
 
 
 

Mit navn er Lotte Hovmark Børresen og jeg bor ved Hammel vest for Århus. 

Jeg stiller op til bestyrelsen for Praktisk Økologi, fordi jeg ønsker at udbrede viden om og glæden ved, at 
dyrke en mangfoldighed af sunde og velsmagende økologiske grøntsager i vores haver. Flere skal opleve 
glæden ved arbejdet med den sunde jord og få mod til at øge diversiteten i haven. 

Som ivrig selvforsyner har jeg været medlem af Praktisk Økologi i mange år og været aktiv i foreningen på 
flere forskellige måder. Jeg har været Facebook koordinator, været frivillig på markeder, været formidler 
både i skrift og tale og været frivillig havementor i mange år. 

Jeg ser Praktisk Økologi, som en forening, der spiller en vigtig rolle i den omstilling vores samfund står 
overfor. Omstillingen skal nemlig ske både på et strukturelt og et praktisk plan og her kan vores forening 
komme til at spille en vigtig og central rolle i kraft af vores fantastiske medlemsblad, medlemmers store 
samlede viden og vores synlighed i det offentlige rum. 

Praktisk Økologi har tradition for at stå for eller deltage i projekter, der har til formål at udbrede budskabet 
om økologisk dyrkning og biodiversitet for både børn og voksne. Det mener jeg, er en central og vigtig del 
af foreningens fremtidige arbejde – et fokuspunkt som jeg ville se frem til at arbejde med fremover. 
 
Vi skal markere os mere i debatten om miljø og klima. Alle som går op i miljø og klima bør kende Praktisk 
Økologi. Danskernes haver er en vigtig kampplads i den grønne omstilling. Derfor er der brug for, at vi 
markerer os stærkere i debatten. Det vil jeg gerne bidrage til. 

Udenfor Praktisk Økologi har jeg mangeårig erfaring med bestyrelsesarbejde. Jeg har siddet i bestyrelser for 
en borgerforening, en idrætsklub og biavlerforeningen, hvor jeg har været med til at motivere flere til aktiv 
deltagelse. Netop at skabe flere aktive medlemmer er en vigtig prioritet for mig og her er en af mine styrker 
formidling. 

Jeg arbejder som lærer og har en naturfaglig baggrund. Jeg underviser i naturfag – fysik, kemi, biologi, 
geografi og matematik. Derfor er formidling af viden noget som falder mig helt naturligt. Jeg kan slet ikke 
lade være. Jeg bruger meget tid på at formidle viden om og glæden ved økologisk regenerative dyrkning. 
Det gør jeg sammen med min mand via SOME, havekurser, metorarbejde og foredrag. Jeg vil gerne bruge 
min store erfaring med formidling i bestyrelsesarbejdet for Praktisk Økologi. 

Privat er jeg gift med Per og vi er sammen i gang med at opbygge en helt ny selvforsyningshave, der består 
af en del med traditionelle etårige afgrøder, en skovhave og en masse områder, hvor vi prioriterer 
biodiversiteten og det vilde. Vi arbejder med at opbygge vores dyrkningsjord, så vi efterlader den i en bedre 
stand end vi modtog den. Her tre år efter, at vi gik i gang med projektet, er vi allerede rigtig langt i forhold 
til at være selvforsynende og skabe mere liv i haven. Det giver dagligt stor glæde. 

I mig får I en kandidat med en solid naturfaglig baggrund og en over 30-årig praktisk haveerfaring, som 
brænder for økologi, formidling og vores skønne forening. 
 


