
 

Lärlingsplatser på Kosters Trädgårdar
Permakultur design kurs (PDC) ingår
”Happy farmers change the world”
 8 maj - 7 augusti 2023

Nu öppnar vi återigen upp för att erbjuda ett fåtal personer att få spendera en 
lärorik sommar med oss på Kosters trädgårdar. Vi tar max emot fem personer 
som får vara med oss under säsongen och genomföra en lärlingsutbildning. Du som 
blir antagen får en bred erfarenhet av olika verksamheter och blir dessutom 
certifierad i permakultur.  

OM KOSTERS TRÄDGÅRDAR

Koster är en av världens vackraste platser. Sedan 
2009 är det en Marin Nationalpark där det finns en 
stor mångfald både i havet och på land. Skärgården 
är unik med sina hundratals öar och skär. Det finns 
många fina vandringsleder och ett naturum som 
tolkar havet och dess liv. Det är en fantastisk plats 
all leva på. Hit kommer många turister sommartid 
medans det under övriga året är lugnt. Vi som bor 
här helår är aktiva i vårt samhälle och dom flesta är 
engagerade i någon av öarnas alla föreningar. 

Vi,  Stefan och jag, köpte gården 1993 och har 
sedan dess förvandlat detta gamla fiskehemman, ett 
småbruk till ett besöksmål med trädgård, 
utställningar, kursverksamhet, bageri och 
restaurang. Med stor ödmjukhet har vi arbetat 
hand i hand med platsen och alla fantastiska 
medarbetare och skapat en plats där vi vill se att 
livet får utrymme. Vi har hela tiden använt 
permakulturens verktyg för att utveckla systemen. 
Idag odlas grönsaker i bäddsystem på ett par 
hundra kvadrat samt i ett tunnelväxthus på 
250kvm. Mycket levereras in till restaurangen och 

vår egen gårdsbutik. Vi arbetar aktivt med att skapa 
fungerande kretslopp på gården och på ön. 

MÅLSÄTTNING FÖR UTBILDNINGEN 
OCH LÄRANDET

I lärlingsutbildningen ingår en grundkurs i 
permakulturdesign. Det är en en kurs där man får 
en övergripande inblick i permakulturens alla delar 
och får möjlighet att öva på att använda dess 
verktyg för att designa hållbara system som 
tillgodoser våra behov av mat, boende, social 
samvaro och fungerande ekonomier, utan att 
förorena eller exploatera vår omgivning.

Du kommer utöver permakultur och 
grönsaksodling, lära dig mycket om dig själv och att 
arbeta i grupp. Vi hoppas att du genom lärlingskapet 
hos oss får uppleva att det finns ett alternativt sätt 
att leva och arbeta som inte tär på jordens 
resurser.  Vår verksamhet på Kosters Trädgårdar 
bygger på hållbarhet och samarbete och här får du 
förhoppningsvis erfarenhet och verktyg att själv 
bygga ditt liv och arbete efter dessa principer.
 
Vi tror på frigörande pedagogik och är övertygade 
om att det bästa sättet att nå kunskap och växa till 
vår fulla mänsklighet är att kombinera teori, praktik 
och samtal med utrymme för egen reflektion.

”Ingen undervisar någon annan, var och en undervisar 
sig själv genom dialog med andra. Det finns inga 
okunniga människor” – Paulo Freire



Det vi i lärlingsgruppen gör under säsongen är bara 
delvis kopplat till driften av verksamheterna på 
Kosters Trädgårdar. Vi kommer finnas som en egen 
fristående verksamhet, främst för att ge utrymme 
för att växa som odlande medmänniskor genom 
praktik, samtal och lek. Ibland tar vi på oss 
forskarhatten och fördjupar oss kring aktuella 
teman i trädgården eller i världen; alltifrån 
bladlusangrepp till ökad resiliens i lokalsamhället. 
Genom att experimentera kan vi lära.

VAD ÄR PERMAKULTUR  
OCH HUR DET SYNS HÄR

Permakultur är ett verktyg och ett designsystem 
som hjälper oss att planera och hantera både 
landbaserade och sociala projekt och syftar till att 
skapa positiva avtryck i världen. Permakultur tar 
utgångspunkt i att lära och härma naturliga system 
och vilar på etiska principer som omsorg om jord, 
omsorg om människor och en rättvis fördelning av 
resurser.
 På Koster Trädgårdar betyder det att vi odlar 
grönsaker frukt och bär ekologiskt. Vi håller djur; 
höns, får och bin. Vi driver en restaurang som 
använder trädgårdens och säsongens råvaror, samt 
ett hantverksbageri och en gårdsbutik.  Vi 
arrangerar kurser och guidningar i nationalparken 

och bedriver utbildningsverksamhet. Vi gör det 
småskaligt begripligt och ekologiskt med syftet att 
inspirera till ett hållbart, gott liv.

DAGSRYTM

Vi arbetar tillsammans 4 dagar/vecka och en dag 
styr du själv över för egenstudier och eventuellt 
grupparbeten. Dagarna börjar med gemensam 
frukost kl. 9.00 och avslutas kl. 17.00. Lunch äter vi 
också tillsammans.

Det kommer även finnas tillfälle att hålla egna 
workshops eller föreläsningar och att djupdyka 
inom enskilda intresseområden. För att bli 
certifierad permakulturdesigner krävs att du själv 
gör en permakulturdesign som du kan arbeta med 
bland annat på den egna dagen. Efter avslutat och 
godkänt lärlingskap tilldelas du ett certifikat i 
permakulturdesign, utfärdat av föreningen 
Permakultur i Sverige. 
 
Som lärling har du möjlighet att delta på de kurser 
som anordnas under säsongen på Kosters 
Trädgårdar och under perioden genomförs minst 
en studieresa i regionen till utvalda 
permakulturprojekt.  

VILKA ÄR VI?

Kosters Trädgårdar är uppbyggt med permakultur principer och har nu funnits i över 25 år. Det är ett 
LAND center (Lärande, Aktivitet, Nätverk, Demonstration) på ön Sydkoster i norra Bohuslän. Att vara ett 
LAND center innebär att vi visar vad permakultur är i praktiken för besökare, praktikanter och volontärer. 
Kosteröarna ligger i Sveriges enda marina nationalpark och stora delar av öarna är naturreservat så det 
finns fantastiska miljöer med höga naturvärden att utforska.

TEMATISKT INNEHÅLL

Permakultur och systemförståelse 
Permakulturens etik och designprinciper
Systemförståelse
Ekosystem och funktioner
Designarbete; design metodik och processer
Social permakultur
Grupprocesser

Odling och skötsel
Jordbiologi
Komposteringsmetoder
Näringsämnenas kretslopp
Makro- och mikroklimat
Vattnets kretslopp
Odling av grönsaker och frukt på friland och i växthus
Höns, får och bin
Beskärning av frukt
Perenna system 

Förmering av plantmaterial
Lieslåtter
Tillverkning av biokol

Ekologiskt byggande
Snickeri och underhåll
Ekologisk färg
Redskap - användning & skötsel

Lokal utveckling
Lokal utveckling, demokrati och tillsammansodling
Kosters Resilience Center
Matsuveränitet

Social hållbarhet 
Fysiska övningar som stärker kropp o själ
Cirklar, eld och samtal
Naturnära upplevelser
Samarbetsformer
Sociokrati och föreningsarbete



Helena von Bothmer
Jag är utbildad agronom, har arbetat med landsbygdsutveckling, praktiserar Ashtangayoga och Mindfulness i 
Tich Nath Hahn traditionen. Tillsammans med Stefan har jag designat och byggt upp och Kosters Trädgårdar. 
Jag är diplomerad permakulturdesigner och har undervisat på över 20 PDC samt ett stort antal andra 
temakurser. Jag kommer vara din huvudlärare och ansvarig för permakulturutbildningen under lärlingstiden. 
Jag är en hängiven odlare och hoppas kunna förvandla vår matproduktion till ett mer perent system men 
högt mått av mångfald. 

Stefan von Bothmer
Stefan är utbildad biolog, har arbetat med lärarfortbildning i utomhuspedagogik och skolträdgårdsdesign. 
Han har byggt upp Kosters Trädgårdar tillsammans med Helena. Stefan jobbar med guidningar på kajak, cykel 
eller till fots i nationalparken. Han är “handyman” på Kosters Trädgårdar och kommer att leda 
undervisningen i ekobygg, naturligt måleri och kreativt återbruk. Andra stora intressen är foto och musik.

Rougine Pourhassani
Rougine är Kosterbo sedan ett par år och kom till Kosters Trädgårdar på praktik från Skilleby.  Hon är 
trädgårdsmästare med brinnande intresse för hållbara odlingsmetoder och självhushållning. Till vardags odlar 
hon på öns Tillsammansodling och arbetar med skötsel i privata trädgårdar. 

VEM ÄR DU?

Du behöver inte ha några tidigare kunskaper men vi önskar att du som ansöker om lärlingsplats har ett 
starkt intresse för omställning, engagemang för planeten och livet på landet. Du är självständig, flexibel, gillar 
att arbeta fysiskt och inte är rädd för att smutsa ner händerna. Vi förväntar oss att du tar ansvar för ditt 
eget lärande och sätter upp personliga lärandemål. Om du har praktik från en trädgårdsskola så får du höra 
av dig med separat mail för att om möjligt anpassa tidsperioden. 

PRAKTISK INFORMATION

Kostnad
Lärlingsskap: 10 000kr inkl. moms (25%)
Mat: 5 000 kr inkl. moms ingår (12%)
Betalningen faktureras och kan delas upp.

Maten som ingår i beloppet ovan är frukost och 
lunch, fika de dagar du arbetar med oss. Maten 
är lagad av ekologiska råvaror som tillagas och 
serveras av vår restaurang.

Tidpunkt
Start med ankomst 8 maj och avslut 7 augusti. 

För anmälan: klicka här (max 5 pers.)
För kontakt: Helena von Bothmer

           070 256 34 01

Helena von Bothmer Stefan von Bothmer

https://forms.gle/Pn2VoJ8fcRTbTgau6
mailto:helena@kosterstradgardar.se
tel:070%20256%2034%2001

