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Norsk Økosamfunnsforening / GEN Norge 
  

 www.okosamfunn.no  
E-post: leder@okosamfunn.no 

Vår facebook gruppe: www.facebook.com/groups/375204775916113/ 
Vår facebook side: www.facebook.com/norskeokosamfunnsforening/  

  
NØF’s visjon 
Foreningens formål er å utvikle og tilrettelegge for å skape en bærekraftig utvikling 
gjennom å støtte virkeliggjøring av økosamfunn, økolandsby og økotun eller andre 
tiltak som kan fremme en mer økologisk eller helhetlig livsform og verdier som er i 
tråd med en slik målsetting. 
  
Norsk Økosamfunnsforening/GEN Norge skal også støtte arbeid som formidler 
kunnskap om økologi, bærekraftig utvikling og en mer helhetlig livsfilosofi videre ut i 
samfunnet, for med det å bidra til en positiv utvikling for hele kloden. 
  
Norsk Økosamfunnsforening/GEN Norge har over 390 medlemmer på sin 
mailingliste og 1095 medlemmer på Facebook gruppen. Vi sender ut mellom 4 og 6 
nyhetsbrev per år, og har en rekke åpne møter i Oslo hver vår og høst. Der kommer 
det ofte en god blanding med folk, og mange forskjellige prosjekter fra inn- og utland 
blir presentert. Vi arrangerer også seminarer, studiesirkler og kurs. I tillegg har vi 
endel aktivitet på facebook der vi sprer nyttig informasjon om turer, prosjekter, kurs 
og andre aktiviteter som kan være aktuelle. Vi lar også medlemmene få poste saker.  
I 2018 har vi Åpne Møter på tirsdager; 13. februar, 13. mars og 8. mai.  
Møtene holdes i Oslo og nærmere opplysninger får du ved å gå inn på facebook og 
hjemmesiden vår. 



 

  
KURS 
I år holder NØF et to ukers kurs i økolandsby design i Hurdal økosamfunn, ikke 
langt fra Gardermoen. Nærmere opplysninger finner du på: 
https://www.permakulturisten.com/pdc-i-hurdal-aug-sept-2018  
Eller på NØF sin hjemmeside: påmelding her 
  
Rapport: 10 Økosamfunn på 10 År 
Utarbeidet av Frederica Miller, Gaia-Oslo AS og Simen Torp, Hurdalsjøen 
Økologiske Landsby SA - med støtte fra Miljøverndepartementet  
Last ned rapport her: 
http://okosamfunn.no/wp-content/uploads/10-okolandsbyer-paa-10-aar-i-Norge.pdf  
 

Ecovillage Design Education - Free Curriculum: 

Dette er noe alle bør lese! Kan lastes ned gratis her:  FREE CURRICULUM  

Gaia Education’s online programme, Design for Sustainability provides students with 
whole systems design skills, analytical abilities and a wide range of methods and 
practical tools to support the redesign of the human presence on Earth, one local 

community and bioregion at a time. 

Gaia Education +10 Report   



 

Hva skjer i resten av verden? Følg Gaia Education de siste 10 årene i denne 
rapporte HER 
 
Værøy Lufthavn 
 
Det er høytflyvende og fremtidsrettede planer, men de lander trygt på historisk mark. 

Vi skal til Værøy, og til den gamle lufthavna der. 
 
Omringet av skyer på Hornet. 
 
Hvis du har danset under midnattsolen med Nordsida´s praktfulle fjellsider i ryggen, 
eller klatret opp til Hornet og sett skyene bre seg innover fastlandet. Hvis du har gått 
av fergen i skumringstimen i juni og hørt lundefuglene kvitre og fiskebåtene slå mot 
brygga. Eller delt noen av de beste minnene med magiske venner, ja – da har du 
opplevd noen av Værøy´s beste øyeblikk, og du vil alltid komme igjen for å høste 
nye. 
For her er naturen vill og menneskene åpne, ærlige og jordet. På Værøy kan du få 
tilbake følelsen av å være utenfor tid og rom, et Nordlands Nangijala – fra leirbålene 
og eventyrenes tid. På Værøy møter mennesket seg selv i mytisk tilstand, og her er 
naturen så rå og værbitt at bare det bærekraftige overlever. 

Jobbe mot drømmen 
Jeg levde lenge på minnene fra den sommeren og kjøreturen til og fra Lofoten i en 
turkis Volkswagen Transporter fra 1976. Da Johan og Stine hadde funnet en 
annonse om at en tomt på det gamle flyplassområdet var til salgs, tenkte jeg at her 
ville jeg legge inn energi, og investerte med én gang. 
For hvis ikke oss, hvem? Og hvis ikke nå, når? Jeg opplever stadig at flere fra vår 
generasjon har skjønt at vi må begynne å jobbe med å skape den verden vi vil leve i, 
og kanalisere tid og energi i retning av det vi er for. Og jeg liker den jeg blir på 
Værøy – usminket, uskyldig og levende. 

Vil skape en plattform med dugnadsverdi. 



 

Prosjektet reflekterer også et av mine innerste spørsmål – kan naturkonservativisme 
og teknologi møtes i innovativt samspill? Kan dypøkologien ledes fremover av 
tekniske fremskritt? Det er det vi er her for å finne ut av. 
Ved å skape en plattform med de nordiske felleskaps- og dugnadsverdiene i hjertet 
av innsatsen, vil vil tilrettelegge for blomstringen av ideer og kreativitet. Et 
laboratorium for lokale løsninger på globale bærekraftsutfordringer. På lag med 
naturen og havet. 
 
Og med kooperativ tankegang i fokus, blir prosjektet også et eksperiment i 
konfliktløsning og økologisk økonomi. Hvordan kan 40 helt forskjellige mennesker 
samarbeide og løfte hverandre opp? Hvordan skal det gå rundt? Hvilke høyder kan 
vi nå? Vil ideene få egne vinger eller forsvinne i de skummende bølgene som slår 
mot skjærene i havgapet? Vil vi kunne skape lokale pilotprosjekter og bidra til en 
enda mer levende økonomi på øya? 
Det første prosjektet er et kjøkken, laget av en resirkulert container. Det føles riktig å 
begynne med kjøkkenet og spisebordet, som er hjertet i hvilket som helst hjem. 
Råvarene vil komme fra øya og havet, blandet med de viktigste ingrediensene – 
menneskene. Med et felles mål om å skape en rik og autentisk kultur for hvordan vi 
forholder oss til våre indre og ytre 
omgivelser. 

 

Midnattssolen hviler på horisonten før den flyter opp på himmelhvelvet igjen. Foto: Johan Bauer Gjestland 
 
Jeg brenner for å ta vare på havet, og vil kanalisere energien min i denne retningen. 
Værøy, i likhet med Skandinavias kystområder, har store utfordringer med marint 
avfall og mangler landbasert infrastruktur for avfallshåndtering. 
Hvert år drar lokale helter ut og rydder det mest synlige avfallet, og i fjor ble over 
12,2 tonn avfall fløyet ut av øya i helikopter. Hva om man kunne fått til et eget 
opplevelsessenter for mottak og resirkulering av marint avfall på øya, drevet av 
ungdom og andre frivillige? 
Eller hva med en egen gjenbruksbutikk for hjemmestrikkede Marius-gensere, 
Værøy-salt, Ørntuva-tang, rosenrot-tinktur og møbler av drivved? Arktisk drivhus? 
Kunstner-residenser? Nordlysobservatoriet? 



 

Ideene er endeløse, men krever fokus, hardt arbeid, samarbeid og finansiering for å 
materialiseres. Vil du hoppe etter, spurte Jonathan Løvehjerte broren sin Karl, i 
fortellingen om Nangijalas 

eventyrverden. Tør du? 

Utsikt til Mosken. 

Å dele Værøy med verden. 
Alle som har bidratt til nå har kommet inn med ulike ideer og vinklinger. Vi er 
ressurssterke, profesjonelle og løsningsorienterte, med frihet til å feile og med en 
felles visjon om å dele det beste av Værøy med resten av verden. Rom for å skape 
og bidra til stedet, øya og samfunnet. 
For det skal være hyggelig å jobbe med Værøy Lufthavn. Hyggelig og gøy. Som min 
venn Hanna sier, hvis 
ikke det er gøy, er det 
ikke bærekraftig. Og 
da får vi ikke til å fly. 
 
Værøy Lufthavn AS: 
Et stykke land var til 
salgs, på øya Værøy, 
ytterst i Lofotens 
havgap. I fjor kjøpte 
Caroline Hargreaves 
og trettiåtte andre en 
tomt på det gamle 
flyplassområdet. 
Prosjektet eies og 
utvikles i samspill, 
gjennom et 
aksjeselskap. For å finne ut mer, besøk dem gjerne på Facebook.  

Er alternative fellesskap en del av storsamfunnet? 



 

Tekst: Jan Bang 
  
Det er umulig å tenke seg menneske uten fellesskap. Vi har levd i fellesskap i 
uminnelige tider, kanskje fra før vi var mennesker. Vi snakker her om ”tradisjonelle 
fellesskap”. Gjennom tradisjoner overførte man kunnskap, læring og kultur til neste 
generasjon. Fra forhistoriske tider, før vi har skriftlige kilder, vet vi lite om mye av det 
som skjedde i disse fellesskap. Men fra cirka 500 før Kristus har vi en del skriftlige 
beskrivelser av fellesskap, særlig hos de gamle grekerne. Matematikeren, filosofen 
og mystikeren Pytagoras satte opp et fellesskap eller alternativt samfunn som var 
forskjellig fra det samfunnet han befant deg i. Han ville skape nye tradisjoner ut fra 
det vi kan kalle hans forskning. Stedet het Croton og ble stiftet på Sicilia. Lite er kjent 
om det, men det er klart at de skulle skape en ny type felleskap, basert på 
Pythagoras’ tanker om matematikk og universet, og en god del asketiske leveregler.  
Dette samfunnet er en av de første vi vet om som kan kalles ”intensjons-fellesskap”. 
  
Flere hundre år senere i den jødiske kulturen finner vi Esseerne. De satte også opp 
intensjons-fellesskap. De gikk ut av den jødiske hovedstrømmen, stiftet kollektiver 
ute i ørkenen og bedrev en åndelig skolering og praksis. De var vegetarianere og  
pasifister. Vi tror at Jesus var tilknyttet Esseerne. 
  
Så kommer kristendommen, og her ser vi et veldig interessant fenomen: Da 
kristendommen ble offisiell religion på 300-tallet i Romerriket oppsto det et alternativ, 
nemlig klosterbevegelsen. Denne bevegelsen kan tolkes som et opprør mot 
statskirke-fenomenet og er det eldste gjennomgående intensjons-fellesskap vi har i 
Vesten. Ennå i dag har vi fellesskap som bygger på Benedikts regler – som oppsto 
på 500-tallet. Vi ser altså en 1500 års kontinuitet i denne klosterbevegelsen. 
  
Når vi kommer nærmere vår egen tid, finner vi i begynnelsen av industrialiseringen 
fellesskap som eksisterte på siden av det som var ”mainstream”. Et eksempel er 
sosial-reformatoren Robert Owens radikale kooperativ-eksperiment New Lanark i 
Skottland på begynnelsen av 1800-tallet. 
  
Owen satte opp en fabrikk der man arbeidet på en mer menneskelig måte, det 
handlet om kortere arbeidstider og at barn ikke skulle jobbe i fabrikken; de skulle få 
skikkelig skolegang. Han satte også opp et samvirkelag der arbeiderne kunne kjøpe 
det de trengte uten å bli utnyttet av kapitalister; et samvirkelag som skulle eies av 
arbeiderne. Selv om Robert Owen var kapitalist brukte han sine midler til å realisere 
sosialistiske ideer som han trodde var aktuelle for dem i den tidens samfunn – og 
som viser seg fortsatt å være aktuelle i dag. 
Det var mange flere eksempler på slike eksperimenter, basert på idealer, som kan 
leve sine egne liv, selv om de ikke lar seg realisere på et visst tidspunkt, eller selv 
om de mislykkes. En idé har sitt eget liv. Den kan leve videre, og det er opp til oss 
mennesker å gripe fatt i den, kanskje tentativt igjen og igjen. Det første frittstående 
samvirkelaget ble satt opp i Lancashire i 1844, direkte inspirert av Owen. Det var 



 

begynnelsen på det som kalles The Co-operative Wholesale Society, en av verdens 
største bevegelser (The Cooperative Group) med i dag millioner av mennesker som 
er involvert i mange land. Det er et stort sosialistisk fenomen som ikke eies av noen 
privat. Dette fenomenet er veldig interessant, vi kunne si at ideer inkarnerer gjennom 
fellesskap. Og vi kan se at disse ideer, de kommer igjen og igjen, hver gang i ny 
drakt. 
  
I en historisk utvikling ser vi at intensjons-fellesskap er en del av vår vestlige kultur. 
De er noe vi har hatt kontinuerlig gjennom 2500 år, og de er kilder til fornyelse av 
storsamfunnet. En respons på noe som ikke fungerte i storsamfunnet. 
  
De er egentlig ikke en motesak, eller ”alternativer” som oppstod på 60- og 70-tallene. 
Jeg synes ikke at begrepet ”alternativ” egentlig hjelper oss stort. Jeg tror at 
storsamfunnet trenger oss, og har alltid gjort det. Særlig i dag, når vi står overfor 
eksistensielle utfordringer. 
  
Akkurat slik som kroppen trenger å fornye seg selv, slik må storsamfunnet fornyes. 
Både kroppen og samfunnet er levende organismer. Vi sier at cellene i kroppen vår 
blir byttet ut hvert syvende år. En av kvalitetene ved organismen er at den reparerer 
seg selv. Samfunnet må også ha denne kvaliteten, denne evnen. Kan samfunns-
organismen reparere seg selv? Ja, den kan det fordi den har intensjons-felleskap 
som eksperimenterer med nye samfunnsformer. 
  
Jeg tror at ethvert fellesskap er et individ. Det har en biografi slik som et 
enkeltmenneske har. Noen av oss tror at hvert menneskets historie, eller utvikling, 
begynte før vi ble født. Jeg tror at dette gjelder fellesskap. Man kan tenke seg et 
fellesskaps tidligere inkarnasjoner, akkurat som man kan tenke seg et menneskes 
gjentatte jordeliv. Man kan spørre seg om et fellesskap til en viss tid bidrar til at et 
annet oppstår senere, at det finnes en slags ”fellesskaps-sjel” som opptrer til ulike 
tider. 
  
Det er helt klart ulike lovmessigheter hos mennesker og fellesskap, men begge har 
en utviklingsprosess. Vi kan dele en fellesskapsutvikling opp i tre faser: 
ungdomsfasen, modningsfasen og så alderdommen. I begynnelsen er det visse 
trekk, visse kvaliteter som viser seg innenfor et fellesskap. Alle som har vært med på 
en pionerfase kjenner igjen visse drag: man jobber døgnet rundt, man bare går på, 
man regner ikke timer. Et annet trekk er at alle gjør alt. En dag vasker man 
spisesalen, neste dag gjør en annen det. Ingen profesjonell arbeidsdeling. Ofte 
finnes det ikke noen klar organisasjonsstruktur. 
  
Men så skjer det noe: fellesskapet går inn i en modningsfase. Man behøver en 
profesjonell regnskapsfører, det er ikke nok bare å skrive noen tall på en konvolutt. 
Noen i fellesskapet begynner å snakke om at de behøver litt mer tid for seg selv; 
”kan vi ikke begynne med å avslutte arbeidsdagen klokken 16, eller i hvert fall før 



 

klokken 18?” Så behøves det et styre som tar seg av økonomien og det formelle.  
En annen ansvarsgruppe kan ta seg av dagliglivet, og rapportere til styret … 
  
Denne overgangsfasen er ofte veldig vanskelig og mange fellesskap går til grunne i 
overgangen. Man hører ofte denne kommentaren fra pionerene: ”Ja men, vi gjorde 
det ikke sånn i begynnelsen, i gamle dager”. Det er egentlig fint å høre slikt, for det 
viser at ting forandrer seg, utvikler seg. Man kan ikke være pioner hele livet! 
  
Mitt barnebarn er fire år; hun er veldig sjarmerende. Men om hun oppfører seg på 
samme måte når hun blir 40, da vil hun ha et problem. Det som gjelder for et 
menneske, et individ, det gjelder også for en gruppe, et fellesskap, en organisasjon. 
  
Jeg kom borti det man kaller alternative bevegelsen på 1970-tallet. Det handlet om 
kollektiv livsform, økologisk jordbruk, alternativ medisin, alternativ økonomi og 
teknologi; alt dette som media kalte ”protestbevegelsen”. Midt på 1970-tallet satte vi 
opp en utstilling i en by i England hvor vi hadde vindgenerator og solpaneler, noe 
folk syntes var veldig rart. Gjenbruk var også merkelig. Disse ideene svirret rundt i 
”alternativbevegelsen”. 
  
I begynnelsen av 1990-årene støtte jeg på Camphill-bevegelsen. Der så jeg at de 
brukte alle disse elementene – samtidig! Jeg kom til Camphill Vidaråsen i Vestfold, 
og fant alt det jeg hadde vært borti tidligere. I Camphill fantes et helhetlig system 
hvor økonomien og medisinen jobbet synergistisk sammen. Jeg tenkte at ”her har vi 
jo virkelig samlet hele alternativbevegelsen på ett fat”. Men da ble jeg stoppet av de 
eldre antroposofene som sa: ”Nei, nei, dette har ikke noe med alternativbevegelsen 
å gjøre i det hele tatt. Dette er Vidaråsen!” 
  
Jeg var helt overbevist da, og er fortsatt overbevist om at i Camphill er alle disse 
elementene satt sammen til et helhetlig sosialt, økologisk og bærekraftig system. Det 
var for meg en stor åpenbaring. Jeg snakket og skrev mye om dette på 1990-tallet, 
også etter at min kone og jeg flyttet til en Camphill Solborg ved Hønefoss i 2000. 
Men selv da, på den tiden, var det en distanse mellom Camphill og andre som 
engasjerte seg i dette. Camphill-bevegelsen var ikke med i debatten, slik som 
Fremtiden i Våre Hender, Natur og Ungdom, Permakultur foreningene, økologiske 
jordbrukere, alternative økonomer og andre. 
 
På midten av 1990-tallet begynte jeg å lære og praktisere Permakultur. Det handler 
om en måte å planlegge på som baseres på ”modeller” fra naturens eget kretsløp for 
å få til en bærekraftig utvikling. Dette omfatter alt fra planlegging av en hage, en 
bedrift, en bank, et skolesystem, et hus, en gård eller en hel landsby. 
  
Handling uten gode tanker er ikke så bra. Permakultur handler om hvordan man 
tenker. Permakultur tar hele prosessen fra å ha en tanke, tenke den videre med sine 
konsekvenser - og så realisere den i verden. 



 

  
Det var en gruppe slike ”permakulturister” som dannet Global Ecovillage Network 
(GEN) hvor man nettopp setter sammen alle de elementene som er blitt nevnt. Det 
handler om jordbruk, vannrensesystemer, byggeteknikk, økonomiske systemer – og 
så kulturarbeid og selvutvikling. Dette skjedde samtidig som vi fikk internett. Jeg fikk 
meg en laptop og satt i gang permakultur-kurs i kibbutz-bevegelsen. Jeg kunne 
kommunisere med folk over hele verden. 
  
Fremtiden er global og flerkulturell. Den bygger på individer – i fellesskap. Lokalt 
følger vi vår egen strøm, men vi kan gå sammen, hånd i hånd, med andre uten å 
miste vår individualitet. Den vietnamesiske zen-buddhisten Thich Nhat Hanh skal ha 
sagt at den neste Buddha kommer til å inkarnere, ikke som et individ, men som et 
fellesskap. Jeg tror at i dette ligger det en dyp tanke om menneskehetens neste 
skritt. 
  
Du kan si at det er en lovmessighet at økologien utvikler seg til større og større 
kompleksitet. Det mest komplekse vi har er bevisstheten. Det er mulig at stein har en 
bevissthet; det vet vi ikke så mye om, men vi vet at mennesker har en bevissthet. 
  
Hva er mer komplekst enn bevisstheten? Fellesbevisstheten. Og det er noe som 
oppstår av og til i fellesskapet. Det var en av de tingene som var veldig attraktivt for 
meg da jeg først kom bort i Camphill: En jeg traff den gangen, som hadde bodd 
mange år i Camphill sa: «Ja du vet, etter mange, mange år, så begynner vi å tenke 
sammen.»  Åh, tenkte jeg, er det mulig? 
  
I en virkelig global sammenheng ser jeg at det vi kaller intensjons-fellesskap er et 
sted hvor vi kanskje kan utvikle denne kollektive bevisstheten. Dette kunne være det 
neste skrittet i menneskehetens utvikling!   
  
Dette utdraget er basert på et intervju med Jan Bang fra boken Menneske først om 
fremst – Innblikk i Camphill-landsbyene i Norge  (Christian Egge, Kagge 2016). 
  
Gjengitt med tillatelse fra forlag og forfatter.  
 
Masteroppgave: Bærekraftig stedsutvikling  
- To planlagte økosamfunn i vestlandske kommuner  
 
Tekst: Ingebjørg Lithun Norang.  
Abstrakt: 
Denne masteroppgaven er om bærekraftig stedsutvikling, med fokus på to planlagte 
økosamfunn i to kommuner på Vestlandet; som i denne besvarelsen forstås som en 
kulturell identitetsregion på vestkysten av Norge. Bærekraftig stedsutvikling handler 
om miljøvennlige og sosiale prosesser og tiltak som tar hensyn til nåværende og 



 

kommende generasjoner, og dermed også danner grunnlaget for livskraftige 
regioner. Økosamfunn ses på som modeller for bærekraftig stedsutvikling, og i 
denne avhandlingen presenteres planene for to økosamfunn og de ulike stedene 
hvor de skal etableres. Folkene som er involvert i arbeidet med å etablere de to 
økosamfunnene presenteres som to aktørgrupper:  
1) De to ulike utbyggerne av økosamfunnene: Bergen Økologiske Landsby og 
prosjektlederen for Eide Økogrend.  
2.) Kommunene: Osterøy kommune og Hyllestad kommune. Ved å benytte kvalitativ 
metode undersøkes på hvilken måte stedstilknytningen til de ulike aktørene har en 
funksjon som drivkraft, i arbeidet med å utvikle bærekraftige steder gjennom 
økosamfunnsprosjekt. Gjennom dette undersøkes hvordan steder og mennesker 
virker inn på hverandre i prosessen med å utvikle bærekraftige steder. 
Les hele oppgaven her 
 

Film anbefalinger 
SEED - The untold Story 
Filmen handler om de uerstattelige frøene, hvilken rolle de spiller for framtidas 
matsikkerhet, og hvordan makta over disse frøene befinner seg i stadig færre 
hender. Den visuelle framstillingen er et kunstverk i seg selv. GRATIS ONLINE : 
Watch in HD or Streaming Movie athttp://bit.ly/2qr3jT0 
Download Movie at http://bit.ly/2qvoGl6 
 
Stephens Salater  
Legendariske Extreme Salad Man, Stephen Barstow introduserer sin 211 sorts salat 
i midten av mai, Malvik kommune. Grow UP city tar turen til Malvik, Trondheim på et aldri 
så lite vår-eventyr fylt med strutsevinger og det som godt er! Her får smaks- og luktesansen 
virkelig prøvd seg :)  
– sammen med Berit Børte og Ane Mari bak linsen. 
Samme spilleliste har et foredrag i forbindelse med boken “Around the World in 80 plants. 
Kjøp bok her. 
Se serien gratis her 
 
A New We - Ecological communities and ecovillages in Europe 
http://www.newwe.info/ 
Mer enn noen gang tidligere søker folk over hele kloden nye,  bærekraftige måter å 
leve på. Økolandsbyer og økologiske samfunn fremstår som et levedyktig alternativ 
der folk kan bo sammen i fellesskap og harmoni med naturen. "A New We" utforsker 
10 slike samfunn i Europa og åpner dørene til videre leting og oppdagelser via det 
nye "Global Ecovillage & Sustainable Community Network." 
  
  
Follow the Rainbow to Findhorn 
http://www.findhorn.org/ 



 

  
Nord i Skottland har det gradvis vokst frem en økologisk landsby i løpet av de siste 
50 årene. Findhorn Foundation, som stedet kalles i dag, rommer for øyeblikket over 
300 fastboende av alle aldre og bakgrunner og tar imot rundt 3000 besøkende hvert 
år. Dette stedet har oppstått som et direkte resultat av tre menneskers evne og vilje 
til å lytte til sin indre visdom og utøve inspirert handling som følge av den. 
  
  
Dreams of Damanhur 
http://www.damanhur.org/ 
  
Damanhur ble grunnlagt i 1975 av en gruppe italienske visjonære ledet av Oberto 
Airaudi. Landsbyen ligger i Piedmont region i nordvestre Italia, 52 km fra Torino. 
Utover det vakre Valchiusella og Alto Canavese området finnes det mange tun, 
gårder og fasiliteter som til sammen dekker et område på over 5000 dekar. Det er 
over 1000 innbyggere i Damanhur og mange tusen flere som er tilknyttet Damanhur 
fra hele verden.  
Utforsk det enorme komplekset av underjordiske kunst-utsmykkede templer, gravd ut 
for hånd inne i fjellet. Lytt til planter som skaper musikk sammen med mennesker. 
Besøk Damanhurs vitenskapelige laboratorier hvor nye kilder for mat og energi blir 
utviklet. Damanhur har sin egen myntenhet og sitt eget nylig utviklede språk. 
  
  
Queen of the Sun - What are the Bees Telling Us? 
http://www.queenofthesun.com/ 
  
I Queen of the Sun gir regissør Taggart Siegel oss et dyptgripende bilde av den 
globale biekrisen. Vi blir tatt med på en reise gjennom biekolonienes katastrofale 
forsvinning, og inn i bikubenes og bienes mysteriøse verden. Denne engasjerende 
og også oppløftende filmen sammenvever en uvanlig og dramatisk fortelling om den 
dyptfølte kampen birøktere, forskere og filosofer over hele verden fører.  
Vi får bl.a. høre fra Michael Pollan, Gunther Hauk og Vandana Shiva, som sammen 
med flere andre belyser både problemene og løsningene ved hvordan å fornye en 
kultur slik at den gjenfinner sin balanse med naturen. 
  
Paal Joachim Romdahl, som driver Oslo Spirituell Filmklubb (se Partner 
Virksomheter) har satt sammen en liste med anbefalte filmer som belyser 
interessante aspekter av verden i dag: https://spirituellfilm.no/filmer/filmarkiv.html 
  

Bøker anbefalt til NØF årbok 

Plukket ut og anbefalt av Randi Gjerdrum og Ane Mari Aakernes 



 

" En vakrere verden er mulig" (2015) av Charles Eisenstein. Utdrag: Når vi 
husker at vi alle er forbundet og tar konsekvensen av det kan vi skape 
forandring - en ny fortelling om hvordan verden fungerer - med forbløffende 
eksempler. 

"Occupy World Street" (2012) ved Ross Jackson (PhD): "a global roadmap for 
a radical economic and political reform". Forfatteren introduserer sjølberga 
småskala økosamfunn som basis for en ny verdensorden der hensyn til 
mennesker og natur prioriteres foran profitt. Gaia-institusjoner avløser WTO, 
IMF og Verdensbanken. Troverdigheten i Ross’ visjon er forankret i et helt 
yrkesliv som finansrådgiver og deltaker i co-housing. (Co-gründer av Global 
Ecovillage Network 1995 med sin nylig avdøde livspartner Hildur Jackson). 

"Den menneskelige dyrehage" (2012) ved Bjørn Grinde. En reise i alternative 
levemåter: mye tyder på at vi ikke er skapt for den boformen som dominerer i 
våre samfunn. Grindes verdensomspennende reise til alternative samfunn 
genererer håp. 

"Menneske først og fremst" (2016) ved Christian Egge feirer Camphill- 
landsbyenes 50-årsjubileum; pionèrene og frontløperne for økolandsbyene. 
Egge presenterer en unik døråpner for fellesskaps-basert samvirke for 
mennesker med spesielle behov. Biodynamisk matproduksjon er bærebjelken i 
landsby-nettverket. 

"Anastasia" er en bokserie fortalt av Vladimir Megrè. "You are about to read 
some of the most shocking revelations to appear in thousands of years of 
human history - so significant that they are changing the course of our destiny 
and rocking scientific and religious circles to the core. Our world is about to 
change. You need to be prepared." Anastasia har initiert ca 17000 småskala 
matproduserende økolandsbyer i Russland og i andre land verden over. 

"This changes everything" (2014) og "No is not enough" (2017) av Naomi 
Klein har fått enorm oppmerksomhet verden rundt. Det er sagt at en mer 
betydningsfull og oppvekkende bok har ikke vært publisert siden Rachel 
Carsons "Den tause våren": en guide til håp, en stifinner.  

"Grønt liv" (1974)/ "Det grønne liv" (2001) av Stein Jarving presenterer et 
erfaringsbasert program for en bedre livsstandard innenfor modellen 
jordbrukskollektiv. Hvordan leve godt uten høy inntekt? Nitid detaljorientert 
verktøykasse for giftfri matproduksjon.  

“Penger og sjel”av Per Espen Stoknes - En ny balanse mellom finans og 
følelser. Boken ser på menneskers forhold til penger gjennom historien. Første 
del av boken tar for seg det emosjonelle forholdet mellom mennesker og penger, 
og forsøker å spore opprinnelsen til de følelsene penger vekker. I del to ser 



 

forfatteren på hvordan kulturen får oss til å tenke om penger, mens del tre er viet 
dagens økonomiske teori og praksis. 
“Growing A New Economy” av Caroline Hargreaves og Roar Bjonnes. 

“A sick economy on an ailing planet or a healthy way of life in a newly vibrant world? 
Those are the options laid out in this hopeful account of the possibilities contained in 
our current crisis.” - Bill McKibben, Author Deep Economy, Founder 350.org 
An increasing number of experts agree - today’s financial and environmental crisis is 
a sign that something is fundamentally wrong with our economy. But the same 
experts, however, have yet to present a viable alternative. Growing A New 
Economy does just that. 

The economic reforms we have seen in recent years - be they conservative, leftist, 
or green - have been unable to alter the destructive course of our economy. It’s time 
for systems change. It’s time to move from the power of the corporation to the power 
of cooperation, from the centralized power of the boardrooms to the decentralized 
power of economic democracy.The book presents integral solutions to our economic 
problems that will be vitally important in the future restoration of our economy and 
our rapidly deteriorating ecosystem. To order, visit www.growinganeweconomy.com  

“The Great Turning - From Empire to Earth Community” av David C. Korton. 
En gjennomgående undersøkelse av verdenshistorien gir en ny forståelse av den 
viktigste utfordringen i vår tid. Det tilbys en positiv melding om håp for en bærekraftig 
og rettferdig fremtid og en praktisk strategi for å komme dit. 
"Imperiet "eller " organisasjonen av samfunnet gjennom hierarki og vold har alltid 
resultert i elendighet for mange og formue for få, men nå truer det menneskets 
fremtid. 
Han beskriver anstrengelser for å utvikle demokratiske alternativer til imperiet. 
Imperiet er ikke uunngåelig, og vi kan vende oss bort fra det. Korten trekker på bevis 
fra evolusjonsteori, utviklingspsykologi og religiøse læresetninger for å vise at et 
livsrettet, egalitært, bærekraftig, demokratisk jordfellesskap er mulig. 
 

  

Norske økosamfunn høsten 2017 
  
Denne listen er satt sammen av Norsk Økosamfunnsforening / GEN Norge. Den 
første gang vi gjorde dette var I 2013, og listen blir oppdatert hvert år. I de siste 
årene har vi også inkludert noen relevante artikler om tema økosamfunn, og kaller 
samlingen for Norske Økosamfunns Årbok. 
  
Listen deles opp i tre områder.  

1. Etablerte Økosamfunn 
2. Planlagte Økosamfunn 



 

3. Partner Virksomheter som vi samarbeider med for å skape en bærekraftig 
fremtid. Vi inkluderer dem fordi vi ser dem som verdifulle medarbeidere. 

  
I 2017 har vi 11 Etablerte Økosamfunn, 21 Planlagte Økosamfunn og 8 Partner 
Virksomheter. Det er tydelig at økosamfunn-fenomenet her i Norge vokser. 
  
  

Etablerte Økosamfunn 
  
1. Gaiagrenda –  Økogrend i Alvdal 
  
Gaiasenteret har funnet sitt drømmested i naturskjønne Alvdal og er lokalisert på 
gården Follheim med nærhet til både Tronfjell, Savalen og Rondane. Eiendommen 
var på 22 mål og inneholdt et bolighus på 160 kvm og et stort næringsbygg på 1000 
kvm. Gaia har inngått intensjonsavtaler om å kjøpe omkringliggende tomter på ca 
300 mål slik at de er godt rigget for framtidig vekst. Her holdes det kurs og 
konferanser med både interne og eksterne foredragsholdere. De har egne kokker og 
et topp moderne storkjøkken med serverings- og skjenkebevilling og har åpnet en 
liten butikk med fokus på lokale, “ureiste” og kortreiste råvarer, økologiske produkter 
og kunsthåndverk. Gaia Sommerfestival er et av deres største og årlige 
arrangementer med 70 overnattingsgjester i tillegg til mange dagsbesøkende og 
Urkraftfestivalen begynner også å bli en god tradisjon. Gaiasenteret er selve hjertet i 
prosjektet der det skapes en viktig møteplass for både besøkende og fastboende, og 
som bidrar til et godt sosialt miljø i tillegg til å inspirere til en sunnere, grønnere 
livsstil og en optimal livskvalitet med stor tilgang på inspirasjon gjennom sine kurs og 
seminarer. 
Gaia Smak er et nytt konsept som er initiert av de kreative kokkene og de har startet 
med catering, produksjon og salg av småskalaprodukter og vin- og ølproduksjon til 
eget konsum.  
Fokuset på disse produktene er naturlige og ureiste råvarer med egen dyrking av 
grønnsaker og urter i tillegg til sanking av lokale nyttevekster fra naturen i området 
rundt. 
  
Gaia Holding AS er morselskapet som består av en gjeng med ildsjeler og som nå 
teller 45 medeiere i 2017. De er en stadig voksende gjeng aksjonærer som bidrar 
med både mye og bred kompetanse og erfaring, og som alle på hver sin måte bidrar 
til å videreutvikle Gaiaprosjektet. Foreløpig bor flesteparten på ulike steder Norge og 
en i USA(!), og stadig flere tar med seg sin kompetanse og flytter inn på Gaia.  
 
Planen er at de på sikt skal bosette seg i hvert sitt runde hus, dyrke sine egne 
grønnsaker og være mest mulig selvforsynte i Gaiagrenda. De skal både skape nye, 
og ta med seg sine egne arbeidsplasser og kompetanse til Alvdal. Og Gaia har som 
mål å arrangere årlige samlinger med stor faglig tyngde, der innovasjon og bærekraft 



 

kan møtes og settes ut i praksis. Og et viktig prinsipp er åpenhet og en aktiv 
erfaringsutveksling med andre økosamfunn eller bofellesskap samt å bygge nettverk. 
  
Gaia Homes AS er utbygger av Gaiagrenda, og selger egendesignede sunne hus i 
organiske former med fokus på bærekraft, helse og livskvalitet. Inspirasjonen er 
hentet fra forfedrene våre som bygget runde boliger som for eks. mongolske yurter, 
samiske gammer og indianske tipis. Formen er både samlende, beskyttende og 
energieffektiv, og sammen med moderne materialer og arkitektur basert på organisk 
design og det gylne snitt, vil de kunne skape en bedre balanse enn vanlige hus og gi 
en bedre livskvalitet for beboerne.  
 
Det første huset i Gaiagrenda ble ferdig på høsten 2017, og hus nr 2 er nå under 
bygging og planlegges ferdig sommeren 2018. Gaia har utviklet et helt nytt 
boligkonsept i nært samarbeid med arkitekt Eskild Bakken og egne krefter. De neste 
husene vil bli produsert i Alvdal og i nært samarbeid med lokale og regionale aktører 
med stort fokus på bærekraftige, innovative og funksjonelle løsninger. 
  
Gaia Travel AS er et reiseselskap drevet av John Gursli i 12 år, som nå har blitt en 
viktig del av den nye virksomheten på Gaiasenteret i Alvdal. De vil videreutvikle 
reise-konseptet med spirituelle reiser rundt i verden, samtidig som det blir økt fokus 
på reiser til energi-steder i Norge framover. Det blir økt satsing på turer med fokus 
på fysisk aktivitet og selvutvikling kombinert med naturopplevelser i Fjellregionen. 
Mer info på www.gaiatravel.no og www.opplevalvdal.no. 
  
Gaiagrenda startet arbeidet med reguleringsplanen for utbygging av området i 
februar 2014, og har lært mye om tålmodighet og byråkratiske prosesser i løpet av 
denne tiden. Planen for Gaiagrenda omfatter bygging av 49 runde hus i organiske 
former og de vil sette rammen rundt en ny og bærekraftig livsstil i framtidens 
boligfellesskap. Det første runde huset i Gaiagrenda ble ferdig bygget på senhøsten 
2017, og det neste huset ventes å bli ferdig til sommeren 2018. 
Det er flere hus på tegnebordet, og i første byggetrinn er det nå kun tre seksjonerte 
tomter ledig. Det planlegges også et felt med utleiehytter for langtidsutleie til 
aksjonærer og andre som vil delta i felleskapet på Gaia. Og det er planer om å 
bygge et gamlehjem, slik at de kan sikre livskvalitet i alle faser. Gaiagrenda har som 
mål å bli et nasjonalt og internasjonalt utstillingsvindu som viser vei for en ny, grønn 
livsstil i et bærekraftig boligsameie. 
 
Husene i Gaiagrenda skal gi mer enn bare tak over hodet og ly for vinden. De 
strekker seg mot å skape boliger som gir optimal livskvalitet med trivsel for både 
kropp og sinn, med fokus på gode energi- og miljøløsninger i tillegg til et unikt og 
skreddersydd design som er tilpasset de som skal bo og leve i hvert sitt runde hus. 
Ingen hus blir like i Gaiagrenda, alle blir skreddersydd og tilpasset behovene til de 
ulike beboerne. Og de har konkrete planer om forskning og dokumentasjon på 



 

sammenhengen mellom helse og bolig. Se bilder på Facebook: 
https://www.facebook.com/Gaiagrenda 
 
Kontakt:  
Folldalsvegen 6010, Alvdal 
Nina Østgaard  
Telefon: 91 90 21 50 / 90 28 03 35 
Nettside: www.gaiasenter.no  
  
2. Hogganvik – en Camphill Landsby 
  
Hogganvik Landsby ligger i et typisk Vestlandslandskap ved Vindafjorden i Ryfylke 
og har utsikt mot fjorder og fjell. Våre familiehus, gården, gartneriet, ysteriet, 
skogsdriften og et lite snekkerverksted gir arbeid til de fleste. 35-40 mennesker bor i 
Hogganvik Landsby. 
 
Kontakt: 
5583 Vikedal 
Tlf: (man-fre 9-12) +47 52 76 01 11 
Faks: +47 52 76 04 08, 
E-post: hogganvik@camphill.no 
Hjemmeside: www.camphill.no/Hogganvik/ 
3. Hurdalsjøen Økologiske Landsby SA 
  
Området er regulert for 200 boliger, og det første tunet er nå bygget med 68 
boenheter. Samtlige hus og leiligheter på tun 1 er nå innflyttet, og neste byggetrinn 
kommer for salg i 2018. 
  
Hurdal Økosamfunn startet i 2002 med en liten gruppe som ville etablere et 
samvirke. De kjøpte en eldre prestegård med nesten 7000 mål. 
  
Tilhørende gårds- og næringstun er det nå satt i gang et andelslandbruk med 110 
medlemmer i sesongen 2017, som vil bli ytterligere utvidet i 2018. Gårdsdriften vil 
også utvides med tre nye produsenter, som vil starte produksjon av frukt og bær, ost, 
dyrehold: gris, høns og geiter i kommende tid. 
  
Hurdal ligger litt under en times kjøring nord for Oslo. Kollektivtilbudet ble oppgradert 
med ny bussrute i 2017, som gjør at reiseveien kollektivt til Oslo nå er på 60 
minutter. 



 

 
 
Arkitekt Rolf Jacobsen forteller at Shelterhus-konseptet og aktivhus i stor grad 
bygger på erfaringene Gaia arkitektene har høstet gjennom å arbeide med 
økologiske hus i 25 år. Vi vil nå gjøre økologiske hus lettere tilgjengelig for flere. 
  
Kontakt:  
Hurdalsjøen Økologiske Landsby SA 
Christine Lingaas, Filago AS 
Tlf: 400 87 785 
Epost: post@hurdalecovillage.no 
Landsbyvegen 3, 2090 Hurdal 
Hjemmeside: www.hurdalecovillage.no 
4.  Jøssåsen – en Camphill Landsby 
  
Jøssåsen ligger i Malvik kommune i Sør-Trøndelag. Her bor det rundt 50 mennesker, 
i tillegg kommer 10 - 12 stk på dagtid som tar del i arbeidet. Foruten gårdsdriften har 
landsbyen kulturhus, veveri, bokverksted, keramikkverksted, snekkerverksted og 
vedgruppe. 
 
Kontakt: 
Jøssåsvegen 161, 7550 Hommelvik 
Tlf: (man-fre 9-13) +47 73 97 12 22. Faks: +47 73 97 11 40 
E-post: office@jossasen.no  (kontoret) - application@jossasen.no (søknad) 
Hjemmeside: www.jossasen.no 
Facebook: Camphill Jøssåsen Landsby 
 
5. Rotvoll 
 



 

Camphill Rotvoll ligger landlig til ved fjorden i Trondheim kommune og består av 
Kristoffertunet levefellesskap og Rotvoll verksteder og gartneri. Vi tar imot mennesker med 
spesielle behov i levefellesskapet og gir også  dagtilbud for folk som ikke bor på stedet. 
  
Kontakt: 
Rotvoll Allé 1, 7053 Ranheim 
Tlf: +47 73 82 68 50 - Faks: +47 73 82 68 51 
E-post: velkommen@camphill-rotvoll.no, applications@camphill-rotvoll.no  (søknad) 
Hjemmeside: http://rotvoll.camphill.no/hjem/  
  
6. Solborg 
  
Målet til Solborg er å skape et levende bo- og arbeidsfellesskap inspirert av antroposofien 
sammen med mennesker med spesielle behov. 
  
Omtrent  60 mennesker hører til Solborg fellesskapet. Landsbyen har en Steinerskole og en 
barnehage som nærmeste nabo, og har vakkert utsyn mot Norefjell i vest. 
  
Solborg ligger på Østlandet, i Ringerike kommune, ca. en time nord for Oslo. 
På Solborg finnes det bl.a.  5 familiehus, biodynamisk gård, gartneri, skogsverksted, bakeri, 
urteverktsted og ett veveri. 
  
Kontakt: 
Camphill Solborg. Solborgveien 21. 3520 Jevnaker 
Telefon 32 13 24 80 (man-tor 9:30-13:30) 
E-post: solborg@camphill.no  
Hjemmeside: http://solborg.camphill.no/hjem  
7. Stiftelsen Solliakollektivet   
  
Stiftelsen Solliakollektivet i Søndre Land kommune startet opp i 1970 og tilbyr heldøgns 
rusbehandling for frivillige søkere over 18 år. Solliakollektivet har driftsavtale med Helse 
SørØst RHF - Regionale Helseforetak om tverrfaglig spesialisert behandling for 
rusavhengige.  
  
Behandlinga starter på avdeling Sollia eller på Trogstad i Østre Toten kommune. Vi driver 2 
økologiske gårdsbruk med sauehold, melk-  og grønnsaksproduksjon. Hverdagen preges av 
gårdsarbeid, husholdning, læring, demokrati, terapi og levefellesskap. Søkere får tilbud om 
forvern før kollektivoppholdet, og oppfølging etter avslutta døgnbehandling. Trinn 2 
gjennomføres på Raufoss i Vestre Toten og vektlegger skole, utdanning, bolig, arbeid og 
aktiv fritid. Totalt har vi 23 elever/pasienter og 27 ansatte, hvorav 20 ansatte er medlevere 
som bor på kollektivene. 
  
Stiftelsen Solliakollektivet er Norges eldste bo og arbeidskollektiv med formål å behandle 
rusmiddelavhengige, og er ett av Norges eldste økosamfunn.  
 
Kontakt: 
Solliveien 409, 2840 Reinsvoll  



 

Ingunn Grande, daglig leder 
Tel: M 95769509  T 61128702 
E-post: integralion@hotmail.com 
Hjemmeside: www.sollia.no/ 
  
8. Storbuan Økosamfunn 
  
Storbuan gård i Meldal, Sør Trøndelag, har røtter tilbake til 1500-tallet, og har blant 
annet vært eid av familien Thams i over 100 år. Statskog SF kjøpte gården av 
Thams i 1970, og fra 1983 er gården blitt drevet av Stiftelsen Storbuan. Stiftelsen 
Storbuan kjøpte gården av Statskog SF i juli 2016, og Storbuan Økosamfunn leier 
gården på langtidskontrakt siden da. Stiftelsen Storbuan og Storbuan Økosamfunn 
SA har samme formål; å drive et økosamfunn. 

Storbuan har et samlet areal på 217 daa, hvorav ca 100 daa er fulldyrket, og ligger 
sørvendt til ved Buvatnet, midt ute i naturen med skog, myrer, fjell og vassdrag og i 
umiddelbar nærhet til Litjbumyran naturreservat (FB), og litt lenger unna Urvatnet 
naturreservat (Urvatnets Venner FB). Det ligger til rette for friluftsliv som 
kanopadling, fiske, sykling og turgåing i området. 
 
Gården, som tidligere har vært brukt til sosialterapeutiske virksomheter, rommer 7-8 
boenheter og har i tillegg et stort felleshus, samt fjøs med låve, verksteder og uthus. 
Planen er å utvide boligområdet etter hvert ved å bygge flere hus, slik at det blir 
plass til flere mennesker. Hovedhuset på gården brukes av økosamfunnet til møter 
og felles samlinger, til kursvirksomhet og ferieutleie. 
  
Det er Storbuan Økosamfunn SA som har ansvar for driften av stedet, mens 
Foreningen Storbuan Økosamfunn (FSØ) er en medlemsforening som støtter 
økosamfunnet på ulike måter. Gjennom å bli medlem av FSØ vil du ha mulighet til å 
delta på medlemssamlinger, leie parsell til dyrking og få rimelig overnatting på 
gården. Du vil også kunne delta i abonnementsordning for å kjøpe økologisk 
surdeigsbrød og etter hvert andre produkter fra gården. 
  
Kontakt: 



 

Storbuan Økosamfunn, Fjeldheimveien14, Løkken Verk 
Heidi Island 
Tel: 911 74 651 
E-post: Oko-by@online.no  
Facebookside: https://www.facebook.com/Storbuan-%C3%98kosamfunn-
266049343748282/  
Vennegruppe: https://www.facebook.com/groups/1390386934619888/ 
Hjemmeside: www.storbuanokosamfunn.com 
  
9. Vallersund Gård og Framskolen 
  
Vallersund Gård ligger på utsiden av Fosenhalvøya. Husene i landsbyen får kraft fra 
egen vindmølle og oppvarming fra sjøen. Vi tilbyr et kortreist kulturliv og et bo- og 
arbeidsmiljø for de 35-40 mennesker på stedet. Noen av oss har spesielle behov. Vi 
driver et gårdsbruk, gartneri og historisk landhandel og har også et veveri, bakeri og 
snekkergruppe.  
 
FRAMskolen-initiativet er en del av landsbyen. Skolen er et to-årig, 
folkehøyskolelignende lærested for unge voksne med utviklingshemming og tilbyr en 
oppdagelsestid for ungdom etter videregående skole og før et aktivt yrkesliv. 

 
  
Kontakt: 
Vallersund Gård, Valsøyveien 145, 7167 Vallersund 
Tel: (tirsdag – torsdag 9-15) +47 72 52 70 80 Faks: +47 72 52 70 99 
E-post: vallersund-gaard@camphill.no                                                      
Hjemmeside: http://vallersund.camphill.no/hjem/  
http://www.framskolen.no  
  
               
10. Vidaråsen 



 

  
Vidaråsen, med omkring 136 mennesker, ligger i Andebu i Vestfold. Det drives gård, 
gartneri, skogbruk, meieri, toveverksted, snekkerverksted, sykkelverksted, veveri, 
urteverksted, malerverksted, bakeri og en butikk. Vi holder konserter, teaterforestillinger, 
seminarer, foredrag og allmøter, og har også et omsorgs hus for mennesker som trenger 
ekstra pleie og et gjestehus med 20 sengeplasser. 
  
Kontakt: 
3158 Andebu 
Tel: (man-fredag 9-15) +47 33 44 41 00 - Faks: +47 33 44 40 01 
E-post: office@vidaraasen.no 
Hjemmeside: www.vidaraasen.no 
  
11. Værøy Lufthavn AS - se artikkel s. 3 
 
Plattform for innovasjon og skaperkraft på Værøy i Lofoten, Nordland. Visjonen 
utvides i samspill, gjennom fellesskapets ideer og prosjekter, hvor vi kombinerer 
design, etisk næringsliv og bærekraftige løsninger.   
Våren 2017 signerte vi skjøtet på en tomt (og et hus) på en av de vakreste øyene i 
Lofoten, Værøy. Vi er 30 aksjonærer, en inspirert gruppe likesinnede mennesker, 
med mål om en fremtidsorientert utvikling av det som skal bli 'Værøy Lufthavn'. 
Prosjektet vil ta form som en plattform for kreativt felleskap, kunstnerisk uttrykk og 
lokalt engasjement, i samspill med naturkreftene på øya. Det første prosjektet er et 
'Arktisk Matlaboratorie', laget av en modernisert container - da kjøkkenet er hjertet i 
ethvert fellesskap. I tiden som kommer vil vi åpne for partnerskap og bidragsytere. 
Følg reisen og bidra til Værøy Lufthavn gjennom community-gruppen her:  
https://www.facebook.com/groups/336214766726223/?fref=nf 
 
Kontakt: 
Caroline Hargreaves 
Agathe Grøndahlsgate 4A, Oslo 
E-post: ctk.hargreaves@gmail.com  
Tel: 977 71 479 
Hjemmeside: www.lufthavna.org 
Facebook-side: https://www.facebook.com/pg/varoylufthavn/  
Facebook-community: https://www.facebook.com/groups/336214766726223/ 
  

Planlagte Økosamfunn 

 
1. Alvastien Permakulturgård 
  
Et inspirasjons- og undervisningssenter for natur, økologi og bærekraft. Alvastien er 
det første godkjente LAND demonstrasjonsprosjekt i Norge. LAND står for Læring, 



 

Aktivitet og Nettverk, Demonstrasjonsprosjekt, et spennende og inspirerende 
nettverk av grupper og prosjekter som viser at Permakultur fungerer. 

 
Kontakt: 
Klyvevegen 181, 5612 Steinstø 
Hege og Eirik Wiken 
E-post: alvastien@gmail.com 
Tel: 97655391 / 90368935 
Hjemmeside: www.alvastien.no  
2. Asgård Økoverk i Rogaland 
  
En gruppe i oppbygging, i Stavanger området. 
  
Vi er en gruppe på rundt 20 mennesker som har over flere år arbeidet mot å opprette 
et økofelleskap, som i stor grad kan leve selvforsynt med alle livets nødvendigheter. 
Med særlig oppmerksomhet på å skape, bruke og presentere unike bærekraftige 
løsninger. 
  
Støttet av et bredt tverrfaglig og internasjonalt miljø med ekstraordinær vitenskapelig 
og teknologisk kompetanse, ønsker vi å påvise nye alternative metoder og 
ukonvensjonelle prosesser som beviselig mer optimale og legitime løsninger på en 
mengde kritiske lokale og nasjonale samfunnsproblemer, derav legge til rette for å gi 
enhver mer individuelt handlingsrom og informasjon å velge fra. 



 

 
 
Vi er nå i prosessen av å kjøpe en større gård og starte opp dette økoverket som 
første del av et større prosjekt. 
  
Pr. dags dato har vi 1 drivhus på en av de unike ''tropiske'' sjernarøyene utenfor 
Stavanger, med plass for workshops, utleiehytter og produksjon av gourmetsopp. Vi 
har også samarbeidsavtaler med fylkeskommunen for urbant landbruk. 
  
Kontakt: 
Lonastien 14, 4324 Sandnes 
Jean Paul Maire Espedal 
E-post: jmaire666@gmail.com / espedal@nitin.no 
Tel: 98185269 
Hjemmeside: http://www.asgardeco.org/  
Facebook-side: https://www.facebook.com/groups/1401393333464814/ 
3. Baldron 
  
Bygger opp et seminar- og besøkssenter i byggbiologi og naturlig birøkt, økologisk 
hagebruk, trepleie og relaterte fag i nærheten av Ås, sør for Oslo. 
  
Kontakt: 
Syverudveien, Ås 
Marianne Kleimann-Sevåg & Raphael Kleimann 
E-post: post@baldron.com 
Tel: 64943577 
Hjemmeside: www.baldron.org   
WWOOF siden: www.wwoofnorway.org/host-list/WWOOF-NO-148/ 
 
  
4. Bergen Økologiske Landsby (BØL) 



 

  
Bergen Økologiske Landsby (BØL) bygger Vestlandets første økologiske landsby 
med 39 boenheter og plass til ca. 80–100 beboere på en tomt med 38 mål. Stedet er 
Bruvik på Osterøy – midt i  storslått natur med utsikt til fjord og fjell. BØLs navn 
vidner om BØLs fortid og intensjon om at bygge i nærheden af Bergen. Et navneskift 
– til Bruvik Økologiske Landsby – sker i nær fremtid. 
 
Grunnen er nå bokstavelig talt beredt for det første hus på det første tun. 
Entreprenørfirmaet Anlegg AS på Osterøy har udført grundarbejdet og anlagt p-
plass, vej og hus-plass. Det første huset er et visningshus – med grindbygg-
konstruksjon – lavet af treverk fra Osterøy, av håndverkere i Gamle Bergen. Huset 
ser dagens lys på tomten i foråret 2018. 
Husene på de tre første tun er utviklet av arkitektfirmaet Opa Form i Bergen  
(se www.opaform.no/BOL).  
 

 
På det første tunet vil det være 5 eneboliger. På det andre tunet et rekkehus med 6 
boliger og på det tredje et leilighetshus med 4 leiligheter, plus et felleshus.  
På det fjerde tunet kommer det et hybelhus, og på det femte tunet er det plass til 
variert og eksperimentelt byggeri, som f.eks. laftede hus, kuppelhus og minihus (tiny 
houses). Det er fortsatt boliger i alle tun. 
 
BØL arrangerer dugnad hver måned, den første lørdag i måneden, hele året. Alle er 
velkommen til omvisning, måltid og arbeid. Datoerne i første halvdel af 2018 er:  
6. januar, 3.februar, 3. mars, 7. april, 5. mai og 2. juni.Velkommen til dugnad!  
Ta kontakt hvis du vil vite mere eller har lyst til at bidra med praktisk, kreativt eller 
administrativt arbeid, eller hvis du vil være medlem eller støttemedlem. 
FILM: https://www.youtube.com/watch?v=H14VMj1iMKU 
 
Kontakt: 
Pinnelien 9, 5053 Bergen 
Styremedlemmer: Randi: 55 59 08 10, Kjetil: 98 49 17 92, Herman 99 37 95 73 
E-post: info@bergenokologiskelandsby.no  



 

Hjemmeside: www.bergenokologiskelandsby.no  
Facebook: www.facebook.com/bergenokolandsby  
  
5. Damanhur Norge 
  
Den spirituelle økolandsbyen Damanhur i Nord-Italia har eksistert i 40 år og er bl.a. 
kjent for verdens største underjordiske tempel. Damanhur Norge har base i Vestfold 
som senter og bofellesskap, arrangerer kurs og konferanser i hele landet og reiser til 
Damanhur, Italia. Blant kursene vi arrangerer er “Hvordan skape et vellykket 
felleskap”. 
  
Kontakt:  
Senter Paloné 
Epost: info@damanhurnorge.no 
Hjemmeside: www.damanhurnorge.no   &   www.damanhur.org/nb 
Facebook: https://www.facebook.com/damanhurnorge/ 
  
6. Eide Økogrend 
  
Eide økogrend er et initiativ til å skape ny aktivitet og en ny fremtid for bygden Eide i 
Hyllestad kommune i Ytre Sogn. Målsettingen er å skape nytt næringsgrunnlag og ny 
bosetting innenfor rammer og prinsipper av en økogrend/økolandsby. Gjennom 
etableringen av ulike aktiviteter vil en skape tilstrekkelig livsgrunnlag og mulighet for 
ny bosetting. 

 
Planlegging har pågått i mer enn 10 år og det er nå utarbeidet en strategi- og 
tiltaksplan for prosjektet. Det har vært tett samarbeid med kommunen i utvikling av 
planene. 
Planer omfatter et nedlagt gårdsbruk sentralt plassert i bygden med tilgang til sjø, 
vann og flott natur. Det forventes å legge til rette for rundt 15 nye boenheter i første 
omgang. Beliggenhet er på Vestlandet i Hyllestad kommune i Ytre Sogn. Ca. 3 timer 
fra Bergen og 1 time og 20 min fra Førde. 
  



 

Kontakt:   
Magnar Eide, prosjektleder og initiativtaker  
Tel. 918 47 605 
E-post: magnar@stracon.no 
Hjemmeside: www.eideeco.no  
Facebook: www.facebook.com/eideeco 
  
7. Grønn Grend Hurum 
 GGH ble stiftet som en forening av en liten gruppe ildsjeler på nyåret 2015 med det 
formål å etablere Hurums første økogrend. 

 
GGH`s formål: Skape et medmenneskelig bosted i økologisk balanse, politisk og 
religiøst uavhengig. Grunnprinsippene skal være tuftet på bevisst fellesskap (sosialt, 
kulturelt og arbeidsmessig), omsorg for hverandre og andre, kretsløpsløsninger, 
økologisk landbruk/hagebruk og lokal næringsutvikling. 
  
Grønn Grend Hurum er i løpet av høsten 2017 i en meget positiv og spennende 
prosess med kommunen, grunneier og utbygger i Holmsbu. Det er ansatt en 
prosjektleder og 2018 vil ganske sikkert bringe prosjektet et godt stykke nærmere en 
realisering. 
  
Kontakt: 
Charlotte W. Kirk  
Tel. 91321727 
Epost: charlotte.kirk65@gmail.com 
  
  

8. Hadeland Folkehøyskole  
    Selvutvikling, kreativitet og livskvalitet 



 

  
Hadeland folkehøgskole er på mange måter en spesiell og annerledes skole. En 
skole hvor vi vektlegger unike kvaliteter i mennesket selv. Kvaliteter som kan utvikles 
og blomstre gjennom bevisstgjøring og trening.  
Skolens fokus er selvutvikling og en helhetlig tilnærming til menneskets muligheter. 
Vi vil hjelpe med å finne verktøy til å utvikle ens ressurser og kvaliteter innenfor gode 
rammer. Skolen tilbyr kurs i «Aikido og Kenjutsu», «Trening, motivasjon og 
kosthold», «yoga», «Taekwondo-Martial Art og kampsport» og «K-Pop Korean 
Wave»- koreansk dans, musikk og drama. 
  
Hadeland folkehøgskoles har eget kjøkken og lager mat fra bunnen av med gode, 
rene råvarer og når det er mulig, økologiske og biodynamiske. I tråd med skolens 
profil, tilbys også et rikt utvalg av vegansk og vegetarisk mat. Skolen har en egen 
urtehage og flere frukttrær. Bruk av naturens ressurser er viktig. 
  
Hadeland folkehøgskole jobber for en god forbindelse mellom den informasjonen og 
inspirasjonen elevene får på linjene, og til maten på kjøkkenet. 
 
Kontakt:  
Hadeland folkehøgskole  
Augedalsvegen 15, 2760 Brandbu  
Tlf: 61339600  
Epost: post@hafos.no  
Hjemmeside: www.hadelandfhs.no 
 9. Hegli Gårdsfellesskap 
  
Potensialt økosamfunn i planlegging. 
Unge mennesker ønsker å starte en form for andelshage. Målet er at medlemmer 
kan bli til en viss grad sjølberget med produkter fra gården. Tanken er også at 
eventuelle medlemmer skal kunne foredle egenproduserte produkter - feks sylting, 
fermentering, julebakst m.m. i bryggerhuset. 
  
Et gårdsfellesskap/ forpakterlag er fortsatt ikkke på plass, men et mål. 
  
Kontakt: 
Sidsel Sandberg 
E post: sidserk@online.no 
   
10. Jenstad Gård 
  
Gård og møtested litt utenfor Oslo.  
Kontakt: Terje Fjellstad 
E post: terjefjellstad01@gmail.com  
  



 

11. Kolonihage på landet 
 
Fridthjof Tokstad Platou og Kari Hanne Hodne på Tokstad gård har hatt visjon om en 
økologisk Kolonihage på Landet i over 30 år. Det å være bonde og eie en gård med 
dyrkbar jord er et forvalteransvar. På husmannsplassen Øvre Harstad ønsker de nå 
å dele gleden med bærekraftig matproduksjon og forvalte matjorda. Tokstad gård og 
husmannsplassen på Rudshøgda i Hedmark har hatt økologisk drift siden 2003.   

En Kolonihage på Landet gir tilgang til en fritidsbolig med egen økologisk parsell. 
Hver eier steller sitt lille hus og driver sin parsell som kjøkkenhagen på et lite 
småbruk. Her har det vært dyrket mat i generasjoner. God matjord, naturlig 
drenering og solrike lier, ga grunnlag for tidlig bosetting. En er tett på naturens 
kretsløp. Husmannsplassen AS og bonden på Tokstad gård byr på erfaringer fra 
egen økologisk drift og tilrettelegger for et godt landliv.  

Det forutsettes gode ”naboer” med grønne interesser og fingre. Fredelige øyeblikk 
med en kaffekopp på trammen, en trivelig prat over gjerdet og sommeridyll i en 
blomstereng full av markblomster. Felles verdier med fokus på miljø, økologi og 
rekreasjon. Det er gåavstand til et godt utvalg av butikker på Rudshøgda, 
tilgjengelige opplevelser gjennom hele året på Prøysenhuset, Simenstad gård eller 
en sykkeltur langsetter Præstvegen.

 
VEIEN TIL ET GODT LANDLIV STARTER MED EN EGEN KOLONIHAGE PÅ LANDET! 

Kolonihagen vil etter hvert bestå av 19 selveide fritidshus levert fra Hedda Hytter A/S 
- www.hedda.no. Husene får boligstandard med bruk av miljøvennlige 
materialer/utførelse og skal være energivennlige. Det er nok av utearealer, beite og 
stier for dyr en ønsker å bringe med seg. Skal du ut og reise, kan familiens husdyr 
tilbringe ferien på økologiske Tokstad gård tett på husmannsplassen Øvre Harstad.  



 

 
Miljøvennlig "Bolig nr. 2" med økoparseller for selvdyrking av grønnsaker. 
Prosjektet hadde oppstart i 2006, og byggestart er i 2018.   
Mellom 5 og 10 personer er nå aktive. 
Stedet ligger mellom Lillehammer og Hamar på 2360 Rudshøgda. 
  
Under møte  13. Mars 2018 til Norsk Økosamfunnsforening kommer Kolonihage på 
Landet og forteller om sine visjoner. Erfaringene til bonden som tilrettelegger for 
økologisk matproduksjon som landlig og bærekraftig rekreasjon. 

Ta gjerne kontakt med oss.  Se video her 
Kontakt:  
Fridthjof Tokstad Platou ( Husmannsplassen AS ) 
Telefon: 415 00 106    
Epost: fridthjof@tokstad.net. 
Hjemmeside: www.kolonihage.net og www.tokstad.net 
Facebook: https://www.facebook.com/kolonihagepalandet/?fref=ts 
Instagram: @kolonihagepalandet  
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=7ct0BdAnmAE  

12. Kongseplerød Hagegrend i Vestfold 
 
Introduksjonsvideo: HER 
 
Ideen med økogrend vart unnfanget for 12 år attende, området var da dekket av 
granskog, men fanga likevel interessa for at ideell og vestvendt beliggenhet attmed 
Tømmeråstjernet kunne være flott for en grønn landsby. 
 
Da gården vart overtatt i 2014, begynte prosessen med økogrenda, der granhogst 
var første trinn. Deretter vart prosjektet presentert for Holmestrand kommune med 
godt dokumentert forprosjekt, assistert av den eminente landskapsarkitekt Elisabeth 
Crawfurd i SKARRBO LANDSKAP 



 

 
 
Kommunen foreslo entusiastisk at dette burde presenteres for Regionalt planforum, 
der m.a. fylkesmann og vegvesen er representert. Her var det ingen motsegner. 
 
Dermed var det attende til Holmestrand kommune, som også ga grønt lys for 
regulering av LNF- området på politisk nivå. 
 
Reguleringen for det 146 daa. store området er i gang, der tanken er å etablere 46 
hus i 4 klyngjetun med inspirasjon fra Havråtunet på Osterøy, i tilegg 4 
husmannsplasser med 4-5 daa. tomt som gir plass til stall, verksted etc. 
Det vil også reguleres for et felleshus som vil fungere som kontor / Co-working 
space, kafé og overnattingsplass. 
Kongseplerød Hagegrend skal være eit bærekraftig utbyggingsprosjekt tråd med 
økologiske prinsipper, med boliger og fellesfunksjoner integrert i et flott 
skoglandskap rundt Tømmeråstjern. Området ventes byggeklart våren 2019. 
 
Området ligger i Holmestrand kommune, 7 minutter unna Hof og Sande stasjon, hvor 

det m.a. går to tog i timen til Oslo. 
 



 

Det vil også etableres badeplass med badebrygge i hagegrenda, slik det allerede er 
etablert ved demningen på andre siden av Tømmeråstjern. Bebyggelsen bindes 
sammen med en gangforbindelse fra Løkfabrikken i sør til eksisterende 
husmannsplass i nord. Det er også mulighet for hestehold og ridning på nærliggende 
beiteområder og rideplass. 
 
Samtlige har tilgangen til Løkfabrikken kulturscene, og mulighet til å leie parsell og 
kjøpe andel i økologiske griser. Det er også etablert facebookgrupper for 
hagegrenda, Eplerød Puls, og for Purkemyra parselljordbruk, hvor man kan følge 
med på hva som skjer i området. 
 
Kontakt 
Jarle Kjepsoe 
Tel: 93496833  
Epost: jarle.kjepso@kvamnet.no 
Hjemmeside: www.bakkegard.com 
 
13. Malvikbakk Økolandsby SA 
  
Selskapet er et ideelt samvirkeselskap som eier av et nedlagt småbruk, 5 eneboliger 
og en svømmeklubb med eget badeanlegg i Malvik Kommune (18 km fra Trondheim 
sentrum/Værnes flyplass) med siktemål å skape et sosialt fellesskap for 
miljøbevisste mennesker. Disse vil bli knyttet sammen gjennom nybygging av 
klimanøytrale boliger og med fritidsbasert økologisk matproduksjon som samlende 
aktivitet. Byggingen vil bli gjennomført i et eget utbyggingsselskap slik at de første 
bosettere skjermes mot økonomisk utbygging risiko – et eventuelt overskudd skal 
pløyes tilbake til morselskapet. Overskudd ved driften skal forutsetningsvis føres 
tilbake til styrking av det sosiale fellesskapet og til videreutvikling av landsbyens 
infrastruktur. Så snart overordnede kommunale planer er vedtatt kan planlegging og 
bygging av landsbyens nye boliger settes i gang. Dette er for det meste tenkt som 
arealeffektive vertikaldelte tomannsboliger med små privathager på bygslet grunn fra 
fellesskapet – klimagassutslipp fra bygging og bruk i et totalt livsløp (og økonomi) vil 
styre endelig valg av løsninger. 
  
Gårdsdriften: 
Fellesskapet leter allerede nå etter en økogartner i fullstilling (gjerne en hel familie) 
som ansvarlig for oppbygging av gårdsdriften i et femårs engasjement. (Hel 
familiebolig til leie kan medfølge stillingen). Frukt/bær, grønnsakdyrking, birøkt, 
egg/høns, og villsau antas å bli de første oppgavene å gå løs på. 
I første omgang blir det bare ca. 12,5 mål med maskindyrkbar jord, resten er 
brattlendt beitemark/utmark, - alt har ligget brakk i ca. 30 år. Eksisterende 
driftsbygning må rives, noe av området skal rassikres og planeres. Driftsbygninger 
tilpasset driftskonseptet blir nybygget. Det er kjøpt til andre arealer for 



 

boligbyggingen slik at ny bebyggelse ikke går ut over den dyrka jorda. Alle kan delta 
basert på frivillighet, lyst og evne – og med solidarisk deling av avlingen. Den 
økologiske produksjonen vil i hovedsak dreie seg om urtehage, grønnsaker og 
poteter, egg/høns, birøkt, frukt og bær samt beitedyr (villsau/hest). 
  
Planutvikling og bebyggelse: 
Prosjektet er avhengig av endring i kommuneplanens arealdel – planprogrammet er 
klart og venter bare på politisk behandling. Reguleringsplanen vil deretter ta ca. ett 
år – anleggsstart i 2019(?). 
Inntil 14 eksisterende og 46 nye boliger – til sammen 60 husstander vil bygsle sine 
eiendommer av økolandsbyens grunn – samtidig som de også blir eiere av gården. 
Bygselleien sikrer lønnsgrunnlaget for gartnerfamilien – matproduksjonen tilfaller 
fellesskapet. Design av hustyper er ennå ikke påbegynt – men siktemålet er å utvikle 
nøkterne boliger for forskjellige husholdningsstørrelser og til konkurransedyktige 
markedspriser. 
 
  
Sosialt fellesskap: 
Det er allerede i drift et eget 
selvbetjent offentlig godkjent 
badeanlegg med 20-meters 
treningsbasseng organisert som en 
svømmeklubb. En vedfyrt bakerovn 
vil bli fyrt opp til felles bakedager – 
og bil- og båtkollektiv står på planen 
som noen av delingsøkonomiens 
fellesaktiviteter. Noe senere vil nok 
også kulturhuset med amfi tribune 
for 200 personer og scene bli realisert – i første omgang kan den bli kombinert med 
en utendørs amfiscene sammen med «skogshagen» for flerårige spiselige stauder. 
  
Kontakt: 
Arbeidende styreleder i Malvikbakk Økolandsby SA (org nr 918 856 293): 
Roy Jevard, Smiskaret 104, 7550 Hommelvik. 
E-post: roy@jevard.no; Mobil: 957 79 218 
Arbeidende styreleder i Malvikbakk Utbyggingsselskap og Økogårdsdrift AS (org nr 
918 321 756); 
Per Frost, Revdalsvegen 63, 7563 Malvik. 
E-post: per@faro.as; Mobil: 950 38 605 
Hjemmeside: www.faro.as 
  
14. Ormsrudveien Økogrend 
 



 

Ormsundveien Økogrend er et boligprosjekt som ennå ikke er realisert. Prosjektet 
har vært planlagt siden 2012, og springer ut fra det eksisterende byøkologiske 
boligprosjektet Ormsundveien 14 i Oslo.  
 
I 2007 ble det byøkologiske pilotprosjektet Ormsundveien 14 vedtatt av Oslo 
kommune. I den gamle sveitservillaen ved Ormøya skulle det gjøres forsøk med 
byøkologiske boformer, miljøvennlig rehabilitering og brukermedvirkning. Prosjektet 
har gradvis utviklet seg, og etterhvert så beboerne behov for å utvide. Siden 2012 
har en arbeidsgruppe bestående av arkitekter og beboere gradvis utformet et 
skisseprosjekt for en liten grend med en kombinasjon av boliger og næring. 

Arbeidsgruppa har skissert et nabolag der opp til hundre mennesker kan bo og leve. 
Les hele skisseprosjektet her 
Nå jobbes det for å realisere prosjektet og sette i gang arbeidet med å bygge et 
nabolag fra grunnen. For å gjøre det, må vi ha Oslo kommune med på laget. Og 
kanskje også deg? Ta kontakt dersom du ønsker å bo eller arbeide i grenda. 
Vi ønsker at grenda skal bli et inkluderende byøkologisk boligområde i en vernet 
bygningsmasse. 
Grenda vil bestå av rimelige utleieboliger med langsiktige leieavtaler og en stabil 
beboergruppe med lite gjennomstrømning. Mennesker i ulike livsfaser skal kunne bo 
godt og stabilt her. 
Unge voksne, enslige og barnefamilier, eldre, personer med bevegelseshemming og 
andre. Grenda vil være et knutepunkt for nabolaget, og på sikt etablere viktige tilbud 
som nærhelse-senter, kolonialbutikk, kafé og andre arbeidsplasser. 
Sosial bærekraft. 
Den sosiale bærekraften har en viktig plass i økogrenda. Oslo kommune har landets 
høyeste andel økonomisk vanskeligstilte, og mange av disse har få valgmuligheter 
på boligmarkedet. 
For Ormsundveien Økogrend har det hele tiden vært en forutsetning at grenda skal 
inkludere ulike grupper som er vanskeligstilte på boligmarkedet.  



 

Gjennom forstudien har grendas arbeidsgruppe innhentet kunnskap om boligsosialt 
arbeid og om vanskeligstiltes behov, både fra forskning og interesseorganisasjoner. 
På denne måten vil vi sikre god integrering av ulike grupper. 
Grenda skal være et åpent område, både for lokalbefolkning i området og andre. 
Kafé, øko-butikk med salg av blant annet lokale råvarer, overnattingstilbud til turister, 
atelier og verksteder til kunstnere, bibliotek, barnehage og kontorplasser skal være 
med på å styrke områdets åpenhet. 
 
Kontakt: 
Ormsundveien 14. Oslo, Norway 
Anne-Rita 
E-post: annerita@ormsundveien.no 
Hjemmeside: www.ormsundveien.no  
 
15. Vanaheim Natursamfunn 
  
Vanaheim søker å bli et helhetlig økosamfunn med fokus på selvforsyning, 
selvutvikling, barn, bærekraft, dypøkologi og helse, alt i harmoni med naturen og 
med hverandre. Vi ønsker å skape en modell som skal inspirere andre til positive 
forandringer ved å fungere som et eksempel, og formidle kunnskap og forskning. 
Vanaheim Natursamfunn er inspirert av eventyr og nordisk historie, kombinert med 
et sterkt grønt fokus.  
  
Vanaheim Natursamfunn er det første natursamfunn-pionèrprosjektet i Norge. Vi 
leter etter en egnet lokasjon i Møre og Romsdal, blant fjell og fjorder, og er for tiden 
en kjernegruppe på rundt 6 personer. Vår struktur baserer seg først og fremst på 
klustere av større familiehager forankret i permakultur, og økologisk husbygging som 
føyer seg harmonisk inn i landskapet. Vi ønsker også å bygge opp et fellesområde 
med verksteder, forsamlingssted, gjesteboliger og dyrkingsområder. 
  
Kontakt: kontakt@natursamfunn.no 
Hjemmeside: www.natursamfunn.no 
 
16. Nesja Økolandsby 
  
Nesja Gård er et bygningsregulert området, omringet av flott natur, med utsikt over 
Slidre fjord og Jotunheimen. Gården er i overgang til økologisk bruk. Beboere vil ha 
sine egne parsellhager og kan delta i dyrking av bær, grønnsaker og kjøtt, i tillegg 
har de adgang til vedskog og fjell. Gården vil ha hester, sau og ku.  
Stedet ligger nær skole, barnehage, butikk, og offentlig transport. 
  
Nesja er en gammel gård med flere eldre bygninger, i en tradisjonell gårdsområde, 
hvor det er adgang til god, ren mat. Selve boligområdet er regulert til 140 hektar, 



 

med 90 hektar næringsområde i tillegg. Selve gården har 1 300 hektar dyrket mark, 
400 hektar beite og 8 000 hektar skog. Det er også en seter og store 
fjellbeiteområder. Stedet ligger omtrent 200 kilometer nord for Oslo. 
  
Kontakt:  
Tyinvegen 1999, N-2966, Slidre, Norway.  
Øyvind Nesja 
Tel: 952 05 130  
Epost: nesja@nesja.no og birkebeiner@nesja.no 
 
 
17. Sørum Økogrend 
  
Økogrend Sørum planlegger en økogrend med 30-40 boenheter på tomta 
Sauejordet på Rånåsfoss i Sørum kommune. Tomta ligger i gangavstand til 
Rånåsfoss tog- stasjon, som snart skal oppgraderes. Friluftsbad, turstier og 
fiskemuligheter i Glomma ligger også rett ved. Tomta er grønn og ligger i solhellinga. 
Vi planlegger rekkehus, tre små tun, felleshus, fruktskog og grønnsakshager.  
 
Naboene på ene siden er små, koselige eneboliger, og på andre siden et småbruk 
med økologisk dyrking. Akershus Energi, som driver vannkraftverket på Rånåsfoss, 
eier i dag tomta, og vi har skrevet opsjonsavtale med dem, som innebærer at vi 
(Økogrend Sørum) har førsterett til å kjøpe tomta innen utgangen av 2020. Vi vil 
gjerne komme i kontakt med potensielle beboere.  
Se skisseprosjekt tegnet av Frederica Miller og kontaktinfo på nett. 
  
Kontakt:  
Beate Wølner 
Skisseprosjektet ligger på: sorumokoforening.no 
Hjemmeside: www.okogrendsorum.wordpress.com 
Facebook: www.facebook.com/okogrenda/  
  
18. SOFIEville 
  
SOFIEville, visdomslandsbyen er et norsk initiativ. 
Vi er en gruppe personer som ønsker å bygge opp et internasjonalt økosamfunn i 
Norge, der visdom og fellesskap står i fokus. 
Med visdom, tenker vi på alt fra naturens visdom, eldgammel hellig visdom fra Egypt, 
kunnskap og erfaring fra urbefolkningen kombinert med den nyeste forskning innen 
vitenskapen. 
  
VISJONEN for SOFIEville er LIVSGLEDE for alt og alle, slik at vi som mennesker 
kan leve i et harmonisk samarbeid med naturen og universet. Det vil si at 



 

mennesker, dyr og planter spiller på lag med hverandre. SOFIEville ønsker å 
tilstrebe en bærekraftig livsstil der økologi, kretsløp, sjølberging og gjenbruk vil stå i 
fokus. 
  
Vi ønsker oss et fellesskap der vi utfyller hverandre, framfor å konkurrere med 
hverandre. Der vi som personer kan utvikle oss til den beste utgaven av oss selv 
fysisk, mentalt og åndelig. Vi tror at når mennesker lever i pakt med sin sanne natur, 
vil hver og en av oss være friskere og leve lengre 
(noe også forskning viser). Med en stor innsats av arbeid, humor, kreativitet og 
meditasjon tror vi det er mulig å overvinne de fleste utfordringer. If it`s not fun, it`s 
not sustainable! 
  
SOFIEville tilhører intet politisk parti eller noen spesiell religion. 
Vi ønsker derfor beboere fra Norge og andre land med ulik kunnskap og erfaring, slik 
at vi kan utvikle et sted der vi lever og arbeider i fredelig sameksistens, og der det 
frodige mangfoldet er en berikelse i alt fra matlaging til musikk og annen type kultur. 
Med gjensidig respekt for hverandre, kan vi velge å se hverandre som de unike 
individene vi er, slik at LIVSGLEDEN kan gjennomsyre hverdag og fest.. 
Vi tenker oss lokalisering av SOFIEville i Østfold fylke, og med et antall på 50 
personer med stort og smått i utgangspunktet. 
  
Kontakt:  
Ann Ellsie Morger 
Epost: annellsie@morger.no  
Tel: 95274802 
  
19. Økosamfunn på Tangen 
 
Tangen er et gårdsbruk på Kapp i Østre Toten kommune. Gården består av en bolig, 
en garasje og en låve, og er på ca. 55 dekar. 
Det planlegges å bygge et økosamfunn med nullutslippsbygg på Tangen som et steg 
på veien mot nullutslippssamfunnet. 
Visjon: Bygge et bærekraftig økosamfunn som er bra for både kropp og klode. 
For å oppnå dette er det viktig å ha fokus på bærekraft i alle ledd, som for eksempel: 
 
· Fellesskap 
· Bygninger 
· Energiproduksjon 
  og lagring 
· Materialer,  
  produkter    
  og avfall 
· Transport 



 

· Mat 
· Inneklima 
  
 

         Illustrasjon av Tangen med mye kunstnerisk frihet  
 (Kilde: C. D. Hagen) 

 
Kontakt:  
Thomas Haavi 
E-post: thomahaa@gmail.com 
 
20. Økologisk gård i Finnmark 
  
Økologisk forsøksgård i Finnmark. 
Kontakt:  
Helge Sverud 
E-post: hsaeveru@gmail.com 
  
21. Østfold Økoprosjekt 
  
Østfold Økoprosjekt er en forening som jobber for å etablere et boligprosjekt basert 
på økologiske og sosiale prinsipper i Østfold. 
Sommeren 2016, kjøpte vi en eiendom like utenfor Moss sentrum – beliggende i 
idylliske Vansjø. Eiendommen – ved navn Vanemdalen, er på 20 mål og har tidligere 
vært en husmannsplass. Nå starter vi arbeidet med å gjenreise denne vakre, lille 
perlen ved vannet. Vi skaper dermed et prosjekt som tilbakefører en gammel, 
historisk plass, samtidig som vi også skal eksperimentere, inspirere og utfordre! 
  
Prosjektet baserer seg på permakultur prinsipper, lavteknologiske kretsløp løsninger 
og stor grad av selvforsyning. Vi er en liten gruppe som starter i det små, men som 
ønsker å være et godt, grønt initiativ som kan påvirke en kommune i enorm vekst. 
Vi vil gjerne ha kontakt med lignende prosjekter! 
  
Kontakt:  
Vanemdalen, Moss 
Lotte Mofoss, styreleder 
Tel: 93247901 
Epost: jordhjelpere@gmail.com 

  
Partnervirksomheter 
  
1. Camphill Landsbystiftelse i Norge 
  



 

Camphill Landsbystiftelse i Norge driver 6 landsbyer i Norge. Der bor og arbeider 
mennesker med spesielle behov sammen med medarbeidere. Landsbyene er 
inspirert av antroposofien, en åndsvitenskap utviklet av Rudolf Steiner. Kunst, 
håndverk og kultur er kombinert med en høy grad av miljøbevissthet. Den første 
landsbyen i Norge var etablert i 1966. 

  
  Fra Camphill Landsbystiftelsens Representantskapsmøte. Foto: Jan Bang 
Kontakt:  
Camphill Landsbystiftelse 
Malvikvegen 1333, 7550 Hommelvik 
Tel: 7397 8460 
Epost: sekretariat@camphill.no / www.camphill.no  
  
 
2. Cultura Bank 
  
Vi i Norsk Økosamfunnsforening bruker Cultura Bank som vår bank. Dette er den 
eneste banken i Norge som forteller deg hva pengene dine lånes ut til. Cultura Bank 
forplikter seg ovenfor innskyterne til at innskuddene skal lånes ut til prosjekter som 
er samfunnsnyttige, som respekterer menneskerettighetene og som ivaretar 
miljøhensyn. Banken har erfaring i arbeidet med økolandsbyer gjennom utlån til 
Hurdal Økolandsby og Camphill Landsbystiftelsen. 
  
Kontakt: cultura@cultura.no 
Tel: 22 99 51 99 
Hjemmeside: www.cultura.no  
  

3. Natursamfunn 
 
www.natursamfunn.no  
  
Dette er en portal for deg som 
søker et nytt levesett i harmoni 
med naturen. Nettstedet er ment 
å gi en grunnleggende innføring i 



 

hva et Natursamfunn er, inspirere og motivere andre til å leve annerledes, formidle 
informasjon og praktisk kunnskap, og skape et nettverk av mennesker som 
samarbeider mot et felles mål. 
  
Vårt diskusjonsforum om økosamfunn, permakultur og bærekraftig livsstil:  
http://www.natursamfunn.no/forum 
Vår oversikt over økolandsbyer, økotun, økogrender o.l. som allerede er under 
etablering og oppbygging her til lands:  
www.natursamfunn.no/andre-okosamfunn/norske-okosamfunn 
  
4. Norsk Permakultur Forening 
  
Permakultur og økolandsbyer er nært tilknyttet hverandre. Det er mye kontakt både med 
medlemmer som er i begge foreninger, og i styremedlemskap. Permakultur design har 
dannet grunnlaget for mange økolandsbyer siden Global Ecovillage Network ble stiftet av en 
gruppe Permakultur lærere i 1995. Norsk Permakultur Forening tilbyr kurs, seminarer og treff 
hvor man møter mange som er engasjerte i økolandsby miljøet. 
  
Hjemmeside: www.permakultur.no 
  
5. Oslo Spirituelle Filmklubb 
  
Oslo Spirituelle Filmklubb ble stiftet 6 okt. 2004 og hadde sin første visning 4 desember i 
Filmens Hus samme år. Deretter har vi vist spirituelle filmer på månedlig basis i Soria Moria, 
Vika kino og nå i Kulturhuset Stabekk Kino. Filmklubben drives idealistisk og er tilknyttet 
norsk filmklubbforbund. Ordet spirituell rommer så mye, med spirituell film mener vi filmer 
som inspirerer og oppløfter den enkelte tilskuer. Vi er ikke tilknyttet noen trosretning. 
Månedens filmprogram offentligjøres senest 10 dager før visningen. Vi viser film på 
formiddagen siste lørdag eller søndag i måneden. For mere informasjon og for å registrere 
deg på nyhetsbrevet vårt kan du gå til vår hjemmeside. 
www.spirituellfilm.no 
  
6. Stiftelsen Kilden Økosamfunn 
  
Stiftelsen Kilden Økosamfunn er en ideell stiftelse som har til formål å bidra til å skape en 
bærekraftig utvikling gjennom å støtte virkeliggjøring av økosamfunn eller andre tiltak som 
kan fremme en mer økologisk eller helhetlig livsform og verdier som er i tråd med en slik 
målsetting. Stiftelsen skal også støtte arbeid som formidler kunnskap om økologi, 
bærekraftig utvikling og en mer helhetlig livsfilosofi videre ut i samfunnet, for med det å bidra 
til en positiv utvikling for hele kloden. Stiftelsen inspirerte etableringen av Norsk Økosamfunn 
Forening i 2009.  
  
Kontakt: 
Styreleder Frederica Miller, 
Epost: frederica@gaiaarkitekter.no   
  



 

7. Studieforbundet Solidaritet 
  
Studieforbundet Solidaritet støtter og tilrettelegger for behovsbaserte opplæringstiltak med 
kurs og studieringer over hele landet i samarbeid med medlemsorganisasjonene. Norske 
økosamfunns forening er medlem og har bidratt til utvikling av studieringer i utvikling av 
økosamfunnstiltak. Mer info og kontakt for bærekraftige folkeopplysningstiltak finnes på 
www.studieforbundetso.no 
  
Kontakt:  
Marianne Westby 
Epost: mariannewestbyso@gmail.com 
Hjemmeside:  www.studieforbundetso.no 
  
8. WWOOF Norge 
  
World Wide Opportunities on Organic Farms. Mange av de aktive og etablerte økosamfunn i 
Norge er WWOOF medlemmer, og setter stor pris på denne form for utveksling av kunnskap 
og hjelp. WWOOF knytter folk som ønsker å lære om økologisk landbruk og bærekraftig 
livsstil med personer som har en gård eller farm. Vi legger vekt på en pedagogisk og kulturell 
utveksling. 
  

 
Vår visjon er å bringe folk til en mer bærekraftig livsstil. Ved å ta en del av det daglige liv på 
en økologisk gård, vil du lære hvordan du kan dyrke mat og ta vare på det levende, og på 
samme tid bli kjent med nye mennesker og kanskje oppleve en ny kultur. For mange betyr 
dette å oppdage en alternativ livsstil.   
  
WWOOF ble startet i Storbritannia i 1971. Siden da har det vokst til et verdensomspennende 
nettverk. Mange land har nasjonale WWOOF organisasjoner som lister alle verter i landet.  



 

 
 
WWOOF Norge lanserer ny webside i desember 2017, og alle er invitert inn for å se hvordan 
websiden er blitt bedre og lettere å navigere. All ære til WWOOF Norge som oppgraderer sin 
tilgjengelighet!  
Kontakt 
www.wwoofnorway.org 

Takk til alle bidrag, artikler og tekster! 
 
Vi ønsker samtlige prosjekter masse lykke til med videre utvikling og håper på en 
bærekraftig vekst i Norge framover. 
 

 
 
Om noen vil støtte arbeidet til NØF er vi meget takknemlig for ditt bidrag.  
 



 

Bank konto Cultura Bank 1254 05 59390 
Organisasjonsnummer: 994 267 922  
Postadresse: c/o SO, Motzfeldsgate 1, 0187 OSLO 
  
Hjemmeside: www.okosamfunn.no 
E-post: post@okosamfunn.no 
Facebook Gruppe: https://www.facebook.com/groups/375204775916113/?ref=br_rs  
Facebook Side: www.facebook.com/norskeokosamfunnsforening 
 
 
 
Med Vennlig hilsen 
Jan Bang og Ane Mari Aakernes, Styremedlemmer 
v/Norske Økosamfunns Forening (NØF) - Global Ecovillage Network (GEN) Norway 


