
Grønn Grend 
Hurum 

et 
pilotprosjekt 



 

Grønn Grend Hurum skal være 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. 
  



Tre aspekter ved en økolandsby 

Miljø 

Fellesskap 

Økonomi 



Økolandsbyer er 
 • Lokale løsninger 

 
• Bomiljø for framtiden 

 
• Økologiske - som overordnet og stimulerende ramme 

 
• Allsidige - folk, virksomheter og interesser 

 
• I tidsånden - større bevissthet – nødvendig ansvarlighet 
  
• Levende og pulserende 

 
• For folk 
 

 
 
 

 
 

 



ENERGI 

VANN/
AVLØP 

AVFALL 

Økologi og Kretsløp 
 

MATERIALER 



Findhorn 

Vidaråsen 

Hurdal 

Bergen økologiske 
landsby 

Bjerkreim økolandsby 

Karise 
Permatopia 
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Økosamfunn er ikke nytt 
• I Danmark finnes mere enn 50 økosamfunn i dag og mange nye er 

under planlegging – skyter opp som paddehatter 

• Fra bofellesskap knyttet til gårdstun og selvbyggerhus av 
resirkulerte materialer til større økologiske «høyteknologiske» 
landsbyer 

• Eksperimentert med materialer, vann og avløp, energi 

• De første helt tilbake fra 60-tallet 

• I Norge er det i dag 10 økosamfunn – de fleste Camphill 

• Hurdal den første i sitt slag i Norge – har vist vei 

• Stor aktivitet i hele landet - mange under planlegging  

• Europa og USA 

 



         Hvorfor Hurum? 

• Østlandets smørøye  

• Naturskjønt med viktige 
kvaliteter – natur/kultur 

• Sentral beliggenhet med stort 
omland 

• Muligheter for bærekraftig 
næring 

• Muligheter for pendlerfrie 
arbeidsplasser 

• Næringsmessige kvaliteter 

 

 



Næringsutvikling 



Utviklingsmuligheter for Hurum 

• Pilotprosjekt – inspirasjon, kunnskapsbase  

• Fremtidsrettede arbeidsplasser lokalt - kreativ 
næring/grønn næring 

• Tilflytting – flere fastboende 

• Styrking av lokalsamfunn  

• Økoturisme 

• Markedsføringsfaktor for Hurum 

 



Aktuelle 
områder 
i Hurum 

Klokkarstua 

Sætre 

Storsand 

Filtvet 

Tofte 
Holmsbu 

Kana 

Verket 



Her er vi 

• Seks familier 

• 16 barn 

• Aldersspenn 1-59 

• Grunnverdier - bærekraft og fellesskap 

• Religiøst og politisk uavhengige - verdiåpenhet 

• Kompetanse: arkitektur, landbruk, gartner, 
homeopati, miljøforskning, organisasjon, pedagogikk, 
turisme, salg, kunst  



Hvor skal vi? 

Bærekraftig 
bomiljø 

Økologisk 
landbruk/ 
hagebruk 

Null 
energibruk  - 

aktivhus 

Delings-
økonomi 

Minimering av 
forurensning 

Minimering 
av avfall 

Begrense 
transport- 

behov 



Hvem skal vi bli? 

Bevisst 
fellesskap 

Kultur for 
fellesskap 

Møteplasser  

Deling av 
oppgaver 

Rom for 
omsorg for 

andre 

Omsorg for 
hverandre 



Hva kan vi leve av? 

Økonomi/ 
Nærings- 
utvikling 

Arbeids- 
fellesskap/ 

kontor 

Festivaler og 
kurs 

Verksteder 

Forebyggende 
tiltak/grønn 

omsorg, 
leirskole 

Håndverk, 
foredling av 
mat, bakeri 

Utleie 

Delings- 
økonomi 



Framdriftsplan 
• Sensommer 2014: Første møte med kommunen 

• Januar 2015: Etablere forening - GGH 

• Innen juni 2016: Oversikt over aktuelle områder 

• Presentere planer offentlig 

• Innen juni 2017: Laget intensjonsavtale/kjøpt tomt 

• Innen juni 2020: Første boliger klar for innflytting 

 



TAKK FOR OSS I GGH 


