
 
 
 

 
 
Mit navn er: Pia Rosted. 

Min bopæl og lidt om min familie: Min mand Niels og jeg slog os for 4 år siden ned på Østlolland i Flintinge 
ved Toreby, hvor vi købte et mindre landhus med udsigt til åbne vider, marker og skov. Herudover består 
husstanden af to aktive hunde og to huskatte. 

Hvor jeg dyrker min haveglæde: Vores matrikel er på knapt 2.000 m². Lidt mere end halvdelen af arealet 
går til no-dig køkkenhave og en lille æblelund. Vi har anlagt det hele selv på tidligere markareal. Totalt 
uvidende var vi, men med stort gåpåmod og vilje til at lykkes trods en del fejltagelser undervejs i processen, 
hvilket også har lært os meget. 

Hvad jeg har fokus på i min have: Vores mål er at blive selvforsynende med grønt, frugt og bær året rundt. 
Pt. er vi nået til, at det er lykkedes 9 af årets måneder. Vi er vegetarer, så der skal en del til. Alt haveaffald 
genbruges i 50 meter langt kvashegn, komposteres eller kværnes til flis. Niels arbejder fortsat 3-4 dage om 
ugen, så meget af arbejdet med at være selvforsynende, kan vi deles om. Resten af arbejdet med 
køkkenmarken klarer jeg, ligesom det er mig, som er den som primært lægger planer og sætter system i 
vores processer.  

Hvorfor jeg gerne vil fremme økologisk dyrkning og PØ´s formål: Fordi, at økologisk havedyrkning og 
bæredygtig livsstil giver liv, sundhed og trivsel for Jorden og det enkelte individ. Jeg ønsker at bidrage og 
inspirere til at gøre økologisk havedyrkning i praksis nemt og enkelt. Formidle viden om, at egen 
køkkenhave uanset størrelse kan give mulighed for at nyde nye friske og smagfulde grøntsags varianter - 
også dem som ikke kan købes i supermarkeder. Alle burde unde sig selv bare en lille køkkenhave. 

Min erfaring med bestyrelses- og frivillig/foreningsarbejde: Jeg har gennem de senest 4 år været en aktiv 
del af planlæggelse og udførelsen af aktiviteter i netværket Mere Liv i Haven Lolland. Vi er en meget aktiv 
gruppe, som i 2023 har planlagt 15 arrangementer for året. Min erfaring herfra vil jeg gerne inspirere andre 
netværker med. 

Hvad jeg kan bidrage med til PØ: Først og fremmest har jeg et stort drive og engagement i det, som jeg 
beskæftiger mig med. Jeg har stor erfaring indenfor af lave systematikker, administration og tænker, at det 
er indenfor de emner, at jeg nok i særdeleshed kan bidrage med kompetencer i bestyrelsesarbejde. Jeg 
elsker at nørde med jord og frø og alt, hvad der kan komme ud af at dyrke sine afgrøder med omtanke og 
omhu. Jeg har selv for få år siden jo prøvet at være helt ny i den ’grønne' verden. Jeg ved derfor, hvad det 
kræver, og hvad man har brug for af viden og inspiration, når man er helt uden erfaring og ønsker at lykkes. 
Jeg vil derfor i bestyrelsesarbejdet også kunne have godt fokus på, hvad der skal til for at tiltrække og 
fastholde nye medlemmer. 

Min erhvervsbaggrund: Jeg har arbejdet meget i mit liv og prøvet en del, mest som selvstændig. Jeg er 
uddannet økonomisk og juridisk, først fra Rungstedgård, som er forsikringsselskabernes 
uddannelsesakademi og senere fra Niels Broch handelsskole. Med den baggrund har jeg været selvstændig 
ejendomsmægler indtil 2002. Her tog mit liv en drejning og jeg valgte sammen med Niels at åbne 
specialiseret sportsforretning i København. Vi lukkede vores forretning ned i 2014 og fortsatte begge med 
at arbejde som konsulenter for Novo Nordisk, som vi i forvejen havde samarbejdet med en del år. I 2018 
stoppede jeg på arbejdsmarkedet og vi valgte at flytte fra København til den friske luft på Lolland, hvor jeg 
fik ro og muld i hænderne.  

  


