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                      ØKANIA HURUM

Mål og Visjon 2016-2022 Økolandsby-prosjekt Sand/Kana  

 Etablere Øko-landsbystrategi for SAND Gård / Kana 
   Bygge på Infrastruktur og eksisterende aktivitetstilbud på og rundt gården 
   Raskt evaluere muligheter og ressurspersoner i nærmiljøet 
   Målsetting å utvikle et Grønt Entreprenør-senter og Permakulturkompetanse 
   Etablere KANA Andelsgård og bygge opp økologisk “indre og ytre marked” 
   Utvikle lokalt varemerke og forretningskonsept for gjenkjenning og identitet 

   ØKANIA - Varemerke og identitet



                      ØKANIA HURUM 

ØKANIA Andelsfarm 

Torgrimsåsen 

ØKANIA Økolandsby

SAND Gård

Entreprenør og kunnskapssenter

Permakultur og Økoligisk fokus

 NaKuHel - filosofi             
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7 trinn - 3 Faser i ny Landsbyutvikling 
FASE 1 - SAND TORGRIMSÅSEN -  ØKO TUNET PÅ KOLLEN 
FASE 2 - SAND GÅRD -  ØKOLOGISK SKOGLANDSBY 
FASE 3 - KLOKKARSTUA ECOOP 22/33 LANDSBYVISJON MELLOM FJORDENE

 1) Øko-landsby Forprosjekt for 2 faser med boligutvikling på SAND Gård / Kana 
  2) Etablere Landsbyråd Pilot for idédugnad, kompetanse og ressurs evaluering 
  3)  Andels landbruk / Landsby-farm utvikles parallelt med trinn 1 og 2 
  4 ) Forretningsplan  for GRØNT Entreprenør- og kunnskapssenter KANA 
   5)  Lokal produkt og varemerkekutvikling av “ØKANIA” lokalt Øko-varemerke 
   6)  Na-Ku-Hel Filosofisk integrering i alle aktiviteter og faser - “Det Grønne hjertet” 
   7) Område og Mulighetsanalyse for KANA / KLOKKARSTUA som nytt vekstområde

   Kana / Klokkarstua - Kommunens Grønne Hjerte 



  

Utdrag fra Proffessor Gunnar Tellnes Artikkel «Hva betyr natur- og kulturopplevelser for helse, miljø og 
livskvalitet?» 
“NaKuHel-visjonen ble unnfanget sensommeren 1987 da jeg arbeidet som vikar for kommunelegen på Røst, samtidig som jeg skrev min 
doktorgrad om legens sykmeldingspraksis ved Universitetet i Oslo (1). Det bildet jeg fikk var at ca halvparten av sykefraværet skyltes 
diagnoser som helsevesenet ikke har effektive metoder for å helbrede. Behovet for å finne andre tilnærminger enn «piller og kirurgi» var til å 
ta og føle på, samtidig som miljøtrusselen også var på dagsordenen bl.a. i Bruntlandskomminsjonens innstilling «Our Common Future». 

NaKuHel-konseptet handler om å skape felles møteplasser og aktiviteter for helhetstenkning og kreativitet innenfor samspillet 
Natur-Kultur-Helse, der offentlige etater, næringsliv, frivillige organisasjoner, ildsjeler og andre samarbeider for å nå felles mål. 
Hovedmålet er å fremme helse, miljø og livs- kvalitet for alle! 

Forløsning og bevisstgjøring av egne talenter og kreativitet er en viktig tanke bak Natur-Kultur-Helse-konseptet og NaKuHel-senteret som 
fra 1994 ble etablert på Sem i Asker (2). Vår erfaring er at NaKuHel-aktiviteter kan gi en indirekte effekt med følelse av livsgnist, inspirasjon 
og lyst til rehabilite- ring. For personer som er sykmeldte, kan dette være veien tilbake til yrkes- aktiv virksomhet. Evaluering av tilbud med 
Natur-Kultur-Helse-aktiviteter i nærmiljøet i Asker har vist at dette kan påvirke deltakernes livskvalitet, helse og miljøbevissthet (2). 

Gode fellesskap med venner, frisk luft og muligheter for stillhet og kunst- opplevelser er eksempler på salutogene faktorer i våre 
liv, i motsetning til de patogene som er sydomsskapende. Dagens sykehusmedisin har hovedfokus på patogene faktorer, mens 
helsefremmende (salutogene) tiltak har så langt hatt lav prioritet i helseøkonomien. Gode eksempler på salutogenese er sang og musikk, 
teater og drama, kontakt med dyr og planter, friluftsliv og naturopplevelser, bærekraftig kosthold, osv. Mange søker selv salutogene 
opplevelser i fritiden, men for andre, som for eksempel de som har psykiske lidelser, er det ofte nødvendig at samfunnet tilrettelegger for 
slike aktiviteter. Ikke alle er friske nok eller har overskudd til selv å ta salutogene tilbud i bruk. Inkluderende felleskap der den unike erfaring 
vi alle bærer på, kan bli sett og verdsatt av andre, er her helt sentralt. Også for eldre og kronisk syke er det viktig med tilrettelegging. Tilgang 
til turstier og rasteplasser tilrettelagt for funksjonshemmede, elder, barn og unge er eksempler på livskvalitet i byens grønne lunger.” 

HURUM HALVØYA HAR SPESIELT NATURGITTE FORUTSETNINGER OG HAR STORT UUTNYTTET POTENSIALE 
FOR MÅLRETTET NaKuHel SATSING TIL GLEDE FOR SAMFUNNET VED Å SKAPE INKLUDERENDE KULTUR 
FELLESSKAP  OG MESTRINGSARENAER I DET GRØNNE. <HURUMS GRØNNE HJERTE> 
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NaKuHel filosofien integreres i ØKANIA Fotocredit Bjørn Heidenstrøm



Irlands første øko-samfunn og av 10 beste steder å bo. 

Læringsarena og praktisk modell. 

Øko-landsbyen reddet landsbyen. 

Vennskaps - landsby og levende erfaringsbase for 
utvikling av community og landsbyprosjekt.  

Fellesskaps supportert landbruk, plan og infrastruktur, 
energi og kulturarena  

En modell for Kana Klokkarstua? 

Na-Ku-Hel filosofi  

Mestring - mening og følese av sammenheng 
Salutagonese (ref. Aron Antonovsky)
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CLOUGHJORDAN ECO VILLAGE - TIPPERARY IRELAND

   Inspirasjon og samarbeid for prosjektet
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