
Vi arbejder for 
diversitet og en 

grøn fremtid

Velkommen til 
Permakultur 
Danmark
Vi skaber løsninger for en bæredygtig 
fremtid med de tre etikker: Omsorg 
for jorden, Omsorg for mennesker og 
en Ligelig fordeling af ressourcer

Med naturens økosystemer 
og bæredygtige principper 
som model er permakultur et 
helhedsorienteret designsy-
stem til alle aspekter af livet: 
fra den selvforsynende have, 
vedvarende landbrugssyste-
mer, innovative bygninger til 
social- og personlig transfor-
mation, bedre samfund og 
grønne byer.

Som en reaktion på klimaforan-
dringer, forurening, fordyrelse af 
energi, økonomiske kriser og øget 
pres på fødevareproduktion er 

permakulturbevægelsen hurtigt
voksende i hele verden. 

I Foreningen Permakultur Dan-
mark arbejder vi for at udbre-
de viden og praksis inden for 
permakultur til så mange men-
nesker som muligt nationalt og 
internationalt.
I vores magasin, som udkom-
mer to gange om året, blog 
og nyheder får du indblik i  
den nyeste viden om perma-
kultur, dyrkning, bæredygtigt 
byggeri, kurser, uddannelse, 
netværk og meget andet. 

Foreningen

Permakultur viser os metoder til at 
begrænse vores fodaftryk på jorden 
til glæde for os selv og kommende 
generationer.

Uddannelse
Vil du gerne vide mere og blive en del 
af en aktiv bevægelse for en bæredygtig 
fremtid, kan du uddanne dig i perma-
kultur.

Lær mere

Du kan tage en PDC (perma-
kultur designcertifikat kursus), 
som følger internationale stan-
darder, men altid med et lokalt 
perspektiv. Kurset er på mini-
mum 72 timer, og giver en bred 
teoretisk indføring i permakul-
tur som analyse- og design-
redskab. Du vil blive præsen-
teret for praktiske eksempler 
på permakulturdyrkning, skov-
landbrug, byggeri, livsstil, vand- 

og energisystemer, social og 
urban permakultur og meget 
mere.

Vil du gå videre endnu, kan du 
tage et permakulturdiplom. 
Det kræver at du gennem 
mindst 2 år har arbejdet se-
riøst med permakultur under 
vejledning. 

Læs mere på permakultur.dk.

På et sommer PDC i 20 1 9 blev to unge permakulturister fotograferet i færd med at 

snacke på havens lækkerier. Foto: Lars Hylleberg



Se permakultur i 
praksis

Vær med

”Permakultur Danmark er et fantastisk, 
socialt netværk, hvor vi allesammen 
på hver vores måde arbejder for bedre 
samfund og en jord vi kan give videre.”

Jette Mortensen
Medlem siden 2017

Dig selv, dine relationer og samfundet

Det første skridt ind i foreningen

Vil du gerne se, hvordan per-
makultur virker i praksis kan du 
besøge et af vores LAND-cen-
tre, som har offentlig adgang 
og med glæde viser deres sted 
frem, fortæller om flerårige 
grøntsager og klimarobu-
ste dyrkningssystemer, som 
alle kan lære. Rundt omkring 
i landet finder du også lokale 
netværk, som støtter hinanden 
i deres praksis, livsstil og vide-
reuddannelse. 

Viften af områder er bred og 
medlemmerne arbejder også 
med børn og permakultur, 

bier, økonomi, sociokrati, skri-
ver bøger og har virksomhe-
der. 

Find lokale medlemmer og 
LAND-centre på permakultur-
kortet på hjemmesiden, hvor 
vi også har en kalender over 
aktiviteter. Her er der også 
en introduktion til permakul-
tur og en liste over den mest 
centrale litteratur om perma-
kultur og masser af forskellig-
artede eksempler på store og 
små projekter man kan blive 
inspireret af, lige dér hvor man 
selv er. 

På permakultur.dk kan du 
melde dig ind i foreningen og 
bidrage til vores vigtige arbej-
de for en mere bæredygtig 
fremtid. Scan QR-koden ne-
denfor, for at komme til vores 
hjemmeside. 

Som medlem modtager du 
Tidsskrift for Permakultur to 
gange om året, får mulighed 
for at bidrage med indhold 
til kalenderen og nyheds-

blog med dine egne perma-
kulturindlæg, deltage på den 
årlige generalforsamling, 
LAND-forsamlingen, Nordisk 
Permakulturfestival og være 
aktiv og social i foreningens 
forskellige arbejdsgrupper 
og lokale netværk. Om du 
har lyst til at se det hele lidt 
an og modtage magasinet i 
første omgang eller er klar 
til egne initiativer, så er alle 
lige velkomne!

På permakultur.dk kan du læse 
meget mere om vores arbejde, 
muligheder for kurser og uddan-
nelse, nationalt og internationalt 
samarbejde og meget mere.

På Køge Fælles Jord bygges der tinyhuse i fællesskab på workshops. Her ses Lars og 

Emil?, mens de hjælper hinnden med at få en lige vinkel på taget.  Foto: Lars Hylleberg

Oplev Vær medMedlemmerne
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