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Forslag til Generalforsamling 2020 Holløse Frugthave 
 
Forslagsstiller: Lily Sommer -  Parcel og medlemsnr.: 062. 
Forslaget omhandler: Etablering af Permakultur skovhave på Holløse Frugthaves fællesareal. 
 
Forslag: 
At lave en Permakultur skovhave på Holløse Frugthaves fælles græsareal uden omkostninger 
for ejerforeningen da der tiltænktes at søge midler gennem fonde - se fondsoversigt over 
mulige søgbare fonde til dette projekt længere nede i dokumentet.  
 
En veletableret Permakultur skovhave som når den er etableret, er næsten vedlige-
holdelsesfri, det kræver derfor ikke meget arbejde løbende at vedligeholde haven.  
 
Der tiltænktes at søge fondsmidler til både design, etablering samt vækster til haven sådan, 
at Holløse Frugthave ikke har omkostninger i forbindelse med etablering.  
 
Det er tiltænkt at designet skal udføres på en sådan måde, at det årlige loppemarked fortsat 
kan afholdes og at det rekreative område vil stige i brugsværdi for ejerforeningens beboere.  
 

Det tænkes at der i ansøgningen ansøges om skilte i stil med billedet til 
venstre til opsætning med beskrivelse af projektet samt skal en tak til de 
støttende fonde af projektet fremgå af skiltet. 
 
 

Sådan en opsætning af bekrivende skilte vil være med til at øge opmærksomheden og 
værdien af området Holløse Frugthave samt gå i fint samspil med Rabarbergårdens 
aktiviteter. 
 
Baggrund for forslaget: 
Vi har behov for flere steder for naturen kan regenerere sig selv og skabe mere plads for 
vitale arter både fauna, insekter og andre dyr i den danske natur.  
 
At sætte Holløse Frugthave endnu mere på kortet ved at skabe et fremtidssikret projekt 
med en model for et nærmest vedligeholdelsesfrit regenererende naturområde der 
producerer dejlige frugter og grønne spiselige vækster frit tilgængeligt for alle besøgende.  
 
I det at Holløse Frugthave jo er en gammel Frugtplantage synes jeg at idéen med en 
’moderne frugtplantage’, eller om nogen vil en ’oprindelig frugtplantage’ som naturen selv 
laver dem, er en fin gestus der peger tilbage mod historien af vores dejlige område.   
 
WHO beskriver skovhaver som den eneste mulige fremtid for hvordan, vi kan sikre både 
miljøet og samtidigt føde til verdens befolkning. Derfor vil en sådanne Permakultur 
skovhave være med til at være lærerig forgangshave for andre og igen, vil forankre Holløse 
Frugthave på landkortet.  
 

Hvad er Permakultur?: 



Fredag, 15. Maj 2020 

 

Permakultur er løsningen på mange af tidens miljø, klima, energi og fødevarekriser. Det er 

en logisk og helhedstænkende designstrategi, der gør det muligt for alle at skabe en 

bæredygtig fremtid. 

 
Begrebet Permakultur blev introduceret i 1970’erne af australierne Bill Mollison og David 
Holmgren, og er siden blevet praktiseret og udviklet i hele verden. Det er et let anvendeligt 
værktøj, der bruges til helhedsplanlægning og implementering af økologisk bæredygtige 
systemer ved bl.a. at arbejde med naturen -og ikke imod den, samt at skabe 
kredsløbssystemer, der producerer mere energi end de forbruger. 
 
Forslags forløb: 
Hvis der er stemning i ejerforeningen for at gå videre med forslaget, vil jeg finde en 
Permakultur skovhave designer som vil være med til at udarbejde et overordnet forslag til 
hvordan Permakultur skovhaven kunne se ud og hvad den kommer til at koste at etablere.  
 
Hvis der herefter er videre stemning for at etablere en sådanne have, så vil jeg gerne påtage 
mig at ansøge fonde om penge til opstart og til etablering af forslaget.  
 
Når og hvis pengene til opstart er tilkendegivet fra fondene, vil der kunne udarbejdes et 
detaljeret design samt budget på selve etableringen af permakultur haven og herefter kan 
flere fonde søges. 
 
Fondsoversigt (udpluk): 
EU-fonde, Nordea Fonden, SparNord Fond, Velux Fonden, Beckett-Fonden, Friluftsrådet, 
Danske Bank, DUF’s Science pulje, 15. juni fonden, Miljø- og Energifonden, Fonden af 28. 
februar, Nordisk fond for bytræer, Havefonden, Nordisk Fond for miljø og udvikling, mf.  
 
Min Baggrund: 
Jeg er til daglig fundraising projektleder for privatdonorer, fonde og arv hos Dyreværnet. Jeg 
har siden 2007 arbejdet med fundraising for følgende organisationer: 
Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Flygtningehjælp og World Animal Protection.  
 
I er velkomne til at kontakte mig hvis I har Spørgsmål til forslaget:  
Email hej@nordsjaell.dk 
 
Billeder for inspiration - husk at vi selv kan designe det til at passe til vores aktiviteter ☺ : 
 

    


