
Beretning LØS GF 2018
Landsforeningen for Økosamfund



Vores ledestjerne

▪ Landsforeningen for 

Økosamfund samler de danske 

økosamfund, giver mulighed for 

erfaringsudveksling og arbejder 

politisk for at fremme 

økosamfundene i Danmark og 

inspirere det øvrige samfund til et 

mere bæredygtigt liv.



Bestyrelsen



Strategiens 
sammenfatning 

af generelle 
opgaver for LØS

hjælpe og understøtte landets økosamfund 

støtte etablering og udvikling af nye økosamfund på landet og 

i byerne. 

skabe netværk og understøtte samarbejdet imellem danske 

økosamfund 

skabe samspil med den internationale 

økosamfundsbevægelse 

understøtte og kvalificere erfaringsudveksling, uddannelse, 

vidensopbygning og kurser indadtil og udadtil. Informere 

understøtte udviklingen af lokalt baserede, bæredygtige 

erhverv inden for alle livsområder 

repræsentere økosamfundene i forhold til alle relevante 

aktører 

samarbejde med andre organisationer med fælles interesser 

være medskaber af en folkebevægelse, hvor folk og 

foreninger aktivt medvirker til at omstille deres livsstil, boform, 

arbejdsliv, forbrug. Vi drømmer om en bevægelse af folkelige 

initiativer, projekter og sociale eksperimenter 

understøtte livsstilsforandringer som klimastrategi gennem 

praksis og undervisning 

deltage og inspirere i debatten om en bæredygtig fremtid 

udvikle visionen om en bæredygtig fremtid, bl.a. gennem 

fremtidslaboratorier



Udvalg
▪ Internationalt/ uddannelse

▪ Internationale projekter



Den daglige
drift

▪ Driftsmidler 

Arbejdsopgaver

▪ Frivilligt arbejde og de 

administrative opgaver

▪ Ansatte



Fokus
▪ Driftsopgaverne løses

▪ Honorarer i stedet for timelønnede ansatte

▪ Drosle lidt ned på internationale projekter



Opdaterede
rammer for 

udvalget

Oplæg til mandat for LØS udvalg maj 2018

Udvalget er nedsat af LØS’ bestyrelse og følger LØS’ politiske retningslinjer og strategi, sådan som de 

udstikkes løbende af LØS’ bestyrelse. Udvalget refererer i sit arbejde til bestyrelsen. Bestyrelsen for 

LØS ønsker, at foreningen, i en ikke nærmere defineret periode, anvender sine ressourcer på primært 

danske aktiviteter og projekter. Internationalt/uddannelsesudvalg opretholdes, og der formuleres 

nedenstående mandat for den internationale del af udvalgets arbejde pr. april 2018.

Udvalget:

▪ varetager LØS´ repræsentation i diverse internationale fora (f.eks. BEN, GEN, GEN-Europe, 

ECOLISE). Udvalget kan udtale sig på vegne af LØS efter aftale med bestyrelse/ forretningsudvalg i 

hvert enkelt tilfælde. Repræsentationen foregår gennem netværksarbejde og fysisk tilstedeværelse 

ved møder, konferencer mv., og udvalget rapporterer tilbage til LØS via referater el. lign. til 

bestyrelsen og artikler til bladet, hvor Udvalget i hvert nummer har 1 side.

▪ sørger for vedligeholdelse af internationalt netværksarbejde.

▪ tager sig af den internationale korrespondance – herunder f.eks. besvarelse af surveys, 

vidensindsamling fra danske økosamfund til internationale undersøgelser, opretholdelse af 

netværk, opdatering af diverse internationale økosamfundsfortegnelser m.v.

▪ står for koordinering af udenlandske besøgendes besøg/ rundture til danske økosamfund 

▪ varetager indsamling og videreformidling af nye tiltag og strømninger i den internationale 

økosamfundsbevægelse

▪ bidrager med medlemmer til kursist-udvælgelseskomité for Erasmus+ mobilitet

▪ inddrager de hjemvendte Erasmus+ kursister i LØS-arbejdet

▪ I budgettet for 2018 er afsat en beløbsramme på kr. 20.000. Beløbet kan anvendes f.eks. til at dække 

rejser og møder for udvalgsmedlemmer, samt transportudgifter og forplejning ved udvalgsmøder.



Rundtur 1.-5. juni



Medlemstilgang

▪ CirkelBo

▪ OASIS

▪ Kirstinelund

▪ Sol og Vind

▪ Gribskov Økolandsby

▪ Levefællesskab i Nordjylland



ANDEN DEL AF BERETNINGEN TIL LØS’S 
GENERALFORSAMLING 2018

Niels Aagaard, Landsforeningen for Økosamfund 

Brandbjerg Højskole april 2018



Et bæredygtigt samfund 
1. Projekter i Danmark kan noget:
• Skabe flere aktiviteter, som synliggør og udvikler 

økosamfundene
• samler økosamfund på tværs
• giver erfaringsudveksling og synergi mellem ØS

1. Grønne Ildsjæle - afsluttet

2. COMPASS – samarbejde mellem 9 grønne foreninger og 
Kbh. Universitet: Fællesskaber styrker bæredygtig adfærd

3. En dansk udgave af Demain-filmen – på tegnbrædtet

4. Startpakkeprojektet: Hjælp til nye ØS – ditto

5. Andre nye projekter: 
Opfinderier + Rådgivning for omstilling til bæredygtige 
lokalsamfund (Ressourcecentre) + Testsamfund i 
bykvarterer + Inklusion af flygtninge + Billige og 
bæredygtige lejeboliger + Økosamfundsskabende SØV            LØS GF 2018

I den sydengelske by Frome har en gruppe borgere overtaget byrådet 
og er i gang med at skabe en ”One planet Town” -
Her med en Delebutik – SHARE a library of Things



2. Fremtidens bæredygtige 
dannelse og uddannelse

• Højskoler opstod oprindelig for at skabe Folkeoplysning som 
grundlag for et Folkestyre

• I dag kan vi gå sammen med dem for at udbrede bæredygtig 
dannelse (oplysning) og uddannelse (faglig kunnen)

• Off Grid kurset på Brenderup Højskole er et eksempel

• LØS er startet kurser på Brenderup Højskole: Omstilling og 
Bæredygtighed (har kørt i foreløbig 3 forløb)

• Og på Brandbjerg: Et bæredygtigt Liv, uge 31 2018

• Vi er i kontakt med flere højskoler (25 vil bæredygtighed)

• LØS er gået sammen med andre grønne foreninger for at 
udvikle kurser sammen, nå bredt ud

Her er en flok mennesker, som har taget sagen i egen hånd. De 
etablerede Svanholm. Et bud på en ny livsstil og en ny form for 
økonomi.

De skabte et sted at bo, et landbrug, en række virksomheder, et 
omsorgssystem og en livsstil som var kendetegnet ved fællesskab og 
bæredygtighed – De tænkte ud af boksen



Kapitalismen – et system ved vejs ende

• Hvis vi fortsætter med en vækst på 2% årligt er er der om 30 år ingen 
ressourcer tilbage på jorden. Vi lever som om vi er den sidste 
generation, der ska bruge jorden.

• En undersøgelse blandt 230.000 mennesker i 142 lande viste at ”90% af 
de voksne mennesker bruger deres vågne tid på at lave noget, de 
egentlig ikke vil lave, på steder de egentlig ikke vil være” (Barry 
Schwartz)

• Væksten er blevet eksponentiel: 25% af al verdens produktion siden år 0 
er skabt i de 11 år fra 2000-2011. Væksten skaber voldsomme 
klimaforandringer, ødelægger biodiversiteten og klodens økosystemer. 
Vi er altså tvunget til at udvikle et alternativt økonomisk system

• Kernen i vores økonomiske system er jagten på overskud og ”vækst” –
større og større, hurtigt-hurtigere, mere effektivt, mere og mere, 
globalt. Men det kan kloden ikke holde til.

• Og det er en vækst for de få: De 147 største globale firmaer ejer 40% af 
verdens værdier og har en politisk indflydelse som er langt større. De 
rigeste 42 personer ejer ligeså meget som de fattigste 3½ mia. på jorden

• Men kapitalismen er ingen naturlov – det er blot ét økonomisk system, 
som opstod for 150 år siden – Lad os skabe et nyt

Klodens byer fortæller i deres tydelige sprog om nutidens menneskeliv. 
Og ikke mindst om vores globale økonomiske system – Kapitalismen.

Der er ikke meget plads til mennesker herunder børn, til natur, dyr, frit 
liv, - penge, travlhed, effektivitet, magt er målet for alt.

NB: Denne og næste slide er et oplæg til punkt 3: Bæredygtig økonomi 14



Konsekvenserne af den store 
accelleration i ‘vækst’: 
Planetens grænser overskrides

De 9 planetære områder for al liv og deres grænser

Klima
Biodiversitet
Biokemisk flow af kvælstof og fosfor
Brug af land og jord
Friskvand
Havenes forsuring
Aerosoler i atmosfæren
Kemisk forurening af planeten
Ozon-laget

I 2016 er 4 grænser overskredet (de røde) 

Kilde: 
Stockholm Resilience Center

28 klimaforskere har studeret 50 års klimaforskning. 
Resultatet er samlet i ovenstående figur, som viser at 4 af 
planetens 9 grænser er overskredet (2015)
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Danskere bruger i dag ‘4 jordkloder’ – det holder ikke

3. Vi kan skabe en bæredygtig økonomi 

- HVORDAN VI HAR GJORT 

• Indsamling af praksis eksempler om den nye økonomi, 2013-2018

• Foredragsvirksomhed om emnet på en række LØS højskolekurser, for 
Alternativet, sommerhøjskole, ved Folketræf i ‘16 og ‘18, EDE-kurser o.m.a.

• Beskrive den nye økonomis grundelementer i ”Økosamfund i Danmark” – fx 
midtertemaet i #83: ”Brikker til en økologisk og bæredygtig økonomi”

• Og fx i Facebook serien om Folketræffet fra LØS’ og Det Fælles Bedste’s
fb-sider samt i FOLKEAVISEN

• At bringe konkrete og praksisbaserede eksempler på lokal økonomi fra 
økosamfund til inspiration, fx i numrene #80, #81, #82

• Økonomi er enkelt, selvom det med vilje gøres svært. Men det handler om 
at producere og forbruge vores basale livsfornødenheder bæredygtigt

• Det handler om fællesskaber og demokrati. En økonomi opbygget på 
andelsbevægelse og socialøkonomiske virksomheder og båret af 
civilsamfundet i samarbejde med de byråd og virksomheder, som vil 
omstillingen til bæredygtighed.

• Det handler om omsorg for kloden og alt  levende – Så lad os i praksis og 
handling skabe den nye økonomi sammen.

Vores behov for basale livsfornødenheder kan imødekommes på 
mange måder. Her to eksempler med hhv. ”De 4 istider” en 
hjemmebygget isvogn med hjemmeproduceret øko is fra et 
økosamfund – og hønsegården med græsæg sammestedsfra



Andelssamfundet i Hjortshøj som eksempel
– starten på en bæredygtig lokal økonomi

Bæredygtige boliger for 300 Dele-elbiler og el-cykler
Lokal energi – sol og biomasse Genbrugsbutik
Biodynamisk landbrug Bageri
Dyr – køer, geder, grise Øko Dagligvarebutik
Grøntsagsordning Ismejeri og Pizzaria
Væksthus Cafe
Æbleplantage Kontorer og undervisning
Bistader Cykelværksted
Mobilt hønsehus Møbelupcykling
Skov Multiværksted til træ/jern

Up-cykling af tøj

Bed & Breakfast
Rundvisning 5 Fælleshuse
Handicap projekt Fællesspisning
140 frivillige Fester, kultur, musik osv.

Fælles værdigrundlag
Sociale fællesskaber

Økosamfund er laboratorier for en bæredygtig fremtid
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Grobund ved Ebeltoft – videreudvikling af

økosamfundenes bæredygtige lokale økonomi:
• Skabe et bæredygtigt lokalsamfund ved Ebeltoft færgehavn

• Købe den tidligere Tata Stålfabrik samt jord til bosætning tæt på fabrikken

• Leve gældfrit, affaldsfrit og vælge at ernære sig ved egne lokale 
virksomhed.

• Inspirere til fremtidens organisationsformer og bæredygtig livsstil. 

Grobund rummer som udgangspunkt:
• en bo-del 
• en produktions-del for kultur og erhverv samt 
• en landbrugs-del, 
• en fiskeri-del og 
• en højskole

Helhedstænkning 
Grobund bliver et iværksætter- og levefællesskab, der bygger på 
helhedstænkning. 

Dette betyder højest mulige grad af selvforsyning på alle områder: 
lokal produktion af fødevarer

Grobund ved Ebeltoft: 
Et lokalsamfund med fiskeri, landbrug, en større fabrik som 

rummer værksteder til alle basale livsfornødenheder, 
herunder huse. En off grid landsby som er gælds-og 

affaldsfri. 



4. Foreningens blad ”Økosamfund i Danmark”

• Temaer for numrene 79: Fællesskab + 80: Økologi + 81: Økonomi + 82: Mentalitet – altså 
bæredygtighedshjulets 4 dimensioner

• Sidste nummer af bladet #83 – Tema: det gode liv – består af mange foreningers bidrag og 
rummer konkrete, praksisbårne visioner for fremtidens samfund og dets ‘gode liv’

• Bladet når i dag bredere ud – fx til universiteter, højskoler, grundskoler, en række andre 
grønne foreninger, til partierne, - og er på flere sider, med et større oplag set ift. 2015 fx

• Gennem artiklerne skabes netværk til andre grønne foreninger – Og vi opsamler erfaringer
• Ide vi arbejder på: Klassesæt af sidste 5 numre til gymnasier og til højskoler
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5. Det Fælles Bedste - Starten på 
en grøn bevægelse 

• Samsø 2014

• Hvalsø 2016

• FOLKEAVISEN – 37 grønne foreninger bag

• Vejle 2018:
• Det Fælles Bedste er nu et netværk af  godt 

70 grønne foreninger
• Folketræffet skabes af over 150 mennesker fra 

90 grønne bidragende foreninger
• Handler om 9 temaer
• Der er: Paneler + workshops/oplæg + events + musik 

+ Børnetræf + film + Alsang oma.
• Netværksmøder 12. maj om fremtidens samspil de 

grønne foreninger imellem
• En hjemmeside og en film + Perspektiver ☺

Eksempel på et ‘opfinderi’:
Restaurant Moment på Friland er bæredygtigt tænkt fra a til z. 
Varmen fra en masseovn baseret på affaldstræ, der skaber gødning 
til væksthuset som giver fødevarer. 0 partikler fra røg. Sol til el og 
varme. Affaldsfri. Gældfri. 

Alt er genbrug, halm, træ osv.
Helt ned i tallerkner og bestik er det gennemtænkt økologisk og 
giftfrit.
Alle fødevarer til restauranten er lokale, selvproducerede



Perspektiver:

DE 17 VERDENSMÅL
- og civilsamfundets renæssance

1. Civilsamfundet tager teten i omstillingen
2. Samles i stærke bevægelser – Det Fælles Bedste kan ses som 

én spire hertil

3. Viser hvordan man kan leve bæredygtigt i praksis
4. Skaber nye bæredygtige lokalsamfund
5. Med arbejdspladser, kultur, selvforsyning og fællesskaber a la 

Grobund og økosamfundene

6. Dette sker også i byerne
7. Kommuner og virksomheder som vil bæredygtighed indgår i 

et tæt samarbejde med civilsamfundet
8. Uddannelser fra grundskole, gymnaisum, tekniske skoler til 

højskoler og universiteter bliver en del af bevægelsen

9. Bevægelsen går mainstream
10. De 17 verdensmål bliver en del af dette og åbner til bredere 

fora – mainstream og frivillighedsverdenen, internationale 
netværk, regeringer, virksomheder og større ressourcer


