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Permakultur och Skogsträdgårdar i Dalarna 
 

Philipp Weiss 
 
 
Det råder ingen tvekan om att vi radikalt måste ändra vår energianvändning om vi ska kunna hålla 

oss inom ramarna för det som planeten tål i form av mänsklig påverkan. Ett mycket kraftfullt verktyg 

för att uppnå detta är permakultur. Begreppet permakultur (från permanent agriculture) myntades 

år 1978 av australiensarna Bill Mollison och David Holmgren som tillsammans skrev boken Perma-

culture One. I boken beskriver författarna metoder och verktyg som kan användas för att skapa mer 

hållbara och motståndskraftiga lokalsamhällen, t.ex. genom att integrera boende och matproduktion 

istället för att hålla dem separerade som är fallet i det industriella jordbruket. Bill Mollison definierar 

permakultur i sin Designer’s Manual från 1988 som ”… medveten design och underhåll av jordbruks-

mässigt produktiva ekosystem som har samma mångfald, stabilitet och motståndskraft som naturliga 

ekosystem.” Det visade sig relativt snabbt att tankesättet inom permakultur även kunde användas på 

andra områden än jordbruk och idag används permakultur som designverktyg även inom byggnation 

och planering av lokalsamhällen, men också för att skapa sundare sociala och finansiella samhälls-

strukturer. Medan miljödebatten kretsar mycket kring hur vi kan minska vår negativa påverkan, vilar 

permakultur på en insikt att vi till och med kan göra en positiv skillnad för ekosystemen som omger 

oss genom att bygga upp och snabba på naturliga cykliska processer. 

I Stjärnsund fick vi i januari 2013 Leader-bidrag för att bygga upp ett centrum för permakultur-

lärande, som både ska stärka lokalsamhället och hjälpa till att sprida kunskap till andra delar av 

Sverige och Norden. Projektet omfattar både teoretisk och praktisk verksamhet. Under sommar-

halvåret kommer det att hållas en 72-timmars certifieringskurs inom permakulturdesign i Stjärnsund 

och vi anordnar en rad med praktiska workshops, så som bygge av komposttoaletter, en tipikurs och 

en kurs i beskärning av fruktträd. Den 7-8 september arrangerar vi Synvändan, en konferens i hållbar 

landsbygdsutveckling som har som mål att inspirera och engagera människor i omställningsarbetet.  

Ett fokusområde i Leader-projektet, både praktiskt och i undervisningen, är skogsträdgårdar. Skogen 

är det mest stabila ekosystemet på våra breddgrader och skogsträdgårdar är ett odlingssystem som 

härmar dessa stabila strukturer. De består i vanliga fall av hela sju produktiva skikt, till skillnad från 

exempelvis en veteåkers enda skikt: (1) Stora träd, (2) mindre, skuggtåliga träd, (3) buskar, (4) örter, 

(5) marktäckare, (6) klängväxter och (7) rotfrukter. I en välfungerande skogsträdgård försöker man 

använda sig av alla sju skikt på ett strukturerat och väldesignat sätt. Man eftersträvar även stor 

mångfald i antalet arter, för att skapa ett ännu stabilare ekosystem. Martin Crawford, en av pion-

järerna inom området, har över 800 arter av nyttoväxter i sin skogsträdgård på 8000 kvm i sydvästra 

England. Vår skogsträdgård utanför Stjärnsund, som vi började anlägga våren 2011, rymmer hittills 

drygt hundra arter av nyttoväxter. Vanligtvis börjar man etableringen av en skogsträdgård genom att 

plantera träd och buskar. Allteftersom etablerar man markskiktet, först med solälskande perenna 

växter som senare ersätts av skuggtåliga växter när träden växer sig stora. Denna process som en 

skogsträdgård genomgår kallas succession. Det innebär alltså att växter planteras på rätt plats vid 

rätt tillfälle enligt naturens cykler och platsens specifika förutsättningar. Istället för att bromsa den 

naturliga successionen som man gör i vanlig odling genom exempelvis plöjning, försöker man 

använda den på ett medvetet sätt för att hålla skogsträdgårdens produktivitet på en hög nivå. 
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Figur 1: Skogsträdgårdens sju skikt enligt Graham Burnett (2006). 

  

 Figur 2: Designen för Puttmyra Skogsträdgård utanför Stjärnsund. Trädskiktet är i stort sett planterat och dammarna är 
färdiganlagda. I nästa steg kommer buskskiktet och örter och marktäckare att planteras ut. 
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Skogsträdgårdens stora fördelar är att den ger en stor mångfald av produkter under en lång period av 

året. Redan tidigt på våren kan man skörda de första fleråriga grönsakerna, så som ramslök, träd-

gårdssyra, strutbräken, sparris och skotten av jätterams. Senare mognar alla bär och andra fleråriga 

grönsaker, som gode henriks målla, funkia, olika lökväxter och trädgårdssyra. På sensommaren och 

hösten kan man skörda frukt, bär, nötter och rotfrukter. Om en gröda skulle bli förstörd av ohyra gör 

inte det så mycket i en skogsträdgård eftersom det finns en så stor mångfald av olika ätbara växter. 

På en veteåker däremot, kan det betyda katastrof. Skogsträdgårdens olika skikt och stora artrikedom 

på både växter och insekter, gör också att den blir mer motståndskraftig mot ohyra och man behöver 

inte ingripa med bekämpningsmedel. I en mogen Skogsträdgård behöver man inte heller gödsla, utan 

de naturliga processerna tar hand om det. I etableringsfasen av en skogsträdgård som kan ta ungefär 

fem år, använder man speciella nyttoväxter för att öka bördigheten. I vårt klimat är det vanligt att 

plantera klibbal och sibirisk ärtbuske (som också har ätliga blommor och ärtskidor) som båda är 

kvävefixerande. Genom att inte gräva i jorden och genom att låta alla löv och kvistar från träden ligga 

kvar på marken ökar kolhalten mer och mer i systemet. En skogsträdgård kan ses som en kolsänka 

som också producerar mat. Utöver detta använder man sig av så kallade ”dynamiska ackumulatorer”, 

vilket är växter med väldigt djupa rötter som tar upp mineralämnen från djupare jordlager och för 

upp de till ytan. Exempel på dynamiska ackumulatorer är vallört, olika syror (Rumex spp.) och lucern. 

Att låta jorden vara i fred, utan plöjning och grävning, har också som följd att det bildas en rik väv av 

mikroorganismer, svampar (mycel), insekter och daggmaskar som hjälper till att bygga upp jordens 

bördighet. Bakterier och svampar kan byta mineralämnen med varandra över relativt stora avstånd 

med hjälp av det underjordiska nätverket av mycel, som de i sin tur byter med träden mot kolhydra-

ter. Därmed skapas det automatiskt en bra näringsbalans i systemet. 

 Figur 3: Puttmyra Skogsträdgård sommaren 2012. Lind, äpplen, körsbär och plommon i skogsträdgårdens sydvästra del. 
Marken är täckt för att kväva gräset som annars skulle konkurrera med träden. 
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En etablering av en Skogsträdgård sparar mycket energi – det behövs inga bekämpningsmedel, inga 

gödningsmedel och färre transporter för att inhandla mat. Vi spar även mänsklig energi då Skogsträd-

gården kräver mindre underhåll än en vanlig odling. Samtidigt får vi en rik och varierad kost från en 

skogsträdgård. Än så länge är dock skogsträdgårdar fortfarande relativt obeprövade i vårt klimat. Den 

mest välkända skogsträdgården i Holma i Skåne började etableras år 2004 och det skapas fler och fler 

runtom i landet. Det kan också vara en utmaning att driva en skogsträdgård kommersiellt, eftersom 

man får lite skörd av varje växt istället för mycket av en gröda. Det saknas än så länge också riktiga 

stapelgrödor, så som spannmål eller potatis för oss idag, som fungerar bra i en skogsträdgård i vårt 

klimat. Nötter skulle kunna spela en viktig roll i det sammanhanget och det pågår flera projekt för att 

undersöka potentialen för mer omfattande nötproduktion i Sverige. Tills vidare behöver man 

komplettera med vanliga grödor för att kunna täcka hela sitt näringsbehov. 

 Figur 4: Esbjörn Wandt i skogsträdgården på Holma i Skåne som han startade 2004. Örtskiktet (här mest ryssgubbe) är 
väl etablerat och träden har blivit stora utan att skapa alltför mycket skugga. 

 

Om du är intresserad av att lära dig mer om skogsträdgårdar boken Creating a Forest Garden av 

Martin Crawford (2011) rekommenderas. Det kommer även att hållas en introduktionskurs i skogs-

trädgårdsdesign i Stjärnsund juni i år den 1-2. Patrick Whitefields Permakultur i ett nötskal ger en 

bra introduktion till vad permakultur är och kan fås genom den svenska permakulturföreningen, se 

http://www.permakultur.se. Böckerna finns även i Stjärnsunds bibliotek där vi har byggt upp ett 

referensbibliotek för permakulturlitteratur. Biblioteket är öppet tisdagar kl 18-20 och lördagar kl 10-

12. För mer information om kurser, workshops och evenemang, gå in på http://stjärnsund.nu 

eller ta kontakt med oss på stjarnsund@ihop.nu 

http://www.permakultur.se/
http://stjärnsund.nu/
mailto:stjarnsund@ihop.nu
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Figur 5: Martin Crawford i sin skogsträdgård hösten 2012. De kvävefixerande alarna är nästan 20 m höga, 18 år efter att 
de planterades och undervegetationen är väl etablerad. De små träden närmast Martin Crawford är skuggälskande 
pimpernötsträd, som producerar små ätliga nötter även i djup skugga. 

  




