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Bakgrund 
Måns Nilsgården ligger vid foten av Billingens västra sida i den lilla byn 
Öglunda. Här frodas växtligheten på grund av vattentillgången och den goda 
jorden. Närheten till stora skogsområden, naturreservat och vattendrag bidrar 
till en naturligtrik mångfald. Tillsammans med gamla fruktträd, betesmark och 
faluröda byggnader finner man sig i en fin atmosfär. 
På gården har det sedan länge odlats frukt, grönsaker och rotfrukter i mindre 
skala. 
 
 
 

 
Bild 1. Satellitbild över landskapet kring Öglunda 

 
 
*Ca 3 ha mark 
*Växtzon 3 
*190m över havet som lägst 
*Årsmedeltemperatur 7° 
*Nederbörd 500mm/år 
*1900 soltimmar/år 
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Bild 2. Satellitbild över Öglunda. Visar Billingen i öst, dalgången i vilken Öglunda ligger samt närheten 
till sjöar.  

 
 
 
 

 
Bild 3. Öglunda med omedelbara omgivningar. 
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Översikt 
*Byggnader: 
Bostadshus 
Stall 
Garage 
Hönshus 
Vedförråd 
Jordkällare 
Växthus 
 
*Rikligt med bärbuskar och fruktträd 
*Gott om skog som kan bli ved/virke

 
 
 
Bild 4. Baskarta Måns Nilsgården 
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Bild 5. Baskarta Måns Nilsgården, med höjdkurvor. 
 
 

 
Bild 6. Solinstrålning vid sommarsolstånd. 
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Bild 7. Solinstrålning vid vintersolstånd. 

 
 
Bild 8. Nuvarande zonindelning. 
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Vision 
En meningsfull livsstil som inspirerar och ger avkastning 
En plats för ett rikt hållbart liv, med ett överflöd av mat 
Nära till grannar men med en känsla av avskildhet 
Komma nära och känna sig som en del av naturen 
Rikt djurliv och hög biologisk mångfald. 
Visa att man kan föda upp djur enligt hållbara metoder. 
Förädla mat enligt traditionella metoder på förstklassiga råvaror 
 
 
 
Filosofi 
Man mår nog bra som människa när naturen är så nära att man känner sig 
som en del av den. När maten man äter är full av näring och inte bara tomma 
kalorier. När gemenskap sker på ett personligt plan var dag. När etik, 
hållbarhet och strävan efter ett gott liv är vardag och inte en dröm. 
 
Inriktningen är just mycket på djuruppfödning eftersom det är där det känns 
som vi gör mest fel i nuläget i världen. Även fast vi köper ekologiskt kött, fisk 
och ägg så står hållbarheten inte ofta bakom. Djuren matas med föda som inte 
är lämplig för dem vilket även drabbar oss i nästa led. Jakten på ekonomisk 
vinning och storskalighet gör ingen lycklig. 
 
 
Framtida systemkomponenter 
 
Skogsträdgård 
Höns 
Bikupor 
Mjölkkor 
Fotbollsplan/lekyta 
Svampodling 
Komposttoa 
Kompost 
Fiskodling 
Bed& Breakfast 
Groddamm 
Fågelholkar 
Bra klätterträd 
Mer gemenskap 
Häckar 
Utedusch på sommaren 
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Design 
I designen har vi försökt tillämpa många av permakulturprinciperna. Vi har 
utgått från våra tankar, visioner och behov och försökt harmonisera dem med 
platsen. Genom observation och sunt förnuft har vi formulerat en vision och 
flera mål där hälsa, produktivitet, mångfald och glädje alla ligger i grunden. 
Genom att observera platsen har vi identifierat vilka användningsområden 
olika delar av gården är bäst lämpade till, vilka komponenter som finns idag 
och vilka vi kan introducera för att öka funktionaliteten och den biologiska 
mångfalden. 
 
Zonerna kommer att förändras kraftigt. Framförallt kommer betesmarken och 
området för skogsträdgården bli mer välbesökt. Vi hoppas att alla delar av 
gården kommer att besökas och nyttjas mer flitigt med designförslaget. 

 
Bild 9. Framtida zonindelning 

 
 
Sektorernas effekter kommer förhoppningsvis vara gynnsamma, då 
skogsträdgården ligger i syd-sydvästligt läge med vindskydd från norr och 
övriga platser för odling har tillgång till sol under större delen av dygnet, 
framförallt under eftermiddag och kväll. 
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Gynnsamma kopplingar finns till exempel mellan komponenterna kor och 
höns. Korna ska beta på olika delar av gården i ett rotationssystem där hönsen 
följer efter och äter upp fluglarver i kornas spillning samt hjälper till att fördela 
gödslet. Från smörproduktionen som sker med mjölk från korna kommer vi få 
över skummjölk vilken kan göras till ostmassa, vilken vi ger till hönsen som 
proteinfoder istället för alternativ såsom soja eller fiskmjöl. I och med att korna 
betar gräs och örter från hagen, och hönsen äter larver och mjölkprotein 
hoppas vi producera hälsosamma ägg och mejeriprodukter med bra balans av 
omega-3 och omega-6. Vi kommer också producera gödsel dels från korna 
och från vår egen komposttoalett som vi kan använda i eget växthus eller 
odlingsland, samt dela med oss till behövande grannar. Bin hjälper träd, 
buskar och blommor med pollinering och bidrar till vår försörjning av honung. 

 Bild 10. Odlingslådor på gården (Maj -14) 
 

De viktigaste funktionerna är försörjningen av mat för hushållsbehov och 
försäljning, och hälsa och glädje av ett balanserat och bra liv.  
Vi har en rik mångfald av komponenter som bidrar till matproduktionen. 
Fördröjningen av flöden stöds av komponenterna swales, damm och bäck, 
regnvatteninsamling, kompostering samt växthusodling som fördröjer och 
ackumulerar solenergi. Byggandet av resurser sker genom komponenterna 
kompostering, hållbar odlingsteknik (t ex täckodling) och genom att behålla 
mycket träd på platsen och gynna träd och buskar i skogsträdgården.  
De sociala resurserna kommer att byggas genom att göra gården till en plats 
för lek och upplevelse, inte bara arbete, och genom att bjuda in grannar till en 
odlingsgemenskap. 
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Behovsinventering 
Måla/renovera byggnader 
Rusta upp/köpa in staket och förbereda hage och stall för djurhållning 
Undersöka möjlighet till fiskodling 
Anlägga fotbollsplan/lekplats 
Skaffa bikupor 
Skapa uteplats/hängställe på husets nordsida 
Köpa kor, höns och fisk 
Skogsträdgård 
Groddamm 
Snickra Fågelholkar 
Anlägga Häck mot grannar 
Komposttoa + kompost 
Annonsera för Bed and breakfast 
Renovera hönshus 
Rusta jordkällare 
Göra i ordning stenmurar och eventuellt få bidrag 
Gräva Swales 
Minska körvelns utbredning 
Ta bort höga träd i söder för att få in mer solljus och samtidigt ha mer träd och 
buskar i Norr för att fånga upp kall vind 
Odla svamp 
 

 
Bild 11.  Hönshus med renoveringsbehov 
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Designutmaningar 

Skapa smidigt och effektivt rotationssystem för betande kor och sprättande 
höns 
Hantera markvattnet i slänten öst om huset 
Inspirera människor till att ställa om, fler småbrukare ökar resiliensen i världen 
och bidrar till att göra den trevligare och finare 
Lansera opastöriserat supervitamin-smör 
Hållbar koskötsel, hönsuppfödning och fiskodling där allt foder produceras 
inom närområdet 
Avskärma grannar med växtlighet 
Skydda höns och fisk från rovdjur 
 
 
Slutsats 
Resiliensen kommer att öka i och med att vi utökar och hjälper den biologiska 
mångfalden genom kombinationen av djurhållning och varierad odling, 
tillsammans med bikupor och gynnsamma miljöer för insekts- och svampliv i 
skogen. Med flera olika inkomstkällor ökar resiliensen i vår matförsörjning 
liksom den ekonomiska försörjningen.  

 
 
Framtidsutsikter 
Inom 5 år ska skogsträdgården ha börjat ta form och ger även viss avkastning 
från mark- och mellanskikt. Den biologiska mångfalden är hög och sprider sig 
mellan skog, bikupor och betesmark och manifesteras i god honung samt rik 
skörd på frukter och bär. Nu har vi klart för oss hur möjligheterna ser ut att 
utveckla djurhållningen, om vi ska blanda mjölkkor med andra betande djur 
eller om vi helt enkelt ska skaffa fler kor. Vi kan också börja ta emot besök och 
håller i studiedagar och kurser för hållbar småskalig djurhållning och lokal 
matproduktion och förädling. 
 
Om 10 år är skogsträdgården gänglig, lummig och ger hög och varierad 
avkastning. Besökare till Bed&Breakfast-verksamheten liksom vänner, 
grannar, intresserade och besökande skolklasser kommer hit och ser hur 
slutna kretslopp harmoniserar med hållbar och hälsosam matproduktion i en 
livsstil som bjuder in till lek, vila och inspiration. Vid goda ekonomiska 
förutsättningar är vi nu även småskaliga elproducenter. 

 

 


