
Sången i Björketorp 

En permakulturdesign av Maria Obed, 
Magnus Kumlin & Olle Andersson 



Björketorp ligger några kilometer väster om Molkom, fyra mil norr 
om Karlstad 



BAKGRUND 

•  Byggt 1908? 
•  Fritidsboende sen 1930 
•  Inget vatten/avlopp 
•  Igenvuxen trädgård med sly, högt gräs. 



Förståelse för platsen 

•  Klimatzonen 3-4 
•  Årsmedelnederbörden är 750mm  
•  Öppet läget med mycket sol på 

sommarhalvåret 
•  Tomtens växtlighet präglas av mycket 

gräsmatta, sly och en handfull äppelträd 
och bärbuskar.  



Gården består av: 
en huvudbyggnad,  

två lador  
ett härbre  

2 hektar sammanhängande åkermark väster om 
byggnaderna.  



RESURSINVENTERING 

•  GRANNAR- Täckmaterial, gödsel, 
maskiner, sågspån, ved. 

•  ÄNGSBACKA – Hönsmat, kursdeltagare, 
hyresgäster. 



BASKARTA 





HÖDJKURVOR 



SOL 24 DECEMBER 



SOL 24 JUNI 



UTSIKT 



VIND 



VATTEN 



LJUD 



ZONER IDAG 



VISION 

På vår gård Sången i Björketorp vill vi 
skapa ett liv i överflöd, glädje och 
harmoni.  
Vår vision är prunkande trädgårdar, 
skafferier fulla av egna grönsaker, 
frukter och andra egna produkter. En 
stor rikedom, som vi kan bygga upp 
och upprätthålla medan vi också 
njuter livet till fullo. Välorganiserad 
resurshantering och kretslopp med 
robusta och enkla system ger oss 
energi för att dela denna plats med 
fler som kan lära tillsammans med 
oss och inspireras till ett allt bättre liv.  



MÅL OCH BEHOVSINVENTERING 

•  Skapa en plats för inspiration och vila.-  
•  Effektiv resurshantering och optimalt kretslopp med bidrag till 

överflöd. 
•  Vi vill att gården ska vara en central plats för nätverkande 
•  Ta tillvara på vatten till bevattning, utfodring av djur, bad, 

estetik, vattenväxter och biologisk mångfald. 
•  Produktion av grönsaker, frukt, bär, nötter, örter, blommor, 

honung mm 
•  Förlänga produktionsåret. 
•  Underlätta djurhållning. 
•  Minska behov av gräsklippning och röjning.  
•  Kunna ta emot många gäster eller wooffare och skapa lokaler 

för att hålla kurser. 



BEHOVSINVENTERING I DETALJ 

Behovsinventering med avseende på ägarnas tankar om utvecklingen av 

Björketorp. 

1. Åtgärda vattensjuk mark nära huset och ladorna 

2. Mera odlingsytor 

3. Effektivisera hönshanteringen och minska behovet av inköpt hönsfoder 

4. Minska betungande gräsklippning 

5. Arbetslokal för biodling 

6. Varmväxthus för odling året runt 

7. Boplats för tillfälliga gäster, arbetare och kursdeltagere 

8. Insynsskydd från vägen 

9. Avgränsad/avskild yta för social samvaro 

10. Virkesförråd 



Forts. 
11. Vedförvaring 

12. En skogsträdgård 

13. Utomhuskök 

14. Skapa ett överskott av livsmedel och växter på gården vi kan dela med flera 

15. Mer biologisk mångfald på gården 

16. Bättre avlastningsplats och infart för större maskiner 

17. Testa, föröka och sprida ovanliga ätliga växter 

18. En plats för kontemplation och vila 

19. Fruktträdgård 

20. Plats för bisamhällen 

21. Kallväxthus 



DESIGNUTMANING 

Vatten 
Jord 
Byggnader 
Boende 
Tid/arbetskraft 
Pengar 



Före        Efter 





VATTEN 



VÄXTER 



DJUR 



STRUKTURER 



BIOLOGISK MÅNGFALD 



SUCCESSION – ÅR 1- 2 



Dammar, dränering & takvatten 



SUCCESSION ÅR 2-5 



ZONER EFTER DESIGN 



Tack! 


