
 

Bestyrelsens beretning for 2020 
 

Når man er formand for så alsidig en forening som pø er, så kan det godt være svært at skrive bestyrelsens 

beretning. Alene fordi der er så mange aktiviteter i gang at man meget let overser noget. Som så ofte før, 

slog jeg mig sammen med vores direktør Mikael Elke Lund og så gik vi i gang med at læse vores indbakke 

igennem fra januar til december 2020, for at huske hvilke aktiviteter vi har haft gang i i årets løb. Behøver 

jeg at sige at det var et meeeeget langt møde!  

Nå, men hvad der slog os, var alle de fede aktiviteter vi havde linet op til i 2020. Jeg nævner i flæng 

- Medlemsture – bl.a. til Sverige arrangeret af et af vores søde medlemmer 

- Folkemødet på Bornholm 

- Ungdommens Folkemøde i Kbh 

- Madens Folkemøde på Lolland 

- Naturmødet i Hirtshals.  

- Høstdage og markeder omkring i hele landet.  

- Praktisk Økologis Festival 

Og ved I, hvad der stod ved dem alle. AFLYST AFLYST AFLYST – alt det sjove og spændende som vi havde 

linet op til allerede i 2019 var blevet aflyst pga corona. Nu skal dette ikke være en klagesang. Det er jeg 

sikker på at I har hørt rigeligt af ang. coronasitationen. Og alt taget i betragtning, har vi havemennesker nok 

mindre at klage over, end så mange andre. Vi har jo både mulighed og glæden ved at gå udenfor og 

begrave fingrene i mulden, fremfor at sidde indenfor og kukkelure. Personligt fik jeg anlagt min køkkenhave 

i april – min coronakøkkenhave som jeg kalder den, for den var aldrig blevet anlagt i tide, hvis ikke min 

mand havde været hjemsendt og kunne hjælpe mig med at hamre stolper ned og sætte hegn op.  

Det er jo ikke mere end et halvt år siden jeg holdt den sidste bestyrelsesberetning for jer, for vi måtte jo 

også udskyde vores årsmøde i 2020 fra april til september. Vi havde ellers arrangeret et stort to-dages 

årsmøde med fokus på netværksdannelse og erfaringsudveksling. Det blev kortet ned til et enkelt dag i 

september, som ovenikøbet blev lukket yderligere ned, da Mette Frederiksen dagen inden varslede nye 

restriktioner. I år udskyder vi ikke, men til gengæld foregår det så online. Den gode nyhed er, at det har 

givet rigtig mange mulighed for at være med her, og det er jeg rigtig glad for, for det vidner jo om, at I er 

mange der interesserer jer for vores skønne forening og foreningsdemokratiet i det hele taget. Det er rigtig 

dejligt at se.  

Så håber jeg bare inderligt, at vi får lov til at mødes mange igen. Heldigvis er det jo blevet lovligt at mødes 

lidt færre, især hvis det foregår udenfor. Det har vores mange havenetværk landet over også benyttet sig 

af, og hvis man går ind på merelivihaven.dk, så kan man se at arrangementerne begynder at spire frem.  

Vores natur 
Nå, men tilbage til indbakken og året der gik. Selvom der er rigtig meget der har været lukket ned, så er der 

ét stort projekt, som vi formåede at tilpasse coronasituationen. Jeg taler om Praktisk Økologis deltagelse i 

Vores Natur. Hele 2020 var afsat til at sætte natur og biodiversitet på dagsordenen, og i front stod DR, 

Friluftsrådet og De naturhistoriske museer, der havde søgt og fået 30 millioner til det projekt. Praktisk 



Økologi deltog i 2 ud af 5 fyrtårnsprojekter i den forbindelse, nemlig Vild natur, hvor du bor og Vild Mad. 

Det har været en rigtig sjov og arbejdskrævende proces, hvor vi har lært rigtig mange andre organisationer 

at kende, og også mærket den respekt og tillid der knytter til Praktisk Økologi. Vi er måske små, men vi har 

en KÆMPE faglighed. Vores deltagelse i Vores Natur, blev også markeret med 6 artikler om vild natur i løbet 

af året – en i hvert blad.  

Vild Mad 
I fyrtårnsprojektet Vild mad har vi sammen med jægerforbundet og MAD afholdt vilde middage over hele 

landet. Corona satte dog en stopper for nogle af arrangementerne, og derfor er projektet blevet udsat og 

bliver nu afholdt i maj-juni i år. Så står I og brænder for at holde en vild-madmiddag, så er der midler at 

hente til det. I skal blot sende Mikael en mail.  

Vild natur hvor du bor 
I ”Vild natur hvor du bor” uddannede vi over 200 vild-havementorer. Dvs. mennesker, som har gjort deres 

haver mere vilde, og som holder åbne havelåge for at inviterer og inspirere andre mennesker til at gøre det 

samme. De sidste kurser blev afsluttet i oktober 2020, men Danmarks Naturfredningsforening, med hvem 

vi har samarbejdet Giftfri Have, syntes så godt om konceptet, så vi gik sammen om at videreføre det. I 

foråret her har vi derfor fået uddannet 250 vild-havmentorer mere, så nu er der samlet 450 vild-

havementorer med over det ganske land. Det er jo helt fantastisk at opleve den interesse, der er for at 

skabe mere liv i haven. At skabe mere liv i haven har været en af Praktisk Økologis mærkesager længe – 

bl.a. under projektnavnet Mere Liv i Haven - men det ser ud til at det nu også bliver resten af Danmarks 

mærkesag. Det glæder mig, for insekter, fugle, bier, sommerfugle og alt derimellem, har lige så meget ret til 

at være i haven som vi har, og at give dem bedre vilkår i haven, er at leve en bæredygtig hverdag.  

Giftfri Have udvikler sig 
Praktisk Økologi kommer også til at forfølge det vilde, både i eget virke men i særdeleshed i samarbejdet 

med Danmarks Naturfredningsforening. Vi er i gang med at udvikle samarbejdet og konceptet for Giftfri 

Have, og jeg glæder mig til at fortælle jer mere om det til den tid.  

Dialog med grønne foreninger 
Vi er fortsat dialogen med de øvrige grønne foreninger såsom Landsforeningn for ØkoSamfund, 

Landsforeningen Økologisk Byggeri, PermakulturDanmark, Frøsamlerne, Økologiens Have med flere, og 

mødes jævnligt. Indtil videre er der ikke kommet konkrete tiltag ud af det, men vi drøfter hvordan vi kan 

samarbejde og optimere de få ressourcer vi har. Det er godt og givende at få de snakke og der er mulighed 

for spændende projekter og fondsansøgninger i fremtiden.  

 

Dyrk.nu 
En bedrift, som jeg har glædet mig vildt meget til at fortælle jer om, er vores nye webapp: DYRK.NU. Som I 

måske kan huske så crowdfundede vi penge til at udvikle en ny app – eller mobilhjemmeside, som det jo 

egentlig er. Den er blevet mega god, og i kan se den her.  

Den er gratis for alle, men vi vil udvikle videre på den så kun medlemmer af foreningen får adgang til de 

næste funktioner. Vi har allerede fået god omtale på den med en artikel i Politikens Lørdagsliv og artikler i 



mange lokalaviser. Også på instagram og facebook er der taget godt imod den, og jeg kan se at folk allerede 

nu begynder at anbefale den til folk.  

Tanken er dels at hjælpe nye haveejere med at få en god køkkenhave (men det er nu også en hjælp til os 

mere erfarne), men også at gøre Praktisk Økologi synlig for mange flere. Vi kan allerede nu se, at det har en 

positiv afsmitning i medlemstallet.  

Ét samlet brand: 
Appen er blevet udviklet indenfor den strategi vi i bestyrelsen kaldet Et samlet brand. Strategien stammer 

tilbage fra 2019 og bestyrelsens drøftelser om, hvordan vi kan få flere medlemmer, og handler om at gøre 

det tydeligt at det er Praktisk Økologi der er afsender på vores mange forskellige produkter. Jeg nævner i 

flæng havenyt.dk, deljorden.dk, oekologi.dk og merelivihaven.dk. Desuden har vi en facebookside, en 

facebookgruppe, en instagramprofil, et blad og nu en webapp.  

Udover at koble vores hjemmesider sammen visuelt, så er vi i gang med at udfase alle andre logoer end 

spirelogoet og operere indenfor en central farvepalette... alt sammen for at  gøre det tydeligt, at alle 

herlighederne har Praktisk Økologi som afsender.  

Vi er ikke i mål, men håber i løbet af de næste par år at have givet hele baduljen af hjemmesider, so-me 

profiler og vores blad samme farver, logoer og design, efterhånden som det er teknisk og økonomisk muligt 

- vi arbejder også frem mod samme navn: Praktisk Økologi  - med tilføjelsen - "mere liv i haven", et slogan vi 

ikke vil give slip på. Vi håber at projekt om et samlet udtryk, et samlet brand bliver tilendebragt i købet af 

2021 og 22.  

Men vi synes at det er synligt allerede nu, hvor vi bruger en fælles PØ farvepalette, som vores grafiker har 

lavet (se disse slides). Som I kan se af dette slide, så har projekt "Èt samlet brand" også betydet et brudt på 

mange års praksis for vores blad - nu har vi fået dejlige havemennesker på forsiden.  

Bladet 
I vores dejlige medlemsmagasin Praktisk Økologi værner vi om vores kerneværdier om at sprede 

haveglæde, oplyse om selvforsyning og bæredygtig husholdning på et højt fagligt niveau.  

I 2020 har bladet i forbindelse med Naturens År som sagt haft et øget fokus på biodiversitet, for vi vil gerne 

vise vores medlemmer, at naturen kan dyrkes på lige fod med grønsagerne i vores køkkenhaver, uden at 

det ene udelukker det andet.  

Vi har også haft et ønske om at gøre menneskene bag artiklerne mere synlige.  

Det har vi blandt andet gjort ved at bringe flere billeder af vores aktive skribenter – også på forsiden – samt 

afslutte hver artikel med en lille infoboks om skribenten og hans/hendes passion.  

På den måde håber vi, at kunne bygge bro mellem læsere med fælles interesser og inspirere til endnu mere 

glæde ved arbejdet i haven og i køkkenet.  

Havenyt.dk 2020 
Som følge af coronarestriktioner og periodevise hjemsendelser af hele eller dele af samfundet er 

haveinteressen steget markant i Danmark. Folk går mere i haverne, og det har også kunne ses på antallet af 

besøg på Havenyt.dk, der fik mere end 5,2 millioner besøg i 2020. En stigning på ca. 700.000 besøg. 



Havenyt.dk er i 2020 blevet udviklet it-mæssigt, så der nu er mulighed for at promovere Landsforeningen 

Praktisk Økologi i større grad via hjemmesiden, og den bruges som et aktivt redskab i markedsføringen af 

foreningen. 

 

Tak 
Ingen beretning uden en tak. Først og fremmest tak til vores medarbejdere og freelancere, som hver dag 

gør en kæmpe indsats for at få hjulene til at dreje i foreningen.  

Men også et stort tak til de mange gode kræfter, der bidrager på al mulig vis til at drive Praktisk Økologi og 

sørge for at økonomien løber rundt.  

Først vil jeg derfor takke alle jer, der har givet foreningen et gavebidrag. Det er af afgørende betydning for 

foreningens økonomi, da vi med 100 gavebidrag a 200 kr. får del i tips- og lottomidlerne. I år fik vi hele 

96.233 kr. i gavebidrag, heraf 10.550 til foreningen og 85.683 til havenyt. Det er det største beløb, der er 

indsamlet i foreningens historie! Til sammenligning var det næsthøjeste indsamlede beløb 50.000 kr. i 

2015. 

Så tusinde tak, til både jer, der har givet bidragene og til vores havenytredaktør Heidi Nissen, som har 

indsamlet dem       

Kulturstyrelsen har også bidraget med penge fra to forskellige puljer. Det er vores gode bogholder og 

administrator Lone Øhrberg der har sikret os dem. Vi har fået henholdsvis  

- 64.526 i distributionstil skud til bladet, 

-  og 67.638 kr. som driftstilskud til foreningen.  

Desuden har skattestyrelsen, været så venlige at refundere 55.173 i delvis momskompensation. Så tak til 

både skattestyrelsen og til kulturstyrelsen.  

Som I ved, så har vi et højt værdsat samarbejde med Greenspeak, Danmarks grønne teleselskab – og dens 

kunder. Greenspeak har støttet os med 32.151 kr af deres overskud. Tak for det! Det er deres medlemmer 

der har stemt på at Praktisk Økologi skulle have pengene, og er I ikke allerede kunder hos Greenspeak, så 

vil jeg faktisk anbefale jer at blive det.  

Jeg vil også sende et stort TAK til annoncørerne på havenyt.dk, for de er til at sikre havenyts fortsatte 

eksistens som Danmarks største havesite, og jeg vil opfordre jer alle til at støtte vores annoncører, under 

coronakrisen, så vi sammen holder liv i de mange, ofte små, virksomheder, som sælger grønne og 

bæredygtige produkter. 

En stor tak til alle jer, der deler vores gratis materialer ud for at udbrede kendskabet til økologisk forsvarlig 

levevis og en lige så stor tak til alle Praktisk Økologis aktive frivillige, medlemmer, netværk, havementorer, 

haveambassadører, de frivillige i Økologiens Have der passer vores lager.  

Sidst men ikke mindst en stor tak til bestyrelsen.  

Bestyrelsen lægger et stort og frivilligt arbejde i foreningen. Jeg vil gerne rette en særlig tak til Ole Dall og 

Inger Lise Kampp, for jeres indsats i bestyrelsen de sidste 4 år. Ole og Ingerlise har besluttet ikke at 

genopstille i år.  



Ole har som kassérer været en stor hjælp i at sikre det økonomiske overblik og holde styr på finanserne. 

Inger Lise har med sin sans og overblik sikret struktur og retning i bestyrelsen. Begge har I lagt en kæmpe 

indsats i netværksarbejdet, som vil kunne mærkes fremover. Tusinde tak for mange gode snakke og 

diskussioner og for skønne besøg i jeres haver og hjem.  

Som I kan høre, så er der virkelig mange, der hjælper foreningens mange forskellige aktiviteter med at spire 

og trives.  

Et stort stort tak til jer alle, for jeres utrættelige indsats i den praktiske økologis tjeneste. I giver håb om en 

grønnere fremtid. 

Medlemsfremgang 
Og når vi nu taler om en grønnere fremtid, så kan jeg fortælle jer, at Praktisk Økologi har fået 197 flere 

medlemmer i 2020, så medlemstallet var den 1. januar 4232 medlemmer med 764 indmeldelser og 568 

udmeldelser. Det er dejligt at vi nu ligger stabilt over de 4000 medlemmer.  

MEN – her kigger jeg jer alle sammen dybt i øjnene! Vi kan gøre det bedre! Og med vi, mener jeg ikke blot 

bestyrelse og vores få deltidsansatte. NEJ, jeg mener os alle sammen. Os der er medlemmer af Praktisk 

Økologi. Sammen kan vi gøre en kæmpe forskel. For det er forår. Økologi er et hit. Folk styrter i 

havecentrene, der melder udsolgt. Der er 1,2 mio haveejere i Danmark og i det lys er 4000 medlemmer alt 

alt for lidt. Vi drømmer om at få fat i flere villahaveejerne, i flere børnefamilier. I dem, som ikke drømmer 

om at være fuldt selvforsynende, men stadig ønsker et par bede i haven og fremfor alt en bæredygtig og 

økologisk levevis og bevidsthed.   

Corona har givet folk smag for at gå i haven, men de mangler viden. 1,2 mio haveejere mangler viden og 

praktisk erfaring. De mangler med andre ord Praktisk Økologi i deres liv. Men de ved ikke at foreningen 

eksisterer! Og DET vil jeg gerne have jeres hjælp til at ændre på.  

Når generalforsamlingen her er slut, så gå ud i haven og nyd vejret. Men ring til en ven. Snak med en søster 

eller bror. Tal med en kollega.  

Fortæl dem om Praktisk Økologi og hvorfor du er medlem. Anbefal foreningen videre. Inviterer dem ind i 

havenetværkene. Vis dem appen. Bed dem om at melde sig ind! Både for at støtte den gode grønne sag, 

men også fordi de kan få meget mere viden om havearbejdet.  

Hvis vi alle sammen fik bare én anden til at melde sig ind ville vi vokse til 8000 medlemmer og få fordoblet 

vores økonomi.  

Vi kunne lave SÅ mange fede projekter med de ressourcer.  

Jeg plejer at sige, at foreningen har 3 fastansatte, men vi har ambitioner som havde vi 30 ansatte.  

Vi ville fx gerne udvikle webappen, så den bliver en slags personlig havedagbog, der samtidig kan give dig 

besked om, hvad du skal gøre i netop din have. Vi ville også gerne udbygge den med nyttige og smukke 

blomster.  

Vi ville gerne ud i hele landet og holde foredrag, kurser og oplæg om praktisk økologi og vild natur.  

Vi drømmer om at udvikle havenyt.dk så den får bedre og smartere funktioner. Siden er 20 år gammel og et 

imponerende stykke hjemmesidearbejde, men der er immervæk sket noget i de sidste 20 år, og vi er ikke 

med på beatet mere.  



Vi ville gerne have demonstrationshaver rundt omkring i hele landet.  

Vi ville gerne styrke vores netværk. 

Vi ville gerne have et samlet brand.  

Vi ville gerne være massivt til stede til festivaler, folkemøder og markeder.  

Vi ville gerne lave havevideoer, podcast og udvide bladet fra 6 til 12 numre.  

Vi vil gerne have tilføjet et aspekt om husholdning og om at sylte, opbevare, mindske madspil, genbruge og 

reparation.   

Og jeg kunne blive ved.  

Der er rigtig meget der ville give mening, være sjovt, udvikle foreningen, men vi kan ikke gøre det uden 

midler.  

Det betyder at mange af de virkelig gode ideer der opstår, falder til jorden igen.  

Det betyder at de projekter der kommer i søen, som fx vores nye webapp dyrk.nu, tager årevis at få 

eksekveret på, fordi de skal drives af frivillige, eller puttes ind i de få minutter af medarbejdernes tid, som 

ikke er dedikeret til decideret og nødvendig drift.  

Det betyder, at vi ikke får søgt penge hos fonde og samarbejdspartnere, fordi ingen har overskud og tid til 

at skrive ansøgningen. Og det er ærgerligt.  

Jeg vil ikke male fanden på væggen, men det betyder også, at andre og større foreninger får mulighed for at 

overhale Praktisk Økologi og lave et setup, der tiltrækker vores potentielle medlemmer.  

Så derfor er min bøn – gå ud og fortæl om foreningen. Du behøver ikke decideret at sige at folk skal melde 

sig ind, hvis det er for grænseoverskridende. Men fortæl om alt det gode Praktisk Økologi gør. Den 

økologiske bevidsthed og interesse buldrer derudaf, og hvor ville det være fedt, hvis medlemstallet i 

Praktisk Økologi buldrede med.  

Så del din viden, når du har læst en god artikel i bladet, eller fået et godt haveråd på havenyt.dk. Fortæl at 

Praktisk Økologi har udviklet en ny app. Del det på sociale medier, i havegrupper på facebook, som 

hashtags på instagram. Fortæl at havenyt.dk er under Praktisk Økologi. Fortæl at vi gør en forskel. For det 

gør vi. Og jeg synes at verden ville være et fattigere sted uden Praktisk Økologi.  
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