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Kurser för dig som vill göra bärkraftiga projekt 
i din närmiljö. Kurserna ger en grundläggande 
förståelse av permakulturkoncepet och dess möj-
ligheter att bidra till en hållbar framtid. Genom-
gång av alla fyra delkurser PK1 – PK4 (totalt 72 
timmar) samt godkända övningsuppgifter ger dig 
Permakultur Design Certifikat (PDC) som berät-
tigar dig till att hålla introduktionskurser och ger 
möjlighet till fortsatta studier. Kursen följer den 
standard för grundkurser som fastställts inom 
den internationella permakulturrörelsen.
Växhusets designkurs är upplagd som fyra fri-
stående helgkurser (lördag-söndag). Varje helg 
börjar lördag kl 9 och avslutas söndag kl 16 och 
omfattar 18 timmars undervisning inklusive 
lördag kväll. Vi varvar föreläsningar med filmer, 
grupparbeten och praktiska övningar i vår träd-
gård och växthus. Genom vår långa erfarenhet av 
permakultur (25 år) som resulterat i en konkret 
permakulturdesignad gård kan vi erbjuda ett 
unikt koncept som på ett pedagogiskt sätt för-
enar teori med praktik.

Områden som kommer att 
behandlas under kurserna:

PK 1: 
Grundläggande designkunskap, kan väljas 
som fristående kurs men rekommenderas som 
första steg före PK2 och PK3.
-Permakulturetik och historik
-Metodik för hållbar design
-Växhusets designlösningar
-Mönster i naturen, kulturen och samhället
-Klimatfaktorer och klimatförändringar
-Att läsa landskapet och förstå de naturliga 
processerna
-Grundläggande energi- och exergikunskap
-Omställningsrörelsen, strukturella lösningar

PK 2: 
Hållbar matproduktion, odling på naturens 
villkor, kan väljas som fristående kurs
-Jorden – all odlings moder
-Växtnäring, växtföljd, växtval, kompostering
-Sådd, plantering, skörd, förvaring
-Vatten i trädgården
-biokolning
-Att designa en trädgård utifrån permakultur-
principerna
-Tillsammansodlingar, studiebesök

PK 3: 
Systemlösningar för hållbart boende, kan väl-
jas som fristående kurs
-Hållbara energilösningar, sol, vind och bio-
bränslen
-Vattenförsörjning, -kvalité, -rening, -kultur
-Hållbara bygglösningar; materialval, värme, 
ventilation
-Avfallshantering, toalettlösningar
-Att designa ett hållbart boende
-Kart- och ritteknik

PDC-designkurser i
Permakultur

72-timmars designkurs med certifiering 
i fyra fristående steg( 4 helger x 18 h)

Anmäl dig Nu!

Flera olika start-

datum att välja!



PK 4: 
Certifieringshelg för den som vill ta PDC. 
Förkunskaper PK 1 – PK 3.
-Designövningar i grupp och enskilt
-Permakulturrörelsen; organisation, vidare studier, 
diplomeringsprocessen
-Ekobyar och alternativa penningsystem
-Permakultur i Sverige och världen
-Certifiering

Planerade kurser 2014: 
(lördag 9.00 – söndag 16.00)
PK 1: 12-13 april, 10-11 maj samt 2-3 aug.
PK 2: 24-25 maj och 30-31 aug.
PK 3: 14-15 juni och 4-5 okt. 
PK 3 Fördjupningskurs i ekobygg  och systemlös-
ningar 15-16 nov.
PK 4 25-26 okt.

OBS! Nordiskt PK-möte på 
Växhuset 19-21 sept 2014 
(För medlemmar i PK-föreningen)

Kursledare:
Ralf  Palmpers, Växhuset. Permakulturdesigner och 
miljöpedagog, kursansvarig.
Maren Rohwedder, Arbrå. Tyska agronomstudier 
samt trädgårdsmästare från HIG med inriktning mot 
hälsa och design.
Anders Persson, Söderhamn. Trädgårdsodlare och 
tecknare. Arbetar åt Studiefrämjandet med omställ-
ning, odling och hållbarhetsfrågor.

Anmälan och kursavgift:
Anmälan görs senast en vecka före respektive kurs-
start direkt till Växhuset. Begränsat platsantal. Små 
grupper (max12) Pris: 1800 kr inklusive moms / 
helg. I priset ingår kursavgift, visst studiematerial, 
samt mat (förutom frukost).
Boende kan bokas i enkelrum/dubbelrum/fyrbädds-
rum samt frukost på Växhusets vandrarhem. Rabatt 
för STF-medlemmar. Kursavgiften betalas mot fak-
tura före kursstart. 

Mat:
Lunch, middag samt fika ingår. Vi serverar laktove-
getarisk och helt igenom ekologisk kost, i huvudsak 
från den egna gården. Möjlighet till veganmat finns. 
Anmäl detta eller eventuella allergier i god tid före 
kursstart.

Certifiering:
För att erhålla Permakulturcertifikat (PDC) krävs 
att du deltagit samtliga timmar i PK 1 – PK 4 
och gjort de övningar som ingår i kursen. Kur-
serna kan väljas i valfri ordning förutom PK 4. 
Vi rekommenderar dock att PK 1 läses först. PK 
1 – PK 3 kan studeras som fristående kurs och vid 
senare tillfälle eventuellt byggas på med PK 4 för 
att erhålla certifikat. 

Kontaktuppgifter:
Ralf Palmpers, Växhuset 0702-552613, 0270-
427050. E-post: info@vaxhuset.se
Anders Persson, Studiefrämjandet 076-7786075. 
E-post: anders.persson@studieframjandet.se

Vad är Permakultur?
Permakultur handlar om att återuppbygga livskraftiga 
ekosystem och samhällsformer som stöder dessa. Det 
är ett designverktyg  som är till hjälp för att bygga 
upp hållbara bosättningar och som tar sin utgångs-
punkt i naturens egna lösningar.          
    Permakultur grundar sig på observation av lokala 
förutsättningar och energiflöden som sol, vatten, 
skydd, jordmån och djurs och människors rörelser. Det 
är ett verktyg som kan vara användbart på såväl små 
privata gårdar som i stadsmiljöer och hela samhälls-
byggen.
     Dagens omställningsrörelse har hämtat sin inspira-
tion i permakulturrörelsen i England. 
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För mer info om kursen:
Växhuset 0270-427050 
www.vaxhuset.se
Växhuset anordnar även föreläsningar om perma-
kultur och tar emot studiebesök. Kontakta oss för 
vidare information.

Studiefrämjandet 0270-179 60
www.studieframjandet.se

I samarbete med:


