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Formandens beretning 2012 
 

Så er der gået endnu år, siden vi sidst var sammen til generalforsamling. Det giver en god 

anledning til at gøre status for at se, om året der gik, var tilfredsstillende, om vores valgte 

indsatsområder bar frugt, samt hvorvidt vi kan se positivt på fremtiden. 

Vores økologiske håb blev lidt grønnere i 2011. Der er stadig mange uhensigtsmæssige handlinger, 

som bør være anderledes, men vi vælger på økologiens vegne at se lyst på den tid, der kommer. 

Må det kommende år blive starten på, at økologien vil blomstre og vokse mere end nogensinde. Vi 

ser det i både små og store sammenhænge: En regering, der alt andet lige giver forhåbninger om 

bedre muligheder for økologisk og bæredygtig dyrkning, forarbejdning og levevis, giver os håb for 

fremtiden. Det samme gør alle de organisationer, fællesskaber og foreninger, der med fokus på 

økologi og samarbejde, ser dagens lys i disse tider. 

Vores 4 hovedaktiviteter (tidsskriftet, Havenyt.dk, Oekologi.dk, Havelyst.dk) har som altid arbejdet 

ihærdigt på at udbrede foreningens formål med at udbrede, hvordan man i praksis får økologien 

ind i dagligdagen. Via disse hovedaktiviteter forsøger vi også at påvirke beslutningstagerne. 

»Håndbogen« er blevet lanceret. Nu er vi klar til, at medlemmernes erfaringer fra den økologisk 

køkkenhave i praksis kan blive lagt ind til gavn for andre – nu og i fremtiden. Skelettet kan 

tilpasses løbende, men nu er det vigtigt, at der kommer aktivitet og bliver indsamlet erfaringer, så 

Håndbogen bliver levende og brugbar. 

Vi er ligeledes kommet på Facebook, hvor vores bestyrelsesmedlem Pernille Langelund frivilligt 

forsøger at gøre os mere synlige. 

Åben Havelåge er ligeledes en af vores nye aktiviteter på nettet. Her opfordrer vi medlemmer til at 

åbne deres haver for andre, for derigennem at mødes og lave erfaringsudveksling. Formålet er at 

få aktive medlemmer, der via eksemplets magt kan være med til at påvirke andre. 

Vi har i 2011 deltaget i debatmøder, konferencer, udstillinger m.m. via vores frivillige medlemmer. 

Vi sidder bl.a. repræsenteret i Forbrugerrådet og samarbejder med andre økologiske og grønne 

foreninger. 

Medlemmer 
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Hvis vi kikker på medlemsudviklingen i 2011, er der ikke sket de store udsving. Der har været et 

mindre fald på 36 medlemmer i 2011, hvilket betyder, at vi ved årsskiftet var 3.238 medlemmer 

imod 3.274 medlemmer i 2010. 

Drift 

Vores indtægter i 2011 kommer primært fra medlemskontingenter, tilskud fra tips- og lottopuljen, 

annoncer på Havenyt.dk, tilskud og gaver, samt frivillige bidrag fra medlemmer og ikke-

medlemmer på 40.605 kr. (hvilket er steget fra 33.481 kr. i 2010 – måske pga. det kraftigt 

stigende besøgstal på Havenyt.dk). 

Tak for de mange frivillige bidrag fra 275 medlemmer og ikke-medlemmer. Frivillige bidrag er 

stadig en absolut forudsætning for, at vi kan søge tips- og lottomidler. Vi har brug for al den 

økonomiske velvillighed til at støtte vores arbejde for økologien, som vi kan få. Meld jer gerne til 

vores støttekreds på Havenyt.dk. De mange frivillige bidrag er en nødvendighed for, at vi kan 

opretholde vores aktivitetsniveau. 

Foreningens sekretariat er i 2011 blevet flyttet til vores nye sekretærs privatadresse i 

Ganløse/Stenløse. En flytning og overdragelse, der er sket gradvis fra 1. maj 2011 med virkning 

fra sommeren 2011. Alle implicerede har bidraget med en stor grad af indlevelse og praktisk 

arbejde for at få vores nye sekretariat og sekretær, Karin Albertsen, klædt på til hendes nye 

opgaver. 

Vi har lige siden overdragelsen følt, at sekretariatet er i trygge hænder – godt bistået af vores 

mangeårige kasserer og systemmand Norman Larsen. Det har betydet, at vi for relativt få midler 

har fået et nyt, velfungerende sekretariat. I bestyrelsen er vi særdeles tilfredse med samarbejdet 

indtil nu, og glæder os over vores nye og velfungerende sekretariat med en meget kompetent 

sekretær. Nu kan vi så håbe, at Karin er ligeså driftssikker som Inger Jørgensen, der takkede af 

sidste år efter 22 år i PØ’s tjeneste. 

Havenyt.dk 

Havenyt.dk har den 1. marts 2012 eksisteret i 10 år. Hvis vi kort skal ridse op, så er det stadigvæk 

Danmarks største, bedste og mest velbesøgte havested på nettet. Alle med haveinteresse har med 

sikkerhed brugt Havenyt.dk. Informationsmængden vokser dag for dag, og det har den nu gjort i 

10 år – takket være vores mange frivillige forfattere og eksperter. Målgruppen var oprindelig de 

unge haveejere, men det viste sig hurtigt at være alle, der søger viden eller ønsker at dele den 

med andre. Uden annoncører og frivillige bidrag i form af viden eller små eller store gavebidrag, 

ville det ikke være muligt at drive Havenyt.dk. Succesen målt i besøgstal har aldrig været større, 

hvilket vi som forening er stolte af. 



 
 

Landsforeningen Praktisk Økologi   | Arupsvej 4, Udsholt | 3230 Græsted  | Tlf.: 70 20 83 83   |  

Mail info@praktiskoekologi.dk  | CVR-nr.: 14738045 

 
 

Besøgstallet bare stiger og stiger. I gennemsnit er det steget med ca. 37% fra 2010 (1,6 millioner) 

til 2011 (2,2 millioner). 

Havelyst.dk 

Havelyst.dk fyldte 4 år til april i år. 

I 2011 steg antallet af aktive haver fra 209 til 259 haver. Ligeledes voksede antallet af billeder fra 

21.000 til 26.867 billeder. Brugerantallet stiger støt og roligt blandt vores medlemmer. 912 

medlemmer har oprettet en brugerprofil. 

Åbne Økohaver er nu blevet en væsentlig del af Havelyst.dk. Her kan medlemmerne udveksle 

faglig haveviden og hygge sig i virkelighedens verden. 

I 2011 har vi udbygget med »Håndbogen«, hvor medlemmerne opfordres til at skrive en digital 

havedyrkningshåndbog. 

Fremtiden 

Efter vores strategimøde i januar 2012 har vi fastlagt vores fremtidige fokusområder og særlige 

indsatsområder. Vi tror, at økologien i Danmark går en lysere tid i møde, og vi vil være med til at 

præge udviklingen, hvor vi kan. 

Et af de seneste skud på stammen er Lejre Kommune. Her skal fødevareproduktion, landbrug, 

kommunale institutioner, private husholdninger og undervisning være præget af økologi, og 

Praktisk Økologi er med. Vi vil i løbet at året arrangere kurser, havevandringer og workshops for de 

private haveejere i kommunen. Forhåbentlig vil projektet give inspiration til flere af den slags 

storskalaomlægninger. 

Vi planlægger også et havedannelsesprojekt, hvor vi vil forsøge at benytte vores erfaring fra Lejre 

til et større projekt. Her er formålet at sætte ekstra skub i lokale netværk og uddannelse. Dette 

skal ske ved at uddanne haveambassadører, der kan støtte og undervise lokale netværk med 

aktiviteter og havedannelse. 

Vi arbejder derudover på Del Jorden, der er et projekt i stil med det engelske Landshare, hvor over 

60.000 mennesker deltager. Vi forventer at åbne siden i løbet af sommeren 2012 på deljorden.dk. 

Vi vil opfordre dem, der brænder for landshare-tanken og har tid, til at deltage i en arbejdsgruppe 

på Del Jorden-projektet. Der skal bl.a. skrives artikler og laves pressearbejde senere. Vil du være 
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med, så skriv til Karna Maj. Vi samarbejder i øjeblikket med Havedyrkerne fra Storkøbenhavn og 

Om-landshare.dk. 

Vi vil have flere medlemmer i foreningen – og gerne flere aktive medlemmer, der har kræfter til at 

bidrage til aktiviteter. Vi har ikke mange midler, men rigtig mange medlemsressourcer, som skal 

aktiveres, da det er et fælles projekt for alle medlemmer at gøre økologien synlig. Så vi vil med 

andre ord gerne have flere aktiviteter og endnu flere ture og havevandringer, der kan give ny 

viden og erfaringsudveksling, så flere mennesker kan føle økologien som en berigelse. 

En af vores mærkesager er fortsat at få sprøjtegiften ud af de private haver og at forbyde salg af 

sprøjtegifte til private forbrugere. Vi forsøger i øjeblikket at komme med konstruktive input til en 

ny pesticidlovgivning via vores deltagelse i Miljøministeriets workshop om sprøjtegifte i private 

haver, offentlige arealer og på golfbaner. Målet er at udfase giften, og udfordringen er at finde ud 

af hvordan. Der er mange interesser indblandet, og modstanden er stor fra producenter og 

forhandlere. 

Vi føler også et stort ansvar for også i fremtiden at sikre et tilstrækkeligt medlemsgrundlag. Derfor 

vil vi fortsætte med at arbejde med inspiration, oplysning, politik og aktive medlemmer. Vi skal 

også sprede vores gode budskab ud til en endnu større målgruppe ved bl.a. at støtte grupper, der 

arbejder med information omkring økologisk dyrkning og levevis i praksis. 

Tak for samarbejdet i 2011 

På vegne af Landsforeningen Praktisk Økologi, Gram den 21. april 2012 

Formand Kurt Boe Kjærgaard 
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