LAND workshop – Nordisk Permakultur Festival – 15/8-2014
Cathrine Dolleris holdt et oplæg om LAND netværket, som gennemgik udviklingen i LAND
netværket og strukturen. Tilstede var to danske LAND centre, samt deltagere fra Norge og Sverige.
Derefter blev deltagerne bedt om at besvare to spørgsmål:
Hvad vil du gerne have ud af et permakultur netværk?














En web-side med en liste af projekter, så det er nemt at lære fra, hjælpe og møde
permakulturfolk.
Overblik over steder der tilbyder at man kan komme for at arbejde og lære.
Synlighed
Viden
Samarbejdspartnere
Workshops
Forskning
Uddannelsesmaterialer
Mulighed for at dele og høste erfaringer om succeser og fejl ved andre projekter
Steder der kan blive LAND centre i Sverige
Mere overblik over eksisterende permakultursteder i Sverige
Et betalt job som koordinator i Sverige
Overblik over systemer og muligheder for at få guidede ture og diskutere praktiske
erfaringer i permakultur systemer.

Hvad vil du gerne give til et permakultur netværk?














Demonstration på et LAND center
Min erfaring med forskellige elementer og
systemer
Læringsprincipper
Inspireret engagement i permakultur livsstil
Organisation af LAND netværk i Sverige
Kreativitet
Tilbyder viden, arbejde og demonstration af
permakultur praksis
Tilbyder politisk erfaring med lokalråd i
Danmark
Erfaring med bygning af halmhus og
solenergi og vand løsninger
Praktisk arbejde
Arbejde som koordinator, projektleder og
med at skrive tekster i Sverige
Kan hjælpe med at starte permakultur gård
eller øko-landsby i Skåne
Hårdt arbejde
Figur 1 Karoline Nolsø Aaen præsenterede
Permakulturhaven Myrrhis

Konklusionen på den
efterfølgende diskussion kan
opsummeres således:
1) Der er behov for
synliggørelse af permakultur
gennem
demonstrationssteder og
overblik på hjemmesiden.
Dette bekræfter behovet for
et LAND kort, som forbinder
LAND centre og
permakulturfolk, der gerne vil
besøge og arbejde på et
LAND center.

Figur 2 Birgit Rothmann præsenterede Kærbakkens Permahave

2) Der er villighed til at
tilbyde arbejde på permakultursteder og dele erfaringer, viden og engagement.
3) Der er interesse og koordinatorer klar til at sætte LAND netværk op i Norge, Sverige og på Island,
såfremt arbejdet belønnes.
Tre LAND centre blev præsenteret: Kærbakkens Permahave, Byhaven 2200 og Permakulturhaven
Myrrhis

Figur 3 Candela Vargas præsenterede Byhaven 2200

