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Formandens beretning 2013 
 

Første år som formand for Landsforeningen Praktisk Økologi. Hvilken fryd og jubel. Der har været 

nok at tage fat på, og det er menings- og arbejdsfyldt i fuldt mål. 

Jeg skal lige love for, at der er efterspørgsel på den viden og kunnen, som vi i fællesskab oppebær 

i foreningen, og vi i bestyrelsen er meget optaget af, hvordan vi kan forankre og understøtte de 

mange grønne og bæredygtige initiativer, som blomstrer lige nu. 

Kort vil jeg opridse de mange samarbejdspartnere, vi har haft, og initiativer, som vi har deltaget i, 

i det forgangne år: 

1. Jeg har holder møder med de forskellige grønne organisationers formænd, LØS, LØB, 

Permakultur, Omstilling DK, så vi kan hjælpe hinanden. Et konkret tiltag er, at vi i 2014 gerne vil 

holde et fælles årsmøde – lige nu går vi efter 4. til 6. april 2014 – vi mangler blot et økologisk 

mødested, som kan rumme 200 gæster. 

2. Camilla deltager i et nationalt netværk for økologiske skolehaver, hvor Fødevaremininsteriet og 

Undervisningsministeriet afventes at komme med et nationalt initiativ, men der er ingen tvivl om, 

at der er meget bevågenhed på skolehavedagsordenen – både nationalt og kommunalt. Vi forsøger 

at sætte en dagsorden for, hvilke resurser der skal til, for at det ikke bliver et discounttilbud, men 

et kvalitetstilbud. 

3. I Forbrugerrådet er vi repræsenteret ved medlem Bo Egelund, og vi har lige haft et givtigt møde 

med den nye formand Anja Philip. Hun er meget optaget af bæredygtighed, som bliver et centralt 

emne i FBRs nye strategi – det glæder vi os til at gå i dialog om. Hvis nogen her har lyst til at være 

med i Forbrugerrådet, så sig til. 

4. Vi har deltaget i høstmarked på Fuglebjerggård i Nordsjælland, Økolejr på folkemødet Bornholm 

og Egeskov Slot på Fyn. 

5. www.deljorden.dk er gået i luften og har efter 1 måned, 500 brugere. Det har givet en del 

omtale i medier, og vi håber, at vores fælles landsharesite vil give mulighederne for, at flere kan 

komme til at udleve deres indre dyrker. Her må vi igen sende store kærlige tanker til Karna Maj, 

Tina Lagoni og Jakob Lagoni Bock, som har lagt hjerteblod og rigtig mange timer i, at give os 

endnu et unikt onlineredskab, samt endnu en mulighed for at udføre vores almennyttige 

forpligtelser. 
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6. Vores børnenummer ligger frit på nettet – www.oekologi.dk/tidsskriftet/2007/1/ 

7. Vi har fået en PØ facebookgruppe, hvor 3 medlemmer – Lotte Børresen, Mia Stockholm og 

Christina Rauh Oxbøll – har dannet en redaktionsgruppe, som sørger for at PØ bliver mere synlig 

på de sociale medier. Tusind tak til de 3 kvinder. 

8. Karna og jeg deltog i natur- og erhvervsstyrelsens seminar om sortsbeskyttelse i EU’s 

nuværende og kommende lovgivning. Vi forsætter med at holde øje med sortslovgivningen og 

arbejder tæt sammen med Frøsamlerne, for at EU lovgivningen åbner op for, at vi kan handle og 

bytte lokale og mangfoldige sorter. Desværre ser det lidt sort ud lige nu, selvom det første seminar 

med et eu kommisionsmedlem var ret positivt. Det betyder, at meget af det, vi går og gør med at 

sælge og bytte frø, som ikke er godkendt på EU’s sortsliste, faktisk er ulovligt…og det medfører tab 

af mangfoldighed og biodiversitet. 

9. Vi er i samarbejde med Organic Company ved at få lavet unikke PØ-haveforklæder, som vi 

regner med er færdige i dette efterår. Vi håber på, at det giver os en større synlighed i verden, 

samtidig med at vi alle kan købe os et solidt stykke nyttigt haveredskab. 

10. Vores tidsskrift har det godt og får hele tiden flere dygtige skribenter. Vi efterlyser dog som 

altid flere skribenter, som skriver om økologisk dyrkning, så vi kan få så stor diversitet i bladet 

som muligt. 

11. Vi har god uformel kontakt med den nye formand for ØLF, Per Kølster samt til Rikke 

Lundsgård, som er landbrugspolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening og så til 

Preben Jakobsen som er formand for kolonihaveforbundet og Henrik Westh fra Dyrenes 

Beskyttelse. 

12. I min egenskab som formand, har jeg har besøgt BERAS i Järna, som er et stort EU projekt, 

som forsøger at redde Østerssøen fra uddøen ved at lave kredsløbslandbrug. 

13. Jeg har taget initiativ til et åbent havenetværk i Lejre, hvor jeg bor – en slags pilotprojekt for 

at se, hvor langt vi kan komme med blot vores gode hoveder og ved at udnytte resurser, der er i 

lokalsamfundet. Det hedder MERE LIV I HAVEN, LEJRE! Der er nu næsten 80 medlemmer. Vi holder 

10 åbne havelågearrangementer, 6 havekurser i samarbejder med FOF og en lokal haveunderviser. 

Desuden er der er 2 lokale nyttehaveinitiativer på vej – en nyttehave på offentlig areal i Hvalsø 

samt én i samarbejde med et plejehjem – samt ture til lokale økologer. Man kan rigtigt meget uden 

at bruge en krone, hvis bare en flok medlemmer går i gang og mødes. Det er bestyrelsens ønske, 

at vi står sammen om at få lavet mange flere lokale PØ havenetværk. Alle kan gå i gang. 

14. Vi har i året, der er gået, udsendt 10 pressemeddelelser, og her kan vi igen takke et medlem. 

Der er tale om Dorthe Chakravarty, som hjælper os med at sende ud. Det har givet os mere 
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omtale – og vi har både været i P4 flere gange, i Berlingske Tidende, i ØKOLOGISK – og der er 

også kommet mange gode omtaler på blogs og nettet generelt. 

15. Pø har tegnet anparter i Økologiens Have for 10.000 kr. 

16. Vi er i proces med en meget stor ansøgning til VELUX fondet – her sidst i måneden ved vi om vi 

på baggrund af vores interessetilkendegivelse, får lov til at skrive en ansøgning om et 4 årigt MERE 

LIV I HAVEN projekt. Her skal lyde en meget stor tak til Dorte Ernst, som har bistået med alt 

skriveriet samt Anne Turner, som har oversat til engelsk med Peter Norris på sidelinien. 

Lokale fremtidsvisioner 

Og det lægger op til at vi flyder over i fremtiden – både den nære og den lidt mere fjerne. For hvis 

der noget vi har arbejdet med i bestyrelsen, så er det foreningens strategi og mål. 

Vi er ret ambitiøse, og det er vi, fordi vi mener, at efterspørgslen på den viden og kunnen, som vi 

har i PØ, er utrolig eftertragtet i disse tider. Vi har vedtaget en strategi, som har visionen: MERE 

LIV I HAVEN og missionen, ÅBN HAVELÅGEN. Ud fra de pejlemærker har vi sat nogle mål for, hvor 

vi gerne vil være i 2018: 

 Ansat sekretariatsleder/projektleder 

 Nyhedsbrev fra foreningen hver måned 

 Facebookprofil med 1 relevant ny post hver dag 

 Økologiske havekurser i hvert lokalsamfund i dk 

 Certificere 30 praktiske økologer om året, som 

undervisere i praktisk økologisk havedyrkning 

 Åben havelåge et sted i dk – 2 gange om ugen 

 40 økologiske skolehaver i dk 

 Årligt fagmøde på højt økologiske niveau, MERE LIV I 

HAVEN FESTIVAL 

 20 årlige arrangementer/ture 

 20 lokale PØ netværk – lokale havesamtaler 

 20 tværnationale emnerelaterede netværk 

 Årsmøde og generalforsamling sammen med andre 

grønne organisationer hver 2. år – første gang 2014, 

4.-6. april 

 Certificeringsordning af økologiske haver »grønt flag« 

 Professionel politisk bestyrelse 

 Repræsentanter for foreningen i alle relevante 

offentlige råd og nævn: det økologiske fødevareråd, 

forbrugerrådet etc. 
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 Samarbejde med andre grønne organisationer om 

fælles projekter, platforme, fundraising 

 Samarbejde med 1 havecenter om økoaktiviteter – 

progressive planteskoler 

 Samarbejde med 1 ejendomsmæglerkæde om 

formidling af haveviden til nye haveejere 

 PØ har flere medlemstyper; haveforeninger, 

studerende, pensionister, netværk 

Der er tale om en lokalt forankret strategi. Vi mener, at vores kilde skal udspringe af, at alle 

medlemmer åbner havelågerne og sørger for, at mange flere får nære og sanselige oplevelser med 

have. Det er ikke barrikaderne, ikke eksperter, ikke det skrevne ord og internettet, som er i fokus 

de næste 5 år. Det er helt almindelig mennesker, som åbner havelåger og viser det nære, gode liv. 

Mennesker der viser, hvorfor noget virker og noget ikke gør… 

Alle kan lære noget af dig 

Alle lære noget af at se DIT haveliv og høre de tanker, DU gør dig. Vi skal inspirere danskerne til at 

forstå at haveliv er forskellige – og at det er ok Vi skal have mange flere danskere til at respektere, 

forstå og elske de biologiske processer – og vi tror på, at vi besidder et nært, effektfuldt, 

nærværende og ægte middel, når vi vælger at åbne vores havelåger. Derfor gør vi lige nu alt for at 

understøtte medlemmer, som åbner havelåger, som har lyst til at lave lokale havenetværk MERE 

LIV I HAVEN/BRØNSHØJ/ALS/VANLØSE. 

Lejremodellen for alle 

Modellen fra Lejre, kan tillempes til andre steder i landet, og vi har redskaberne: havelyst.dk og 

dyrkningshåndbogen, kalenderen og hjemmesiden og vores intranet. Det er egentlig bare at gå i 

gang lokalt og få skabt samarbejde mellem de lokale kræfter. Hvis du har lyst til at gå i gang, så 

kan foreningen starte ud med at sende et brev til medlemmer inden for de postnumre, som du 

gerne vil i kontakt med. Hidtil har vi sendt ud til Vanløse, Bornholm og Lejre. 

Den arbejdende bestyrelse 

Vi arbejder på, at bestyrelsen har definerede arbejdsopgaver, fordi vi simpelthen er på vej til at 

skabe os en større økonomi, så vi i løbet af 5 år kan have en projektleder ansat. Indtil da, så skal 

vi have en driftsorienteret bestyrelse. 

Bestyrelsen i PØ skal gøre sit yderste for at gøre scenen større for alle de økologiske ildsjæle 

derude, så flere møder os, lytter til os og ser og mærker, at vi er mange. 
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Mere Liv i Haven Festival 

Hvordan gør vi scenen større for de økologiske ildsjæle? Vi afholder f.eks. en MERE LIV I HAVEN 

FESTIVAL den 26. oktober i Knabstrup på Midtsjælland, hvor ALLE med grønne fingre kan lave 

formidlingsværksteder: lige fra hvordan man laver en byhave, til hvordan man poder, tager 

stiklinger, laver et kvashegn. Ideen er at ALLE kan lave sit eget værksted, så vi kan få masser af 

værksteder og masser af vidensudveksling…og så naturligvis feste bagefter! Invitationen er at finde 

i tidsskriftet i maj 2013, og vi håber, at I alle sammen kommer og tager jeres venner med. Vi skal 

mødes og sprede vores bedste viden. 

Arranger en tur 

Scenen bliver også større for de økologiske ildsjæle, hvis vi mødes mere, tager på flere ture, 

udflugter og arrangerer flere foredrag. Vi har i bestyrelsen udarbejdet retningslinjer, så alle i 

foreningen kan invitere på økologiske oplevelser. Du arrangerer, og bestyrelsen tager det 

økonomiske ansvar. Du skaber liv i dit lokalområde – vi får alle mere liv i vores forening. 

Retningslinjerne kan du finde på vores hjemmesiden www.oekologi.dk under medlemsture. 

Den økologiske uge – UGE 35 

Der kommer en stor landsdækkende indsats for økologi i uge 35 – koordineret af Økologisk 

Landsforening. Her kan I alle gøre en lille ting: invitere til økologisk middag, lave en lille event 

lokalt. SMÅ ting, som sammen med alle de andre småting, skaber en kæmpe fokus og 

gennemslagskraft i den uge, som jo slutter med de økologiske høstmarkeder. COOP, Dyrenes 

Beskyttelse, Arla, Aarstiderne, Madkulturen, Danmarks Naturfredningsforening, 

Fødevarefællesskaber, Urtekram og Foodfestival er bare nogen af dem, som støtter op. 

Doner en dag til PØ 

VI har brug for al den hjælp, vi kan få… Der er en lille, god og skæg opgave til alle i foreningen. 

Giv en dag, hvor du kan fortælle om PØ på den lokale økodag, høstmarked, havedag. Sig til, hvis 

du har lyst til at lave en lille kampagne, hvis du har en markedskoordinator i maven, gerne vil 

sidde i nyhedsbrevsredaktion, har gode evner for at fundraise, vil være it supporter for vores 

sekretær, har lyst til at hjælpe Karna med at vedligeholde foreningens hjemmeside… 

Det er muligt at få små, afgrænsede og meningsfyldte opgaver, som vil være med til at udbrede 

PØs viden og visioner i Danmark. Det er dér – bag den åbne havelåge – at vi alle sammen store 

som små -kan mødes og lære mere om natur, miljø og klima. Vi har en uovervindelig styrke i 

sammen at bære positive, sanselige, meningsfyldte, involverende, nærværende og ægte oplevelser 

med jord og biologi frem for folket. 
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Foreningens Økonomi 

Vi mener at vi er i en tid med et kæmpe momentum for vores fælles sag, og derfor har vi lavet en 

strategi og den har vi tænkt os at investere i – Derfor skal Norman lige om lidt præsentere et 

budget med et historisk underskud på den gode side af 130.000 kr. Jeg har forsøgt at fortælle, 

hvad pengene skal gå til, og vi i bestyrelsen vil arbejde som arbejdsheste for at det langsigtet giver 

synlighed, flere medlemmer og stærkere økonomi. Samtidig kan vi fortælle at vi sidste år arvede 

en stor sum penge…og vi mener at de penge skal ud og arbejde til, så flere kan møde 

bæredygtighed og økologi. Så pengene skulle gerne blive til Mere Liv i Haven. 

TAK til alle som yder en skøn indsats 

TAK til Veronica, Karna, Kirsten og Karin – vores skønne ansatte og tak til den summende 

bestyrelse! Særligt tak til dem, som har lagt et stort stykke arbejde i vores forening og nu ikke 

længere skal sidde i bestyrelsen: Mange tak til Kurt Boe Kjærgård for en langvarig indsats som 

formand. Tak til Per Kølster ligeså. Og rigtig mange tak til Pernille Langelund og Yen Frydensbak. Vi 

er taknemmelige for hvert minut I har givet os…og vi glæder os over at I er derude og arbejder for 

sagen fra hvert jeres hjørne. 

 


