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Projektbeskrivning – syfte och mål 
	  
Att genom praktiskt arbete skaffa förståelse hur så kallad permakultur 
fungerar. Samt vilka fördelar det kan ha att i fattiga områden anlägga detta 
med tanke på såväl ekonomisk som miljömässig hållbarhet. Permakultur är 
ett väl planerat livsmedelsproducerande odlingssystem med naturens 
växtsätt och mångfald som förebild. Huvudsyftet med detta odlingssätt är att 
göra områden självförsörjande där vegetation och djur samverkar och drar 
fördel av varandra. En annan viktig del är åtgärder för att fördröja 
regnvattnets avrinning och ta det tillvara för växternas och djurens behov. 
Permakulturkonceptet innefattar dock mycket mer än odling. Det är en 
samhällsplanering med helhetsperspektiv för ett uthålligt samhälle. Man 
måste alltså redan vid planeringen av bebyggelsen se till att man inte bygger 
in sig i ett system där mycket transporter av människor och varor blir 
nödvändiga. Precis som man anpassar odlingsmiljön för växterna, anpassar 
man även bostadens placering. 
	  
	  

Bakgrund 
 
Efter att ha läst tre år på landskapsarkitektprogrammet på SLU, Alnarp kände 
vi att vi saknade vissa delar av planeringsperspektiv. Hur man kan bygga och 
arbeta på ett hållbart sätt i områden där resurserna är mycket begränsade. 
Begreppet hållbart är idag flitigt använt, men för oss betyder det ett sätt att 
arbeta på där flera aspekter vägs samman. Ett tillvägagångssätt där såväl 
miljö, ekonomi, kultur och sociala aspekter beaktas och fungerar i en synergi 
med varandra. Vi har inte lyckats finna några kurser på SLU som tar upp den 
vinkeln på planering, vilket var anledningen till att vi började söka efter 
projekt med denna infallsvinkel. Begreppet permakultur innehar många av de 
aspekter vi sökte, men kunskapen om konceptet är begränsat i Sverige. 
Möjligheten att studera ett verkligt exempel kändes därför som ett bra 
tillvägagångssätt att lära sig mer om det. 



Introduktion – beskrivning av rapporten 
	  
Del ett av rapporten kommer till en början att beskriva projektet och 
iakttagelserna i byn Kinesi utanför Musoma i Tanzania där vi tillbringade en 
månad.  Det kommer att handla om vad projektet innebar och vilken 
problematik och utveckling som skett i och med konceptet permakultur. Det 
var vistelsen i Kinesi som var vårt huvudmål med resan och det var där vi 
lärde oss hur konceptet fungerar och vilken problematik man arbetar med.   
 
Del två av rapporten är en jämförande studie på hur landskapet förändras i 
samma land och med kunskapen från projektet i Kinesi var en jämförelse 
möjlig. Jämförelsen är teoretisk där vi tittat på möjligheten att applicera 
konceptet permakultur för att öka produktionen i andra delar av landet med 
andra förutsättningar och problem. Iakttagelser är gjorda i Lushoto som är 
en bergsby inne i landet, samt även på Zanzibar som är en ö i indiska 
oceanen. Dessa platser valdes ut då de tydligt skiljer sig ifrån varandra 
beträffande såväl lokalisering, vattenresurstillgångar som ekonomi. 
 
Rapporten avslutas med reflekterande tankar kring det vi varit med om och 
de iakttagelser vi gjort. 



Del ett – Kinesi	  
	  
Projektbakgrund och organisationen GRA 

Organisationen Global Resource Alliance (GRA) bedriver idag ett antal 
permakulturprojekt omkring staden Musoma, med ambition om fler i 
framtiden. De erbjuder volontärer att medverka vid dessa projekt, samt chans 
att skapa egna i framtiden. GRA startades som en icke vinstdrivande 
organisation i april 2002 för att hjälpa till med finansiell och teknisk 
stöttning i delar av världen där det är minst utvecklat. Deras vision är att 
skapa bättre liv för människor med grundpelarna att respektera naturen, 
mänskliga rättigheter, ekonomisk rättvisa och fred. GRA har valt att lägga 
stort fokus på östra Afrikas landsbygd, däribland byn Kinesi. Byn är belägen 
vid Victoriasjön där invånarna har en inkomst på mindre än 50 cent per dag. 
GRA har satt upp nio mål att förverkliga i Kinesi.  
	  

-‐ Vattenresurs utveckling, främst att finns grundvattenkällor 
-‐ Alternativ sjukvård med inriktning på malaria 
-‐ Utbildning 
-‐ Finansering, låna ut mindre summor pengar för att uppbyggande av 

verksamheter ska vara möjliga 
-‐ Organisk odling och permakultur 
-‐ Tillvaratagande av vindkraft och solenergi 
-‐ Hållbart byggande av bostäder 
-‐ Utlärning kring sanitet och kompostbara toaletter 
-‐ Omsorg av föräldralösa barn 

 
Alla GRA’s projekt är framtagna och utvecklade tillsammans med invånare i  
byn. Det är även med lokala invånare som arbetar med alla projekt för att 
resultatet ska bli så bra som möjligt. 
	  
Konceptet permakultur	  

Permakultur är ett väl planerat livsmedelsproducerande 
odlingssystem med naturens växtsätt och mångfald som förebild. 
Huvudsyftet med detta odlingssätt är att göra områden självförsörjande där 
vegetation och djur samverkar och drar fördel av varandra. En annan viktig 
del är åtgärder för att fördröja regnvattnets avrinning och ta det tillvara för 
växternas och djurens behov. Permakulturkonceptet innefattar dock mycket 
mer än odling. Det är en samhällsplanering med helhetsperspektiv för ett 
uthålligt samhälle. Man måste alltså redan vid planeringen av bebyggelsen se 
till att man inte bygger in sig i ett system där mycket transporter av 
människor och varor blir nödvändiga. Precis som man anpassar odlingsmiljön 
för växterna, anpassar man även bostadens placering. 
 
Etablering av permakultur 

Varje plats är unik, och riskerna med att bygga in sig i ett 
ohållbart system där man tvingar platsen att förhålla sig till planeringen 
snarare än tvärtom har sin utgångspunkt i att flera platser generaliserats och 
placerats i ett fack. Vid etablering av permakulturkonceptet inleds arbetet 



med att analysera områdets förutsättningar samt få fram vilka 
huvudproblemen är och hur man kan gå tillväga för att förbättra dem.  
 
Utgångspunkter i Kinesi 

I Kinesi var huvudprobemen; vattnet och saltet. I marken fanns 
stora mängder salt från berggrunden som gjorde det i princip omöjligt för 
människor att odla någonting. Vattnet var problematiskt ur flera aspekter. 
Dels var problemet med att hålla kvar det i marken under torrperioder stort. 
Om det kom nederbörd under dessa perioder tenderade vattnet att inte 
tränga ner i marken, utan rann istället på markens yta rakt ner i Viktoriasjöns 
sötvatten. Dels blev marken lätt lerig och oframkomlig under regnperioderna. 
Kvaliteten på vattnet i Viktoriasjön är dessutom så pass dålig att den varken 
är passande att dricka eller ens tvätta sig i. Vattnet är nämligen mycket 
förorenat och kan orsaka dödliga sjukdomar såsom bilharzia. Dessa två 
fenomen orsakar i sin tur miserabel fattigdom i området då människorna har 
svårt att försörja sina familjer såväl ekonomiskt som med primära 
nödvändigheter såsom rent vatten och mat.  

De viktigaste delarna i permakulturkonceptet som etablerades i 
Kinesi var att använda sig av grävda sänkor (så kallade swales) för att ta 
tillvara på vattnet till grödorna. Dessutom gjorde återplanteringen av träd att 
vattnet kunde hållas kvar i marken. Trädens rötter minskade dessutom risken 
för erosion väsentligt.  

Dessutom förbättrades jorden genom att kvävefixerande träd 
planterades och neutraliserade marken på salt. Rent vatten tillhandahölls dels 
genom att brunnar borrades på allmänna platser såsom intill skolan, men 
även genom att regnvatten tillvaratogs från tak o.dyl. och sedan samlades i 
tunnor.  
 
Pedagogik  

Mer småskaliga och detaljerade åtgärder fanns även. Bland annat 
fick byborna lära sig genom workshops hur man tillverkade enkelt och 
näringsrikt gödningsvatten till plantorna (så kallat compost-tea). Förenklat 
kan detta förklaras som att gödsel blandades ner i vatten, som i sin tur fick 
stå några dagar i värmen. Andra principer som anammades var det typiska 
sättet inom permakultur att planterade cirklar av banan- och papayaträd, 
plantera vegetationen i olika höjdlager, samt blanda växter och grödor för att 
få en maximal omsättning på näringsvärden i marken. I trädgården fanns 
även en liten plantskola där syftet var att samla in frön från befintliga växter 
och sedan driva upp nya plantor. Många av dessa plantor delades sedan ut 
till skolorna i Kinesi, där elever på ett pedagogiskt sätt fick lära sig vikten av 
träd och hur de själva kunde plantera dem, samtidigt som de bidrog i arbetet 
att återplantera skogen som en gång funnits i området. 
 



Vecka för vecka – vår utveckling 
	  
Vecka 1 

Den första veckan fick vi en introduktion till området och byn. Det 
skedde mycket observation av allt nytt samt att försöka förstå problematiken 
och arbetssätt. Vi lärde även känna folket som arbetade där. Markens 
problematik visade sig i såväl bristen på vegetation som bristen på livsmedel 
att handla. Mycket av den vegetation som en gång funnits där var nedhuggen 
för att användas till husbyggen men även som foder till boskapen. Från 
befolkningen i byn kom det förväntningar att vi kom dit för att lära ut 
kunskap. Vi insåg den starka önskan om att lära sig och utveckla deras 
samhälle men även behovet av att det finns en tydlig ledare. De flesta levde 
för dagen utan att ha några mer långsiktiga mål. I och med att de flesta drev 
sina egna små familjejordbruk och att det inte var en tillräcklig morot för att 
vilja utvecklas. Bristen på förebilder och ledargestalter visade sig tydligt 
genom bristen på ambition och driftighet.  
 
Vecka 2 

Den andra veckan fortsatte våra observationer. Vi gjorde även 
studiebesök på två skolor i byn. En primary school och en secondary school. 
Eleverna hade varit i GRA’s plantskola och hämtat trädplantor som de blivit 
skänkta. Vi var och inspekterade deras trädplanteringar. Till vår förfärelse 
hade de grävt alldeles för djupa gropar och satt ner träden i. Något vi 
påpekade och då fick vi veta att det skett trots att de blivit förevisade hur de 
skulle göra. Det kändes som slöseri med energi att eleverna grävt så stora 
gropar utan att det varit nödvändigt. Dessutom slängdes plasten, som höll 
jordklumpen kring trädplantorna på plats, ut i naturen. Detta gjorde att runt 
de nyplanterade träden låg det massvis med svart plast och skräpade. Vi 
insåg då vilken stor skillnad det är i hur man tänker och vilka förkunskaper 
man har. Dessutom vikten av att förstå problematiken man arbetar med och i 
vilken situation man befinner sig i innan man sätter igång ett projekt. Det är 
många steg i processen 
som man måste ta 
ställning till, saker vi tar 
för givet.  
 
Vi besökte även VI-
skogens kontor i Musoma 
där vi bland annat 
träffade projektledare 
Björn Hováth som 
beskrev deras 
verksamhet. Vi fick en 
rundvandring i deras 
plantskola och 
växtlaboratorium.  
 



Vecka 3 
Under vecka tre kom ytterligare en volontär, Andrew, som var en 

amerikansk permakulturexpert. Efter att han kom dit var det lättare för oss 
att genomföra småprojekt som vi ansåg skulle förbättra. Vi insåg fördelarna 
med att vara man i det tanzaniska samhället, då de lyssnade mycket på 
honom.  
 
Under denna vecka gjorde vi bland annat en plan/karta över hela tomten, 
dels för dokumentation men även i informerande syfte. Trots att planen var 
väldigt tydlig på gränsen till barnslig upplevde vi att de flesta hade stora 
svårigheter att förstå sambanden mellan plan och verklighet. Andrew 
jobbade på planeringen och designen av det nya området mark som GRA fått 
av regeringen. Vi ventilerade många idéer och kom med andra tanker än han 
tänkt då hans bakgrund handlar om det biologiska och vårt perspektiv 
mycket handlar om det sociala livet. Vi insåg även vikten av att vissa 
personer måste tro att de varit med och tagit beslut för att resultatet ska bli 
bra. Utan att nyckelpersonerna känner att de varit med och fattat besluten 
blir resultatet något annat än planerat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRA’s nya mark blir plöjd för att kunna tas i bruk



Vecka 4 
Observationerna fortsatte även under den fjärde veckan. Vi 

förstod den praktiska användningen av en så kallad ’A-frame’, lärde oss 
vikten av instrumentet samt dess innebörd i permakulturkonceptet. Under 
vår tid i Kinesi drog vi lärdomar och fick information som vi kände kunde 
vara nyttig för kommande volontärer och vi gjorde därför en volontärbok. Där 
beskrev vi vad vi hade gjort under vår tid där och gav även exempel på andra 
projekt som kommande volontärer skulle kunna fortsätta arbeta med. Vi 
skrev även med praktiska tips och sevärdheter som vi upptäckt under vår tid.  
 

Trädgården och den plan vi gjorde över trädgården



Del två	   
	  
Lushoto 
 
Lushoto är en bergsby som ligger i bergskedjan Usambara mountains i 
nordöstra Tanzania. När landet var en tysk koloni fungerade Lushoto som en 
viktig mötesplats och var även på tal att utnämnas till huvudstad. Än idag 
kan man urskilja de europeiska influenserna, bland annat återfinns en hel del 
lutheranska och katolska kloster i området.  
 I början av 1900-talet anlade tyskarna en väg upp till Lushoto, för 
att underlätta transporter och kommunikation. Ett sätt att undvika erosion 
vid vägbyggandet var att eukalyptusträd etablerades i anslutning till vägen. 
Dessa träd har idag blivit ett problem, då de konkurrerar ut den inhemska 
vegetationen i området. Eukalyptusträden binder mycket vatten och sprider 
sig snabbt, vilket gör att de sakta men säkert tar över skogen och tar död på 
de inhemska träden. 
 
Lutningar 
 Vad som representerar Lushoto och dess omgivningar är de starka 
lutningarna. Detta skapar ett fantastiskt landskap, men kräver även en 
genomtänkt metod för såväl etablering av byggnader som odlingsplatser. 
Bristen på kunskap inom detta genererar i direkt livsfarliga byggen samt 
odlingsplatser som i princip är omöjliga att underhålla.  
 Många hus byggs på platser utan förundersökningar på 
markförhållanden eller vattenavrinning. Detta resulterar i miserabla olyckor 
där hus översvämmas eller i värsta fall helt rasar samman. Något som skulle 
kunna undvikas med rätt kunskap. 
  
 
 
 



 
Dessutom har försök till odlingar skapats där träd och annan 

vegetation tagits bort till förmån för öppen åkermark. Resultatet blir således 
att marken inte hålls på plats av någonting. Dessutom rinner vattnet rakt ner 
för slutningarna och tar med sig såväl jord som grödor. Marken blir torr och 
vätskekrävande, vilket idag åtgärdas med hjälp av manuell vattenhämtning i 
hinkar av jordbrukarna själva. Något som är både tids- och energikrävande. 
Dessutom generar odlingarna knappt någon produktion alls, eftersom 
grödorna sällan överlever de stora påfrestningar vad gäller torka och den 
urlakade jorden som vattenavrinningen orsakar. 
 
 
Åtgärder 
 En stark lagstiftning om husbyggen som sedan även kontrolleras 
under etableringen, är Lushoto och dess omgivningar i starkt behov av. På så 
sätt skulle farliga husbyggen undvikas, och på längre sikt blir hållbarheten 
rent ekonomiskt bättre för de som bor där.  
 Vad gäller jordbruket såg vi tendenser till att man på vissa platser 
börjar arbeta med terraseringar. Detta i kombination med konceptet 
permakultur skulle gynna såväl jorden som vad den sedan producerar.  



Zanzibar 
 
Redan på 1800-talet infördes odlingen av kryddnejlika, de bördiga jordarna 
på ön möjliggör odlandet av ett stort antal tropiska grödor. Andra kryddor 
som odlas där är vanilj, kanel, gurkmeja, muskot, ingefära, curry, 
spiskummin, svartpeppar, kardemumma och saffran. Av denna anledning 
kallas ofta Zanzibar för kryddön. Vanlijstängerna är importerade från Mexico 
och måste pollineras i förhand. Jordbruket utgör en viktig inkomstkälla för 
invånarna på Zanzibar och framför allt är det kaffe, tobak, bomull, 
cashewnötter, te och kryddor som exporteras. Men även alger plockas och 
skickas på export till Japan. 	  
	  
Vaniljstången  
 Ursprungligen är vaniljen från Mexiko, vilka också var den största 
producenten av vanilj fram till mitten på 1800-talet. När spanska och 
portugisiska sjöfarare anlänt till Mexiko i början av 1500-talet spred sig 
växten i och med att de tog med sig och introducerade den i såväl Afrika som 
Asien. De kallade den då för ”liten kapsel”, vainilla. 

Vanilj är en klätterväxt som slingrar sig upp för träd, pålar eller 
andra stöd. Den kan växa i skogar eller på plantage. Om den lämnas orörd 
kommer den att växa sig så hög som möjligt på stödet, med få blommor. 
Odlare beskär plantorna varje år, vilket ökar blomningen och gör den mer 
lättskördad.  

De särskilda 
aromatiska beståndsdelarna 
finns i frukten, som kommer 
av att blomman pollineras. En 
blomma ger högst en frukt. 
Vanillia planifolia är 
hermafroditer men undviker 
att pollinera sig själv genom 
ett membran som åtskiljer 
ståndare från pistill. Dess 
blommor kan på naturlig väg 
bara pollineras av ett särskilt 
bi som inte påträffats utanför 
Mexiko. Odlare har utan 
framgång försökt införa detta 
bi till andra delar av världen. 
Det enda sätt som Vanillia 
planifolia kan ge frukt på i 
andra länder, är genom 
konstgjord pollinering. 

En enkel och 
effektiv metod att pollinera 
för hand introducerades 1841 
av den tolvårige slaven 
Edmond Albius på Réunion, 
och hans metod används än 



idag. Med en bambuflisa förs membranet tillbaka, och sedan pressas 
ståndaren på pistillen. Blomman är då självpollinerad, och kommer att ge 
frukt. Blomman varar en dag, ibland kortare tid. Odlarna måste därför 
inspektera plantagerna varje dag efter öppna blommor, något som är mycket 
arbetskrävande. 

Frukten är en frökapsel som öppnar och tömmer sig om den 
lämnas kvar på plantan. Den ger då ifrån sig en doft av vanilj. I kapseln finns 
små doftlösa frön. I rätter som tillagas med helt naturlig vanilj, känns dessa 
igen som små svarta prickar. 
 
Tursimen hotar 

Den utbredande turismen är ett hot mot jordbruken då stora delar 
av öns areal exploateras med hotellkomplex med tillhörande anläggningar. 
Bristen på planering vid dessa etableringar hotar även Zanzibar ur flera 
perspektiv. Då hotellkomplexen vill skapa en trygg och säker plats för sina 
gäster byggs höga murar upp kring hotellen med flertalet vakter som ser till 
att obehöriga inte kommer in på området. Detta tillvägagångssätt liknar ett 
system ofta känt som gated community, och är en vanlig förekomst i USA. 
Systemet segregerar människor av olika klasser ifrån varandra på ett extremt 
sätt. Detta har sitt ursprung i att området klassificerats som en otrygg plats, 
och istället för att gå till botten med problemet tar man till en enkel lösning 
som kortsiktigt fungerar – man bygger bort problemet. Ur ett långsiktigt 
perspektiv skapar detta dock ännu mer schismer mellan befolkningen och 
därmed blir platsen ännu mer osäker. I detta fall segregeras turisterna ifrån 
lokalbefolkningen, vita ifrån svarta. Östafrikas historia med kolonialmakter 
som regenter är välkänd. Detta är bara ett exempel på hur, trots att länderna 
blev självständiga under 1900-talet, detta fortfarande i allra högsta grad 
existerar. 
 
Markförhållanden 

Zanzibar domineras av områden med sandiga jordar. En gång i 
tiden bestod ön av stora delar vegetation med lummiga skogar. Detta har 
med tiden förändrats alltjämt som skog huggits ner. I dagsläget finns därför 
problem med erosion. Dessa missgynnande markförhållandena gör att en 
stor del av grönsaker och frukt importeras från fastlandet i Tanzania. Detta i 
sin tur gör att priserna för dessa livsmedel blir orimligt höga.  
 
Åtgärder 

Att införa konceptet permakultur bland odlingar och infrastruktur 
på Zanzibar skulle resultera i fördelar ur flera aspekter. Ur jordbruks och 
produktionsaspekten är nyplantering av lämpliga träd en nödvändighet. 
Träden skulle framförallt hålla samman jordarna och därmed minska 
problemet med erosion. De sandiga jordarna skulle dessutom kunna bli 
bördigare med hjälp av kvävefixerande träd, och även samplanteringar som 
görs med växter i olika skikt. Zanzibar skulle på så sätt kunna bedriva egen 
produktion av grödor i större utsträckning än vad som idag existerar. På så 
sätt skulle transporter av grödor minska från fastlandet, vilket i sin tur skulle 
minska priser på dessa livsmedel. 



Att integrera Zanzibars största inkomstkälla, turismen, med det 
befintliga livet på Zanzibar är en nödvändighet. Skapar man en öppenhet 
mellan turister och öns invånare skulle detta gynna såväl integration som 
möjliga arbetstillfällen. Inte minst skulle Zanzibar få en chans att bevara sina 
traditioner samtidigt som besökare får ta del av dem direkt från invånarna. 

 
 



Sammanfattning	  
	  
Under vår tid i Tanzania har vi dragit en mängd olika lärdomar, lärdomar vi 
anser enbart varit möjliga på plats i landet. Vi har fått stora insikter om 
landets problematik men även den oerhört tydliga levnadsglädjen, 
nyfikenheten och kunskapstörstandet hos befolkningen. Kunskaper och 
lärdomar som man som svensk tar för givet har vi förstått att det inte alls är 
möjligt. Att bara arbeta med en viss typ av hjälp eller utlärning är inte möjlig, 
för stegen fram till det man ska lära ut kan mycket väl saknas. Det gör 
arbetet i det här landet oerhört komplext. De olika bakgrunderna och 
förutsättningar man har inför kunskapshämtning skiljer väldigt mycket åt och 
mycket förkunskaper och observationer krävs för att resultatet ska bli bra.  
 

Vad vi tyckte att GRA i Kinesi gjorde väldigt bra var att de 
anställde lokala invånare till befattningar som projektledare med mera för att 
just de kulturella övergångarna skulle fungera, liksom förankringen hos 
byborna. En tydlig iakttagelse som vi gjort är bland annat bristen hos 
Tanzanierna att tänka analytiskt. Något som gör att deras situation sällan 
förbättras. De verkar även ha ett stort behov av en tydlig ledargestalt vilket 
inte förekom särskilt ofta i byn Kinesi där de flesta hade små familjejordbruk 
och därmed var sin egna ledare. Kvinnornas hårda arbete var förvånansvärt 
och beundransvärt, där männen i sin tur ofta drog ett betydligt lättare lass av 
familjearbetet.  
 

Att konceptet permakultur fungerade väldigt väl var tydligt. GRA 
startade sitt projekt mot alla odds, de flesta var helt övertygade om att det 
inte skulle fungera. Att de inte skulle lyckas få något att växa med de 
förutsättningar som fanns. På vår fortsättning av resan såg vi många platser 
där odlingsprincipen hade kunnat göra underverk för de mindre jordbruken.  



Ekonomisk redovisning 
  
Preliminär budget innan resa: 
 
Flygbiljett t&r 10 000 
Mat 30 dagar 2000 
Logi 30 dagar 3000 
Reseförsäkring 2000 
Resor inrikes Tanzania 3500 
Vaccinationer 4500 
 
TOTALT: 25 000 
 
Faktiska utlägg: 
 
Tack vare att den svenska kronan stod i bra kurs mot såväl euron som den 
amerikanska dollarn, lyckades vi få tag på oväntat billiga flygbiljetter. 
Dessutom visade sig utläggen i Tanzania bli något lägre än väntat tack vare 
detta, samt fick vi möjlighet att bo och äta mycket billigt i Kinesi. Allt detta 
gjorde att vi kunde förlänga vår resa med 6 veckor. Detta tog vi tillvara på 
genom att besöka och undersöka olika platser runtomkring i Tanzania. På så 
sätt kunde vi göra en jämförelse mellan olika landskap samt få möjlighet att 
teoretiskt applicera det vi lärt oss om permakultur i Kinesi. Ytterligare 
beskrivning finns i rapporten.  
 
Anna Bengtssons utlägg: 
 
Flygbiljett t&r 504,45 € = ca 4500 kr 
Reseförsäkring 492 kr 
Resa Malmö-Kastrup t&r 151 kr 
Resor inrikes Tanzania 2000 kr 
Vaccinationer 2535 kr 
 
TOTALT: 9678 kr 
 
Johanna Axelssons utlägg: 
 
Flygbiljett t&r 4500 kr 
Reseförsäkring 350 kr 
Resor inrikes Sverige 375 kr 
Resor inrikes Tanzania 2000 kr 
Vaccinationer 3244 kr 
 
TOTALT: 10 469 kr 
 



 
Gemensamma utlägg Anna Bengtsson och Johanna Axelsson: 
 
Logi: 14 980 kr (snitt 107kr/person/natt)  
Mat: 11 900 kr (snitt 85kr/person/dygn) 
Övrigt: (förbrukningsmaterial mm) 4000 kr 
 
TOTALT: 30 880 kr 
 
Anna Bengtsson separata utgifter, Johanna Axelssons separata utgifter samt 
deras gemensamma utlägg blir en summa på totalt 51 027 svenska kr. 
 
Inscannade kvitton bifogas. 


