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Sammanfattning 

Samhället står inför stora utmaningar i form av till exempel klimatförändringar, 

överkonsumtion av jordens resurser, miljöproblem och sociala orättvisor. För att skapa 

förutsättningar för en mer hållbar levnadsstil har ett koncept som heter permakultur 

utvecklats. Permakultur kan användas som designverktyg vid bland annat planering av 

odlingar, byggnation, energi- och vattenförsörjning samt stadsplanering. Förutom 

observationer av naturliga ekosystem bygger permakultur på kunskaper från traditionellt 

lantbruk samt moderna tekniska och vetenskapliga kunskaper.  

Syftet med den här uppsatsen är att utarbeta ett gestaltningsförslag för en trädgård med 

odlingsterrasser och en damm i odlingszon 4-5 som bygger på permakulturprinciper. 

Utgångspunkt för mitt planeringsarbete är Växhusets Ekocentrum i södra Hälsingland, där 

man planerar att anlägga en trädgård i samband med grundandet av en ekoby. 

Litteratursökning, en analys av platsens förutsättningar och en intervju med beställaren utgör 

grunden för min planeringsprocess. Jag har utgått från Hemenways (2009) sammanställning 

av permakulturprinciper. 

Resultat av mitt arbete är ett gestaltningsförslag samt förslag på perenna växter som lämpar 

sig för platsen. Fokus är att skapa ett bra mikroklimat åt växterna och att välja en stor 

mångfald av ätbara perenna växter (med tyngdpunkt på frukt- och bärodling). Jag har 

beskrivit metoder för att anlägga odlingsterrasser och en damm. 

Mitt arbete ger ett exempel på hur permakulturprinciper kan användas vid planering av en 

trädgård. Jag anser att principerna ger en bra ram i planeringsarbetet som kompletterar 

traditionella kunskaper om odling och design. Viktiga element i planeringen är att skapa 

gynnsamma förbindelser mellan människor, växter, djur och ting, att vara sparsam med 

energi och resurser samt att skapa småskaliga system med fokus på matproduktion. 

Principerna uppmuntrar till att ha ett öppet sinne och att se helheten. Min uppfattning är att 

en mer frekvent tillämpning av principerna vid både privata och offentliga planeringar skulle 

vara en vinst för samhället.  

 

 

 

Nyckelord 

Permakultur, permakulturprinciper, planering, terrassodling, damm, gestaltningsförslag 
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Inledning 

“Our food comes […] out of an oil well.” (Vår mat kommer ur en oljekälla.) Så sammanfattar 

Whitefield (2006, s. 3) vår nuvarande livsmedelsproduktion. För att producera 1 kalori mat 

förbrukar vi uppskattningsvis 10 kalorier. 10 kalorier som tillförs huvudsakligen i form av fossil 

energi och används för att driva traktorer, bygga maskiner, framställa konstgödsel och 

bekämpningsmedel och transportera maten till våra hem (Whitefield, 2006, s. 3). Detta är 

bara möjligt så länge vi har tillgång till billig energi och ignorerar konsekvenserna för miljön 

och klimatet. Idag står matproduktionen för cirka 30 % av människans utsläpp av 

växthusgaser (Björklund, Holmgren & Johansson, 2009, s. 44). 

Samhället står inför stora utmaningar. Klimatförändringar, överkonsumtion av jordens 

resurser, miljöproblem och sociala orättvisor är några problem som uppmanar oss att agera. 

Ibland kan det vara svårt att ta till sig alla problem. Dessutom är problematiken väldigt 

komplex vilket innebär att det inte finns några enkla lösningar. När man träffar människor 

som engagerar sig för natur och miljö, för en bättre djurhållning eller ekologisk odling så kan 

deras engagemang ge hopp och inspiration för andra.  

Ett koncept som har utvecklats för att möjliggöra en mer hållbar livsstil är permakultur. Det 

som tilltalar mig med permakultur är dess helhetssyn. Istället för att bara studera ett 

område, en detalj, försöker man förstå sammanhangen. Ett exempel på en plats där man 

använder sig av permakulturprinciperna och försöker leva ett så hållbart liv som möjligt är 

Växhusets Ekocentrum i södra Hälsingland. Jag lärde känna platsen som praktikant för några 

år sedan. Sedan dess har jag under olika perioder jobbat där. I somras genomförde jag 

tillsammans med en grupp studenter ett projektarbete, där vi anlade en ny caféträdgård.  

I mitt arbete vill jag utgå från Växhusets Ekocentrum och göra ett gestaltningsförslag baserad 

på permakulturens principer för en trädgård som ska anläggas i samband med grundandet av 

en ekoby. Eftersom permakultur behöver anpassas till platsen och människorna menar jag att 

det är lämpligt att skriva om ett praktiskt exempel. Växhusets Ekocentrum är en offentlig 

plats där man förmedlar kunskaper om bland annat permakultur, odling och ekologiskt 

byggande. Detta innebär att exemplet kan bli tillgängligt för allmänheten om förslaget skulle 

genomföras. 

 

 

Bakgrund 

Vad är permakultur? 

Begreppet permakultur myntades på 1970-talet av australiensarna Bill Mollison och David 

Holmgren. I början syftade begreppet permakultur framförallt till att skapa ett mer hållbart 

jordbruk (”permanent agriculture”) (Mollison & Holmgren, 1990) och var en reaktion mot 

industrialiseringsprocessen inom lantbruket. Idag används begreppet i ett större perspektiv 

och visionen att skapa ett hållbart jordbruk har vidareutvecklats till visionen att skapa ett 

hållbart samhälle (Holmgren, 2013). Permakulturdesign omfattar idag förutom odling också 

byggnation, energi- och vattenförsörjning, stadsplanering och även kommersiella och 
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ekonomiska system (Whitefield, 2006). Permakultur bygger på tre etiska grundprinciper: 

omsorg om jorden, omsorg om människor och rättvis fördelning (Permakulturförening i 

Sverige, 2013).  

Förebild för permakulturdesignen är naturliga ekosystem och målet är att skapa system som 

bygger på samma principer (Whitefield, 2002, s.16). Förutom observationer av naturliga 

system bildar kunskaper från traditionellt lantbruk samt moderna tekniska och vetenskapliga 

kunskaper basen för permakultur (Mollison & Slay, 1994, s. 1).  

 

Exempel: Växhusets Ekocentrum 

En plats där man redan på 80-talet använde sig av permakulturidéerna ligger i Mobodarne, 

Hälsingland. Från ett litet uthus på 50 m² med lite omgivande skog och mark har platsen 

utvecklats till ”Växhusets Ekocentrum” med kursgård, vandrarhem och café. Odlingar, 

hönshållning och en nybyggd jordkällare säkerställer en viss grad av självförsörjning av mat 

både till ägarfamiljen och serveringen. Uppvärmning sker med solenergi och ved, solceller 

producerar el till belysning. För avlopp/ vattenrening finns kretsloppsanpassade lösningar i 

form av bland annat reningsdammar. För närvarande finns nya planer på att utöka 

verksamheten: En ekoby med permakulturprinciperna som grund ska skapas. Målet är att för 

de boende möjliggöra en så hållbar livsstil som möjligt samt att vara en inspirationskälla för 

permakulturintresserade. Förutom privatägda tomter och boningshus ska de boende i 

ekobyn också ha gemensamma ytor. Till exempel ska en gemensam trädgård anläggas mellan 

kursgården, verkstaden och platsen där boningshusen kommer att byggas. Trädgården ska 

användas både för odlingar och för socialt umgänge. En del av platsen är kuperad och där 

finns en idé om att bygga odlingsterrasser och en damm. 

 

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utarbeta ett gestaltningsförslag samt växtförslag för en trädgård 

med odlingsterrasser och en damm i odlingszon 4-5. Gestaltningsförslaget ska bygga på 

permakulturprinciper. Trädgården ska både ge skörd och fungera som mötesplats. 

 

 

Frågeställning 

Hur kan man använda sig av permakulturprinciper för att gestalta en trädgård? 

 

 

Avgränsning 

I min planering ingår inga finansiella beräkningar för arbete och material. Mina växtförslag 

innehåller i huvudsak perenna växter, buskar och träd.  
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Metod 

Jag använder mig av processbeskrivning som metod. Läsaren ska kunna följa med genom 

hela processen och förstå hur jag kommer fram till mitt förslag. I min processbeskrivning 

ingår genomgång av litteratur, intervju och samtal med initiativtagaren, inventering av 

platsen, att skissa/ rita ett gestaltningsförslag samt att skriva en växtlista. I slutet analyseras 

processarbetet och jag diskuterar om jag hade kunnat göra arbetet på ett annorlunda sätt. 

 

Litteraturgenomgång 

För att få en översikt över ämnet och skaffa nödvändiga kunskaper har jag använt litteratur 

som handlar om följande ämnen: 

 Grundläggande kunskaper om permakultur. 

 Permakultur som designverktyg. 

 Anläggning av terrassodlingar. 

 Anläggning av dammar. 

 Perenna växter som lämpar sig för en permakulturträdgård i odlingszon 4-5. 

 

Intervju 

Jag har sammanställt frågor för en semistrukturerad intervju med initiativtagaren av 

ekobyprojektet. Frågorna har öppna svarsmöjligheter. Frågorna och svaren redovisas i texten 

och utgör underlag till mitt arbete med trädgårdens design. 

 

Inventering av platsen 

För att få en tydligare bild av platsen har jag besökt den vid flera tillfällen. Jag har beskrivit, 

fotograferat och uppmätt platsen. Jag har sökt information om platsens klimat och 

geografiska förutsättningar. 
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Processbeskrivning 

Del 1: Insamling av information 
 

Permakultur som designverktyg 

Design är kärnan av permakultur (Mollison & Slay, 1994). Design handlar om att skapa 

samband mellan saker: ”It´s not water, or a chicken, or the tree. It is how the water the 

chicken and the tree are connected” (Mollison & Slay, 1994, s. 5). 

Under permakulturens utveckling har olika varianter av permakulturprinciper ställts upp. 

Olika permakulturdesigner har anpassat principerna efter egna observationer och lärdomar 

(Goldring, 2000, s. 72). Whitefield (2004, s. 14) betonar att ingen permakulturprincip ska tas 

som dogm. Principerna kan beskrivas som indikatorer för hållbarhet (Hemenway, 2009). De 

ska vara ett hjälpmedel för att skapa en bra design. Oavsett om det handlar om en trädgård, 

en byggnad eller en ideell förening ska användningen av permakulturprinciperna leda till en 

mer effektiv och ekologiskt balanserad design (Hemenway, 2009, s. 7). Holmgren (2013, s. 

23) poängterar att permakulturprinciperna inte kan ersätta praktiska erfarenheter och 

tekniska kunskaper. Men de kan ge en ram för hur vi kan utveckla en design som är anpassad 

efter situationen och platsens förutsättningar. 

Hemenway (2009) påpekar att man ska uppmärksamma situationer där man inte följer 

principerna och menar att det är där man kommer att behöva lägga ner mest arbete och där 

de flesta ekologiska skadorna uppstår. 

I mitt designarbete har jag valt att utgå från Hemenways (2009, s. 6) permakulturprinciper. 

Hemenway (2009, s. 6) har med stöd av andra permakulturlärare sammanställt en lista av 10 

kärnprinciper och 4 attitydprinciper som bygger på Bill Mollisons, David Holmgrens och deras 

medförfattare tidigare arbeten:  

 

Permakulturprinciper enligt Toby Hemenway 

(Hemenway, 2009, s. 6-7 - översättningen från engelska är gjord av författaren till 

uppsatsen.) 

 

A. Kärnprinciperna för ekologisk design. 

1. Observera. Använd snarare långvarigt betänksam observation än långvarigt tanklöst 

agerande. Observera platsen och dess element under alla årstider. Designa för 

specifika platser, klienter och kulturer. 

2. Förbinda. Placera elementen på ett sätt som skapar nyttiga samband och 

tidsbesparande förbindelser mellan alla delar. Det är antalet förbindelser mellan 

elementen som skapar hälsosamma, mångfaldiga ekosystem, inte antalet element. 

3. Fånga och lagra energi och material. Identifiera, samla och bevara flödet. Varje 

kretslopp innebär en möjlighet till avkastning, varje gradient (i en sluttning, en 

laddning, temperatur mm.) kan producera energi. Återanvändning av resurser skapar 
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möjligheten att fånga upp ännu fler resurser. 

4. Varje element fullgör olika funktioner. Välj och placera varje element i en design så 

att den fullgör så många funktioner som möjligt. Gynnsamma förbindelser mellan 

olika komponenter skapar en stabil helhet. Samordna elementen i både rum och tid.  

5. Varje funktion stöds av olika element. Använd flera olika metoder för att säkerställa 

viktiga funktioner och för att skapa synergieffekter. [Exempel för funktioner är 

uppvärmning av ett hus eller skörd, min anm.]  

6. Gör minsta möjliga förändring för att åstadkomma största möjliga effekt. Förstå 

systemet som du jobbar med tillräckligt väl så att du kan hitta dess ”hävstångsarmar” 

och ingrip där minsta ansträngning medför största förändring. 

7. Använd småskaliga, intensiva system. Utveckla ett litet system eller arrangemang 

som fungerar bra – och upprepa detta, med variationer.  

8. Optimera kanter. Kanten – alltså skärningen mellan två miljöer – är det mest 

mångfaldiga området i ett system där energi och material samlas eller omvandlas. 

Utöka eller minska kanter adekvat. [Exempel på naturliga kanter är kustområdet eller 

skogsbrynet, min anm.] 

9. Samarbeta med successionen. Levande system utvecklas vanligtvis från omognad till 

mognad. Om vi accepterar den ordningen och samverkar i vår design med den istället 

för att bekämpa den så sparar vi både arbete och energi. Mogna ekosystem har större 

mångfald och är mer produktiva än unga. 

10. Använd biologiska och förnybara resurser. Förnybara resurser (vanligtvis levande 

varelser och deras produkter) reproducerar och bygger upp över tid, lagrar energi, 

stödjer avkastningen och interagerar med andra element. Prioritera dem före icke-

förnybara resurser. 

 

B. Principer grundade på attityder. 

 

11. Vänd problem till lösningar. Yttre tvång kan inspirera till kreativ design och de flesta 

problem bär inte bara med sig fröna till sina egna lösningar utan också inspirationen 

till att samtidigt lösa andra problem.  

12. Skörda! Designa för både omedelbara och långsiktiga vinster av dina ansträngningar: 

”Du kan inte jobba på tom mage.” Skapa positiva återkopplingar för att bygga 

systemet och för att återbetala dina investeringar.  

13. Den största begränsningen för framgång är bristen på kreativitet. Designerns 

föreställningsförmåga och färdighet brukar begränsa produktiviteten och mångfalden 

innan de fysiska gränserna är uppnådda. 

14. Misstag är verktyg för lärande. Utvärdera dina försök. Att begå misstag är ett tecken 

på att du kan göra saker bättre. Vanligtvis leder inte misstagen till några större 

negativa konsekvenser om du lär dig av dem. 
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Hemenway (2009) rekommenderar att använda principerna som ett stöd för beslutsfattande 

och att tillämpa dem på så många platser och i så många situationer som möjligt. 

 

 

Inventering av platsen 

Landskap och geografi 

Platsen där trädgården ska anläggas ligger i södra Hälsingland ungefär tre mil från 

Bottenhavet/ Östersjön. Området är glest bebyggt. Ca 200 m norr om platsen finns en liten 

skogssjö (Edesjön), 2 km västerut ligger Djupdalsberget (201möh) och i söder/ öster ligger 

byn Mobodarne. Höjd över havet är ca 85 m (Lantmäteriet, 2013). Höjdskillnaden mellan 

högsta och lägsta punkt är cirka fyra meter. 

Klimat och jord 

Området får ca 1800 soltimmar per år (SMHI, 2013a). Den normala årsmedeltemperaturen är 

+5 grader (SMHI, 2013b) och en normal årsnederbörd ligger vid 600 mm (SMHI, 2013c). 

Enligt ägarens observationer kommer vindarna på sommaren huvudsakligen söderifrån. Kalla 

vindar på vintern brukar komma från norr. På grund av närheten till havet är höstarna relativt 

milda och vårarna kalla (Sandström, 2009). På Riksförbundet Svensk Trädgårds (2013) 

växtzonkarta ligger platsen i odlingszon 4 på gränsen till 5. Platsen ligger på gammal 

skogsmark. Jordlagret är tunt och består av pinnmo/ bottenmorän - en hård, sammanpackad 

blandning av mojord, grus, lera och stenar.  

Platsens nära omgivning 

Platsen där trädgården ska anläggas är ungefär 1000 m². Den har ett centralt läge mellan 

kursgården och ekobytomterna (se bild 1). Norr om platsen ligger en ung björkskog. Mot 

sydöst ser man hönshuset och kursgården och söder om platsen finns en grusväg och 

parkeringsplats. På sydvästra sidan ligger en verkstad som är byggd av trä och målad i 

falurött. På platsens nordöstra del finns det en påbörjad byggnad byggd av gamla bildäck, 

grus och lera som kallas för ”Solskepp”. Byggnadens konstruktion syftar på att med stort 

ljusinsläpp mot söder kunna fånga in och lagra solenergin i de tjocka väggarna. Byggnaden 

står lite upphöjd på en kulle. Väster om byggnaden fortsätter kullen, som delvis består av 

schaktmassor som har transporterats dit. Den delen är ungefär 350 m². Den södra delen av 

platsen är relativt plan.  
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Bild 1: Översiktskarta över Växhusets Ekocentrum. Kartan är 

hämtat från Lantmäteriet (2013). Text och markeringar är 

tillagda av författaren. 

 

Min känsla på platsen 

Just nu känns platsen lite rörig och ej färdig. Den påbörjade byggnaden (Solskeppet), 

byggmaterial och schaktmassor ger känslan av en byggarbetsplats. På den plana ytan ligger 

flera ensilagebalar i väntan på att användas som jordförbättringsmaterial. Att stå på kullen 

erbjuder lite utsikt med skogens skydd i ryggen (norr). Kullen och schaktmassorna väcker 

idéer om att kunna modellera landskapet. Den plana delen av platsen verkar outnyttjad. 

Omgivningen är väldigt lugn. Ingen trafik eller andra ljud stör. 

Planerade förändringar: 

Solskeppet ska efter färdigställandet användas av ekobyborna. Planer finns att det ska 

inrymma bland annat en lokal för utställningar och möten samt ett växthus. En jordvall som 

ska fungera som ett utökat energilager kommer att byggas runt Solskeppet. 
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Bild 2: Utblick mot hönshus och kursgården  Bild 3: Utsikt mot parkeringsplats med 

bakomliggande skog. 

 

  

Bild 4: Utsikt mot parkeringsplats och verkstad.   Bild 5: Kullen, där odlingsterrasser ska anläggas. 

  

Bild 6: Den plana ytan i förgrunden, i bakgrunden 

kullen för odlingsterrasser och den påbörjade 

byggnaden (Solskeppet). 

  Bild 7: Solskeppet. 
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Intervju med initiativtagaren (beställarens önskemål) 

För att få veta mer om förutsättningar och önskemål för den nya trädgården har jag 

sammanställt skriftliga frågor till initiativtagaren till ekobyn Ralf Palmpers. Frågorna och de 

skriftliga svaren var följande (personlig kommunikation, 21 oktober 2013): 

Fråga 1: Vad är målet med trädgården? 

Svar: Att producera livsmedel, erbjuda en samlingsplats och att skapa en vacker och rofylld 

miljö: En miljö som inrymmer en mångfald av växter och olika element såsom häckar, 

fruktträd, terrasser och vatten. 

Fråga 2: Vilka funktioner ska uppfyllas?  

Svar: Bra vindskydd och solfång. Att ge växterna bästa tänkbara förhållanden men också 

erbjuda en scen framför Solskeppet med ett torg/”amfiteater” för ca 150 personer. 

Fråga 3: Vilka element ska finnas (vägar, sittplatser, sol, skugga, vindskydd)?  

Svar: Soliga, vindskyddade lägen för växterna, trevliga sittplatser, vatten, terrasser i 

södersluttningen, torg och anslutande vägar. Avgränsning med häck eller plank mot 

parkeringsplats. 

Fråga 4: Finns det speciella växter som du är intresserad av?  

Svar: Frukt (vindruvor, persika, aprikos t ex) som kan spaljeras och som genom det goda 

söderläget kan erbjudas bättre förutsättningar än platsens normala zon 5 – läge. Även 

ettåriga växter kan ges plats inom ytan. 

Fråga 5: Vem och hur många ska använda trädgården? 

Svar: De boende i ekobyn (cirka upp till 20 personer) och besökare till Växhuset/ ekobyn.  

Fråga 6: Ska trädgården vara handikappanpassad?  

Svar: Om möjligt (eventuellt delar av den). 

Fråga 7: Hur mycket tid vill du investera i trädgården på lång sikt?  

Svar: Ungefär en arbetsdag per vecka under odlingssäsongen. 

Fråga 8: Vilka begränsningar/ problem finns (kablar, vattenledningar, finanser)?  

Svar: Ska kunna skapas med manuellt arbete (förutom den första markplaneringen som 

kräver grävare) och utan att använda alltför mycket dyrbara material. Kablar och 

vattenledningar ligger så djupt att de inte utgör en begränsning. 

 

Sammanfattning av förutsättningarna 

Efter insamling av teoretiska kunskaper om permakultur har jag fått en mer omfattande bild 

av vad permakultur innebär och hur vittgående ett designarbete som tar hänsyn till 

permakulturprinciperna bör vara. Hemenway (2009, s. 6) betonar att designprocessen 

behöver/ får ta lång tid, och jag ser min uppsats som en början av den processen.  

Beställarens önskemål om att anlägga ett torg/”amfiteater” för ca 150 personer på området 

kommer jag inte att planera närmare i mitt arbete. Beställaren har bestämt storleken och 

platsen för torget som ska anläggas centralt framför Solskeppet och jag kommer bara att 

markera ut ytan på ritningen. 
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Permakulturprinciperna, mina observationer på platsen och intervjun med beställaren ger 

mig grunden för mitt designarbete. Centrala önskemål är att odla ätbara växter och en stor 

mångfald av växter. En viktig aspekt som jag kommer att ta hänsyn till är att skapa ett bra 

mikroklimat för växterna.  

 

 

 

Processbeskrivning 

Del 2: Idéutveckling 

Utgående från en karta från Lantmäteriet (2013) och egna mätningar har jag ritat upp en 

karta i skala 1:200 för att få en bättre översikt över närområdet. 

Platsen där trädgården ska anläggas ligger centralt mellan kursgården, ekobyns tomter, 

Solskeppet och verkstaden. Det är viktigt att platsen har god tillgänglighet från alla håll. 

Jag gjorde en sammanställning av alla element som ska finnas med i planeringen: Vägar, 

torg/amfiteater, vatten, en ramp upp till Solskeppet, vindskydd, avgränsning mot 

parkeringsplatsen, plats för annueller, fruktträd och bärbuskar och kompost.  

För att skapa en struktur och ramen för anläggningen började jag sedan med att rita var 

torget/ amfiteatern skulle ligga och var avgränsningen till parkeringsplatsen skulle finnas. För 

att kunna planera odlingsterrasser och kunna placera dammen på ett lämpligt ställe behövde 

jag mer kunskaper om vad man ska tänka på vid deras anläggning. Detta beskrivs i de 

följande 2 avsnitten. 

 

Planering av odlingsterrasser 

På platsen finns bra förutsättningar för att anlägga odlingsterrasser. Kullen bredvid 

Solskeppet är idag outnyttjad. Den sluttar mot söder och ger därmed möjlighet att skapa 

odlingsterrasser med söderläge. Samtidigt bjuder kullen på fin utsikt över området och att 

skapa sittplatser här uppe skulle kunna öka tillgängligheten till kullen. Jordunderlaget består 

av ganska grovt material (pinnmo), vilket innebär att risken för erosion är mindre jämfört 

med finkorniga och lerhaltiga jordar. (Holzer, 2012, s. 50). 

Att odla på en terrasserad yta innebär många fördelar om man jämför med odling på en 

slänt: Vattenförsörjningen av växterna är bättre, eftersom vattnet inte rinner av så fort utan 

lagras längre i jorden. Risken för erosion är mindre. Dessutom är det ur arbetshänseende 

lättare att jobba/ odla på en plan odlingsterrass jämfört med att jobba på en slänt (Holzer, 

2012, s. 49). På terrassodlingar kan man skapa ett väldigt gynnsamt mikroklimat för växterna. 

Orienteringen mot söder med vindskydd mot norr och väster ger bra växtbetingelser. Stora 

stenar som kommer att grävas upp under terrasseringsarbetet kan placeras som stöd i 

slänterna. Stenarna magasinerar värme under dagen som sedan avges under natten vilket 

gynnar växter som placeras i deras närhet (Sandström, 2009).  

Anläggning av odlingsterrasser 
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Det finns olika metoder för att anlägga odlingsterrasser. Ett gammalt och beprövat sätt är att 

bygga stödmurar av natursten, så kallade kallmurar. Fördelen är att man kan använda sig av 

naturmaterial (sten), men nackdelen är att det är ett ganska tungt arbete att bygga 

stenmurar. Ju högre mur man vill bygga, ju större stenar behöver man. Om stenmuren ska bli 

mellan 60-150 cm hög, behöver stenarna vara cirka 30-50 cm tjocka för att muren ska bli 

stabil (Reed, 2000). 

I mitt gestaltningsförslag har jag valt en metod som beskrivs av Holzer, Holzer & Kalkhof 

(2011) och Holzer (2012) vilka har planerat och anlagt flera permakulturprojekt i olika länder. 

Denna metod går ut på att man gräver ut odlingsterrasser och slänter med en grävmaskin. 

Hur mycket slänterna mellan odlingsterrasserna ska luta är beroende av jordmaterialets 

egenskaper och behöver bedömas av en expert. I regel är lutningar mellan 1: 1,5 till 1: 2 

lämpliga (Holzer, Holzer & Kalkhof, 2011, s. 118). För min planering väljer jag därför att räkna 

med lutningen 1: 1,75 vilket motsvarar en vinkel på cirka 30° (eller 57 %). För att vattnet på 

själva odlingsterrassen inte ska bli stående bör man räkna med en lutning på minst 3 % 

(Holzer et al., 2011, s. 119).  

Vid uppgrävning av jordmaterial ska alltid matjorden och alven sorteras på olika högar. De 

olika materialen får inte blandas (Holzer et al., 2011, s. 95). Detta är viktigt både för att bygga 

odlingsterrasserna så stabilt som möjligt och för att inte slösa med värdefull matjord genom 

att lägga den långt ner i jorden. Stora stenar som grävs upp kan användas för att stabilisera 

slänterna. Vid uppgrävning av jordmaterial ökar dess volym med upp till en tredjedel och 

kommer efter en tid att sjunka ihop till utgångsläget (Holzer et al., 2011, s. 67). För att 

påskynda den processen rekommenderar Holzer et al. (2011, s. 96) att komprimera alven 

något med grävmaskinens skopa, dock inte så mycket att växtrötterna har svårt att växa 

igenom. Matjorden ska inte komprimeras utan bara läggas löst ovanpå. 

Efter anläggningen av odlingsterrasserna är det enligt Holzer et al. (2011, s. 94) rådligt att 

plantera eller så direkt för att stabilisera uppbyggnaden och förebygga erosion. Därmed 

lämpar sig våren eller hösten bäst för att anlägga terrassodlingar. 

 

 

Planering av en damm 

Vatten är ett viktigt element i en trädgård. Det lockar till sig vilda djur som fåglar, grodor, 

fjärilar och insekter och bidrar därmed till mångfald i ekosystemet. Vissa djur, som till 

exempel grodor som äter snigelägg, är speciellt värdefulla ur ett växtskyddsperspektiv. En 

damm förbättrar mikroklimatet i en trädgård eftersom vatten lagrar solenergi på dagen och 

ger ifrån sig värme på natten. Genom reflektering av ljuset på vattenytan får man en 

ytterligare uppvärmande effekt på angränsande sluttningar (Holzer et al., 2011, s. 103). 

En damm förbättrar vattenförsörjningen av plantorna som växer i dess närhet och bidrar till 

en större växtmångfald i trädgården. Dessutom upplever de flesta människor vatten i 

trädgården som väldigt positivt – det inbjuder till vila och rekreation. 
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Anläggning av en damm 

I trädgårdslitteraturen rekommenderas vanligen att täta dammbotten med en gummiduk 

eller färdigformade plastdammar. Men förutom själva materialanskaffningen är nackdelen att 

dammen inte får naturlig kontakt till underlaget. Ett alternativ som Holzer (2012, s. 79) 

beskriver är att täta bottnen med hjälp av en grävmaskin. Därtill fyller man den utgrävda 

gropen med 30-40 centimeter vatten och komprimerar jordunderlaget med grävmaskinens 

skopa. Det resulterar i att fint material och slam avlagras på botten. 

Eftersom jordunderlaget på platsen består av ganska grovkornigt material är det nödvändigt 

att dessutom täta bottnen med till exempel ett lager lera. Enligt Holzer et al. (2011, s. 106) 

kan man även förbättra tätheten genom att lägga löv och annat organiskt material i botten 

som bryts ner ganska fort. En risk som finns kvar är att leran kan spricka om dammen skulle 

torka ut någon gång vilket kan leda till läckage (Wanstadius, 2005, s. 5). På Ekobyggportalen 

(2013) nämns två andra alternativ: Att använda en tätningsfolie av polyeten vilket är det 

miljövänligaste material om man väljer en tätningsfolie eller att fylla botten med bentonit 

vilket är en vulkanisk lera. Vilken variant som ska användas i det här projektet måste 

beställaren avgöra. 

Dammens kant ska vara svagt sluttande, så att fåglar, insekter och andra djur har lätt tillgång 

till vattnet. Om man vill säkerställa att dammen inte växer igen är det lämpligt att planera in 

en djup zon i mitten av dammen. Den zonen ska vara minst 3 meter, eftersom många 

vattenväxter inte klarar att växa med ett större djup än två meter (Holzer et al. 2011, s. 105). 

Som alla naturliga vattensamlingar innebär en damm en viss risk för att någon kan drunkna. 

En mjuk övergångszon mellan dammens strand och den djupa zonen minskar risken för att 

någon snubblar och inte kan ta sig upp igen. För att öka säkerheten ytterligare kan det vara 

lämpligt att fästa ett metallgaller över den djupa zonen. 

En central fråga är varifrån man tar vatten för att fylla dammen. En närliggande lösning är att 

samla in regnvatten från taken. Verkstadens tak och ena hälften av Solskeppet (den andra 

hälften ska få ett grönt tak med växtlighet) täcker sammanlagt en yta på cirka 180 m² som 

kan leverera regnvatten. En annan möjlighet är att pumpa upp sjövatten från Edesjön. Så gör 

man redan för bevattningen av den nuvarande trädgården. Men detta kräver större 

installationer och är en mer sårbar lösning. Ett visst vattenflöde kommer också att uppstå 

från kullen plus nederbörden som går direkt i dammen. 

 

 

Växtval 

Vid val av växter har jag försökt att få med växter som uppfyller många olika kriterier. Det 

viktigaste kriteriet är att växterna lämpar sig för odlingsbetingelser på växtplatsen i 

odlingszon 4-5, eftersom bara växter som trivs på odlingsplatsen kan utvecklas till friska 

individer och ge en bra skörd. Andra urvalskriterier jag har tagit hänsyn till är följande:  

Ätbara växter:  

En stor andel av växterna ska ge skörd. Detta är beställarens önskemål och speglar 
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permakulturens grundläggande syn att man ska kunna skörda. 

Växter som lockar till sig nyttodjur 

Alla växter som producerar nektar eller pollen attraherar insekter, men mängden pollen och 

nektar kan skilja sig väldigt mycket mellan olika växtarter. Nyttodjur kan indelas i två grupper: 

predatorer och pollinerare. Predatorer är insekter och spindeldjur som äter skadeinsekter 

och är därmed värdefull ur växtskyddsperspektiv. En god insektspollinering ökar både skörd 

och kvalitet i frukt- och bärodlingen samt hos andra viktiga grödor (Rabehk Pedersen, 2012). 

Exempel på växter som lockar till sig nyttodjur speciellt mycket är Hyssopus officinalis (isop), 

Lavandula angustifolia (lavendel) och Echinops bannaticus (bolltistel). 

Inspirerande växter 

En del växter eller deras användningsområden ska vara ovanliga på växtplatsen för att kunna 

inspirera både de boende och besökande. Det ska ge en möjlighet att lära känna nya växter 

och utöka odlingsmöjligheterna för framtiden. Genom att skapa ett gynnsamt mikroklimat är 

det möjligt att testa växter som vanligtvis trivs i lägre odlingszoner än 4-5. 

Växter som man inte odlar så ofta för frukternas skull är exempelvis: Sorbus aucuparia 

(sötrönn) och Chaenomeles japonica (rosenkvitten). Vitis labrusca (vin) och Prunus persica 

(persika) är ovanliga i växtzon 4-5. 

Växter i olika höjder 

Växter i olika höjder skapar olika kvaliteter och utnyttjar livsrummet på bästa sätt. Träd 

förbättrar mikroklimatet i en trädgård genom att deras kronor bildar ett skyddande tak som 

hindrar värmen från att stråla ut under kalla nätter (Sandström, 2009, s. 23).  

Växter som förbättrar mikroklimatet 

Växter som planteras för att skapa vindskydd – till exempel en häck - förbättrar mikroklimatet 

i en trädgård avsevärt. Ett vindskydd kan enligt Crawford (2010, s. 99) öka lufttemperaturen i 

trädgården 2 grader eller mer och jordtemperaturen upp till 3 grader. Skörden kan därmed 

öka med 10-30 %. En två meter hög häck ger ungefär 15 m vindskydd (Crawford, 2010, s. 

101). 

Växter som lever i symbios med kvävefixerande bakterier 

Växter som lever i symbios med kvävefixerande bakterier kan göra luftkvävet tillgänglig som 

växtnäring. De gynnar därmed inte bara sin egen tillväxt utan också de plantornas som växer i 

deras närhet. Efter växternas nedbrytning blir det fixerade kvävet även tillgängligt för 

efterföljande växter.  

Exempel är: Hippophaë rhamnoides (havtorn) och många växter ur familjen Fabacaea 

(ärtväxter). 

Näringsackumulatorer 

Växter med djupa rötter gör näring djupt ner i jorden tillgängligt. Långa pålrötter kan ta upp 

viktiga näringsämnen som till exempel kalium, magnesium, kalcium och svavel från djupa 

jordlager. De koncentrerar näringen i sin bladmassa som sedan blir värdefull som 

mulchmaterial. 

Exempel är Symphytum officinale (äkta vallört), Achillea millefolia (röllika) och 
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Chamaemelum nobile (romersk kamomill). 

 

Perenna växter och annueller 

Perenna växter spelar en viktig roll inom permakultur. De är oftast mindre skötselkrävande 

och bättre ur ett klimatperspektiv eftersom de binder kol i jorden och orsakar mindre läckage 

av näring. Om man har valmöjligheten mellan en ettårig växt och en perenn växt som 

uppfyller samma funktion bör man därför föredra den perenna växten (Bell, 2005, s. 153). 

För att få en rik och mångfaldig skörd är odling av annueller ändå oftast en självklarhet och 

enligt (Mollison & Holmgren, 1990, s. 1) en integrerad del av ett permakultursystem. Perenna 

växter intar en ganska stor yta i mitt förslag. Plats för annueller önskades av beställaren och 

finns också med. 

En stor mångfald av växter 

En stor variation av växter ger en stor variation av mat som kan skördas vid olika årstider. En 

stor mångfald av växter medför en stor mångfald av insekter och andra djur och ökar 

stabiliteten i ekosystemet. 

 

Trädgårdens utformning 

Bild 8 visar mitt gestaltningsförslag för trädgården. Mina funderingar kring placeringen av alla 

element kommer jag att beskriva i de följande avsnitten. 
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Bild 8: Illustrationsplan över trädgården till Växhusets Ekocentrum – översikt. 

 

Häckar 

Beställarens önskemål var att få en tydlig avgränsning i form av ett plank eller en häck mot 

parkeringsplatsen. Jag har valt en häck eftersom den kan uppfylla många olika funktioner 

samtidigt (avskärmning, vindskydd, skördemöjlighet, foder och boplats för fåglar och andra 

djur). Denna häck ska förbindas med en redan befintlig häck framför kursgården. Den 

befintliga häcken är Amelanchier alnifolia (bärhäggmispel) och för att skapa ett enhetligt 

intryck menar jag att det är lämpligt att fortsätta med samma växt. 

Kring torget har jag planerat ytterligare en häck som ska ge en lugn bakgrund som inte 

distraherar vid olika evenemang. Aronia melanocarpa (aronia) eller Philadelphus ’Mont 

Blanc’ (smultronschersmin) skulle kunna passa där. 
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Vägar och tillgänglighet 

En huvudgång ska leda förbi en stor tavla med informationer om ekobyns aktiviteter och in 

till torget. Om man fortsätter på vägen längs häcken runt torget kommer man på en ramp 

upp till Solskeppet och den första odlingsterrassen. En annan ramp är tänkt från västra sidan/ 

ekobyn upp till första terrassen. För att underlätta tillgång med till exempel rullstol eller 

rullator ska rampen luta högst 6 % och ha en brett på 1,5 m (Holzer et al., 2011, s. 75). Även 

på vägen till dammen ska det vara lätt att ta sig fram, därför måsta vägarna bestå av stabilt 

material som till exempel hård packad stenmjöl. Vägarna ska principiellt ha en lutning på 

cirka 2 % för att säkerställa att vatten kan avrinna.  

På grund av rotkonkurrens är det svårt att odla nära en häck (Crawford, 2010, s. 303). Därför 

har jag placerat en del av vägarna längs häckarna.  

Odlingsterrasser 

Jag har planerat odlingsterrasser på fyra nivåer med en höjdskillnad på knappt en meter 

mellan alla terrasser (se bild 9 och 10). De tre nedersta terrasserna ska utformas med 

orientering mot söder för att kunna fånga in både sol och värme. Den översta 

odlingsterrassen ska ligga mot sydväst för att kunna utnyttja kvällssolen. Mellan de övre 3 

terrasserna har jag planerat trappor som kan byggas på ett enkelt sätt genom att lägga 

stockar på tvären i slänten och fylla utrymmet mellan dem med grus eller stenmjöl. Tyvärr 

innebär trappor en begränsad tillgänglighet till de övre terrasserna, men att bygga ramper 

upp till alla terrasser skulle innebära en avsevärd förminskning av odlingsytorna. 

Odlingsterrasserna har jag framförallt ägnat åt odlingen av frukt och bär (se bilaga 1), 

eftersom de flesta frukt- och bärbärande plantor gynnas av mycket sol. Värmen och ljuset 

behövs för att bären ska utvecklas, mogna och få god arom och smak (Blomqvist, 2011, s. 

12). Även växternas förmåga att övervintra påverkas av värme och ljus. Vid placeringen av 

buskarna och träd har jag tagit hänsyn till att plantorna med större storlek står bakom/ norr 

om växterna med mindre storlek för att inte skugga varandra. 

Slänterna mellan terrasserna är cirka 2 meter breda. På slänterna är det viktigt att beakta de 

ganska torra odlingsbetingelserna. För att behålla fukten i marken och förhindra erosion är 

det lämpligt att plantera marktäckande växter och växter med djupa rötter som binder 

jorden.  
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Bild 9: Illustrationsplan över trädgården till Växhusets Ekocentrum – odlingsterrasser. 

 

 

Bild 10: Snitt odlingsterrasser (Trädgården till Växhusets Ekocentrum) 
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Damm 

Det finns olika utgångspunkter för hur man ska placera en damm i en trädgård. Crawford 

(2010, s. 328) menar att man ska välja den högsta punkten i sin trädgård eftersom man då 

har möjlighet att utnyttja höjdskillnaden för att använda vatten till bevattningen i trädgården. 

En annan möjlighet är att placera dammen där en naturlig damm snarast skulle ligga – på ett 

ställe där marken är fuktig från början (Holzer et al. 2011) eller på en av trädgårdens lägre 

platser (Rosenholm & Rosenholm, 2006, s.175). Jag har valt att lägga dammen på den lägsta 

nivån framför odlingsterrasserna. Detta möjliggör att man kan leda in vatten från hustaken 

utan att behöva en extra pump. För att skapa ett naturligt intryck runt dammen, har jag valt 

att plantera några buskar och ett träd som avskärmar mot verkstaden. Dammens form ska 

inte vara geometrisk rund utan efterlikna en naturlig längre utformning. En längre dammkant 

underlättar tillgång till vatten för insekter och andra djur. Dessutom sätter vinden vattnet 

mer i rörelse vilket i sin tur leder till en högre syrehalt i vatten (Holzer et al. 2011, s. 105). 

Köksträdgården/ Annueller 

Grönsaker trivs bäst i ett soligt, varmt och vindskyddat läge (Rosenholm & Rosenholm, 2006). 

Jag har planerat ett cirka 100 m² odlingsland för grönsaker/ annueller i sydvästra delen av 

trädgården. Med 2 meter avstånd till häcken ska säkerställas att plantorna växer i häckens 

vindskydd utan att bli skuggade för mycket. Ytterligare yta för grönsaker/annueller ska skapas 

genom att bygga upphöjda odlingsbäddar. De formas som ungefär 1,2 meter breda limpor av 

flera olika lager växtmaterial såsom kvistar och grenar, ogräsrens, grönsaksrester, halm, 

ensilage eller annat tillgängligt organiskt material. Även jord som kommer att grävas upp vid 

anläggning av dammen kan användas. Den upphöjda odlingsplatsen medför förbättrade 

växtbetingelser eftersom odlingslimporna värmer upp sig snabbare än jorden på marknivå. 

Samtidigt som man komposterar växtrester gör man näringen tillgänglig för nya växter. En 

annan fördel med de upphöjda bäddarna är att man inte behöver gräva jorden vilket man 

försöka att undvika inom permakultur (Whitefield, 2004, s. 14).  

Sittplatser/ samlingsplatser 

Den viktigaste samlingsplatsen för stora evenemang blir givetvis torget/ teatern som jag inte 

har planerat närmare. Mindre samlingsplatser/ sittplatser har jag planerat på tre ställen: 

Eftersom vatten ofta har en tilldragande effekt på människor har jag planerat sittplatser nära 

dammen. Jag har placerat sittplatserna på södra sidan av dammen så att man kan sitta med 

solen i ryggen. Annars finns risken att solen bländar på vattenytan (Rosenholm & Rosenholm, 

2006, s.175). På andra odlingsterrassen har jag planerat bänkar under en pergola, där man 

kan sitta i lite skuggigt läge. Ytterligare sittmöjligheter ska finnas på den högsta 

odlingsterrassen där man ska kunna njuta kvällssolen. 
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Diskussion 

Mitt syfte med detta arbete var att utarbeta ett gestaltningsförslag för en trädgård med 

odlingsterrasser och en damm i odlingszon 4-5 som bygger på permakulturprinciper. 

Huruvida Hemenways (2009) permakulturprinciper speglas i mitt gestaltningsförslag kommer 

jag att resonera kring nu. För att underlätta för läsaren kommer jag att upprepa alla principer 

i kortfattning för att sedan ta ställning till var och en:  

 

A. Kärnprinciperna för ekologisk design. 

1. Observera. Använd betänksam observation över lång tid snarare än långvarigt och 

tanklöst agerande. Designa för specifika platser, klienter och kulturer. 

Min planeringsprocess för det här arbetet har varat i några månader och under en årstid 

(höst). Det kan säkert vara klokt att observera platsen efter planeringen ett tag till, för att 

fundera över om planerna är lämpliga eller behöver justeras. 

Jag håller med Hemenway (2009) om att det är väldigt viktigt att planera trädgården för 

specifika platser och jag menar att min analys av platsen har varit en viktig förutsättning för 

planeringsarbetet. För att kunna placera trädgårdens element på lämpliga ställen, för att 

kunna anpassa växter efter klimatförhållanden och för att kunna anpassa markarbeten efter 

de lokala förutsättningarna var platsanalysen en nödvändighet. 

Jag har anpassat mitt gestaltningsförslag efter önskemålen som beställaren nämnde i 

intervjun. Tyvärr har det bara delvis varit möjligt att anpassa till människorna som flyttar till 

ekobyn, eftersom processen av ekobygrundadet fortfarande befinner sig i startfasen. De som 

är intresserade att flytta till ekobyn har blivit informerade av beställaren om mitt 

planeringsarbete. Om mitt gestaltningsförslag ska genomföras är det viktigt att det anpassas 

efter människornas individuella önskemål. 

 

2. Förbinda. Placera elementen på ett sätt som skapar nyttiga samband och tidsbesparande 

förbindelser mellan alla delar.  

Platsen där trädgården ska anläggas ligger centralt mellan kursgården, tomterna där 

boningshusen ska byggas och Solskeppet som ska användas av alla. Detta innebär relativt 

korta avstånd till odlingarna för alla och på en sträcka där de ofta kommer att gå förbi. Detta 

kan underlätta att komma ihåg skötseluppgiften. 

Exempel på nyttiga samband i designen i mindre skala är:  

 Att plantera vallört under fruktträd eftersom vallört tar upp näring ur djupare 

jordlager som tillgängliggörs för fruktträdet.  

 Att placera gången bredvid häcken för att undkomma rotkonkurrensen.  

 Att använda sig av stora stenar både för att stabilisera slänterna och för att förbättra 

mikroklimatet.  

Jag är medveten om att det finns många fler förbindelser som kan och behöver skapas, men 

tidsbegränsningen satte stopp för mig. Idéer som kan vidareutvecklas är till exempel att 

integrera djur i trädgården: Fiskar skulle kunna trivas i dammen, möjligtvis också ankor med 
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några anpassningar. Att skaffa bin skulle gynna pollineringen samtidigt som man skulle få 

möjligheten att skörda honung. 

 

3. Fånga och lagra energi och material. Varje kretslopp innebär en möjlighet till avkastning, 

varje gradient kan producera energi.  

Den här principen uppmuntrar till att ta vara på energin och materialet som finns tillgänglig 

på plats. I mitt förslag har jag försökt att fånga in och lagra solenergi genom att skapa ett bra 

mikroklimat. Exempel för det är utformningen av terrasserna mot söder, plantering av träd 

och buskar så att de skuggar varandra så lite som möjligt, planering av en damm som lagrar 

solenergi och att skapa vindskydd med träd och häckar. 

I min planering har jag försökt att hitta alternativ till inköp av material – vilket också 

beställaren nämnde som önskemål. Istället för att planera med inköpta byggstenar för att 

bygga terrassmurar har jag exempelvis planerat slänter mellan odlingsterrasserna. För 

dammen har jag beskrivit möjliga alternativ till inköp av en tätningsfolie. En del av 

växtmaterialet behöver köpas in men en del kan man förkultivera eller föröka själv genom att 

man använder sig av växtmaterial av den nuvarande trädgården. Jord kan köpas in men också 

i viss mån tillverkas själv, till exempel genom att anlägga odlingslimpor i köksträdgården. 

Gradienten för vattenflödet har jag utnyttjat genom att använda regnvatten från taket till 

dammen. Gradienten i odlingsterrasserna skulle man kanske kunna utnyttja bättre än i mitt 

gestaltningsförslag, men tidsramen satte gränsen för mig. 

 

4. Varje element fullgör olika funktioner. Gynnsamma förbindelser mellan olika 

komponenter skapar en stabil helhet. Samordna elementen i både rum och tid.  

Det finns många exempel på element som uppfyller olika funktioner i den planerade 

trädgården. Ett exempel är häcken som avskärmar mot parkeringsplatsen och skyddar mot 

vind, den producerar bär som kan ätas av människor och djur och den kan vara boplats för 

fåglar och andra djur. Dammen är ett annat exempel – den bidrar till ett bra mikroklimat och 

gynnar nyttodjur som i sin tur kan vara viktiga ur växtskyddsperspektiv eller som pollinerare. 

Vattnet från dammen kan användas för att bevattna trädgården och dammen skapar en 

trevlig miljö för sittplatser. Andra exempel är odlingslimporna i köksträdgården som fungerar 

både som komposteringsplats och som odlingsland. Odlingslimporna medför en 

arbetsbesparing, eftersom jorden inte behöver grävas om och de medför en bra arbetshöjd. 

Växterna på slänterna stabiliserar marken, skyddar för erosion, producerar nektar för 

insekter och är delvis ätbara. 

Att samordna element i rum och tid speglar sig i valet av växter i olika höjder – träd, buskar, 

perenner/ annueller och att de blommar och kan skördas vid olika tidpunkter. 

 

5. Varje funktion stöds av olika element. Använd flera olika metoder för att säkerställa 

viktiga funktioner och för att skapa synergieffekter.  

Önskade funktioner i trädgården som beställaren har nämnt var att ”ge växterna bästa 
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tänkbara förhållanden” och att skapa bra vindskydd och solfång. I längden var målet att 

kunna få en bra skörd. En del av min planering gick ut på att skapa ett bra mikroklimat för 

växterna. Ett bra mikroklimat gynnar växternas utveckling och ökar därmed skördemängden 

och skördesäkerheten. Även den stora mångfalden av växter ökar skördesäkerheten och 

gynnar en mångfald av pollinerare och predatorer. Ett stort antal pollinerare ökar i sin tur 

skördemängden och skördekvalitén (Rabehk Pedersen, 2012). Ett balanserat landskap 

minskar dessutom risken för stora problem med insektsangrepp (Hemenway, 2009, s. 10).  

 

6. Gör minsta möjliga förändring för att åstadkomma största möjliga effekt. 

I mitt gestaltningsförslag ingår två ganska stora projekt: Odlingsterrasserna och dammen. 

Båda projekt kräver att man måste lägga ner mycket arbete och energi vid anläggningen 

vilket kan ifrågasättas om man tänker på den här principen. Ändå menar jag att det kan vara 

värt det eftersom både odlingsterrasserna och dammen kan orsaka många positiva effekter: 

förbättring av mikroklimatet, förbättring av den ekologiska balansen genom en större 

mångfald av växter och djur, möjligheten att skaffa till exempel fiskar och ankor. Även 

Mollison & Slay (1994, s. 16) anser att användningen av ej förnybara energikällor i startfasen 

av ett permakulturprojekt kan vara berättigat om den skapar långsiktigt hållbara system eller 

infrastruktur.  

 

7. Använd småskaliga, intensiva system. Utveckla ett litet system eller arrangemang som 

fungerar bra – och upprepa detta, med variationer.  

Om man jämför med dagens matproduktion är den planerade trädgården en småskalig 

lösning. Odlingarna är planerade för handarbete, inte för insats av traktor vilket innebär att 

de inte är beroende av bränsle eller införskaffning av stora maskiner. Detta passar väl ihop 

med Mollison och Slay (1994, s. 31) uppfattning att permakultur inte bör vara energi- och 

kapitalintensiv utan snarare informationsintensiv. Den största investeringen vi bör göra är att 

skaffa kunskaper och att lära oss av egna och andras tidigare erfarenheter, idéer och 

experiment (Mollison & Slay, 1994, s. 31). 

 

8. Optimera kanter. Kanten – alltså skärningen mellan två miljöer – är det mest mångfaldiga 

området i ett system där energi och material samlas eller omvandlas.  

Vid gränsen mellan två miljöer - till exempel mellan skog och åker eller mellan hav och land - 

ökar produktiviteten eftersom resurser från båda miljöer är tillgängliga. Traditionellt har 

människorna ofta bosatt sig längs sådana kanter (Mollison & Slay, 1994, s. 26).  

I mitt gestaltningsförslag ger dammen ett exempel för en kantzon i mindre skala. Istället för 

att välja en kvadratisk eller geometrisk rund form, har jag valt en mer naturlig längre 

utformning av dammen som ger mer plats för växter och djur som trivs längs kanten. Likaså 

kan anläggningen av dammen med olika djupzoner anses som en förlängning av 

dammbottens gränszon som skapar förutsättningar för att fler växtarter och också fiskar kan 

trivas i dammen. 
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Holmgren (2013, s. 20) beskriver även jord som en gränszon mellan det mineraliska 

underlaget och atmosfären. Att bygga upp denna gränszon är enligt min uppfattning en av 

samhällets viktigaste uppgifter för att skapa hållbara odlingsförutsättningar för kommande 

generationer. Kompostering, erosionsskydd och marktäckning med mulchmaterial är några 

viktiga åtgärder i detta sammanhang.  

 

9. Samarbeta med successionen. Mogna ekosystem har större mångfald och är mer 

produktiva än unga. 

En naturlig succession skulle på de flesta platser i Sverige leda till utvecklingen av skog. 

Åkerbruk stoppar denna process med stor insats av energi för att förhindra att fleråriga 

växter kan etablera sig. Ekosystemet hålls därmed i ett onaturligt och ”omoget” stadium 

(Hemenway, 2009, s. 25). Vid utveckling av ett permakultursystem ska den naturliga 

successionen användas till exempel genom att integrera växter som etablerar sig av sig själv. 

För mig har det inte varit så lätt att använda den här principen och det beror kanske på att 

det bara delvis är möjligt att planera den i förväg. På platsen där trädgården ska anläggas 

fanns det inga buskar eller träd som jag hade kunnat använda i planeringen. Möjligtvis skulle 

man kunna använda sig av vissa ogräs som växer på platsen genom att använda de som 

täckmaterial i odlingarna. Målet med den planerade trädgården är att den ska utvecklas till 

ett mer moget ekosystem med en mångfald av växter i olika höjder inklusive buskar och träd. 

 

10. Använd biologiska och förnybara resurser. Prioritera dem före icke-förnybara resurser.  

Det finns fler områden i trädgården där man kan använda sig av den här principen: Istället för 

att köpa konstgödsel kan näring tillföras på andra sätt: Med kvävefixerande och 

näringsackumulerande växter och genom att använda organiskt material som marktäckning. 

Gödsel från djurhållning skulle kunna vara en annan viktig näringskälla.  De nämnda 

näringskällorna gynnar även mikrolivet i jorden – som också kan räknas som en biologisk 

resurs. 

Istället för att köpa kemiska bekämpningsmedel spelar förebyggande växtskydd en stor roll. 

Viktiga faktorer är då att välja anpassade robusta arter och sorter samt att skapa ett stabilt 

ekosystem med en mångfald av växter. 

 

C. Principer grundade på attityder. 

 

11. Vänd problem till lösningar.  

Den här inställningen öppnar för möjligheter istället för att bli frustrerad. I trädgården kan 

exempelvis ett fuktigt område anses som problemställe. Men det kan också ses som ett bra 

ställe för att anlägga en damm. I den planerade trädgården kan stora stenar i marken anses 

som besvärliga, men de kan göra nytta i slänten som stöd och gynnar mikroklimatet. 
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12. Skörda!  

Den planerade trädgården är mest tänkt för att skörda mat. Men också trevliga sittplatser, 

intressanta växter eller en fin utsikt kan enligt min uppfattning ses som en skörd. Vi 

människor är viktiga delar i permakulturplaneringen och vi behöver inte bara överleva 

(skörda mat) utan också bli belönade och motiverade för att kunna fortsätta med vårt arbete. 

 

13. Den största begränsningen för framgång är bristen på kreativitet.  

Jag är säker på att det finns förbättringsmöjligheter i mitt gestaltningsförslag. Det finns säkert 

sätt att utnyttjar förhållanden på platsen ännu bättre, ett växtval som skulle möjliggöra en 

högre skörd och fler gynnsamma förbindelser som skulle kunna skapas. Jag ser den här 

principen som en utmaning och uppfordran att inte bli bekväm utan att utbilda och utveckla 

sig samt att samarbeta med kunniga personer. 

 

14. Misstag är verktyg för lärande.  

Den här principen kan vara en motivation. För att kunna påverka måste vi agera – och det 

medför att man ibland begår misstag. Det kan vara lättare att komma ihåg praktiska lärdomar 

än teoretiska. 

 

Användningen av principerna har gett mig hjälp och fungerat som ram i mitt 

planeringsarbete. Principerna tar hänsyn till alla viktiga planeringsområden som behöver 

beaktas och de uppmanar en alltid att tänka lite längre. Tillsammans med moderna och 

traditionella kunskaper om odling samt kunskaper om platsens förutsättningar kan 

principerna styra planeringsprocessen mot mer hållbarhet. Principerna speglar respekt för 

naturen och alla varelser och en mer frekvent tillämpning av principerna både vid privata och 

offentliga planeringar skulle enligt min uppfattning vara en vinst för samhället. 

 

 

Kritisk analys och självreflektion 

Jag tror att mitt gestaltningsförslag kan vara värdefullt för ekobyns fortsatta 

planeringsarbete. Även om ekobyborna inte kommer att använda sig av hela konceptet kan 

de använda sig av olika delar av mitt arbete: till exempel informationen om terrassbyggning, 

anläggning av en damm och vilka kriterier man kan ta hänsyn till vid val av växter. 

Växtförslagen som jag har sammanställt kan användas som inspirationskälla. För andra som 

är intresserade av att anlägga en trädgård efter permakulturprinciper kan mitt arbete vara ett 

exempel som kan åskådliggöra hur principerna kan användas i planeringsprocessen.  

För mig har det varit en utmaning att hitta balansen mellan fördjupning och bredd. Det som 

för mig är så tilltalande med permakultur – helhetssynen – är också väldigt krävande. För att 

kunna planera vissa områden av trädgården - till exempel odlingsterrasserna och dammen – 

behövde jag skaffa djupare kunskaper. Det var nödvändigt att koncentrera sig på delar för att 

sedan kunna återkoppla till helheten igen. Eftersom det finns så många faktorer att ta hänsyn 
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till för att skapa sammanhang och förbindelser mellan olika element är det nödvändigt att 

prioritera vissa områden. Planeringen av en permakulturträdgård stannar inte vid 

planeringen av trädgården utan inkluderar även den omgivande miljön såsom byggnader, 

djur och människor. Detta kunde jag i detta arbete bara realisera i viss mån.  

För att utveckla en bra design i permakultursammanhang behövs det både egen övning, 

kunskaper och samarbete med människor som är kunniga på områden som till exempel 

byggnation för att kunna tillgodose permakulturens tvärvetenskapliga karaktär. 
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Bilagor 

Bilaga 1: 

Växtförslag till odlingsterrasserna 

 

Vetenskapligt namn Svenskt namn Varför/ Anmärkning 

Träd 

Prunus domestica 

‘Experimentalfältets 

Sviskon’ E 

plommon  Ätbara frukter 

Buskar 

Amelanchier alnifolia bärhäggmispel  ätbara bär 

 gillas av insekter, habitat 

 bra häckväxt 

Chaenomeles 

japonica ‘Cido’ 

rosenkvitten  ätbara frukter (sylt mos marmelad juice) 

(Blomqvist, 2011) 

 inga stora krav på växtplatsen, lättodlat,  

 utbrett växtsätt (0,5 bis 1m hög) 

 känsligt mot ogräskonkurrens – täck 

marken  

Crataegus flabellate 

var. Grayana fk 

Uppsala E 

hagtorn  ätbara frukter (Hemenway 276) 

 gillas av insekter, bin och fåglar, habitat 

 vindtålig, bra häckväxt 

Hippophaë 

rhamnoides 

‘Ljubitelskaja’ 

havtorn  kvävefixerande 

 1 hanplanta behövs till 1-4 honplantor,  

 känslig för konkurrens av andra buskar och 

träd 

 2-3 m hög  

Hippophaë 

rhamnoides ’Lord’ 

havtorn  se ovan 

Malus toringo var. 

Sargentii fk 

ESKILSTUNA E 

bukettapel  gillas av fåglar – både som skydd och för 

bärens skull 

 (ätliga frukter) 

 anspråkslös, robust, buske 

Prunus cerasus 

’Chokoladnaja’ 

buskkörsbär  ätbara frukter 

 gillas av insekter 

Prunus persica persika  beställarens önskemål 

 gillas av insekter, habitat  

Prunus spinosa slån  gillas av insekter, bin, vildbin, fjärilar, 
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habitat  

 ätliga bär  

 vindtålig, bra häckväxt 

Prunus pumila var. 

Depressa E 

sandkörsbär  mattbildande marktäckare 

 torktålig 

 ätbara bär 

Rosa rubiginosa äppleros  ätbara nypon 

 anspråkslös, lättodlad 

 gillas av bin, vildbin och humlor 

Ribes nigrum ’Öjebyn’ 

E 

svarta vinbär  stora aromrika bär 

 gillas av insekter, bin, vildbin och humlor, 

habitat 

Ribes uva crispa krusbär  ätbara bär 

 gillas av insekter, habitat 

Ribes x culverwelli 

’Josta’ 

krusvinbär  ätbara bär 

Sorbus aucuparia 

’Dessertnaja’ 

sötrönn  ätbara söta bär 

 lättodlad 

 kan formas som buske och litet stamträd 

Vitis labrusca ’Zilga’ vin  beställarens önskemål 

 ätbara frukter 

Perenner 

Achillea millefolia Röllika  näringsackumulerande växt 

 användning till tè, krydda, likör (Holzer et 

al. 2011, s. 211) 

Chamaemelum nobile romersk kamomill  näringsackumulerande växt (Hemenway, 

2009,s. 131) 

Echinops bannaticus bolltistel  gillas av insekter, bin, fjärilar 

Epimedium x rubrum röd sockblomma  torktålig marktäckare 

Geranium 

macrorrhizum 

flocknäva  bra marktäckare 

 gillas av bin 

 ur bladen kan eteriska oljor utvinnas 

(Crawford, 2010, s. 250) 

Hyssopus officinalis isop  gillas av insekter 

 vindtålig, kan användas som häck 

 kan användas som te och medicin 

(Hemenway, 2009,s. 278) 

Lavandula lavendel  gillas av insekter 
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angustifolia  kan användas som häck 

 kan användas som te och medicin 

(Hemenway, 2009,s. 278) 

Sedum ’Herbstfreude’ höstkärleksört  ätbara blad 

 gillas av insekter 

Sedum 

kamtschaticum 

kamtjatfafetblad  Mattbildande perenn 

 torktålig 

Waldsteinia ternata waldsteinia  mattbildande perenn 

Symphytum officinale Äkta vallört  näringsackumulerande växt 

 bra som mulchmaterial (Hemenway, 2009) 

 

 

Bilaga 2:  

Växtförslag till dammen 

(Växterna i listan rekommenderas av Holzer et al. (2011) som har planerat många dammar i 
permakulturprojekt. Enligt karteringarna i ”Den nya nordiska Floran” (Mossberg & Stenberg, 
2010) borde de kunna trivas på ståndorten.) 

 

Sumpzon  

Caltha palustris  kabbeleka  

Eupatorium cannabinum hampflockel  

Filipendula ulmaria älggräs 

Iris pseudacorus gul svärdslilja  

Phragmites australis vass 

Grundvattenzon 

Hottonia palustris  vattenblink 

Typha angustifolia smalkaveldun 

Typha latifolia bredkaveldun 

Djupvattenzon 

Nuphar lutea gul näckros 

Stratiotes aloides vattenaloe 

Utricularia vulgaris vattenbläddra 

 


