Vi søger en ny familie
Vi søger en familie eller et par som også vil
leve permakultur fuldt ud. Der er stadig 3 ledige smålandbrug på hver 1½ ha. + fællesarealerne.
Lige nu er vi tre familier, som er godt i gang
med at etablere hver vores selvforsynende og
erhversdrivende smålandbrug forpagtet af
Svanholm Gods. Vi har plantet flere tusind
træer og buske som nu står og vokser op til
frodige skovhaver og skovlandbrug på den
tidligere pløjemark.
Imens er vi i gang med at bygge vores off-grid
halmhuse, der bliver forsænket ind i den sydvendte skråning. Vi har geder til at holde græsset under nøddetræerne og en arbejdshest.
Meget mere er på vej.
Hvis I vil høre mere om muligheden for at få
en af de sidste grunde så skriv lidt om jer selv
og jeres motivation til mirailleris@gmail.com

Hvem kan være med?

Det vigtigste er, at I brænder for at leve permakultur fuldt ud og at der er en kemi mellem
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Svanholm Permakultur
Fremtidens bæredygtige landbrug
Stedet skal være et eksperimentarium for
permakulturlandbrug med praksis,
forskning, formidling og politisk arbejde.
Vi ønsker at demonstrere permakulturlandbruget som et bud på fremtidens
bæredygtige landbrug, hvor selve dyrkningsformen bidrager til at modvirke klimaforandringerne og genopbygge naturressourcerne.

Beboerne på landbrugene vil leve
af stedets ressourcer uden brug af
fossile brændsler og indenfor det
økologiske fodaftryk der er til rådighed pr. verdensborger.

Skovlandbrug
Svanholm Permakultur lagrer kulstof
Landbrugene baserer sig på skovlandbrug,
hvor udbyttet udgøres af frugt, nødder, bær
og flerårige grøntsager. Der bliver lavet et
omhyggeligt design for at understøtte og udnytte de nyttige forbindelser mellem afgrøder,
dyr og nytteplanter.

Dyrkningsformen overflødiggør jordbearbejdning og samlet set forventes det at landbrugene
vil lagre omkring 10 tons CO2 pr. ha. om året
hen over landbrugenes første 70 år.
Kulstoffet bindes i jorden, træernes samt i
husene der bygges af lokale naturmaterialer.

