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Design din egen permakulturhage i tid til våren med dette online kurset, som tar deg steg for steg 
gjennom prosessen frem til en ferdig designskisse.  
 

Ønsker du en hage som bugner med grønnsaker, frukt og nøtter, men vet ikke hvor du skal begynne? 
Er du bekymret for natur og klima og ønsker å være med på løsningen? Ønsker du en hage på 
naturens premisser, med lavt vedlikeholdsbehov? 

Permakultur imiterer naturens egne økosystemer for å designe regenerativt og i partnerskap med 
naturen! En permakulturhage er et vakkert levende økosystem, som produserer et mangfold med 
mat og er til fordel for både mennesker og naturen. Hvor naturen gjøre jobben og du trenger ikke å 
luke, gjødsle, vende jorda og bruke plantevernmiddel. 

Kurset inkluderer blant annet 
Hva er permakultur? 

Bruk av designprinsipper og verktøy 

Hvordan lage kart  
Lese landskap 

Naturen som læremester 
Samplanting  
Vanndesign: høste regnvann, regnbed, hugel osv 

Klimasoner og mikroklima 

Vind, Lys og plassering 

Flerårige vekster 
Levende jord og jorddekke  
Storskala matproduksjon  
Plantepropagasjon 

Etablering og vedlikehold 

 

Pluss: 
-PDF til hver modul med 
oppsummering, tips og øvelser. 
-Live designdeling samling  
-Ressursbibliotek: bøker, nettsider, 
filmer og tips 

-Lukket facebookgruppe for kursdeltakere  
-Tilgang til materialer i kursportalen i 1 år. 
 

Om Jennifer: 
Jen har designet mange permakulturhager fra små bakgård til andelsgård og matskog på taket til 
Økern Portal i Oslo! Hun har jobbet med planteproduksjon rådgiving og kursing hos Efferus Veksthus. 
Hun holder Permakultur Design Certificate (PDC) og tar permakultur diplom i utdanning. Hun har 
bakgrunn som DJ/komponist og ble frelst av permakultur for 10 år siden. Hun jobber også som 
sekretær i Norsk permakulturforening hvor hun integrerer permakultur i design av en regenerativ 
organisasjon. Hun er opptatt av samskaping med naturen for en vakker og regenerativ verden!  

 

http://www.efferus.no/

