
 

 

Storinsgården i Skattungbyn - PDC 

 
Av: Max Sandberg, Tove Hägersand, Loccen Eriksson, Jakob Svanberg, Solveig Södahl 

 

Storinsgården är belägen högt upp på krönet av Skattungbyns norrsluttning med utsikt över finnmarkerna i norra Dalarna. Gården byggdes i början av 

1900-talet och har sedan dess tillhört familjen Storin i tre generationer. Edvin Storin har bott på gården i halva sitt liv och bor numera på äldreboendet i 

byn, han har gladeligen berättat för oss om gårdens historia och om de naturliga förutsättningarna på gården. Sedan Edvin flyttade till äldreboendet har 

gården hyrts ut i väntan på att någon av barnen i generation fyra skall vilja ta över.  

 

Gården har gott om byggnader med olika funktioner så som stall, förråd, garage, dass mm som vittnar om tidigare aktiviteter. Här finns även två egna 

brunnar varav en är kopplad till hushållets ledningar.  

 

Det har inte odlats någonting på gården på flera år men här finns ett äppleträd, några bärbuskar och ett plommonträd. Den trädgårdsskötsel som gjorts 

de senaste åren är framförallt klippning av den stora gräsmattan. Skogen ligger precis intill tomten, på gott (friluftsliv, skönhet) och ont (skuggar stor 

del av gården). Gården är omringad på andra håll av trevliga och hjälpsamma grannar och betesmarker för får och hästar.   

 

I dagsläget bor här fyra unga vuxna som står i startgroparna på sin odlings- och självhushållningskarriär. De har bott här sedan november förra året och 

förhoppningsvis kommer gården att vara kollektivboende ett tag till. Det kommer att odlas relativt mycket på gården i sommar, men en långsiktighet 

som sträcker sig över flera år och odlingssäsonger finns i dagsläget mer än att det skapas förutsättningar för det genom exempelvis skiftesodling. 

Hyresvärden är däremot positiv till engagemang och små förändringar på gården, och de boende har plöjt upp en bit åkermark för odling samt har 

byggt en kompost för köks- och trädgårdsavfall. De boende har tillgång till boningshuset, den större ladan, gäststugan, två garage, ett utedass, en 

åkerbit på ca 400kvm och en brunn.  

 

En del av de visioner och mål som vi presenterar i designen ser under dagens förutsättningar inte ut att kunna realiseras av de nu boende på gården, 

men känns viktiga och roliga att få med i designen. Vi har involverat hela gården i designen, även de byggnader som idag inte finns tillgång till, och 

fokuserat på designen och möjligheterna utan hänsyn till dagens begränsningar. De idéer som går att implementera under sommaren ser de boende 

fram emot att få till i praktiken.  

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
VISION 

 
Storins är en i samklang med grannar självförsörjande gård med egna 

kretslopp såväl kring mat som egna intäkter. 
På gården finns möjlighet för friskvård, kurser och övernattning.  

Utsikten bjuder in till trivsel och rekreation för både kropp och själ.  
Mångfalden av växter, djur och människor bidrar till intressanta och 

omväxlande flöden och livskvalitet för alla organismer. 
 

 
Förståelse för platsen:  

 
- Årsmedelnederbörd 600mm 
- Odlingszon 6 
- Tomten sluttar cirka fem meter, jämt fördelat, åt norr. 
- Fantastisk utsikt norröver 
- Skogen precis söder om tomten, samt grannens stora björkar 

skuggar delar av tomten 
- Grunt jorddjup (30-50cm) men fin jordkvalitet 
- Inget stående vatten på gården 
 

Ovan: Vy norrut mot gårdsplan 

Nedan vänster: Vy norrut mot bostadshus 

Nedan: Bostadshuset från gårdsplan  

 



 

 

 
 
 

 
BEHOVSINVENTERING 

 
På Storins finns ett behov av ett fungerande kretslopp för köksavfall, trädgårdsavfall, urin och avföring så att dessa tillgångar kan tas tillvara på och 

bygga jord på gården istället för att förlora denna näring genom att spola ner det i avloppet och lämna matavfall i kompostkärl för upphämtning. 
 

Att kunna vara självförsörjande på grönsaker året runt är en viktig del av visionen för Storins och det skapar behov av tillräckligt stor odlingsyta samt 
bra och säkra förvaringsmöjligheter av grönsaker i både förädlad och oförädlad form. Odlingen kräver bevattning och därför behövs det ses över hur 

och vart detta vatten ska tas ifrån. Odlingen kräver även tillgång till verktyg och kunskap. 
 

Ved är en resurs som krävs i större mängd för att värma upp huset. För att spara på Moder Jords och Storins inneboendes resurser behövs det även 
undersökas hur energiförbrukningen för uppvärmning och el i hushållet kan minskas. 

 
Då Storins har ett ständigt flöde av besökare samt ett stort antal inneboende finns ett behov av en plats för återhämtning och rekreation. Eftersom 
större delen av tiden under sommarhalvåret spenderas utomhus behövs även ytor för att sitta och äta mat utan att störas av vind eller för mycket 

skugga och sol beroende på vädret för tillfället. Att lyfta fram den vackra utsikten ner mot dalen är ett självklart behov för en gård som ligger beläget 
såsom Storins. 

 
Det finns även en stor önskan om att skapa plats för att öka mångfalden av insekter och andra djur där möjligheten finns. 

 
För att kunna skapa och underhålla visionen för Storins behövs många personers engagemang och arbetskraft snarare än större finansiella medel. 

 
 
 
 
  



 

 

 

                          BASKARTA 



 

 

Plants Animals Structures Tools Events 

- Björk 
- Gammelgranar 
- Mossa 
- Gräsmatta 
- Äppleträd x1 
- Svarta vinbär x4 
- Krusbär x2 
- Brudspirea x2 
- Finbuske x2 
- Syrén x2 
- Rabarber x1   
- Lupin 
- Ros 
- Vitsippor 
- Skilla 
- Krokus 
- Skräppa 
- Tussilago 
- Daggkåpa 
- Kvickrot 
- Nässlor 

- Katt 
- Möss 
- Grannfår och hönor 
- Ibland hund 
- Småfåglar 
- Skator 
- Kajor 
- Hackspett 
- Mask 
- Insekter 
 

- Lada x2 (Stall, vedbod, 
snickarbod, 
traktorgarage, loft, 
förvaring) 

- Härbre x2 
- Tvättstuga old school 
- Vedbod 
- Garage x2 
- Bostadshus 
- Lekstuga 
- Gäststuga 
- Grusplan 
- Åkermark ca 400kvm 
- Gräsmatta 
- Diken runt odlingar och 

i ovankant av 
fastighetsgräns 

- Brunn x2 
- Jordkällare 

- Skottkärra 
- Handträdgårdsredskap  
- Bil 
- Tvättlina 
- Basic verktygslåda för 

byggnation 
- Granne med traktor 
- Verktygsbibliotek på 

Slottis inköpsförening 
- Utemöbler 
- Givmilda grannar med 

praktisk kunskap och 
mycket material 

 

- Social knytpunkt - 
hjälpmöjligheter, fester 

- Långa vintrar 
- Sommarbete för får 
 

 
 



 

 

 



 

 

Resurser Utmaningar 

- Utsikten 

- Byggnaderna, tillgång till förvaring, utrymme, kursverksamhet mm 

- Skogens närhet 

- Egna brunnar 

- Odlingsyta med uppbyggt jordlager - ca 50 cm 

- Bra grannar med resurser 

- Plats för människor, boende, festande, arbetande, aktiverande. Knytpunkt.  

- Innergård för gemenskap och arbete 

- Bra socialt nätverk i byn  

- Bra möjligheter till djurhållning 

- Fungerande vedeldad bakugn 

- Stabilisera vattentillgång till odling, fördröj vattenflöden 

- Balans för de fast boende mellan allmänna aktiviteter och privatliv 

- Täcka de boendes behov av egenodlade kulturgrödor inom tomtgränserna 

- Effektivisera uppvärmningen, vedtransport och energiförbrukning i boningshuset 

- Förvandla gräsmattan till produktiv yta 

- Designa in utsikten 

- Grannarnas björkar och skogen skuggar 

- Öka tillgängligheten från huset till odlingsytan 

- Bygg jord. Idag tunt jordlager innan berggrunden 

- Odla i norrsluttning kräver god design 

- Utvidgning av zon 1, naturliga flöden mellan komponenter 

- Minska läckage av: sopor, värme, elkostnader, sol, vind, vatten, avföring (djurs och 

människors), kompost (mat och trädgård), näring från jord.  

 
 
 



 

 

 



 

 

 
 

                       DESIGNKARTA 



 

 

 



 

 

Mål och systemkomponent Därför val av plats och systemkomponent (+/-) Koppling till permakulturprinciper/etik 

1. Rekreationsyta inomhus och utomhus 

- plan utomhusyta 

- inomhusyta med tillräcklig takhöjd och plant golv 

+ Platserna valdes för att skapa avskildhet från övriga 

aktiviteter på gården, vi vill involvera utsikten i 

rekreationsupplevelsen.  

- Hönsgårdens närhet kan störa verksamheten. 

 

 

- People care. 

- Integrera istället för segregera: utnyttja 

lokalen/utomhusytan för flera ändamål. 

- Skapa avkastning, viktiga funktioner stöds av flera 

systemkomponenter: ytorna kan involveras i 

kursverksamheter och skapar en av flera inkomstkällor 

till gården. 

2. Fungerande kretslopp för köks- och 

trädgårdsavfall samt utedass 

- kökskompost 

- trädgårdskompost 

- bajskompost 

- urinseparerare --> guldvatten 

+ Köks- trädgårdskompost placeras i närhet till 

köksutgång och odlingar.  

+ Bajskomposten placeras nära utedasset. 

+ Urinet separeras direkt och förvaras i dunkar för att 

spridas på gräs och odlingar under sommaren.  

 

- Avfall är en resurs: Näringen stannar i gårdens 

kretslopp. 

- Minskad arbetsinsats i och med korta förflyttningar av 

avfallet.  

- Bygg och använd biologiska resurser för gödning av 

jorden.  

- Fördröjning av flöden. 

- Integrera istället för segregera: behåll avfall på gården 

istället för att skicka till reningsverk.   

3. Produktiv annuell odlingsyta + Ytan för odlingen är sedan tidigare brukad och 

matjordslagret är därför djupare än på andra ställen på 

gården. 

+ Med en ny köksutgång integreras odlingen bättre i 

flödena på gården.  

+ Vi odlar med växelbruksteknik, täckodling och bygger 

jorden med resurser från gården.  

+ Vi odlar lite av mycket samt traditionella, lokala sorter 

för att få spridd och varierad skörd.  

- Skapa avkastning i form av föda.  

- Bygg och använd biologiska resurser. 

- Fördröjer flöden samt minskar arbetsbehovet: 

täckodlingen håller markfukten längre och hindrar 

ogräs från att växa.  

- Värdesätt mångfald 

 

4. Anlägg minst tre platser för biologisk mångfald 

- Insektshotell 

- Bikupor 

- Damm 

- Lämna död ved och rishögar i skogen på tomten 

- Fågelbord 

- Anlägg äng/slåttermark 

+ Insektshotell och bikupor placeras strategiskt för 

pollinering av våra grödor.  

+ Död ved och rishögar placeras där de får ligga tills de 

bryts ner och inte stör estetiken på gården. 

+ Slåttern placeras på en tidigare outnyttjad gräsmatta 

som inte ingår i gårdens naturliga flöden.   

- Earth care. Fair share. 

- Integrera istället för att segregera: kombinera 

människornas nytta med djurens ex pollinering.  

- Värdesätt mångfald! 

- Från mönster till detalj: skapa resiliens i det större 

systemet. 



 

 

Mål och systemkomponent Därför val av plats och systemkomponent (+/-) Koppling till permakulturprinciper/etik 

5. 100% självförsörjande på sådant som lever i zon 5 

- Svamp, bär, fisk, nässlor mm 

 

 

 
- Skapa avkastning: kan förädlas. Äts av de boende och 

möjlighet till försäljning.  

- Integrera skogen i självhushållningen. 

6. Minst två sociala mötesplatser för måltid och 

samtal 

- Uteplats med förmiddagssol 

- Uteplats med eftermiddagssol 

- Flyttbart vindskydd 

- Eldstad 

+ Vi jagar solen och gör uteplatserna platsflexibla för att 

anpassa dem efter rådande väder.  

+ En uteplats i närhet till den annuella odlingen hjälper 

oss att se odlingarnas behov och låter oss följa dess 

utveckling.  

- People care.  

- Observera: väderförutsättningar och odlingen.  

7. I så stor utsträckning som möjligt stödjer vi den 

lokala ekonomin genom byte och handel av varor 

och tjänster 

- Betesmark för grannfåren 

- Gödsel från granndjuren 

- Lokala mejeriprodukter 

- Möjlighet att sälja överskott  

- Bytesbutik 

- Verktygsbibliotek 

- Lokal inköpsförening 

- Arbetskraft 

- Grannar med stora maskiner.  

- Kurser och aktiviteter på gården.  

 - Fair share. People care. Earth care: förkorta 

transportsträckor och mellanhänder.  

- Bygga resurser i form av socialt kontaktnät.  

- Skapa avkastning 

- Integrera istället för att segregera.  

8. Gammelskogen är gallrad och grannens björkar är 

borta 

- Hållbart skogsbruk 

- Solinsläpp 

+ Vi behåller delar av skogen för att skapa en levande 

känsla vid skogsbrynet och på gården.  

- Synd att ta ner gamla träd som kan gynna den 

biologiska mångfalden. Solinsläppet väger över 

nackdelarna i detta fall.  

- Skapa avkastning i form av större skörd samt ved för 

uppvärmning av bostaden.  

 



 

 

Mål och systemkomponent Därför val av plats och systemkomponent (+/-) Koppling till permakulturprinciper/etik 

9. Möjligheter till djurhållning 

- Hönshus/gård 

- Stall 

+ Hönshuset inrättas i det gamla tvätthuset på grund av 

den lämpliga storleken på huset.  

+ Vi tar vara på hönsgödsel och håller raser som är värda 

att bevara ur kultursyfte.  

+ Med regnvatteninsamling från taket på hönshuset kan 

djuren får dricksvatten från himlen vid regn. 

- Hönshuset är skymt från gårdsplanen.  

- Värdesätt mångfald.  

- Skapa avkastning.  

- Minskad arbetsbörda vid jordbearbetning på odlingar 

och i växthus.  

- Använd biologiska resurser: ”arbetskraft” och gödsel.  

10. Självförsörjande på honung 

- Bikupor 

- Bibod med utrustning 

+ Vi placerar bikuporna vid gäststugans södervägg för att 

skilja dem lite från gårdens gäster. Platsen är skyddad 

från vind och belägen intill slåtterängen.  

+ Biboden inreder vi i den övre ladan.  

 

- Earth care: vi måste vara rädda om våra pollinerare. Om 

de försvinner tar de oss med sig i graven. 

- Skapa avkastning: honung och inkomstkälla.  

- Komponenten uppfyller flera funktioner: pollinerare 

och honung.  

- Värdesätt mångfald: Bina i världen håller på att dö ut, 

ju fler som håller desto bättre. 

11. Öka tillgängligheten till den annuella odlingen 

samt bygg bort vedtransporten till pannrum 

genom huset. 

- Grovingång på baksidan av huset 

+ Skapar bättre tillgänglighet till både odling, uteplats 

samt pannrum. 

+ Utvidgar zon 1 

- Tidigare sovrum blir groventré, hall, förvaring och 

uppdrivningsrum. 

- Integrera istället för att segregera. 

- Sparar arbete då exempelvis veden inte behöver bäras 

igenom hela huset. 

 

12. Skapa utrymme för övernattande sommargäster i 

form av WWOOF:are, vänner, kursdeltagare 

samt sommargäster i byn 

- Gäststuga 

- Två härbren 

- Sovloft ovanför stallet 

+ Gäststugan har uppvärmningsmöjligheter samt el. 

- Övriga utrymmen saknar möjlighet till uppvärmning. 

- People care. 

- Integrera istället för segregera. 

 



 

 

Mål och systemkomponent Därför val av plats och systemkomponent (+/-) Koppling till permakulturprinciper/etik 

13. Skapa design för skogsträdgård och påbörjat 

implementering av denna samt planterat andra 

fruktträd och bärbuskar på gården 

- Skogsträdgård 

- Fruktträd 

- Bärbuskar 

- Spaljeträd/känsligare växter vid södervägg 

+ Genom att plantera fler perenna växter såsom fruktträd 

och buskar på gården trollar vi bort delar av gräsmattan 

samtidigt som det skapas mer föda.  

+ Skogsträdgården placeras i nordöstra hörnet för att 

rama in tomten nedanför rekreationsplatsen. 

+ Känsligare växter placeras vid söderväggar där vi 

skapar ett varmare mikroklimat. 

- Jordmånen ovanför berggrunden är tunn på hela tomten 

så vi behöver hitta smarta lösningar för att få växterna 

att trivas, exempelvis bygga swales och plantera på 

jordkullen. 

- Observera/från mönster till detalj: inför designen av 

skogsträdgården. 

- Bygga och använd biologiska resurser: bygg jord där 

jordmånen är tunn. 

- Värdesätt mångfald: variation av gamla kultursorter 

samt öppna för nya experiment. 

- Skapa avkastning 

- Minskad arbetsinsats på längre sikt med fler perenna 

växter. 

 

14. På gården finns minst tre av varandra oberoende 

inkomstkällor producerade på och av gården 

- Honung 

- Ägg 

- Förädlingsutrymme och soltork för grödor från zon 5 

och egen odling. 

- Kursverksamhet 

+ Bina och hönsen fyller fler funktioner förutom att de 

producerar honung och ägg, exempelvis pollinering 

och jordbearbetning. 

+ Förädling av grödor är mer lukrativt än att sälja 

grödorna oförädlade. Vad som förädlas är dynamiskt 

beroende på väderförhållanden och vad som ger mest 

skörd för tillfället. 

+ Kursverksamheten är dynamisk, exempel på 

verksamhet kan vara yoga, meditation, odling, bygg, 

hantverk samt tunnbrödbak. Lokalerna finns till 

förfogande även då utomstående vill hyra in sig. 

- Inkomsten är beroende på att djuren överlever samt att 

det finns skörd att förädla, dock är riskerna för att allt 

detta går i stöpet samtidigt väldigt små. 

- Skapa avkastning 

- Funktionen av skapa inkomst stöds av flera 

systemkomponenter 

- Systemkomponenterna här uppfyller även fler 

funktioner än att skapa inkomst; exempelvis knyter 

kursverksamheten många viktiga kontaktnät och 

djurhållningen ger först och främst avkastning i form av 

föda till gården sedan går överskottet till försäljning.  

- Integrera inkomstskapandet i det som ändå görs på 

gården istället för att segregera det till att behöva åka 

bort för att arbeta. 

15. Säkra tillgång till vatten även vid torrare 

perioder 

- Damm 

- Regnvattentunnor 

+ Dammen anläggs vid diket ovanför den annuella 

odlingen för att kunna skapa självtryck vid bevattning 

- Berggrunden ligger högt och kan därför påverka 

dammens utformning. 

- Fördröjning av vattenflödet. 

- Minskar arbetsbörda vid torka. 

 

16. Skapa möjligheter för odling av känsligare 

grödor 

- Växthus x 2 

- Andra odlingsmöjligheter vid söderväggar 

+ Växthusen placeras invid bostadshusens söderväggar 

då de hjälper varandra med uppvärmning. 

+ Naturligt flöde mellan uppdrivning och utplantering. 

+ Växthusen blir en varm uteplats under tidig vår. 

+ Hönsen kan rensa och gödsla efter skörd. 

- Lite läskigt med vedtransport genom glashus. 

- Skapar högre och mer varierad avkastning. 

- Fördröjning av solenergi. 

- Växthuset fyller fler funktioner: uppvärmning av hus, 

odlingsmöjlighet, hösthönsgård samt tidig uteplats. 



 

 

Mål och systemkomponent Därför val av plats och systemkomponent (+/-) Koppling till permakulturprinciper/etik 

17. Självförsörjande av kulturgrödor för de 

fastboende på gården 

- Annuell odling 

- Skogsträdgård 

- Växthus x 2 

- Perenna växter 

- Förädling av grödor 

- Svampodling 

+ Överskott kan bli en inkomstkälla. 

- Annuell odling är arbetsintensivt. 

 

- Skapa avkastning 

- Skörd från många olika källor skapar resiliens. 

- Värdesätt mångfald. 

18. Omvandla 70% av gräsmattan till produktiv yta 

- Slåtteräng 

- Hönsgård 

- Växthus 

- Damm 

- Större annuell odlingsyta 

- Anlägga skogsträdgård, perenna odlingar samt fler träd 

och buskar.  

- Guldvatten till de gräsmatteytor som blir kvar 

+ Gräsmattan är energislukande men trevlig i mindre 

skala då den förser oss med kullerbyttemöjligheter och 

gräsklipp att täcka odlingar med. 

- Arbetsinsatsen att klippa gräs blir mycket mindre. 

- Fördröjning av flöden samt användning av biologiska 

resurser med gräsklipp på odlingar 

- Urinavfallet blir här en resurs i form av gödning. 

 

19. Minskad ved- och elförbrukning i boningshus och 

på gården mot förnyelsebar energi 

- Solceller och/eller vindturbin för el 

- Solpanel för varmvatten 

- Växthus invid bostadshus 

+ Solceller placeras på ladans södersluttande tak för 

bästa effekt. 

+ Vindturbin placeras högt i bra anslutning till 

bostadshus. 

- Solpanel för varmvatten behöver placeras där det ska 

användas och eftersom bostadshusets tak sluttar i 

öst/västlig riktning sätter vi dem ovanför växthuset på 

söderväggen för bästa solläge. 

- Fördröjning av solvärme, solenergi och vindflöden. 

- Integrera energiframställningen med platsen där den 

används. 

 

 
 
 
 
 



 

 

Systemkomponent Därför val av plats samt fördelar 

Växthus med dörr in till 

bostadshuset 

Söderläge intill boningshus för uppvärmning av hus/växthus. 

Med förbindelse till odling för utökning av zon 1.  

Förlänga odlingssäsong. 

Förenkla handhavande för etablering av odling på gården. 

Bin Avskild för att inte ömsesidigt störas. Pollinering av odlingar.  

Produktion av honung och bi-produkter 

Kompost Nära för påfyllning och närhet till ämnad gödslingsplats. 

Cykelställ Få ordning på cyklar så de inte tar upp stor plats på infarten. Främja cyklandet!  

Uteplats För trivsel och möjlighet till observation av odlingar och underhållning. 

Damm Topografiskt logiskt på grund av bevattningsmöjligheter samt enkelt att anlägga då vattnet passerar där.  

Avlastningsyta För lätt hantering av gods som kommer till och ska från gården 

Regnvattentunnor För att säkerställa vattenbehovet på gården, samt förvaring och disponering av regnvatten som landar på tak. 

Sol- och vindkraft Solcell i söderläge på ladutak för att maximera solfångst. Solfångare för varmvatten på bostadshuset. Vindkraft i god höjd och så att eventuellt 

buller inte stör boningshuset 

Swales För att avhjälpa arbete med bevattning av odling och skogsträdgård genom regnvatten från tak, damm och dike 

Insektshotell Belägen i skogsträdgården för biologisk mångfald, pollinering och ökning av nyttoinsekter 

 

Fågelbord, fågelholk Bord på innergård för att öka fågellivet och trivsel, holkar i skogen 

Hängplats med eldstad och 

utsikt 

Avslappningsplats för kursdeltagare nära rekreationsyta 

Rekreation och kursplats ute Avskilt på en plan yta av gården för att kunna bedriva kursverksamhet oavsett annan aktivitet på gården. 

Äng, slåtter För att kunna slå gräs till djurfoder och minimera gräsklippning då ytan är oanvänd. 

Vindskyddande bärbuskar För avskildhet mot väg och för att minska kontinuerlig blåst mot odlingar. Tar upp restnäring med avrinning från odlingarna och är ätbara. 



 

 

Systemkomponent Därför val av plats samt fördelar 

Gäststugor och sovloft Utnyttjande av existerande hus och för att kunna inackordera WWOOF:are, vänner,  kursdeltagare och andra gäster  på gården 

Klätterväxter på räcke vid 

ingång till huset 

Utökning av vindskydd för uteplats, skapar solficka. 

Lekplats Skapar liv och rörelse på gården för stora och små 

Söderväggsväxter Bra solfång och stöd för växter som kräver gynnsammare klimat än vad stället annars erhåller 

Utedass med urinseparering För kompostering av organiskt material. Lite avskilt 4 privacy och för att hålla resurser på gården. 

Perenna bärbuskar och träd Runtom på gården där det i dagsläget växer gräs.  

Soltork Nära till hands så den kan ställas fram på innergård vid soligt väder. 

Förädlingsplats, bibod Nära innergård med mycket arbetsyta, för att utnyttja befintliga hus. 

Hönshus Inrett i den gamla tvättstugan. Anslutande hönsgård med möjlighet att ha hönsen lösa på resten av gården. 

Redskapsbod Nära annuell odling för att underlätta skötsel. 

Murkna stockar Redan befintliga och kan användas för att bygga jord och skapa biologiskt mångfald. 

Skogsträdgård Öppet område med bra möjligheter till självbevattning. Lite mer avlägset, då den inte kräver lika mycket tillsyn. Ökar mångfalden och breddar 

skörden på sikt oavsett förhållanden på klimat. 

Annuell odling Belägen intill huset där matjordslagret är tjockare samt underlättar daglig skötsel av odlingsyta, i anslutning till förkultivering i växthus. 

Bajskompost För kompostering av biologisk massa i närheten av utedasset för att minimera transportsträcka av illaluktande exkrement 

Verkstad och garage Intill vägen. 

Perenn örtagård Belägen bredvid de perenna bärbuskarna med närhet till uteplatser samt köksingången för daglig användning av färska örter och kryddor. 

Växthus på baksidan av 

gäststugan 

Eftersom murstocken buktar ut på baksidan av huset kan denna användas för att värma upp växthuset, samt att växthuset värmer inneboende 

Solveig. 



 

 

Systemkomponent Därför val av plats samt fördelar 

Teleport Belägen vid skogskanten. För att kunna resa mer ekonomiskt utan fossila bränslen. Underlättar ekologisk transport av frukt, kakao och örter 

som trivs i varmare klimat. Bra för att motverka D-vitaminbrist under den långa Skattungevintern. 

 

 

 

 

Slutsats 
 

Gården som den är bjuder både på stora designutmaningar och existerande resurser. En utgångspunkt är att ta vara så mycket som det går på platsens 

resurser så som till exempel den stora mängden byggnader och därmed takareal, gårdens placering och att hitta det tjockaste lagret matjord.  

   Vi har under vårt arbete setts på gården flertalet gånger och ägnat mycket tid åt observation och bollande av idéer och synpunkter. Till en början var 

det svårt att hålla sig till observationen utan att halka in på designandet men vi är alla överens om att det varit bra för hela processen att så gott vi 

kunnat hållt oss till rätt steg i processen. Det har även känts lite sorgligt att från början veta att hela designen inte kommer kunna implementeras 

eftersom gården inte ägs av de som bor där, vi har dock försökt tänka oss bort från dessa begränsningar och designat fritt. 

   Den största designutmaningen har varit att i arbetet mot att bli självhushållande få till bra flöden på gården och utvidga zon 1 och 2. En annan 

utmaning har varit att få plats med allt vi vill implementera på gårdens yta.  

   Den största sektorutmaningen har varit att jobba med den korta sommarsäsongen och det faktum att den gamla granskogen skuggar stora delar av 

gården, framförallt på våren innan solen orkar upp bakom topparna.  

      Vår vision har varit att i så stor grad som möjligt fördröja flöden av vatten, näring och energi på gården. Detta har vi tänkt mycket kring då det är 

ett av våra huvudsakliga mål; att skapa mer slutna/fördröjda flöden på gården. Vi har tagit oss an denna uppgift med olika designtekniska lösningar, så 

som uppsamling av vatten och kompostering av näring. 

   Vi har tillämpat permakulturens etik i designen genom att designa en ekologisk hållbar gård med platser för rekreation. En rättvis fördelning av 

resurserna på gården bland de boende och arbetande ser vi som en självklarhet. Permakulturens principer har vi haft med oss under hela designen och 

bollat våra idéer emot så som det beskrivs i rapporten.  

   Med designen vi gjort hoppas vi kunna sprida gårdens inkomster och avkastning för att bygga resiliens för de boende. Gårdens långsiktliga resiliens 

byggs upp genom att gynna den biologiska mångfalden, odla diversifierade grödor samt implementera slutna kretslopp och skapa förutsättningar för 

allmän trivsel. 

   Att arbeta med en design för Storinsgården har varit ett projekt av lagom utmanande karaktär för en PDC. Då platsen både har starka resurser och 

stora utmaningar för en design har det varit lärorikt att ha haft det som projekt. I arbetet med att identifiera dessa resurser och utmaningar har vi fått ta 

på oss permakulturglasögonen och klivit in i denna spännande värld. 
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