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Permakultur  Danmark    
Årsberetning  2016  

Foreningens  navn:  Permakultur  Danmark,  CVR:  34420971,  Frivillig  forening  
Hjemmeside:  permakultur-‐danmark.dk,    email:  post@permakultur-‐danmark.dk  

Bestyrelsen  
Kurt  Holm  (kasserer),  Jens  Hansen,  Arendse  Gulløv,  Laura  Barnkob,  Dan  Fisker,  Cathrine  Dolleris,  
Candela  Vargas  (suppleant).  Udgået  siden  sidste  generalforsamling:  Morten  Hansen,  Aiah  Noack,  
Grete  Kristensen.  

Bestyrelsens  struktur  
Vi  har  ingen  formand,  kun  en  kasserer  og  arbejder  med  sociokrati.  Derfor  kalder  vi  bestyrelsen  for  
[3&'8+8<66'2\1'29!8#'/&9+8<66'8,'&&'8[!;;'8+8<66'8\W-,!=&'¤&!;;'8+8<66'8;-£!;
starte  med,  men  har  forenklet  det  til  at  være  en  gruppe  omkring  administration  af  medlemskaber,  
pleje  af  medlemmer,  lokale  netværk  mm  og  en  anden  gruppe  omkring  økonomi,  LAND  netværket,  
uddannelse  og  internationalt  samarbejde.    
Vi  startede  med  at  holde  skype  møder,  men  har  lavet  det  om  til  ansigt-‐til-‐ansigt  møder  (4  årligt),  da  
kommunikationen  foregår  bedre.  Dattergrupperne  bruger  stadig  skype,  når  der  er  behov  for  det.  

Medlemskab  
Almindeligt  medlemskab  koster  240  kr.  
Deraf  går  132  kr.  til  at  Lev  Bæredygtigt  v.  
Mira  Illeris  og  Esben  Schultz  producerer  2  
numre  af  Tidsskrift  for  Permakultur  per  år,  
som  bliver  sendt  til  medlemmerne.  108  kr.  
går  således  til  foreningens  drift.  
Som  medlem  får  man  et  velkomstbrev,  2  
årlige  nyhedsbreve,  et  LAND  nyhedsbrev  af  
og  til,  en  hjemmeside  med  artikler  (husk  at  
Abonnér  på  nyhederne).  I  2016  blev  der  
publiceret  65  artikler  på  hjemmesiden,  skrevet  af  medlemmer,  af  LAND  centre,  bestyrelsen  m.fl.      
Vi  er  begyndt  at  bruge  ForeningLet  til  medlemsadministration.  Vi  har  arbejdet  med  at  få  
Betalingsservice,  Dankort  og  Mobilepay  integreret,  så  det  bliver  langt  nemmere  at  melde  sig  ind  og  
forny  sit  medlemskab,  men  er  ikke  nået  i  mål  endnu.  
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LAND  
LAND  Netværket  har  fortsat  10  LAND  centre  og  tilknyttede  undervisere.  Undervisere  kan  søge  om  
støtte  til  videreuddannelse  gennem  Erasmus+.  Aktiviteterne  har  været:  
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

LAND  forsamling  på  "Naturplanteskolen"  i  november  2016.  
En  akkreditering  af  "Træstubben"  på  Vesterbro,  desværre  projektlederen  har  forladt  projektet,  
så  ingen  har  en  PDC  og  dermed  i  en  venteposition  
2  ansøgninger  er  modtaget  og  er  i  processen:  Vestjyllands  Højskole  og  Hanne  Gustavussen  og  
Agner  Thulesens  "Grønt  Hjem".  
1  Besøg  i  Norge  omkring  træning  i  LAND  i  april  2016  (Erasmus  +  finansieret)  
1  Besøg  fra  LAND  Norge  +  svenske  deltagere  i  august  måned  med  træningssession  i  LAND  

Uddannelsesudvalget  
Permakultur  Danmark  arbejder  for  at  sikre  kvaliteten  af  Permakultur  Design  Certifikat  kursus  
gennem  at  have  diplomholdere  akkrediteret  af  Nordisk  Permakultur  Institut  til  at  varetage  
undervisningen.    
Der  er  seks  diplomholdere  i  Danmark  i  2016,  Tony  Andersen,  Jesper  Saxgren,  Poul  Erik  Pedersen,  
Mira  Illeris,  Esben  Schultz  og  Cathrine  Dolleris,  og  tre  mere  kom  til  primo  2017  g  Karoline  Nolsø  
Aaen,  Tycho  Holcomb  (gennem  Tony  Andersen)  og  Petra  Dall  (gennem  det  tyske  system).  
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Uddannelsesudvalget  har  arbejdet  med  at  gøre  det  mere  tilgængeligt  for  flere  undervisere  at  
undervise  på  PDCen  ved  at  vurdere  kompetencer  og  registrere  undervisere.  Arbejdet  omkring  
kvalitetssikring  har  været  i  gang  siden  sommeren  2016  og  forventes  at  komme  på  plads  indenfor  et  
par  måneder.  

Lokale  netværk  og  foreninger  
Permakultur  Danmark  arbejder  for  samarbejde  med  lokale  permakulturforeninger  og  netværk  i  
København,  Århus,  Silkeborg,  Viborg,  Randers,  Bornholm,  Samsø  og  Fejø.  Nogen  af  dem  kan  I  finde  
beskrivelser  af  på  hjemmesiden  og  nogle  er  etableret  som  mere  uforpligtende  netværk  og  andre  
som  foreninger  med  kontingent  osv.  Vi  har  lavet  aftale  med  Permakultur  Aarhus  om  
dobbeltkontingent  og  medlemskab,  således  at  medlemmerne  får  Permakultur  Tidsskriftet.  

Samarbejde  med  danske  foreninger  
Permakultur  Danmark  var  en  af  initiativtagerne  til  Det  Fælles  Bedste  i  Hvalsø  April  2016,  hvor  vi  
holdt  vores  generalforsamling.    Samarbejdet  fortsætter  med  nye  medlemmer  i  de  lokale  og  nationale  
initiativer.  Pt.  er  Laura  Barnkob  repræsentant  i  Det  Fælles  Bedste  og  Arendse  Gulløv  i  Forum  for  
Madsuverænitet.  

Nordisk  Træf  og  Nordisk  Institut  
I  2016  sprang  vi  et  møde  over  med  vores  nordiske  venneforeninger  i  Norge  og  Sverige  og  med  
deltagelse  af  permakulturfolk  fra  Finland  og  Island.  
Samarbejdet  handler  mest  om  Diplom  i  Permakultur,  da  dette  er  niveauet  vi  har  valgt  at  akkreditere  
diplom  på.  Da  diplomsystemet  er  under  omlægning  afholdte  vi  et  møde  i  Göteborg  1  April  2016  for  
at  arbejde  videre  med  beslutninger  truffet  i  Oslo  2015.    

Nordisk  Permakultur  Festival  
Nordic  Permaculture  Festival  i  Finland  Isnæs  August  2016.  Det  var  en  meget  fin  festival  med  
omkring  200  deltagere.  Der  var  en  masse  workshops,  både  praktiske  og  organisatoriske  og  sociale  
arrangementer.  Det  måske  vigtigste  udbytte  af  festivalen  for  Finland  var,  at  der  blev  taget  initiativ  
til  en  finsk  permakulturforening.  Repræsentanter  for  Permakultur  Danmark  hjalp  med  input  til  
denne  beslutning  og  til  at  tage  beslutning  om  et  LAND  netværk  i  Finland.  
I  år  afholdes  festivalen  på  Island  og  forberedelserne  har  været  i  gang  længe  med  input  fra  Danmark.  

Internationalt  samarbejde  
European  Permaculture  Convergence  (EuPC),  som  afholdes  hvert  andet  år,  var  i  2016  i  Italien,  
Bolsena.  Mindst  6  danskere  deltog  og  er  nu  repræsenteret  i  forskellige  udvalg  indenfor  det  
europæiske  samarbejde,  bl.a.  i  udvalg  for  Uddannelse,  Forskning,  Kommunikation  og  måske  endnu  
mere.    
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Forskningssamarbejde  
Som  resultat  af  International  Permaculture  Convergence  (IPC)  i  London  2015  og  forstærket  ved  
EuPC  i  Italien  er  vi/Candela  Vargas  indgået  i  et  forskningssamarbejde  med  Lissabon  Universitet  i  
\ 33& 38'9; 2;'82!;-32!£'9'!8$, 83<6\W  

Kommunikation  
(38#-2&'£9'1'& <'2'8=--+!2+1'&!;9;@80'\ <836'!2'81!$<£;<8'';>380\9
kommunikation.  Dette  gør  vi/Cathrine  Dolleris  med  et  nyhedsbrev  hver  anden  måned,  der  bliver  
sendt  ud  til  over  1000  modtagere.  

Repræsentation  
Hvert  land/organisation  stiller  med  to  repræsentanter  til  det  europæiske  samarbejde.  I  2016  var  det  
Candela  Vargas,  Kurt  Holm  og  Cathrine  Dolleris.  

Erasmus  +  
Erasmus+  støtter  efteruddannelse  af  undervisere  og  styrkelse  af  uddannelsesinstitutioner.  
Permakultur  Danmark  har  gennem  LAND  centrene  og  de  tilknyttede  undervisere  en  slags  skole.    
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

2014  og  2015  projekter  afsluttet,  og  tegnede  sig  for  (12  +  7  motilities)  
2016  godkendte  ansøgninger  (8  motilities)  
1  Besøg/træning  i  Norge  for  LAND  (Cathrine  Dolleris)  
2  Besøg  i  UK  på  Diplom  indsamling  i  April  (Anne  Moloney  +  Cathrine  Dolleris)  
2  Kurser  på  RegenAg  kursus  i  Frankrig  (Karoline  Nolsø  Aaen  +  Tycho  Holcomb)  
3  Kurser  på  Ridgedale  Permaculture  i  Sverige  (Steen  Nørhede  +  Pia  Nørhede  +  Michael  Benzon)  

2017  Forventet  aktivitet  
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

  

2  mobilities  i  forbindelser  med  LAND  (godkendt  i  2016  Erasmus  +  ansøgning)  
2  Teacher  Trainings  (godkendt  i  2016  Erasmus  +  ansøgning)  
Erasmus  +  2017  ansøgning:  14  mobilities  (under  bedømmelse,  svar  juni  2017,  34t  e)  
Ansøgt  om  Nordplus  midler  til  at  udvide  LAND  netværket  til  Sverige,  Finland  og  Estland,  svar  i  
juli,  38t  e)  
Akkreditering  af  2-‐4  LAND  centre  ansøgninger  (Vestjyllands  Højskole,  Grønt  Hjem)  
Ønske:  Finansielt  støttet  sekretær  funktion.  
Mere  støtte  af  konsulenter,  f.eks.  omkring  IT  
Udvidelse  af  lokale  netværk  
Betalingsservice,  Dankort  og  MobilePay  virker  
Næste  International  Permaculture  Convergence  (IPC)  er  i  Indien,  november  2017.  
  
  

