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Successens bagside 

• Højt arbejdstryk 

• Vanskeligt at holde det høje niveau med kun 
frivillig arbejdskraft 

• Forholdsvis få frivillge træk et virkeligt tungt 
læs, med risiko for at køre trætte selv om det 
er fantastisk opløftende at være med i 
Naturplanteskolen 

• Planlægning er sværere med frivillige kræfter 

 



Successen fortsætter... 

• Interessen for Naturplanteskolen er stigende. 
• Vi har allerede mange henvendelser – flere end vi kan 

tage imod, som det er!  
• LAND-akkreditering – demonstration af skovhave, 

permakultur praksis og eksperimenter med 
bæredygtige metoder 

• Det første år fik vi over 30 medlemmer. Vi forventer at 
blive over 50 medlemmer i 2015. 

• Forventet omsætning i 2015: 200.000 kr. 
• Lønnet deltidsmedarbejder ansættes for at kunne følge 

med efterspørgslen på: 
 



Efterspørgsel 

• Spiselige prydplanter og blomsterbede 
– Også mobile bede  

• Permagrønsager og skovhave-planter  
• Planter til den dyrevenlige have 

 
• - lavet efter økologiske og bæredygtige 

principper! 
 

• Samt kurser og workshops i bæredygtig dyrkning 
og selvforsyning 



Og mulighederne... 

• Webshop m. postordre 
• Markeder, festivals, boder og events 
• Foredrag, workshops og kursusforløb 
• Demo-haver, skovhave 
• Skoletjeneste 
• Kurser i dyrkning på friland – og i drivhus! 

 
Vi ser rigtig mange muligheder for at vokse og nå ud 
til mange flere mennesker med vores planter og 
vores budskab: 
 



Det kan lade sig gøre! 

• Vi kan det hele – efterhånden som vi finder 
ressourcerne: 
– Arbejdskraft 

• Hænder  

• Hoveder 

• Tid 

– Materialer 

– Penge 
• Fonde og puljer 

• Frivillige bidrag og donationer 

 

 



Og visionerne... 

• Forestil jer: 
– At Naturplanteskolen fungerer som en skole for 

alle, som vil lære at dyrke og leve bæredygtigt 

– At vi selv kan producere hele vores sortiment vha. 
podning, opformering i bede, forspiring under glas 

– At vi bliver certificerede med det røde Ø-mærke 

– At vi kan demonstrere økologisk selvforsyning, 
permakultur og regnvandshåndtering 

– At Naturplanteskolen bliver et åndehul, hvor man 
kan genfinde den åndelige balance 







Her er vores budskab: 

• Ja, vi kan godt dyrke mad nok til os selv og 
vores familier uden at ødelægge vores eget 
livsgrundlag – vi skal bare lære hvordan! 

• Lad os dele vores viden og vores ressourcer 
med hinanden, så bliver vi alle rigere. 

 

Og vi vil gerne sprede det til alle dem, der står 
klar til at lytte.  

 



Seriøs social-økonomisk virksomhed 

• Vi synes budskabet er så vigtigt, at vi gerne vil nu ud til så mange 
som muligt.  

• Naturplanteskolen har i 2014 afsløret et stort potentiale – så stort, 
at en almidelig forening i sin spæde begyndelse ikke kan følge med. 

• For at lede op til sit potentiale, bør Naturplanteskolen fungere som  
seriøs virksomhed, med en mindre gruppe personer dedikeret til at 
drive den.  

• Vi ser den frivillige indsats som en gave, og vi er taknemmelige for 
alt, hvad vi modtager – men hvis vi skal være seriøse, skal det være 
lidt mere forudsigeligt.  

• Derfor arbejder vi på at oprette en driftsforening, hvor 
medlemmerne er med til at drive Naturplanteskolen som en social-
økonomisk virksomhed 
 



Naturplanteskolen – en 
socialøkonomisk virksomhed? 

• Dvs: Evt. overkuddet går tilbage til 
virksomheden – ingen profit eller udbytte til 
ejere. 

• Driftsforening: Medlemmer betaler et indskud 
ved indmelding og et årligt kontingent, 
forpligter sig til at arbejde seriøst for at holde 
Naturplanteskolen i gang og i fremdrift og 
modtager et moderat vederlag for det arbejde 
de lægger. 



Naturplanteskolens Venner 

• Vi håber, I stadig synes, at Naturplanteskolen 
er værd at støtte 

• Og at I vil gå med til at være en støtteforening 
for Naturplanteskolen, som fortsat bidrager 
med frivilligt arbejde og støtte til 
medlemmernes deltagelse i 
Naturplanteskolens arrangementer 

• Evt. støtte gennem arrangementer og 
donationer 



Vi drømmer om: 

• Hjælp til fx: 
– Anlæggelse af demonstrationsbede 
– Et koldhus til forspiring mm. 
– Et skyggehus til at beskytte planterne og spare 

vanding 
– Et vandingsanlæg baseret på regnvand 
– En flot og professionel hjemmeside og flotte skilte 
– At gennemføre den store omlægning til 

demonstrations skovhave 
– At skrive ansøgninger til grønne puljer og fonde 
– Det daglige arbejde med at pusle om vores planter 


