
 

 

Mit navn er: Pia Nørhede  

Min bopæl og min familie: Jeg bor på Midtsjælland på en lille økologisk gård på 11 hektar sammen 
med min mand Steen og 13-årige datter Maria. På vores marker græsser i øjeblikket 8 får og en 
vædder. Steen har de sidste år eksperimenteret rigtig meget med blandinger af afgrøder - både 
græsblandinger og grovfoderblandinger, og er med til at udbrede sin viden til andre landmænd. 
Vores får græsser således på 5 forskellige græsblandinger med 10-27 forskellige plantearter. Steen 
har udviklet en grovfoderblanding med 7 plantearter, som fra i år bliver mulig at købe færdigblandet 
som udsæd. Vi har tidligere haft sortbroget dansk landrace grise og slagtekyllinger i mobile huse på 
vores marker.  

Hvor jeg dyrker min haveglæde: Vi har en kæmpestor landbohave med masser af gamle og nye 
frugttræer og bærbuske samt både en- og flerårige spiselige grøntsager. Jeg får hjælp af Steen til de 
tungere arbejdsopgaver, men ellers er det primært mig som planlægger og passer haven.  

Hvad jeg har fokus på i min have: Haven udvikler sig hele tiden i takt med, at jeg bliver klogere og 
får ny inspiration. Siden permakulturkurser i 2015 og 2016 er vi holdt op med at fræse haven og i 
stedet have permanente bede, hvor vi lader regnormene trække komposten ned i jorden. Jeg har 
også indført flere nye flerårige spiselige afgrøder. Vi har gravet et vandhul. De sidste år har vi også 
haft ænder og høns i haven. Jeg fryser og sylter rigtig meget frugt og grønt, så vi har til vinteren. Vi 
dyrker frugt og grønt nok til at kunne være selvforsynende, men supplerer dog af og til med indkøbte 
varer specielt om vinteren for variationens skyld.  

Hvorfor jeg gerne vil fremme økologisk dyrkning og PØ´s formål: Fordi det er den eneste rigtige 
vej frem! Vores biodiversitets- og klimakriser skal løses biologisk have for have og mark for mark. 
Vores jord har et enormt potentiale for at binde CO2. Det kræver bare at vi samarbejder med jordens 
mikroliv i stedet for at ødelægge livet ved at forstyrre jorden med gravning, kunstgødning og 
sprøjtegifte.  

Min erfaring med bestyrelses- og frivillig/foreningsarbejde: For nylig er jeg blevet aktiv i det lokale 
menighedsråd for at være med til at fremme den grønne omstilling lokalt. Tidligere har jeg været 
en del af bestyrelsen i vores orienteringsklub. Jeg er medlem af flere grønne foreninger.  

Hvad jeg kan bidrage med til PØ´s bestyrelse: Jeg er meget analytisk tænkende, så det er ofte mig, 
som stiller de kritiske spørgsmål. Jeg har en bred arbejdserfaring med at lede processer og facilitere 
forandringer. Jeg har stor praktisk viden om praktisk økologi, og udvikler hele tiden min praksis. I 
øjeblikket er jeg sammen med min mand i gang med at tage Soil Food Web uddannelsen om jordens 
mikrobiologi.  

Min erhvervsbaggrund: Jeg har en sundhedsvidenskabelig kandidatuddannelse suppleret med 
kortere uddannelser og kurser i ernæring, kommunikation og grøn omstilling. Jeg har vurderet de 
sundhedsskadelige effekter af kemikalier. Jeg har undervist i sygdomslære og fødevaresikkerhed. 
Jeg har vejledt klienter om sund kost. Jeg har udviklet uddannelsesmateriale om fødevareallergi. Og 
endelig har jeg udviklet relevant efteruddannelse for sundhedspersonale i Region Sjælland. I 
øjeblikket er jeg uden job. Jeg drømmer om at få lov til at arbejde med grøn omstilling.   


