Permakultur design
- på 1 tønde land
Af Sarah Helene Christensen

Sted
I udkanten af Assentorp, en lille
flække ude på Sjælland, ligger
vores ene tønde land. Det er en
frastykning fra nabogården og
har oprindeligt været en hestefold tilplantet med poppel og
grantræer. Størstedelen af disse
væltede i vinterstormen 1999, og
grunden fremstod i 2004, da vi
overtog den, som et vildnis af
brændenælder, græs og grenaffald. Det er en nordvendt skråning med kuperet terræn og en
meget sandet jord. På grunden
ligger nu et selvbygget træhus fra
2005, et skur, en carport og et
hønsehus. Vi er en familie på fire
som bor her Sarah, Jacob, Silas
og Ronja.

Permakultur baggrund
Jeg, Sarah, er den som har interesse i permakultur. Interessen
opstod da jeg i 2000 på den økologiske landbrugsskole ved
Aabybro blev præsenteret for
begrebet af en af mine medstuderende. Ideen om en mere bæredygtig brug af naturens
ressourser var fængende. I 2005
tog jeg turen til Ragmans Lane
Farm i England, og deltog i et
certifikat kursus ledet af Patrick
Whitefield. Interessen for permakultur er blevet hængende lige
siden.
Permakulturdesign i Assentorp
Efter vi overtog grunden i 2004,
blev det første år brugt til at
bygge hus og observere grunden.
Der var her god tid til at tænke

over, hvordan et design for grunden kunne se ud. Selve designet
blev dog først lavet efter min
Englands tur. I overvejelserne af
designet og elementerne i dette,
var der tre ting som spillede ind.
1) Den permakulturelle tankegang skulle være den røde tråd.
2) Der skulle være plads til min
mand og børn.
3) Der skulle på sigt være en forholdsvis høj grad af selvforsyning i form af grøntsager, frugt,
bær, mælk, æg og kød.
Zone 0 Huset
Huset er placeret på grundens
højeste punkt, det mest vindudsatte sted. Men her har vi valgt at
prioritere udsigten højere end læ
for vinden.
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Kaninhus med regnvandsopsamling til vanding i haven.

Højbede lige efter såning.

Blandingskultur i højbed

Malkeged på sommerfolden.
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Permakulturelle delelementer i
denne zone er:
• Fra stuehusets tagflade er der
tilkoblet tank til vandopsamling.
• Stuehuset bliver opvarmet via
et pille-fyr – CO2 neutralt. Vi
fyrer pt. med affalds foderkorn,
der alligevel skulle kasseres.
• Affald bliver sorteret og afleveret på genbrugspladsen.
Primært kompost, glas, metal og
papir.
• Huset er bygget som et lavenergihus, velisoleret og med
energiglas i vinduerne. Dette for
at mindske varmeforbruget.
Zone 1 Haven
Køkkenhaven er placeret på den
mest vandrette flade på grunden,
dette for at give mulighed for den
bedste udnyttelse af solen, og for
at minimere risikoen for erosion.
Legepladsen er placeret tæt på
huset, så det er nemt at holde øje
med børnene, når de leger.
Permakulturelle delelementer i
denne zone:
• Højbede: for at mindske jordbearbejdning og hæve udbyttet
ved at have bede, hvor jorden
ikke bliver komprimeret pga.
færdsel. For bedre udnyttelse af
solen er de hævet i den nordlige
ende, så fladen kommer til at
være vandret eller med en lille
hældning mod syd.
• Stabling: Under frugttræer og
bærbuske er der plantet bunddække i form af skovjordbær,
dette for at udnytte pladsen bedre
og for at mindske presset fra
ukrudt og hermed lette arbejdsbyrden.
Zone 2 Høns, kaniner, vinter
gedefold og lager/værkstedsplads
Placeringen af hønse/kaninhus og
vintergedefold er lagt samlet, så
man om vinteren ikke skal gå så
langt mellem dyrene, når der skal
fodres. Derudover er det lagt i
den vestlige ende af grunden, så
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man ikke generes af hanegal og
lugtgener fra dyrenes gødning.
Pladsen til lager/værksted ligger i
det yderste nordvestlige hjørne
for at kunne ligge uforstyrret og
af hensyn til børnenes sikkerhed.
Dette område er uden for havens
indhegning af sikkerhedsmæssige
grunde.
Permakulturelle delelementer i
denne zone
• Flerfunktionstanken: høns
(gødning, æg, kød, ukrudtbekæmpelse, aftagere af køkkenaffald) geder (mælk, kød,
ukrudtbekæmpelse, gødning)
kaniner (kød, gødning og græsslåning)
• Hønse/kaninhuset er bygget
med en murstensvæg mod syd,
der kan lede og lagre varmen.
Det er planen, at der her en gang
i fremtiden skal være et drivhus,
som kan få gavn af denne mere
konstante varme.
Zone 3 Sommer fold
Sommerfolden er lagt for enden
af grunden ud mod den asfalterede vej. På den måde udnyttes
området med mest trafikstøj til
afgræsning. Derudover ligger
den, så man let kan holde øje
med dyrene på sommergræs uden
altid at skulle bevæge sig ud til
folden.
Eftertanke
Designet har nu været under
udarbejdelse ca. 3 år. Det har
været et godt arbejdsredskab til
at få de forskellige elementer placeret på den mest hensigtsmæssige måde og samtidig blive holdt
fast i den permakulturelle tankegang. Etableringsfasen er det der
er mest tidskrævende og det har
sandelig kunnet mærkes, men nu
er den fase ved at være ovre, og
næste år vil designet komme til
sin fulde ret.

