självtryck från en vattentank à 1 m3 som är placerad på en knappt tre meter hög ställning mellan
växthuset och damm nr 5. Tanken fylls på kontinuerligt med en solelsdriven pump som slår av när
tanken är full. Vattnet tas från damm nr 5. Ventilen till droppbevattningsslangarna öppnas manuellt
varje dag och endast vid behov. Droppbevattningssystemet är delvis finansierat med medel från Flory
Gates Stiftelse ”Fred med jorden” som tilldelades Rebecka våren 2015.

Figur 60: Designritning av droppbevattningssystemet som installerades 2015.
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Figur 61: Droppbevattningssystemet matas av en tank på tre meters höjd (A) som fylls på med hjälp av en soldriven
membranpump (B). Droppslangen ligger under täckmaterialet (C).
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Jorden och markberedning i skogsträdgården
Att hitta hållbara sätt för att bygga bra jord i Puttmyra skogsträdgård har varit en av de större uppgifterna vi tagit oss an i förverkligandet av våra målsättningar. Ambitionsnivån har ökat allt eftersom. I
början använde vi enbart svart plastväv för att döda av gräset. Vi lät jorden vara täckt i två säsonger
för att vara säkra på att även döda av kvickrot och tistlar. Därefter lyfte vi på plasten och sådde in
gröngödsling i olika blandningar. Problemet med detta förfarande var att det fanns en mängd med
ogräsfrön kvar i jordens fröbank, som ofta hann gro före gröngödslingsväxterna. På så vis kom gräset
snabbt tillbaka och tog över delar av det tidigare täckta området.

Figur 62: Mängder med svart markväv är det som besökarna ser först när de kommer till skogsträdgården (hösten 2014).

Eftersom den första strategin inte fungerade särskilt bra håller vi på att testa flera andra markberedningstekniker. För det första har vi täckt mindre områden med halm och tidningar eller wellpapp.
Halmen köper vi av en ekobonde i närheten. Att använda denna teknik är mer arbetskrävande men
har fördelen att marktäckningsskiktet etableras bättre, samtidigt som det tillförs organiskt material
till jorden, både i form av dött växtmaterial under tidningarna, tidningarna själva och täckmaterialet.
Det största problemet med denna teknik är att tidningarna ofta blåser bort i de mer utsatta delarna
av trädgården, vilket kräver kontinuerligt underhållsarbete och ger ett skräpigt intryck. Wellpappen
tycks få dåligt fäste på jorden och ofta skapas det luftfickor under wellpappen, vilket gör att den bryts
ner mycket långsamt. Wellpappen är dessutom ofta förorenad med plast och vi kommer förmodligen
för det mesta att frångå detta täckmaterial.
En annan teknik vi har använt i ett mindre område är att klippa hål i täckväven och plantera in örtskiktet. Plasten tar vi bort när plantorna har etablerat sig och vi sår in gröngödslingsväxter mellan
plantorna. På så vis får de fleråriga örterna en bättre start och hinner etablera sig innan gräset kommer tillbaka. En nackdel med denna metod är att plastväven förstörs, som annars kan lätt återanvändas många gånger.
Genom projektet Permakultur Stjärnsund har vi tillgång till en mindre flismaskin som klarar av att
flisa kvistar med upp till 55mm i diameter. Tanken var att vi skulle påskynda övergången från gräs66

marksjord till lövskogsjord genom att övergå från täckning med halm till täckning med flis. Sommaren
2014 producerade vi några kubikmeter flis själva, men insåg snabbt att vi i detta skede behöver så
stora mängder flis att vår tid och ork att hålla på med den högljudda maskinen inte räcker till. Därför
köpte vi 30 kubikmeter björkflis våren 2015 som vi nu använder som primärt täckmaterial i skogsträdgården.
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Figur 63: Olika marktäckningstekniker i skogsträdgården. A: Kombinationen tidningar och halm är arbetskrävande, men
har fungerat relativt bra i övrigt. B: Örtskitet är planterat rakt in i plasten som kommer att tas bort när plantorna är väl
etablerade. C: En stor hög med flis köptes in för att påskynda successionen i skogsträdgården. Stallgödseln används i
grönsakslanden och i växthuset. D: Flishögen räcker till att täcka runt 500 träd och buskar.

I framtiden kommer vi enligt planerna att arbeta med att täcka mindre områden med tidningar och
flis och att täcka runt alla träd och buskar med samma material. Endast fläckvis och mest längst med
huvudstråken genom skogsträdgården kommer vi att etablera örtskiktet under de närmaste åren.
Först när kronskiktet har växt till sig tar vi oss an de andra områden, eftersom gräset fortfarande är
mest konkurrenskraftigt utifrån de ljusförhållanden som finns i skogsträdgården idag och vi inte känner att det är värt att kämpa emot gräset under dessa förutsättningar.3

3

En något mer utförlig beskrivning av erfarenheterna med olika markberedningstekniker finns i en serie om
markberedning och täckmaterial på Skogsträdgårdsbloggen:
http://skogsträdgården.stjärnsund.nu/skogstradgard/markberedning-del-1/
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Skogen
Ett av våra mål är att vara självförsörjande på ved utan att behöva använda något annat än mänskligt
arbete, samtidigt som vi identifierade skogen på Puttmyra som en outnyttjad resurs (jmf Tabell 4).
Vintern 2014/2015 började vi genomföra planen (se avsnittet ”Vinterdesign”, s. 43). Vi har ungefär 1
ha skog på fastigheten och tillväxten per hektar uppskattas till 6 skogskubikmeter per år. Eftersom
det är enormt stora kantzoner borde den verkliga tillväxten till och med vara något högre (Figur 64).
Vi räknar med att behöva avverka ungefär 3 skogskubik per år för att täcka vårt vedbehov, vilket
motsvarar ungefär 8-10 stycken björkar per år. Med det borde vi kunna få ett överskott produktion
av biomassa som antingen kan få vara kvar i skogen, eller kan användas som virke eller till flis. Hela
skogsbeståndet är indelat i fem olika avdelningar som vi tar ved ifrån vart femte år. Varje avdelning
kan (i teorin) tillgodose vårt årsbehov av ved om vi inte tar ut träd mer än vart femte år. Vintern
2014/2015 tog vi från område D, delvis för att släppa in mer ljus från öster till det stora växthuset och
för att gynna nötplanteringen i norra delen av skogsträdgården.

Figur 64: Skogen på Puttmyra är indelad i fem olika avdelningar som vi tar ved ifrån.

Målet att använda enbart muskelkraft försöker vi uppnå genom att använda effektiva redskap. Vi
siktar på att använda enbart björk och kommer att gynna björk i skogen. Unga träd dödas inte när de
fälls, utan rotsystemet lever kvar och stubbarna ger många stubbskott som kommer att skördas uppskattningsvis vart femte år (Figur 65). På så vis kommer veddimensionerna att minska med tiden och
vedbehovet kommer att täckas från ett slags skottskogssystem.
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Figur 65: Ett björkbestånd i område D på Puttmyra. De mindre träden dödas inte, utan vi gallrar endast bland gamla
stubbskott.
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5. Platsövergripande designlösningar
Kopplingar mellan Puttmyra och Hälsingbo
En stor utmaning vi har haft alltsedan vi köpte Puttmyra var att skapa kopplingar och flöden mellan
Hälsingbo och Puttmyra. Puttmyra ligger 500 m bort från Hälsingbo och särskilt under etableringsfasen av skogsträdgården krävs det mycket mänsklig närvaro. Under 2012 observerade vi att vattningen
av de nyplanterade träden och buskarna blev eftersatt, eftersom det inte fanns tillräckligt som lockade oss till Puttmyra, samtidigt som vi alltid hade många projekt att sköta i Hälsingbo. Ett sätt att
skapa en bättre koppling har varit att samla fler viktiga funktioner på Puttmyra.
Våren 2013 skaffade vi grisar (Figur 66) som skulle markbereda inför flytten av grönsakslandet från
Stjärnsund till Puttmyra. Grisarna, som behövde tillsyn två gånger om dagen, skapade onekligen
mänsklig närvaro även i skogsträdgården, men arbetsbördan med att skaffa foder åt grisarna blev så
stor att vi hade kunnat göra markberedningen för hand under betydligt kortare tid. Dessutom var
grisarna tämligen dåliga på att böka i den tunga lerjorden och jorden blev på sina håll kraftigt kompakterad, trots att vi flyttade grishagen minst en gång i veckan.

Figur 66: Grisexperimentet blev lärorikt, men i stort sett misslyckat.

Även om grisexperimentet blev misslyckat har vi nu ändå skapat bra kopplingar mellan Puttmyra och
Hälsingbo. Det finns så många för oss viktiga funktioner samlade där nu att det känns naturligt att
besöka platsen en eller flera gånger per dag och att tillbringa några heldagar där varje vecka. Vattenspeglarna och tipin har en viktig roll för välbefinnandet och det finns oändliga möjligheter till observation av de naturliga processerna i skogsträdgården. Vi har på ett positivt sätt gjort oss beroende av
platsen för både vårt välbefinnande och försörjningen och det syns att platsen mår bra av det. Tabell
7 nedan visar en sammanställning av de olika funktionerna för vårt system och deras fördelning mellan Hälsingbo och Puttmyra. Fördelningen har utvecklats en hel del under de senaste åren och vi
försöker anpassa funktionerna för att utnyttja varje plats på bästa möjliga sätt. Exempelvis har vi
under våren 2015 flyttat en del av den mindre skötselkrävande delen av plantskoleverksamheten till
70

Puttmyra, för att vi först nu kan vara säkra på att vi är tillräckligt närvarande på platsen för att kunna
tillfredsställa växternas behov.
Tabell 7: Fördelningen av funktioner mellan Hälsingbo och Puttmyra. Vi försöker utnyttja varje plats på det bästa möjliga
sättet och omfördelar funktioner med jämna mellanrum.

Hälsingbo
Bostad
Kontor
Förkultivering
Fröodling
Sticklingsförökning
Matförädling
Vinterförvaring
Lekplats
Rekreation

Fördelning av funktioner
Puttmyra
Sommarboende (ibland)
Skogsträdgårdsodling
Odling av lagringsgrödor
Odling av försäljningsgrödor
Plantskola för större växter
Växthusodling
Badplats
Lekplats
Rekreation
Naturupplevelse

Förutom de mänskliga flöden mellan Hälsingbo och Puttmyra har vi även arbetat med att skapa resursflöden. Som det nämnts tidigare finns det ett överskott på kväve i trädgården Hälsingbo. Därför
samlar vi urinen i dunkar som vi numera transportera till Puttmyra för att kompensera för en del av
det uttaget av grödor som sker. Även en del av hushållskomposten har vi börjat transportera tillbaka
till Puttmyra och använt för att gödsla valnötsträden. Eftersom vi kommer att använda enbart ved
från Puttmyra i framtiden kommer vi även att återföra askan från eldstäderna, vilket kan hjälpa till
att motverka kaliumbristen i odlingsjordarna på Puttmyra.

Figur 67: Skönheten på Puttmyra har blivit ett allt viktigare lockbete för att få oss att tillbringa mycket tid på platsen.
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Diversifiering av inkomster
En stor del av designkonceptet handlar om att bygga en hållbar ekonomi, så att vi kan leva det liv vi
vill leva. Att behöva pengar ska inte vara något betungande, utan inkomsterna ska i idealfallet
komma genom sådant ”som vi ändå skulle göra”. För att åstadkomma detta har vi i första hand försökt minimera behovet av pengar (t.ex. genom att minimera boendekostnaden) och sedan försökt
Tabell 8: Nya inkomstkällor som har växt fram under de hitta många olika inkomstkällor. Varje ny inkomstsenaste åren och som har gjort mig oberoende av vanligt källa ska helst vara kopplad till en redan befintlig
lönearbete.
inkomstkälla och förstärka den. Tabellen intill visar
En mångfald av inkomstkällor
vilka inkomstkällor som har växt fram under åren.
Kurser
Föredrag
Spelet om fleråriga grönsaker
Fleråriga grönsaker
Träd och buskar
Rotsticklingar
Guidade visningar i skogsträdgården
Vanliga grönsaker
Konsultuppdrag
Uthyrning av Rörshyttan 179

Den första nya inkomstkällan vi skapade var att
hålla i kurser och föredrag som bygger på den erfarenhet vi samlade under de första åren vi bodde i
Hälsingbo. Till en början var det kurser i rörspisbygge och föredrag om permakulturdesign och
skogsträdgårdsodling. Med starten av projektet
Permakultur Stjärnsund utökade vi kursverksamheten kraftigt (se ”Del 2: Övriga meriter” nedan)
och den står idag för ungefär 30% av årsinkomsten
till familjen.

Som ett komplement till kursverksamheten, och framförallt för att det var roligt, utvecklade jag under 2014 tillsammans med Annevi Sjöberg, Martin Gustafsson och Daniel Larsson ”Spelet om fleråriga grönsaker” som släpptes november 2014 (se http://stjärnsund.nu/spelet-om-flerarigagronsaker/). Den första upplagan är på 1000 exemplar och sommaren 2015 kom spelet även på
finska.

Figur 68: Spelet om fleråriga grönsaker som jag tagit fram tillsammans med Annevi Sjöberg, Martin Gustafsson och Daniel Larsson.

Med åren blev vi mer och mer intresserade av att dra upp egna plantor från både frö och sticklingar
samt genom ympning. Sedan 2013 säljer vi överskottet av växter, 2014 började vi producera fleråriga
grönsaksplantor till försäljning och sedan 2015 drar vi även upp vedartade växter enbart för försälj72

ning. Vi säljer framförallt till våra kursdeltagare, som ger betydligt mer fokuserade och koncentrerade
frösäljningstillfällen än t.ex. en traditionell plantskola skulle göra. På några få kontakttimmar med
kunderna kan vi sälja hundratals plantor. Vi har även försökt sälja plantor på Stjärnsunds bruksmarknad på somrarna, men har märkt att den pedagogiska utmaningen att förklara vad fleråriga grönsaker är för någonting är alldeles för hög och försäljningen där har gått mycket trögt.

Figur 69: Vi säljer både växter som vi köper in från plantskolor i halva Europa (t.v.) och i allt större omfattning plantor
som vi drar upp själva (t.h.).

Våren 2015 kompletterade vi plantskoleverksamheten med en webbshop, Skogsträdgårdsshoppen
(http://skogstradgardsshoppen.tictail.com/), som vi avser utveckla långsamt mot att omfatta ett
sortiment av högkvalitativt tillbehör för skogsträdgårdsodling samt lättpaketerade växter.
Emellanåt erbjuder vi guidade visningar av Puttmyra skogsträdgård för trädgårdsintresserade som
betalar 50 kr per person för en 90 minuters visning. Efter visningen erbjuds fika på Fläckemyran
Ekocafé som ligger intill skogsträdgården. Där erbjuder vi även växter för försäljning och intresset för
växterna ökar för varje minut som besökarna tillbringar i skogsträdgården.
Ytterligare en viktig inkomstkälla är ett torp med tillhörande bagarstuga i närmaste byn Rörshyttan
som vi hyr ut. Vi köpte fastigheten, som då var ett sommarboende, år 2012 i samband med ett arv.
Förutom tillskottet till familjens ekonomi har vi som mål att stärka lokalsamhället genom att hyra ut
huset till permakulturintresserade med ett långsiktigt intresse av att bo i trakten. Både trädgården
och husen utvecklas som Hälsingbo med hjälp av permakulturtänk, om än i en långsammare takt.
Tack vare relativt många års erfarenhet inom permakultur och skogsträdgårdsodling har jag sedan
våren 2015 börjat ta på mig mindre konsultuppdrag inom ämnet. Verksamheten är än så länge mycket begränsad, men kommer att utvecklas under åren som kommer (se
http://stjärnsund.nu/konsultation-design/).
Kombinationen av dessa inkomstkällor har gjort att jag sedan januari 2014 inte har någon anställning
längre, vilket har inneburit en enorm ökning av frihetskänslan i min tillvaro. Utmaningen under de
kommande åren blir att hålla liv i kursverksamheten, samtidigt som andra områden utvecklas, utan
att det blir för många bollar i luften.
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Permakultur Stjärnsund
Vi insåg tidigt att vi inte kan bygga resiliens genom att kapsla oss av från yttervärlden och att vi tvärtom behöver en levande bygd där man hjälps åt och strävar åt samma håll för att kunna möta framtidens stora utmaningar. Hösten 2012 tog jag därför tillsammans med tre andra permakulturintresserade initiativ till projektet Permakultur Stjärnsund. Vi sökte bidrag från landsbygdsutvecklingsfonden
Leader och fick bifall för vår ansökan i december 2012. Idén bakom satsningen var att skapa ett lärandecentrum kring permakultur där vi lär oss själva, inspirerar andra och skapar både tillflyttning
och nya inkomstmöjligheter på orten. Under projektet, som löpte från januari 2013 till december
2014, var jag projektledare tillsammans med Annevi Sjöberg. Kärnan i Permakultur Stjärnsund är
kursverksamheten, där vi varvar mer teoretiska kurser inom permakultur och skogsträdgårdsodling
med praktiska kurser inom relaterade ämnen, så som biodling, ystning, timring, murning av eldstäder, bågskytte osv. Vi har även etablerat ett permakulturbibliotek och har anordnat ett större evenemang per år: Synvändan, en inspirationskonferens inom hållbarhet med knappt 300 besökare (september 2013), Sveriges Agroforestryträff med 80 deltagare från hela Norden (november 2014) och
den Nordiska Permakulturfestivalen (augusti 2015). Vi har även tagit emot volontärer från hela världen sedan projektet startade och de har varit till stor hjälp att bygga upp de strukturer som nu finns
på orten, inte minst Puttmyra skogsträdgård och den så kallade Mångfaldsträdgården i centrala
Stjärnsund, som båda är viktiga demonstrationsplatser för permakultur.
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Figur 70: Det genomförs många guidade visningar i Permakultur Stjärnsunds mångfaldsträdgård (A), det gemensamma
marknadsstånd på bruksmarknaden i Stjärnsund skapar både inkomst och stärker de sociala banden (B), uteköket (C) och
eldplatsen i mångfaldsträdgården (D) är sociala nav sommartid.

Utfallet från projektet har varit över förväntan. Tillflyttningen ökade rejält och 14 permakulturintresserade bosatte sig permanent i Stjärnsund under projekttiden, vilket gjorde att vi hösten 2013 bildade föreningen Permakultur Stjärnsund för att skapa bättre strukturer för samverkan. En handfull
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personer får en del av sin inkomst genom Permakultur Stjärnsunds verksamhet och mycket samverkan sker kring kursverksamheten. En utförlig rapport från Leaderprojektet skickar jag gärna till den
som är intresserad.
Sedan projektets avslut i december 2014 har vi lagt mer fokus på att stärka de lokala banden och
samverkan. Vi tar emot färre volontärer (som istället stannar under längre tid) och har inrättat ett
system för gemensamma arbetsdagar en gång i månaden, som vi kombinerar med föreningsmöten.
Vi anordnar även filmkvällar och har matförädlingsdagar med jämna mellanrum. År 2015 erbjuder vi
fler kurser än något av de tidigare åren, men det återstår att se om vi lyckas upprätthålla omfattningen av föreningens verksamhet.
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6. Utvärdering
Att använda permakulturtänk i arbetet med Hälsingbo och Puttmyra har varit till stor hjälp för att
skapa en tillvaro som vi trivs med och som är mer i harmoni med vår egen natur och den som omger
oss. Det är framförallt helhetstänket som genomsyrar permakultur som vi har haft nytta av, och designprocessen har hjälpt oss att sålla bland alla otaliga designidéer som vi har fått och att hjälpa oss
att hålla oss på banan mot vår livsvision.
Att hela tiden sträva efter att förbättra resiliensen i våra liv har varit en viktig drivkraft för vårt permakulturella arbete. För oss har det handlat om att bygga resurser på många olika plan, så att vi är
bättre rustade för framtida utmaningar. I Hälsingbo har vi fokuserat på att skapa ett hem som är billigt och lätt att underhålla och där vi inte äventyrar vår hälsa genom att vistas inomhus. Att skapa
detta hem var den första nyckelfunktionen som uppfylldes och som möjliggjorde i princip allt annat vi
har kunnat förverkliga sedan dess. I trädgården har vi skapat goda förutsättningar för biologisk mångfald och bördigheten har ökat enormt jämfört med den gräsmatteöken trädgården var när vi tog över
den. Vi skulle dock fortfarande kunna utnyttja det gynnsamma mikroklimatet ännu bättre och öka
avkastningen från trädgården.
Köpet av Puttmyra har varit ovärderligt för att komma närmare vår livsvision. Även där är resursbyggandet synligt på alla håll och kanter. Jorden har blivit bättre och bördigare för varje år och vi kommer framöver att mäta förändringen av kolhalten i jorden. Vi bygger alltså jord, samtidigt som vi
skapar avkastning och en mängd med nya habitat för alla möjliga nyttodjur. Vi ökar vår egen resiliens
genom att bli mer självförsörjande, samtidigt som vi förbättrar det ganska fattiga ekosystemet som
fanns på platsen innan vi började jobba med den. Ett annat exempel på att vi försöker tänka mångfunktionellt är dammarna. Deras huvudfunktion är att lagra vatten inför torrperioder, men de skapar
även mikroklimat, utgör habitat för arter som inte fanns på platsen innan dammarna grävdes, ger
skönhet, fungerar som baddammar och producerar ätbara grödor.
Avståndet mellan Hälsingbo och Puttmyra
Många besökare, särskilt de som är insatta i permakultur, reagerar på avståndet mellan Hälsingbo
och Puttmyra. Vi hade gärna anlagt skogsträdgården och de övriga odlingarna direkt i anslutningen
till huset, men eftersom det inte gick att ens arrendera mark i Hälsingbo föll detta alternativ bort. Vi
har alltså försökt att göra det bästa av situationen med det långa avståndet. Att placera det skötselkrävande växthuset och grönsakslanden bortom skogsträdgården har nu visat sig vara ett mycket
klokt val även för skogsträdgårdens skull. Trots allt tar det inte mer än 10 minuter från Hälsingbo till
växthuset och på vägen får vi både möjlighet till reflektion, observation, skötsel och skörd samt motion i en vacker miljö, utan att det någonsin känns som onödigt arbete. Jämfört med att vi i vårt tidigare liv båda pendlade mellan två och tre timmar varje dag är den här ”arbetspendlingen” rena njutningen. För att det ska fungera är dock rekommendationen just att samla så många funktioner som
är rimligt på den platsen som är längre bort, för att verkligen kunna skapa ett kontinuerligt flöde.
Under de första åren, när vi bara hade skogsträdgården på Puttmyra valde vi ofta bort att besöka
marken, vilket resulterade i fler ogräsproblem och sämre etablering av plantorna.
En vanlig fråga vi får är: Varför flyttar ni inte helt och hållet till Puttmyra, med tanke på att ni redan
har samlat så många funktioner där? Det är en återkommande tanke för oss också, men i nuläget
finns det många argument som talar för att bibehålla den befintliga uppdelningen, bland annat att:
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Mikroklimatet är mer gynnsamt i Hälsingbo och vegetationsperioden två till fyra veckor
längre, vilket vi i dagsläget ser som ett viktigt argument för att bo kvar i Hälsingbo.
Uppdelningen fungerar bra i praktiken. Att behöva gå några minuter för att komma till skogsträdgården känns positivt idag och att inte ha tillgång till modern teknik och en massa byggprojekt som ligger och väntar på Puttmyra ser vi som ett skäl till att vi kan njuta så mycket av
att vara på platsen.
Med det ökande intresset för skogsträdgården (som under 2015 tog emot nästan 500 besökare) kan det vara en fördel att ha Hälsingbo kvar som ett mer privat område, samtidigt som
det finns potential för att utveckla Puttmyra ännu mer som kurslokal och besöksmål för odlings- och permakulturintresserade.
Vi har lagt mycket tid och möda på att bygga upp ett fungerande boende i Hälsingbo och är
långt ifrån redo att dra igång ett nytt byggnationsprojekt.
Trädgården i Hälsingbo är redan uppväxt.

Med det sagt finns det dock en påbörjat design för ett boende på Puttmyra i fall situationen i Hälsingbo skulle bli ohållbar på ett eller annat sätt.
Färdigheter
Genom att bygga upp de fysiska resurserna har vi på köpet även fått bygga upp personliga resurser.
När vi köpte Hälsingbo hade vi i princip ingen relevant praktisk erfarenhet. Men genom att vara nyfikna och ha inställningen att vi vill skapa lösningar och system som vi kan behärska och underhålla
på egen hand med lokala resurser så långt det går lärde vi oss mer och mer med tiden (se Tabell 9 för
en sammanställning). Att lära sig allt detta har inneburit att behovet av lönearbete har minskat ytterligare och att jag har kunnat skapa inkomster från flera av dessa färdigheter.
Tabell 9: Färdigheter jag lärt mig under åren vi har applicerat permakulturtänk.

Mura
Svetsa
Smida
Blanda färg
Blanda kitt
Skära glas
Såga
Hyvla
Mäta
Bygga ramverk
Lerklina
Mjölksyra
Bygga växthus
Anlägga dammar
Bygga tipi
Fälla träd
Göra egen ved

Plantera
Beskära
Ympa
Ta sticklingar
Fröodla
Odla svamp
Odla bin
Söka pengar
Planera långsiktigt
Se kopplingar
Bygga lokala nätverk
Webdesign
Marknadsföring
Grafisk illustration
Vara lärare
Vara handledare

En resilient bygd
Under de första åren gick vår modell mycket ut på att bygga resiliens inom kärnfamiljen. På senare
tid började vi dock inse att det är omöjligt att bygga ett riktigt resilient liv på den nivån. Detta hänger
77

till stor del ihop med inriktningen ”Harmoni och balans”. Vi har ofta känt oss stressade, framförallt
under sommarmånaderna. Vad gör vi med alla växter om vi vill åka iväg några dagar? Vad gör vi om
någon av oss blir sjuk? Hur roligt är det egentligen att alltid bara vara två som jobbar tillsammans?
Insikten om att vi behöver involvera fler i omställningen till en mer lokalt förankrad och landbaserad
livsstil kom sakta och tack vare många diskussioner med våra vänner. Det var ur sådana diskussioner
som idén till Permakultur Stjärnsund föddes och insikten om att vi inte kan rädda världen på egen
hand har varit drivkraften bakom att lägga mycket av vår tid på att utveckla Permakultur Stjärnsund.
De etiska grundprinciperna
Ska man knyta an till de etiska grundprinciperna kan man säga att vi lade mycket fokus på ”Earth
care” under de första åren, men att vi nu satsar mer och mer på ”People care” och ”Fair shares”. Vi
har insett på riktigt att omsorg om jorden bara kan fungera om vi även tar hand om varandra, även
om vi inte har lyckats hitta någon hundraprocentig balans i detta ännu. Det tar tid att bygga tillit och
förtroende i ett lokalsamhälle och emellanåt har omsättningen av människor som passerat Stjärnsund varit för stor för att kunna bygga bestående strukturer. Sakta men säkert skapar vi dock det
livskraftiga lokalsamhället som vi kommer att behöva i framtiden, genom att ha gemensamma arbetsdagar en gång i månaden, sälja våra produkter gemensamt på bruksmarknaden, ha en inköpsförening eller bara anordna fester med jämna mellanrum.
Designprinciperna
Den i permakultur insatta läsaren har säkert redan upptäckt många exempel på hur permakulturens
designprinciper har tillämpats i vårt arbete med Hälsingbo och Puttmyra. Designprinciperna har varit
viktiga hjälpredor i designarbetet. För att förtydliga detta ytterligare går jag nedan igenom några av
principerna (för det mesta baserat på Holmgrens [10] sammanställning) som vi har applicerat i vårt
arbete och ger exempel på hur de har tillämpats.
Det har varit viktigt för oss att påminna oss om att stanna upp och observera och reflektera. Jag har
många gånger under åren berättat om mitt permakulturella arbete i undervisningssammanhang och
det har alltid varit bra tillfällen att reflektera över vad vi har gjort egentligen. Återkopplingen från
kursdeltagare har också varit viktig för att behålla ett kritiskt sinneslag mot sitt eget arbete. Viktigast
är dock återkoppling från själva systemet. Vi försöker behålla en ödmjuk inställning mot de designlösningar vi implementerar och är inte rädda för att göra ändringar om saker och ting inte blir som
det är tänkt. Ett exempel är etableringen av buskskiktet i område E i skogsträdgården (se Figur 41).
Buskarna syns dåligt från gångstigen, vilket har medfört att de inte har fått den uppmärksamhet de
behöver och en stor del av skörden gick förlorad. Istället kommer vi att flytta buskarna till de mer
intensivt brukade delarna av marken längs med gångstigarna, där det blir mer naturligt att titta till
dem regelbundet.
En annan princip som handlar om att inte förlora de viktigaste frågorna ur sikte är principen om att
designa från mönster till detalj. Även här har undervisningen och kursdeltagarnas respons på mina
anföranden varit viktig för att lyfta blicken med jämna mellanrum. Att designa från mönster till detalj
betyder dock även att det är viktigt med detaljerna, så framförallt de senaste två åren har vi satsat
betydligt mer tid på att detaljplanera än vi gjorde under de tidiga skeden. På så vi kunde vi förebygga
många problem som annars hade förmodligen uppstått och generellt har våra designlösningar blivit
mer högkvalitativa med åren.
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Den kanske viktigaste principen för oss har handlat om uppbyggandet av resurser, en princip som
Holmgren [10] inte nämner explicit i sina skrifter. I varje större designbeslut har vi gjort en utvärdering utifrån huruvida vi bygger resurser eller ökar förbrukningen av resurser. Viktiga frågor har varit:
Vilka konsekvenser kommer implementeringen av denna designlösning att få? Kommer detta att leda
oss närmare vår vision om ett resilient liv? Vilka nya behov kan uppstå? Ibland behövde vi kompromissa med detta, som t.ex. i samband med bygget av varmbänken och i andra fall, som när vi skaffade grisar, hade vi för lite kunskap för att kunna överblicka konsekvenserna av vårt designbeslut och
resultatet blev sämre än förväntat. För det mesta har vi dock kunnat undvika (så vitt vi vet) både
större misstag och onödigt arbete genom att granska designförslagen utifrån detta perspektiv.
Mångfunktionalitet har varit en annan princip som vi har lagt stor vikt vid. Vilka fler funktioner kan
detta designelement uppfylla? Det bästa exemplet är förmodligen det tillbyggda växthuset i Hälsingbo som uppfyller en rad olika funktioner. Våra odlingar med de över 250 olika grödorna vi odlar är å
andra sidan ett bra exempel på att viktiga funktioner (i det här fallet matproduktion) ska uppfyllas av
flera element.
Även användandet av förnyelsebara energikällor har varit viktigt för oss. De flesta designbeslut vi har
fattat har gjort oss mindre beroende av högteknologi och fossila bränslen i upprätthållandet av vårt
permakulturella system. Vårt sätt att producera ved är kanske det bästa exemplet på detta, då vi
förlitar oss enbart på muskelkraft och de få manuella redskapen vi har införskaffat för detta arbete.
De två systemen som absolut kräver ”högteknologisk” input, droppbevattningen och varmbänken,
skulle kunna falla bort utan att systemet i sin helhet fallerar.
Vi jobbar aktivt med att försöka lägga över så mycket arbete som möjligt på biologiska resurser, dvs.
varelser som har det som sin livsuppgift att utföra arbeten som vi kan ha stor nytta av. Skogsträdgården är förmodligen det starkaste exemplet på detta, då hela denna odlingsteknik bygger på att skapa
förutsättningar för alla möjliga organismer att leva sina liv, så att vi kan få en bra skörd utan en alltför
stor arbetsinsats.
Holmgrens permakulturprincip om integration istället för segregation har varit vägledande i stora
delar av designarbetet. Vid varje designbeslut frågar vi oss: Hur kommer denna lösning att påverka
systemet i sin helhet? Finns det synergieffekter att utnyttja eller kommer det att skapas helt nya behov? Hur påverkas våra livsmönster av designförslaget? Ett exempel på detta är våra källor till inkomst, där vi försöker få nya inkomster att komplettera eller berika befintliga inkomstkällor.
Vi värdesätter mångfald högt och denna designprincip var en av de första som vi började arbeta
med. Återigen är perennodlingarna med sina över 200 arter det bästa exemplet på detta, men vi har
även välkomnat en stor mångfald av nyttoinsekter genom att medvetet skapa habitat till dem både i
Hälsingbo och på Puttmyra. Även mångfalden inkomsterna är ett exempel på att vi satsar brett hellre
än att specialisera oss på en sak.
Holmgrens princip om att utnyttja kantzoner är minst sagt ett tveeggat svärd, men i vårt sätt att
designa stigarna över Puttmyra har varit ett sätt att applicera denna princip i praktiken. Istället för att
skapa den kortaste möjligaste förbindelsen mellan Hälsingbo och det stora växthuset valde vi att
maximera nyttan med promenaden mellan de två platserna genom att maximera kantzonen mellan
oss och skogsträdgården. Detta kan spontant ses som ett märkligt sätt att använda zontänkandet,
men erfarenheten har nu visat att skogsträdgården mår betydligt bättre av uppmärksamheten och
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att vi har blivit bättre på att ta hand om produkterna som skogsträdgården ger. Det som utifrån betraktat kan ses som en onödigt lång transportsträcka är för oss rena njutningen och ett bra tillfälle för
både observation och interaktion med skogsträdgården.
Slutligen är det viktigt för oss att hela systemet också levererar i form av en avkastning – utan att
resursbasen eroderas. Att vi nu båda kan leva på de inkomster som vårt ställe och vår kunskap generera är ett gott tecken på att vi faktiskt har lyckats skapa bra förutsättningar för en resursuppbyggande framtid. Det kommer under de kommande åren att vara viktigt att jobba ännu mer för att även
få en större avkastning från odlingarna och se till att vi skapar ett långsiktigt hållbart näringskretslopp, så att vi inte utarmar jordarna vi odlar på.
Designandet av vår tillvaro med hjälp av permakultur slutar givetvis inte med denna diplomansökan.
Vi fortsätter att observera, reflektera och revidera det vi gör och det som händer runtomkring oss.
Just nu befinner vi oss i avslutningsskedet av en ganska utdragen och intensiv period av designande
och förverkligande, men nya designidéer har redan börjat gro för att ta oss ännu närmare visionen
för våra liv. Några av dessa ska kort presenteras i nästa avsnitt.
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7. Utblick 2016 och framåt
Denna diplomansökan är till stor del en tillbakablick på vår permakulturella resa de senaste åtta åren.
Vi kan konstatera med lättnad att vi har gjort de största investeringarna på vår plats och att vi nu kan
njuta av att ägna mer tid åt underhållsarbete och små förbättringar av det som redan fungerar relativt bra. Förhoppningen är att dessa förbättringar ska frigöra lite mer tid, så att vi kan ägna oss ännu
mer åt att fortsätta utveckla resiliensen i hela bygden och att utöka alla samarbeten som redan är
påbörjade.
Ännu lägre vedförbrukning i Hälsingbo
Trots den extremt låga vedförbrukning vi har i vår bostad finns det fortfarande utrymme för förbättringar. Planen är att ersätta gjutjärnsspisen i köket med en rocket-stove som kopplas på en rörspisliknande konstruktion. På så vis får man bästa möjliga förbränning, samtidigt som värmen tas bättre
om hand i rörspisen. Designen som jag arbetar med just nu är inspirerad av de danska flexugnarna
med en isolerad förbränningskammare och planen är att installera spisen våren 2016.

Figur 71: Hälsingbo försommaren 2015. Det finns fortfarande förbättringspotential!

Fler funktioner på Puttmyra
Arbetet kring Puttmyra handlar framöver framförallt om att fortsätta hjälpa skogsträdgården på traven och underhålla de odlingssystem vi har etablerat. Något som saknas i dagsläget är ett litet utekök
för att göra vistelsen där mer praktisk och trivsam. För att detta ska fungera kommer vi att behöva
anlägga ett vedförråd på plats, vilket förstås innebär något mer arbete med vedhuggning vintertid.
Relaterat till matlagningsmöjligheterna är tillgången till dricksvatten. I dagsläget transporterar vi
dricksvatten i vattendunkar, eftersom det inte finns tillgång till dricksvatten på Puttmyra. Detta är
särskilt arbetskrävande när vi tar hjälp av volontärer varma sommardagar. På grannfastigheten finns
det dock en gammal övergiven källa som vi kommer att restaurera för att göra livet något enklare för
oss.
Det saknas idag även en toalett på fastigheten och vi kommer att bygga en urinseparerande komposttoalett för att öka komforten och få tillgång till mer växtnäring till skogsträdgården.
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Växthuset kommer att utvecklas vidare genom att bygga en omskolningsstation under loftet. Vi vill
kunna producera fleråriga grönsaksplantor till försäljning tidigare på säsongen än vi kunnat göra under 2015 och till det behöver vi flytta ytterligare en del av plantskolan till Puttmyra. Eftersom vi besöker växthuset varje dag ändå borde småplantorna kunna få den uppmärksamhet de behöver.
Som nämnts tidigare får delar av skogsträdgården som idag inte utnyttjas mycket uppmärksamhet i
och med att de ligger nära huvudlederna över fastigheten. Dessa områden vill vi utveckla under de
kommande åren, förmodligen i samband med kurs- och volontärverksamheten i skogsträdgården.
Övriga funktioner som ligger något längre fram i tiden är byggandet av en bastu med tillhörande
badbrygga intill damm nr 5, som är den djupaste dammen på fastigheten.
Det bilfria livet
Nyårsafton 2014 råkade hela vår familj ut för en bilolycka som hade kunnat sluta mycket allvarlig.
Efter olyckan var vi utan bil i ett par månader och insåg att det faktiskt går att överleva utan att ha
egen bil, trots att vi bor på landsbygden. För de få resor vi behövde bil till kunde vi låna en bil av vänner och i övrigt förvånades vi över hur anpassningsbara vi är. Så fort bilen var lagad efter olyckan föll
vi tillbaka i gamla mönster och tog bilen ofta mer av slarvighet än verkligt behov. Bilen är idag vår
enskilt största utgiftspost och vi skulle kunna klara oss på betydligt mindre pengar om vi lyckades
avskaffa bilen helt. Den eventuella extratid det tar att gå eller cykla istället för att ta bilen skulle vi
förmodligen snabbt tjäna in på att behöva jobba mindre. Hur vi ska åstadkomma detta är ännu inte
klart, men tankarna har kretsat kring en lokal bilpool och eldrivna lastcyklar. Ett första steg är inköpet
av en rejäl cykelkärra som kommer att ersätta alla resor till och från marknaden i Stjärnsund sommartid samt samtliga transportresor som innebär laster under 130 kg inom en mils radie från Hälsingbo. Senast 2020 vill vi ha löst denna designutmaning helt och hållet.
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Del 2: Övriga meriter
7.1.

Undervisning

Jag har undervisat inom permakultur, hållbart byggande och skogsträdgårdsodling sedan mars 2011.
Här nedan har jag sammanställt samtliga undervisningstillfällen fram till hösten 2015.

Mars 2011
November 2011
April 2012
September 2012
Oktober 2012
Mars 2013
Mars 2013
April 2013
April 2013
Maj – oktober 2013
Juni 2013
Augusti 2013
September 2013
November 2013
Februari – maj 2014
April – oktober 2014
Maj – oktober 2014
Maj 2014
Juni 2014

Undervisning mars 2011 till augusti 2015
3 h Introduktionsföreläsning om permakultur Bärkraftigt byggande
och boende (Högskolan Dalarna)
3 h Introduktionsföreläsning om permakultur Bärkraftigt byggande
och boende (Högskolan Dalarna)
Introduktionsföredrag om permakultur och skogsträdgårdar, Framtidsveckan, Järbo
Föredrag om hållbart byggande på Synvända i Berg (Småland)
Föredrag om naturlig biodling på Synvända i Berg (Småland)
3 h Introduktionsföreläsning om permakultur Bärkraftigt byggande
och boende (Högskolan Dalarna)
Kurs i Rörspisbygge (Stjärnsund)
Föredrag om hållbart byggande på Hållbarhetsdagen vid Dacapo
(Mariestad)
Introduktionskurs till permakultur med Annevi Sjöberg (Stjärnsund)
Introduktionsföredrag om permakultur och skogsträdgårdar, Framtidsveckan, Järbo
En av fyra huvudlärare på PDC i Stjärnsund med fyra träffar
2-dagars introduktionskurs till skogsträdgårdar med Martin Gustafsson (Stjärnsund)
Kurs i rörspisbygge (Stjärnsund)
Föredrag om skogsträdgårdar på Synvända i Stjärnsund
3 h Introduktionsföreläsning om permakultur, Bärkraftigt byggande
och boende (Högskolan Dalarna)
En av tre huvudlärare på PDC i Skattungbyn/Stjärnsund i samarbete
med Mora Folkhögskola
En av tre huvudlärare på 72-timmars skogsträdgårdskurs i Stjärnsund
med fyra träffar
En av tre huvudlärare på PDC i Stjärnsund med fyra träffar
Guidad visning av Puttmyra skogsträdgård med 25 deltagare från
Södra Dalarnas trädgårdsförening
Guidad visning av Puttmyra skogsträdgård med 25 deltagare från
Södra Dalarnas trädgårdsförening

Juli 2014

2-dagars introduktionskurs till skogsträdgårdar i Vimmerby

Juli 2014

3-dagars introduktionskurs till skogsträdgårdar på Permakulturgården Observatoriet i Maura (Norge).
3 h Introduktionsföreläsning om permakultur, Bärkraftigt byggande
och boende (Högskolan Dalarna)
En av tre huvudlärare på PDC i Skattungbyn/Stjärnsund i samarbete
med Mora Folkhögskola

November 2014
Februari – juni 2015
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Mars 2015 – mars 2016
Mars 2015
April 2015

En av tre huvudlärare på 72-timmars skogsträdgårdskurs i Stjärnsund
med fyra träffar
En av två kursledare på 2-dagars ympnings- och svampodlingskurs på
Änggärdet (Sörmland)
En av två kursledare på 1-dags svampodlingskurs i Stjärnsund

April 2015

Föredrag om Permakultur och skogsträdgårdsodling för Falubygdens
Trädgårdsodlare i Kniva (Falun)

April 2015

En av två kursledare på 1-dags svampodlingskurs i Skattungbyn

Maj 2015

Gästföreläsare på Maria Svennbecks PDC i Stockholm

Maj 2015

Guidad visning av Puttmyra skogsträdgård med 25 deltagare från
Södra Dalarnas trädgårdsförening

Juni 2015
Juni 2015

Föredrag om Permakultur på festivalen ”Hållbar framtid för alla” i
Falun
2-dagars grundkurs i skogsträdgårdsodling på Tjörn

September 2015

2-dagars grundkurs i skogsträdgårdsodling i Järbo (Gästrikland)

7.2.

Blogginlägg

Sedan februari 2014 skriver jag regelbundna inlägg på min blogg som heter Skogsträdgårdsbloggen
(http://skogsträdgården.stjärnsund.nu/). Bloggen är det i nuläget förmodligen viktigaste verktyg för
att sprida kunskap om skogsträdgårdsodling, vilket jag anser vara en bra inkörsport till permakulturtänk. I dagsläget får bloggen mellan 1000 och 2000 visningar i veckan och knappt 700 personer gillar
bloggen på Facebook.
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2015-11-02
2015-10-13
2015-10-03
2015-09-24
2015-09-16
2015-09-10
2015-09-04
2015-08-20
2015-08-13
2015-07-21
2015-07-12
2015-06-29
2015-06-20
2015-06-07
2015-05-29
2015-05-23
2015-05-08
2015-05-01

Blogginlägg
Diplom i permakulturdesign
Inspirerande etablerings- och skötseltekniker
Östlonings hasselodling
Sveriges äldsta skogsträdgård?
Växtlistan 2015
Från skog till skogsträdgård?
Avläggare
Sommarsticklingar – En uppföljning
Se upp med svarta plastkrukor!
Pigmentfrågan
Sommarsticklingar
SC215, OSU20 och Arie#1
Markberedning med hjälp av växter
Tidningar som täckmaterial – En hälsofara?
Markberedning – Del 2
Markberedning – Del 1
Chimarhagtorn, snödroppsträd och amerikanskt pepparträd
Perenna vårgrönsaker
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51
50
49
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47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

2015-04-25
2015-04-12
2015-03-31
2015-03-16
2015-03-06
2015-02-27
2015-02-16
2015-02-08
2015-01-26
2015-01-11
2015-12-28
2014-12-16
2014-12-09
2014-12-02
2014-11-26
2014-11-18
2014-11-13
2014-11-03
2014-10-26
2014-10-13
2104-10-02
2014-09-24
2014-09-17
2014-09-11
2014-09-02
2014-08-27
2014-08-13
2014-08-03
2014-07-18
2014-06-25
2014-06-17
2014-06-04
2014-05-28
2014-05-21
2014-05-15
2014-05-07
2014-04-30
2014-04-22
2014-04-15
2014-04-08
2014-04-04
2014-04-02
2014-03-27
2014-03-20
2014-03-13
2014-03-10
2014-03-01
2014-02-24
2014-02-15
2014-02-06

Hasselblommor
Tall-lycka
Nötodling i Sverige – Del 9: Knäckfrågan
Vallört – Fler dunderegenskaper
Nötodling i Sverige – Del 8: Näringsvärden
Vallört: En dunderväxt
Vintersticklingar
Nötodling i Sverige – Del 7: Övriga nötter
Nötodling i Sverige – Del 6: Nöttallar
Nötodling i Sverige – Del 5: Ekar
Kastanjer från Jämtland
Nötodling i Sverige – Del 4: Kastanjer
Nötodling i Sverige – Del 3: Valnötter
Nötodling i Sverige – Del 2: Hasslar
Nötodling i Sverige – Del 1
Nästa års skogsträdgårdskurs
Agroforestryträffen i Stjärnsund
Spelet om fleråriga grönsaker
Dags för invintring
Kvävefixerare – En sammanställning
Sista frukt- och bärskörden i skogsträdgården
Ginkgo, pawpaw, hickory och annat spännande
Mikroklimat och mikroklimatmanipulering – Del 3
Mikroklimat och mikroklimatmanipulering – Del 2
Mikroklimat och mikroklimatmanipulering – Del 1
Sensommaren i skogsträdgården
Uthållig vattenhantering i skogsträdgården
Skogsträdgårdskurs i Norge
Kortkurs i Vimmerby
Swales i skogsträdgården: Del 3
Swales i skogsträdgården: Del 2
Swales i skogsträdgården: Del 1
Årets första bär och uppföljning av äppelympningen
Skogsträdgårdskurs Träff 2 och hur planterar man egentligen ett träd?
Svampodlingskurs i Stjärnsund
Skogsträdgårdsdesign Del 2: Kartläggning och analys
Vad är dynamiska ackumulatorer?
Att hantera barrotade plantor
Skogsträdgårdsdesign Del 1: Vision, målsättningar och att hitta rätt plats
Skogsträdgårdskurs Träff 1
Plantskolor för skogsträdgårdsväxter
Årets första växtleverans
Årets perenna grönsak – Strutbräken
Goda skäl att odla fleråriga växter – Del 2
Fler härliga vårprimörer
Goda skäl att odla fleråriga växter – Del 1
Vedartade växter i Puttmyra Skogsträdgård
Örtartade växter i Puttmyra Skogsträdgård
Vår i februari
Puttmyra skogsträdgård
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7.3.

Kurser, studiebesök och relevanta möten

Oktober 2012
Juli 2013

Relevanta kurser
Bärkraftigt byggande och boende (15 hp)
Certifieringskurs i Permakulturdesign vid Glokala Folkhögskolan i
Skåne med Esbjörn Wandt som huvudlärare.
Growing Nut Crops i Totnes med Martin Crawford som huvudlärare
2-dagarskurs i illustrationsteknik (Stjärnsund)

Maj 2014
November - december 2014

Kurs i svampodling (Stjärnsund)
Kurs i ystning (Stjärnsund)

2008 – 2009
April – oktober 2012

September 2013
September 2013
Oktober 2013

Relevanta studiebesök
Holma skogsträdgård
Martin Crawfords skogsträdgård
St. Hansgården, Lund
Bosse Blomquists skogsträdgård
Martin Crawfords skogsträdgård och nötodling
Tillväxts skogsträdgårdar vid Stockholms universitet och i Rågsved
samt Margaretha Stugulands och Christian Odbergers villaskogsträdgård.
Ekobyn Friland (Danmark)
Mandelmanns trädgårdar, Österlen
Westergaards plantskola (Odense)

Maj 2014
November 2014
Maj 2015
Augusti 2015

Flera permakulturellt intressanta platser i Skattungbyn
Alaras Permaculture Forest Garden i London
Hökarängen, Stockholm
Kjell och Ylva Sjelins gård utanför Vattholma

Maj 2012
Juli 2012
Augusti 2012
Augusti 2012
Oktober 2012
Augusti 2013

Augusti 2012
September 2012
September 2013
September 2013
September 2014
November 2014
Augusti 2015

Relevanta möten
Deltagare och workshopledare i hållbar biodling på Nordiska permakulturfestivalen på Ängsbacka.
Deltagare och föredragshållare på Synvändan i Berg (Småland)
Arrangör, deltagare och föredragshållare på Synvändan i Stjärnsund
Deltagare på Nordiska mötet på Friland i Danmark
Deltagare på Nordiska mötet på Växhuset i Söderhamn
Arrangör och deltagare på Sveriges Agroforestry-träff i Stjärnsund
Medarrangör av Nordiska Permakulturfestivalen i Stjärnsund
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7.4.

Uppmärksammat i media

September 2013

December 2013
November 2013
Februari 2014
November 2014

November 2014
Mars 2015
Maj 2015
Augusti 2015
Augusti 2015
Ej bestämt datum

Mediebevakning av mina permakulturella aktiviteter
P4¤ Dalanytt om Synvändan,
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=563
9311
Tidningen OM
Artikel ”Kampen om framtiden” i nyhetsmagasinet Fokus
Artikel ”Han sparar med low-tech” i magasinet Ingenjören
P4 Dalanytt om Agroforestryträffen i Stjärnsund,
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=601
2780
Artikel ”Handlingsförlaming byttes mot kontroll över livet” i tidningen
Dalabygden
Allt om vetenskap ”Reportage”: Permakultur – En växande Trend
Äkta mat ”Jordförbättrarna”
Fria tidningen: Philipp har funnit frihet i sin skogsträdgård
Annonsbladet: Storstadsjäkten byttes mot enkelt lantliv
Odla med P1
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Tack
Stort tack till min huvudhandledare Esbjörn Wandt för allt stöd under framtagningen av denna diplomansökan. Det var på certifieringskursen med Esbjörn som lärare som jag för första gången började förstå vad permakultur egentligen innebär. Tack till min biträdande handledare Frederica Miller
för stödet under den sista månaden av arbetet med den här texten, ditt utifrån-perspektiv hjälpte att
göra texten mer lättbegriplig för alla utomstående och med din långa erfarenhet har du bidragit till
många förbättringar av detta arbete. Tack till Martin Gustafsson för alla permakulturella diskussioner
under de senaste fem åren, du är en av de viktigaste bollplankorna för mig! Tack till Annevi Sjöberg,
du är bättre än de flesta på att ge konstruktiv feedback och har varit ett viktigt stöd i framtagningen
av detta arbete. Tack även till Hans Ryding för bra förbättringsförslag på rapporten under den sista
skrivarveckan.
Tack till alla kursdeltagare som jag har mött under åren. Med era kloka kommentarer, frågor och råd
har ni bidragit mer till det här diplomeringsarbetet än ni kan ana!
Tack till alla vänner i Stjärnsund som gör vår lilla ort till en så fantastisk och magisk plats, helt enkelt
det bästa stället att bo på i hela världen!
Tack till Rebecka, inte bara för alla fina kommentarer på den här texten, men också för att du vill dela
ditt liv med mig och vill vara med på den här fantastiskt spännande permakulturresan. Tack fina Isak
för att du är som du är. Det ska bli så spännande att höra vad du kommer att säga om allt det här när
du är lite större!
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