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Afsluttende narrativ rapport 
KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER 
 

Dette skema anvendes til afsluttende rapportering for mindre kapacitetsudviklingsaktiviteter finansieret af Udenrigs-
ministeriets puljeordning til støtte af kapacitetsudvikling af danske civilsamfundsorganisationer forvaltet af NGO 
FORUM. Skemaet bedes udfyldt elektronisk i Word og fremsendt elektronisk til NGO FORUMs netværkskoordinator 
på pts@ngoforum.dk.  
 
Skemaet udfyldes i et kortfattet og præcist sprog – eventuelt med brug af punktform. Skemaet må i udfyldt form 
ikke overskride 3 sider (eksl. forsiden og bilag).  

 
Generelle oplysninger og finansiel rapportering 

 

1.  J.nr.  NF 116 

2.  Initiativets navn og kontakt person Agro-Økologisk Netværk, Per Stig Rasmussen 

3.  Værtsorganisation Økologisk Landsforening 

Adresse, postnummer og by Silkeborgvej 260 8230 Åbyhøj 

Kontaktperson (navn og email) Per Stig Rasmussen, pera@okologi.dk 

4.  Projektperiode for bevillingsaftalen Start (dag/måned/år) Afslutning (dag/måned /år) 

 1/7 2011 15/3 2013 

5.  Rapporteringsperioden   

6.  Samlede omkostninger Ifølge bevillingsgrundlag (kontrakt) Faktisk 

(i DKK – inkl. administrationsvederlag) 248.000 kr. 248.000 kr. 

7.  NGO FORUMs bidrag til projektet Ifølge bevillingsgrundlag (kontrakt) Faktisk 

(i DKK – inkl. Administrationsvederlag) 248.000 kr. 248.000 kr. 

8.  Andre finansieringskilder (medfi-
nansiering) 

Ifølge bevillingsgrundlag (Godkendt 
budget) 

Faktisk 

(i DKK – inkl. Administrationsvederlag) 0 0 

9.  Koordinator timer/uge 2 timer/uge i hele perioden  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pts@ngoforum.dk
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Samarbejde, kapacitetsudvikling og fortalervirksomhed 
  

10.  Planlægning og samarbejde 

Beskriv hvordan de samarbejdende organisationer deltaget i planlægning og udførelse af aktiviteterne? 
I bevillingsperioden er afholdt to generalforsamlinger. Generalforsamlingerne har haft den vigtige funktion at være 
forum for debat og udvikling af netværkets aktiviteter og synliggøre de muligheder der ligger i netværket. Den første 
generalforsamling, der var udskudt fra 2011 fandt sted i den 13. januar 2012 og havde 22 deltagere fra 11 medlems-
organisationer. På generalforsamlingen blev valgt en styregruppe på fire. (Se bilag 3). Den anden generalforsamling 
fandt sted den 23. november 2012 med 22 deltagere fra 10 medlemsorganisationer. På generalforsamlingen var lagt 
op til debat om netværkets fremtidige udvikling og aktiviteter. (Se bilag 4). Ideerne fra begge generalforsamlinger er 
efterfølgende blevet behandlet på møde i netværkets styregruppe. Netværkets styregruppe har haft den funktion at 
igangsætte og koordinere aktiviteterne med netværkskoordinatoren. Sideløbende har netværket medlemmer indsendt 
relevante rapporter, informationsmateriale, kursustilbud og konferenceinvitationer, der er blevet sendt ud til netvær-
kets kontaktpersoner i de enkelte organisationer og lagt op på netværkets hjemmeside. 

Beskriv hvordan eksterne samarbejdspartnere har deltaget i planlægning og udførelse af aktiviteterne? 
Der er blevet skabt samarbejdsrelationer til en række eksterne partnere i forbindelse med mødet den 13. juni 2012 
om Climate Smart Agriculture, der blev arrangeret i samarbejde med ”Network for Programmatic Climate Change in 
Developing Countries” og ”Growth and Employment Platform, Building Stronger Universities (BSU)”. Også til Concord 
Danmark er der etableret samarbejde i forbindelse med side event om ”Small Holder Farming” på Joint Parlementary 
Assembly i maj 2012. I begge tilfælde er aktiviteterne planlagt og gennemført i fællesskab. 

Hvem deltog i aktiviteterne og hvorfor var det vigtigt at bringe dem sammen?  
I netværkets arrangementer har deltaget repræsentanter for 23 ud af 29 medlemsorganisationer og for andre NGOe-
re. Desuden har deltaget en række forskere og studerende fra universiteterne i København, Århus og Ålborg. Desu-
den har deltaget repræsentanter for virksomheder så som Aarstiderne og fra den Ugandiske Ambassade i Køben-
havn. 
Det har været vigtigt at bringe disse sammen, fordi de tilsammen udgør en stor og væsentlig ressourcebase for land-
brugsudvikling med et agro-økologisk perspektiv. Møderne har skabt en offentlig platform for at netværke med res-
sourcepersoner og dermed givet deltagerne en adgang til hinanden, som ellers er vanskelig at skabe. En væsentlig 
funktion af disse møder er ud over det faglige indhold at deltagerne gennem deltagerlister og korte præsentations-
runder får mulighed for at udvide deres faglige netværk (Se bilag 6). 

11.  Kapacitetsudvikling  

Hvis muligt, beskriv hvordan de deltagende organisationer (og ikke kun de enkelte medarbejdere) har brugt den vi-
den/de metoder, som er blevet præsenteret gennem aktiviteterne. Brug gerne eksempler til at illustrerer dette.  
Den introducerede viden er blevet brugt i forskellige sammenhænge både i forbindelse med fortalervirksomhed, pro-
jektudvikling og strategiske overvejelser i de enkelte organisationer. I forbindelse med fortalervirksomhed i forhold til 
den nye danske udviklingsstrategi udarbejdede netværket ”Udredningspapir vedrørende sammenhængen mellem 
Danida’s udviklingsstrategi og Agro-økologi”, der blev brugt som grundlag for høringssvar blandt andet af Økologisk 
Landsforening. Et andet eksempel på at den viden som er præsenteret i Agro-Økologisk Netværk er blevet nyttiggjort 
er, at organisationen Karagwas venner sammen med sin partnerorganisation i Tanzania fremover sætter øget fokus 
på udviklingen af økologiske landmandsgrupper. Endnu et eksempel er, at Denmark Somaliland Network har inklude-
ret økologiske metoder i deres ansøgning til Diaspora Pulje under Dansk Flygtningehjælp, fordi introduktion af de 
økologiske metoder for småbønder i Somaliland kan afhjælpe fødevareusikkerhed og genskabe jordens frugtbarhed. 

Vidensdeling og kommunikation –  

 På hvilken måde har initiativet bidraget til læring gennem identifikation og formidling af fagspecifikke ressour-
cer, kommunikation og disseminering (filtering)?  

Netværket har opbygget hjemmesiden http://agrookologisknetvaerk.dk/ ,udsendt to elektroniske nyhedsbreve, samt 
udsendt en række nyhedsmails om relevante nationale og internationale rapporter, konferencer, hjemmesider og 
formidlingsprodukter.  

 

 Anfør vidensprodukter, som er udarbejdet i bevillingsperioden (herunder eventuelle studier, metoder, guide-
lines, best practices, reviews og evalueringsrapporter). 

Netværket har udarbejdet ”Udredningspapir vedrørende sammenhængen mellem Danida’s udviklingsstrategi og 
Agro-økologi”, se bilag 5) 

http://agrookologisknetvaerk.dk/
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12.  Innovation og nytænkning 

Beskriv eksempler på nytænkning i måderne aktiviteterne er gennemført (samarbejdspraksis): 
Netværket har igennem partnerfeltskolerne introduceret en læringsform, som sætter individets og organisationens 
læring i centrum gennem struktureret sparring og problemløsning. Samtidigt er partnerfeltskolerne en metode, der 
kan inspirere de deltagende NGO projekter i Syd i forhold til udvikling af landbrugsgrupper og organisationer. Et gen-
nemgående tema i netværkets aktiviteter har været at udforske, udfolde og udvikle partnerfeltskole-ideen så den 
bidrager til læring og organisationsudvikling blandt netværkets medlemmer. Dette er sket gennem etablering to part-
nerfeltskole-grupper en i Øst- og en i Vestdanmark og ved at afholde facilitator-kursus og møder, hvor oplæg og de-
bat om partnerfeltskole har været på dagsordenen.   

13.  Fortalervirksomhed 

Hvis relevant, beskriv kort hvilke fortalermålsætninger de samarbejdende organisationer har haft eller forfulgt i perio-
den (politik og debat) og hvilke resultater er opnået? 
I foråret 2012 i forbindelse med debatten om den nye danske udviklingsstrategi var netværket gennem deltagelse i 
NGO-møder og ved at udarbejde ”Udredningspapir vedrørende sammenhængen mellem Danida’s udviklingsstrategi 
og Agro-økologi” aktiv i processen med at få agro-økologiske landbrugsmetoder inkluderet i udviklingsstrategien ”Ret-
ten til et bedre liv”, som et særligt indsatsområde under ”Grøn vækst”, for at tilgodese de små landbrugere, der udgør 
majoriteten af befolkningen i mange udviklingslande. Indsatsen medvirkede til at skærpe netværkets forståelse for 
værdien af agro-økologiske landbrugsmetoder for små landbrugere, men gav desværre ikke det ønskede aftryk i den 
nye danske udviklingsstrategi. 

 
 

Aktiviteter og resultater 
 

14.  Fakta box1  

Antal åbne/offentlige arrangementer 6 

Antal deltagere i åbne/offentlige arrangementer  369 

Antal større konferencer (med netværket som hovedarrangør evt. i samarbejde 
med anden organisation) 

N/A 

Antal deltagere i større konferencer  N/A 

Antal kurser/workshops/træning (systematiseret kompetenceopbygning) 6 

Antal deltagere i kursus/workshops/træning  120 

Antal persondage (antal deltagere * antal dage) 95 

Antal faste medlemmer i temagrupper/arbejdsgrupper/netværksgrupper 15 

 
 

15.  Resultater 

For resultatrapportering bruges rapporteringsformatets bilag 2. 

Med udgangspunkt i resultaterne gives en vurdering af i hvilken grad målene opstillet i ansøgningen er nået. Brug 
gerne eksempler fra interne evaluerings/refleksions sessioner.  
Den overordnede vurdering er, at netværket har nået de opstillede mål på næsten alle områder(se bilag 6). Viden og 
kapacitetsopbygning er blevet styrket gennem de offentlige og netværksmøder, der er blevet afholdt. Hjemmesiden, 
nyhedsbreve og nyhedsmails har opfyldt et videnbehov hos de deltagende organisationer og sat dem i stand til at 
følge den nationale og internationale forskning, udvikling og debat indenfor agro-økologi. Vigtigst af alt er, at der 
igennem netværket er skabt et forum for gensidig inspiration og udvikling for NGOere med interesse for agro-økologi. 
For fortalervirksomhed gælder, at netværket har arbejdet aktivt på at påvirke den nye danske udviklingsstrategi. Part-
nerfeltskolerne er etableret som koncept i netværket og er stadig i en udviklingsfase, hvilket bl.a. afspejler sig i, at de 

                                              
1 Der skal kun udfyldes hvor det er relevant. Er der f.eks. ikke afholdt konferencer skrives N/A 
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er en hovedaktivitet i den næste bevillings til netværket fra NGO FORUM.  

16.  Opfølgning 

Hvordan forventes det, at der følges op på samarbejdet og resultaterne (eller mangel på samme!)?  
Netværkets aktiviteter fortsætter blandt andet med en bevilling fra NGO FORUM med fokus på at udvikle partner-
skabsskoler og fortalervirksomhed for agro-økologi, som et af svarene på fødevareusikkerhed i udviklingslande. I 
2013 er det planen at netværket gennemfører en konference med fokus på sammenhængen mellem fødevaresikker-
hed og agro-økologiske metoder blandt andet for at skabe debat om Danidas Grøn Vækst strategi. 

17.  Problemer og justeringer 

Hvilke problemer har de samarbejdende organisationer måttet forholde sig til i implementeringsperioden?  
Det er gennem implementeringsperioden blevet tydeligt, at store NGOere med flere eller mange ansatte og mindre 
NGOere, der primært drives på frivillig basis har forskellige behov for kompetenceudvikling. De store NGOere har 
primært deltaget i arrangementer, der har opdateret dem om de nyeste udviklingspolitiske udviklinger eller nye meto-
der, mens der fra de mindre NGOere er et behov for faglige arrangementer, der udvikler deltagernes kompetencer til 
selv at inkludere agro-økologiske metoder i deres projekter og andre aktiviteter. En udfordring i forhold til at afholde 
fælles møder er desuden den geografisk afstand mellem medlemsorganisationerne, da netværket har medlemmer i 
hele landet. Denne udfordring er søgt løst ved at afholde offentlige og netværksmøder i både Vest- og Østdanmark. 
Erfaringerne er positive, men skaber visse logistiske udfordringer mht. at arrangere møderne. 

Hvilke eventuelle justeringer i arbejdsplanen såvel som i budgettet er blevet gennemført (punktform og begrundelse)?  
Netværkets arbejdsplan er blevet justeret flere gange. Først fordi netværkskoordinatoren blev ansat 3 måneder efter 
bevillingsstart. Derefter fordi netværket har bestræbt sig på at være meget omkostningsbevidst i gennemførelsen af 
arrangementerne f.eks. i honorering af oplægsholdere, Hvilket har betydet at bevillingen ikke er blevet brugt op, så 
hurtigt som det først var forventet og at der har kunnet gennemføres flere arrangementer end anslået i ansøgningen. 
F.eks. er der afholdt 6 offentlige møder og fyraftensmøder mod kun ansøgt om 4, ligesom der er afholdt 6 systemati-
serede kompetenceudviklingsaktiviteter.  

 

 

SAMMENDRAG 
 

18.  Sammendrag (max 1/3 side) 

Skriv et kortfattet sammendrag (vurdering) af de vigtigste resultater, problemer og læring i bevillingsperiode (max. 
1/3 side). 
Netværket, der har konsolideret sig med 29 medlemsorganisationer (se bilag 7) har afholdt to generalforsamlinger 
med god tilslutning og en aktiv styregruppe er valgt. Netværket har gennemført en række offentlige møder med højt 
fagligt videnindhold, der har haft god deltagelse fra medlemsorganisationerne og andre interesserede. Der er etable-
ret gode relationer til de vigtigste danske forskningsmiljøer for agro-økologi. Relationerne giver adgang til ressource-
personer med specialviden indenfor agro-økologi. Vidensdelingen er systematiseret gennem netværkets hjemme-
side, nyhedsbreve og nyhedsmail. Der er etableret kontaktpersoner i alle medlemsorganisationer. I netværket er 
partnerskabsskolerne etableret som metode for læring og organisationsudvikling. Der er stadig behov for at udvikle 
metoden i forhold til at alle størrelser af medlemsorganisationer får det fulde udbytte. 
Læring: Stor forskel på behovene for netværk mellem NGOere med fuldtidsansatte og NGOere, der drives på frivillig 
basis. Der er stor forskel på vidensniveauet i de forskellige NGOere både fagligt og metodemæssigt. Nogle har haft 
agroøkologi-projekter i flere år, andre er kun lige begyndt at tilegne sig en grundlæggende forståelse for agro-
økologi. Nogle har stor interesse for at udvikle nye metoder i deres organisation, andre ikke.  Netværket har styrket 
den faglige læring, inspiration og samarbejde mellem de deltagende NGOere. Det har vist sig meget værdifuldt at 
trække på ressourcepersoner fra universiteter i Syd og i Danmark.  

 
 



Rapporteringsformat – Årsrapport/afsluttende rapport for kapacitetsudviklingsinitiativer 

Format udarbejdet den 01.03.2012     Side 5 af 5 

 

BILAG 
 
Bilag 1: Format for finansiel rapport i forhold til oprindelig budget. 
Bilag 2: Resultat rapportering 
Bilag 3: Agro-Økologisk Netværk – referat af generalforsamling 13. januar 2012 
Bilag 4: Agro-Økologisk Netværk – referat af generalforsamling 23. november 2012 
Bilag 5: Udredningspapir vedrørende Sammenhængen mellem Danida’s udviklingsstrategi og Agro-økologi 
Bilag 6: AØN aktivitetsoversigt 1.juli 2011 til 15. marts 2013 
Bilag 7: Agro-økologisk Netværk: Organisationer og kontaktpersoner 
 
Andre dokumenter der kan være relevante som bilag: 

- Program for større aktiviteter 
- Deltagerliste 
- Sammendrag af evalueringer 

 
 



 

Afsluttende narrativ rapport - kapacitetsopbygningsaktiviteter 

Bilag 2: Resultater 

 

Målsætninger (fra ansøgningen) Resultat/Indikator (fra ansøgning) Faktiske resultater (i forhold til indikatorerne) Gennemførte aktiviteter 

1.Styrket fælles viden og kapacitet indenfor 
det faglige felt i samarbejde med relevante 
uddannelses- og forskningsinstitutioner 

1.1. Tre møder i forbindelse med kongresser, 
messer eller andre aktiviteter afholdt  

1.2. Et fyraftensmøde af bred faglig karakter 
målrettet NGO-miljøet m.m. afholdt 

1.3. To nyhedsbreve udarbejdet  

1.4. Database over medlemsorganisationerne 
påbegyndt  

1.5. Organic Eprints samarbejde indledt  

1.6. Indikatorer indledningsvist identificeret til at 
beskrive organisationernes arbejdsmetoder, 
fokus og samarbejdsformer   
1.7.Netværksmøde afholdt 

1.1+1.2  I alt 6 møder er blevet afholdt.  
1.3. To elektroniske nyhedsbreve er blevet 
udsendt og en række nyhedsmail. 
1.4 Databasen er påbegyndt se 
hjemmesiden 

http://agrookologisknetvaerk.dk/ 
1.5. Da organic Eprints kun publicerer 
forskningsbaseret materiale har der ikke 
været mulighed for at etablere samarbejde 
1.6. Arbejdet er påbegyndt se bl.a. 
hjemmesiden 
1.7 tre netværksmøder er blevet afholdt  

1.1+1.2 følgende aktiviteter er 
gennemført: 

- Farmer Family Learning Groups i 
økologisk landbrug i Uganda. Økologi-
kongres 2011, Vingsted. 

- Økologisk Jordbrug i Uganda - 
potentialer og udfordringer. Økologi-
kongres 2011, Vingsted. 

- Side event Smallholder-farming, Joint 
Parlementary Assemply, Horsens 

- Climate Smart Agriculture - a new buzz 
word or an answer to climate change 
challenges 

- Rio+20 … and what now? With Hans 
Herren 
- Escaping from Behavioral Poverty in 
Uganda - the role of social capital by 
Prof. John Munene 



 

2. Fortalervirksomhed 2.1. Indledende udredningsarbejde færdigt 
vedrørende Danida’s officielle retningslinjer  

2.2. Koncept-paper udarbejdet om 
sammenhæng mellem landbrugs-
udviklingsstrategier med civilsam-
fundsstrategien  

2.3. Udarbejdet 2 debatindlæg til danske 
medier samt internettet 

2.1. + 2.2. ”Udredningspapir vedrørende 
sammenhængen mellem Danida’s 
udviklingsstrategi og Agro-økologi” er 
udarbejdet og offentliggjort. 
2.3 Debatindlæg er udarbejdet. 

2.1. + 2.2. ”Udredningspapir vedrørende 
sammenhængen mellem Danida’s 
udviklingsstrategi og Agro-økologi” er 
udarbejdet og offentliggjort. 
2.3 Debatindlæg er udarbejdet. 

3.Organisationsudvikling 3.1. Partner-feltskoler’ udarbejdet og igangsat  

3.2. Facilitator-kursus afholdt, som er tilpasset 
NGOernes behov  
3.3. Partner-feltskoler er indarbejdet som en del 
af en længerevarende netværksansøgning 

3.1. Partnerfeltskoler er igangsat. 
3.2. Facilitatorkursus afholdt til opstart af 
partnerfeltskoler 
3.3. Der er udarbejdet en et årig 
netværksansøgning hvori partnerfeltskoler 
indgår. 

3.1. To partnerfeltskolegrupper er 
etableret en i Øst- (7 medlemmer) og en 
Vestdanmark (8 medlemmer) 
3.2. Kurset ”Bliv facilitator for 
partnerfeltskole – et introduktionskursus” 
blev afholdt 9. februar 2011 

4.Fokusområde: serviceydelser 4.1.Hjemmeside etableret og opbygget 4.1. Hjemmesiden for Agro-Økologisk 
Netværk er etableret og opbygget  
 

4.1. Hjemmesiden for Agro-Økologisk 
Netværk er etableret og opdateres 
løbende. 

5.Specifik forberedelse af større 
netværksansøgning, udover de 4 
ovenstående fokusområder 

5.1. Proces igangsat hvor 
netværkskoordinatoren kommunikerer med 
relevante organisationer  
5.2. 4 møder afholdt hvor ansøgning 
udarbejdes, med deltagelse af repræsentanter 
fra alle deltagende NGOere. 

5.1+5.2  Styregruppen for AØN har på 
baggrund af netværkets udvikling og de 
ændrede støttemuligheder i NGOForum 
vurderet at der ikke i indeværende 
bevillingsperiode er grundlag for en større 
netværksansøgning.  I stedet er ansøgt og 
bevilget midler under mindre 
kapacitetsudviklingsaktiviteter 

5.1+5.2 Ansøgning om midler under 

mindre kapacitetsudviklingsaktiviteter 
er indsendt og bevilget. 

 (Tilføj gerne flere rækker til skemaet) 



Bilag 6) 

AØN aktivitetsoversigt 1.juli 2011 til 15. marts 2013 
 Navn  Dato deltagerant

al 

Antal 
åbne/offentlige 
arrangementer 

Farmer Family Learning Groups i økologisk landbrug i 
Uganda. Økologi-kongres 2011, Vingsted. 

24/11-11 

1½ time 

148 

Økologisk Jordbrug i Uganda - potentialer og 
udfordringer. Økologi-kongres 2011, Vingsted. 

24/11-11 

2 timer 

27 

Side event Smallholder-farming, Joint Parlementary 
Assemply, Horsens 

26/5 2012 3 
timer 

87 

Climate Smart Agriculture - a new buzz word or an 
answer to climate change challenges 

13/6 2012 

3 timer 

54 

Rio+20 … and what now? With Hans Herren 10/9 2012  

3 timer 

14 

Escaping from Behavioral Poverty in Uganda - the role 
of social capital by Prof. John Munene 

7/3 2013 

3½ time 

39 

Antal deltagere i 
åbne/offentlige 
arrangementer  

  369 

Antal 
kurser/workshops/tr
æning 
(systematiseret 
kompetenceopbygn
ing) 

Opstart af Agro-Økologisk NGO-netværk for bæredygtig 
landbrugsudvikling i Syd. Økologiens Hus, Åbyhøj 

4/11-11 

5 timer 

27 

Netværksmøde 13. januar, 2012 i Agro-Økologisk 
NGO-netværk 

13/1-12 

4½ time 

22 

Bliv facilitator for partnerfeltskole – et 
introduktionskursus 

9/2-12 6 
timer 

21 

Netværksdag i Agro-Økologisk Netværk den 23/11 
2012 

23/11 2012 3 
timer 

22 

Partnerfeltskolemøde"Landbrugsgrupper i Syd – en 
genvej til udvikling?" staldskole 

29/11 2012 

3 timer 

13 

Partnerfeltskolemøde ’Agro-Forestry – hvad er det og 
hvad kan man bruge det til?’ 

28/1 2013 

3 timer 

15 

Antal deltagere i 
kursus/workshops/t

  120 



ræning  

Antal persondage 
(antal deltagere * 
antal dage) 

  95 

Antal faste 
medlemmer i 
temagrupper/arbejd
sgrupper/netværks
grupper 

Partnerfeltsgruppe Vest 8 medlemmer  

 

 8 

Partnerfeltsgruppe Øst 8 medlemmer  
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Bilag 7 

 

7. april 2013 

Agro-økologisk Netværk: Organisationer og kontaktpersoner 

 

Organisationsmedlemmer 

Nr. Kontaktperson Organisation Adresse Mail Telefon 
1 Jens Elgaard Madsen, 

bestyrelsesmedlem 
Genvej til Udvikling (GtU) Lykkensdalsvej 159 

8220 Brabrand 
 

jens.e.madsen@live.dk 86264727, 
31958626 

2 Lone Frederiksen, formand Cykler til Senegal  lone.frederiksen2@gmail.com  

3 Peder S. Gregersen, 
Formand 

Internationalt udvalg, 
Familielandbruget Sydvest 

 psg@pilerensning.dk 75245214 
 

4 Carsten Bruhn-Lauritsen 
Partner koordinator 

Mission Afrika Lyseng Allé 15 A, 
DK - 8270 Højbjerg, 
Denmark 

cbl@missionafrika.dk 8672 5050  
 

5 Mette Lund Sørensen, 
Rådgiver, Fødevaresikkerhed 
 

Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 
1165 København K 
/ 1165 
Copenhagen K 
 

mls@dca.dk D +45 33 18 77 
22 
M +45 23 44 20 
54 / 29 70 06 
15 
 

6 Mette Vaarst, Økologisk Landsforening  mvaarst@yahoo.dk 2246 9064 

mailto:mvaarst@yahoo.dk
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udvalgsmedlem Mette.Vaarst@agrsci.dk 

7 Kjeld Holmboe Seniorer Uden Grænser Vorregårds Allé 
125, 2tv 
8200 Århus N 

kjeldholmboe@gmail.com  

8 Søren Sommer Pedersen, 
bestyrelsesmedlem 

Amigos de El Doradito Højstrupvej 9 
7741 Frøstrup 

sommer.pedersen@bbsyd.dk 2515 2728 

9 Michael Arbon, 
bestyrelsessuppleant 
Ole Henriksen 

Agricultural Development 
Denmark Asia (ADDA) 

Sverigesvej 23 
8370 Hadsten 

arbon@elrotel.dk 
 
ohe@pem.dk 

86983384/ 
40424484 

      

10 Santino David Okwera, 
næstformand 
Karen Ingrid Schultz 

Dansk-Ugandisk 
Venskabsforening 
 

 polberdso@yahoo.com 
kareningrid@stickhill.dk 
 

 

11 Stefan Steen Jensen 
Bestyrelsesmedlem 

Verdens Skove (Nepentes)  ssj@verdensskove.org 2446 2536 

12 Gunnar Jørgensen, 
projektkoordinator 
Mozambique 

Assist  gbj@fiberflex.dk 8643 7210 
2834 8025 
 

13 Flemming Vejsnæs Danmarks Biavlerforening 
 

Fulbyvej 15 
4180 Sorø 
 

dansk@biavl.dk 57 86 54 69 
42 30 33 04 
 

14 Bent Hindrup Andersen, 
bestyrelsesmedlem 

Dyrenes Beskyttelse 
 

 BentHindrup.Andersen@agrsci.dk  

15 Lila Towle 
 

Frøsamlerne / Danish Seed Savers 
www.froesamlerne.dk 

Drøwten 9, Lindum 
DK-8830 Tjele 
 

froesamler@gmail.com 9854 4462 

16 Kresten Kjaer Sørensen 
Projektkoordinator  
  

Vedvarende Energi International  sorensen@ve.dk 3698 6110 
  

17 Hans Pors Simonsen Karagwes venner  hanspsimonsen@gmail.com; 
pors@adr.dk 

 

18 Kristina Grosmann Due Børn Uden Grænser (BUG) med 
cvr. nr. 33 92 33 17, 
www.børnudengrænser.org., 

 birkris@aol.com  

mailto:arbon@elrotel.dk
mailto:kareningrid@stickhill.dk
mailto:dansk@biavl.dk
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19 Hawa Hirsi Hussein Denmark Somaliland Network  hawah@hot mail.com  

20  Foreningen Retro 
 

 koordinator@foreningen-retro.dk 
 

 

21 Kristina Weibel: 
Nete Hansen Nord: 
 

AXIS: 
 

 kristina_weibel@hotmail.com 
nete.hn@gmail.com 
 

 

22 Kirsten Hjelt 
 

International Kontakt 
 

 kirsten.hjelt@gmail.com  

23 Lisbeth Møller, Programchef CARE Nørrebrogade 68, 
2200 København N 

lmoller@care.dk 35200130 
27538302  

24 Jonas Gjersing, direktør Fairtrade Mærket Nørregade 15,4 
1165 Kbh. K. 

jonas@fairtrade-maerket.dk 31682858/ 
35245616 

25 Kirsten H. Sørensen, policy 
advisor 

 MS action aid Fælledvej 12 
2200 Kbh N. 

kis@ms.dk 7731 0050 

26 Susanne Møller-Andersen 
Programkoordinator Niger & 
Bolivia 

Caritas Gl. Kongevej 15, 3. 
sal  
1610 København V 

sma@caritas.dk 38180004 

27 Kasper Johansen Afrika Kontakt  kbauerj@gmail.com 20746267  

28 Annette Sonne, formand International kontakt Sdr. Årsdalevej 9 
3740 Svaneke 

asonneik@mac.com 56 49 90 41  
60745915 

29 Stine Hofman Eilers RISE – Denmark www.risengo.net rise.stine@yahoo.com  

 

  

mailto:koordinator@foreningen-retro.dk
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Personlige medlemmer 

Navn Organisation Adresse Mail Telefon 
Paul Rye Kledal, Analytic 
consultant 
 

Institute of Global Food & Farming 
 

Rymarksvej 89, 1 tv 
2900 Hellerup 
Denmark  
www.igff.dk 

paul@igff.dk 
  
 

51 55 97 35 

Sven-Erik Jacobsen 
Lektor 
 

Københavns Universitet 
LIFE 
Institut for Jordbrug og Økologi  

Højbakkegård Alle 13 
DK-2630 Taastrup 
Denmark 
www.life.ku.dk 

seja@life.ku.dk 35333388 

Marten Sørensen 
lektor 

Københavns Universitet 
LIFE 
Institut for Jordbrug og Økologi 

Thorvaldsensvej 40; 
DK-1871 Frederiksberg 
C,  
www.life.ku.dk 

ms@life.ku.dk  

Myles Oelofse, Post Doc   
  
 
 
  
 

Københavns Universitet 
LIFE 
Institut for Jordbrug og Økologi 

Thorvaldsensvej 40; 
DK-1871 Frederiksberg 
C 
www.life.ku.dk 

myles@life.ku.dk 
 

35 33 34 42 
28 73 48 68  
Skype: mylesoelofse 
 

Jens Peter Tang 
Dalsgaard 
Project Director 

Abt Associates Inc. Vietnam  jenspetertang@yahoo.dk +84 (0)129 514 
1027 

Andreas de Neergaard 
lektor 

Københavns Universitet 
LIFE 
Institut for Jordbrug og Økologi 

Thorvaldsensvej 40; 
DK-1871 Frederiksberg 
C,  
www.life.ku.dk 

adn@life.ku.dk  

Henning Høgh Jensen Agrotech  hhj@agrotech.dk  

     

Niels Halberg 
Centerleder 

Internationalt Center for Forskning i 
Økologisk Jordbrug og 
Fødevaresystemer 
ICROFS 

Foulum, Postboks 50 
 8830 Tjele 
Danmark 

Niels.Halberg@icrofs.org  

mailto:paul@igff.dk
http://www.life.ku.dk/
http://www.life.ku.dk/
mailto:myles@life.ku.dk
mailto:hhj@agrotech.dk
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Astrid Søndergaard 
Program Manager & PhD 
Fellow 

Access2Innovation 
www.access2innovation.com 
 

 as@access2innovation.com 23 25 28 05  
Skype: astridps 
 

Robert Kristensen Enhedslisten  robert.or.kristensen@gmail.com  

 


