
 
 
 
Mit navn er: Lene Fuglsang Svendsen 
 
Min bopæl og måske lidt om min familie: Jeg bor i en lille Landsby ved navn Ødis i Syddanmark. Jeg 
bor i rækkehus med to delebørn. 
 
Hvor jeg dyrker min haveglæde (altankasse, villahave, kolonihave, lille landbrug etc.?: min 
haveglæde dyrker jeg blandt andet dels i min lille have i krukker og højbede, hvor grøntsags 
planter flittigt flankeres af blomster, spiselige som ikke-spiselige. Jeg nyder at arbejde i haven 
alene eller sammen med familie og venner. 
 
Hvad jeg har fokus på i min have/husholdning?  (grøntsager, blomster, kompost, polytunnel, 
hønsehold eller kaniner, særlige dyrkningsformer, frøforædling etc.):  
Jeg forsøger at fremme biodiversitet ved at have et område med vilde planter, opbevaring af kvas 
og stubbe til nedbrydning og gavn for mikrolivet. 
 
Det praktiske arbejde i egen have fik for mig sin spæde start for snart 25 år siden med fælles 
byhave, tog fart med småbørn og landbohave med æbler og køkkenhave i fokus, hvorefter 
begyndende stress og manglende overskud fik krukke eventyret sat i gang, da en enkelt krukke ad 
gangen var nemmere at overskue og endda kunne flyttes rundt med. Da jeg senere gik langtids 
sygemeldt, blev krukker og blomster, noget af det, der var med til at løfte mig op igen. 
 
Jeg ynder nogle gange at sige, at jeg faktisk kun har jord i hovedet, hvorfor jeg komposterer og 
ikke fjerner noget fra haven. I år har jeg for første gang lavet egen såjord, og det er indbegrebet af 
praktisk økologi for mig.  
 
Hvorfor jeg gerne vil fremme økologisk dyrkning og PØ´s formål? Udbredelsen af viden om praktisk 
økologi og at være en del af et grønt fællesskab ser jeg, som vigtige elementer i alle menneskers 
hverdag og jeg brænder for at endnu flere skal opdage det, og lære mere. 
 
Hvad jeg kan bidrage med til PØ´s bestyrelse:  
I bestyrelsen kan jeg bidrage med idé-generering, optimering af visuel branding, 
professionalisering af arbejdsgange samt holde samtalen på sporet mm. 
 
Min erfaring med bestyrelses- og frivillig/foreningsarbejde: jeg har siddet i PØ’s bestyrelse de 
sidste 6 år. 
 
Måske vil du skrive noget om dit erhverv/arbejde: jeg arbejder idag 12 t/ugen som fleks jobber i 
Geografisk Have, Kolding, hvor jeg er så heldig at være ansat som dyrepasser. 
 


