
 
 
 

Mit navn er Per og jeg bor tæt på Hammel i Midtjylland. Jeg vil gerne i Praktisk Økologis 
bestyrelse, da jeg mener foreningens formål om, ”at fremme interessen for og kendskabet 
til økologisk forsvarlig levevis” er helt central i forhold til både klimaudfordringerne og 
biodiversitetskrisen, som er vores livstids store udfordringer. 

I haven er mit fokus selvforsyning på en bæredygtig måde. Min have skal gerne brødføde 
både mig, mikroorganismerne, insekterne og dyrerne, så vi alle kan nyde livet i haven og 
lægge os mætte og veltilfredse til hvile efter en god dag i haven. 

Som selvforsyner skal man have styr på haven ellers får man ikke meget udbytte af den. 
Der skal planlægges, prioriteres og struktureres, hvis planterne skal give en god høst – 
Man høster som man sår - sådan er det også i en forening. 

Hvis Praktisk Økologi skal være en kraft i forhold til at ændre vores samfund i en mere 
bæredygtig retning, så kræver det en struktureret tilgang til vores forbrug af foreningens 
ressourcer herunder vores økonomiske prioriteringer. Vi skal udnytte vores ressourcer 
bedre. Der skal være styr på sagerne og det er jeg rigtig god til at få. 

I bestyrelsesarbejdet skal der også være mere åbenhed og gennemsigtighed. Som 
medlem undrer jeg mig meget over bestyrelsens prioriteringer og beslutninger. Hvorfor 
åbner man ikke overfor at alle medlemmer kan få muligheden for, at indtage positioner 
som projektleder og lignende - i stedet for at valget af disse foregår i et lukket 
bestyrelsesforum? Den lukkethed vil jeg arbejde i mod, så alle kvalificerede ansøgere 
kommer i betragtning og ikke kun en lille privilegeret skare.  

De lokale ildsjæle rundt omkring i landet er Praktisk Økologis vigtigste aktiv. De er 
essencen af praktisk Økologi. Derfor skal ressourcerne arbejde for de lokale afdelinger og 
ikke centreres omkring forperson eller bestyrelsen. Hovedpersonen i Praktisk Økologi skal 
ikke være et bestemt bestyrelsesmedlem, dennes have, bog eller private firma. Det er 
medlemmernes fællesskab som skal være centralt også udadtil og på sociale medier. 

Med mig får du et passioneret bestyrelsesmedlem, der vi arbejde for at gøre Praktisk 
Økologi mere bæredygtig, stærkere og mere åben, så flere vil være med 

 
 


