
Bergen økologiske landsby

Dette er et 72 timers grunnkurs som leder fram 
mot sertifikat for dem som fullfører alle tre deler. 
Kurset arrangeres over tre helger i 2009 og er et  
samarbeid mellom Fossetunet og BØL. Fossetunet 
ligger ved Frekhaug, like nord for Bergen.
Fossetunet skal utvikle en permakulturdesign 
fra grunnen av. Kurset vil gjøre de praktiske 
oppgavene sine som en del av denne prosessen.
Innholdet på kurset samsvarer med det som er krav til 
et godkjent grunnkurs i permakultur.

De tre kursdelene kan også taes enkeltvis.
Datoene er  kursdel 1: 20-22 mars. 
   kursdel 2: 29mai-1juni (langhelg).
   kursdel 3: 11-13 september.
Program:
Første samling i mars:
Fredag 20, lørdag 21 og søndag 22.

Introduksjon til kurset, hva permakultur er, opphav, 
ide, filosofi og etikk.
Naturlige systemer og helhetstenkning.
Mønstre i naturen og i permakultur-designet.
Omsorg for naturen og omsorg for mennesker.
Skog og trær, strategier og etablering av nyttehage.
Frø og planter.
Bygninger og strukturer. 
Økologiske byggematerialer.
Praktiske oppgaver på kurset. Hjemmeoppgaver.

Andre samling mai/juni:
Fredag 29, lørdag 30, søndag 31 og mandag 1 juni.
 
Vill natur, viltforvaltning, biodiversitet og 
jordrestaurering.
Jordlære, humusfæren og jordtyper. 

Vannbehandling og vann i landskapet.
Ulike akvakulturer.
Tørke, forørkning og klimaendringer.
Økologisk dyrking, lokal mat og gamle og nye 
dyrkingsmetoder. Husdyr.
Produksjon, konsum og resirkulering av mat.
Kretsløpsøkonomier. Grønne bedrifter. 
Kretsløpstenkning. Fra naturens egne byggematerialer 
til avfallsløsninger.
Praktiske oppgaver.
Start på designoppgave som skal gjøres ferdig til og 
presenteres på siste samling.

Tredje samling i september:
Fredag 11, lørdag 12 og søndag 13.

Byøkologi, økolandsbyer og økotun.
Katastrofer og design for å takle disse.
Kommunikasjon, livslang læring i praksis.
Helse, kultur og natur. Komplementær medisin.
Spiritualitet, feiring av livet, ære på kulturer.
Styreformer og avgjørelsesprosesser, demokrati.
Konflikthandtering.
Permakulturister i nettverk, liv og lære, ressursbaser. 
Praktiske oppgaver og presentasjon av 
designoppgavene.
Utdeling av sertifikat.

For mer informasjon om lærerne, priser og andre 
detaljer: www.bergenokologiskelandsby.no.
Informasjon om kurssted: www.fossetunet.no

For påmelding eller spørsmål om kurs send e-post til: 
kurs@bergenokologiskelandsby.no 
Spørsmål om overnatting: fossetunet@gmail.com

Spørsmål kan også stilles pr. telefon:  920 18 283.
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