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Lars Myrthu-Nielsen, 53 år & ’Grøn miljøaktivist fra Fyn’
Daglig leder i miljø- og folkeoplysningsforeningen ØKO-NET
Samt økologisk landmand og grøn kultur-iværksætter
Uddannet folkeoplyser/højskolelærer fra Den frie Lærerskole i Ollerup
Bæredygtig udvikling handler om en miljømæssig og social retfærdig fremtid
– din, vores og deres fremtid, forvaltet nu!
Vi må tage højde for resultater af nutidige handlinger,
der rammer en anden, til en anden tid og et andet sted.
Tager du stilling og handler derefter, påvirker du udviklingen.
Gør du ikke, påvirker du den også!

Jeg er fynbo på 26. år – gift med Lisbeth der er socialrådgiver – og vi har tre børn der er født på
Sydfyn, hvor jeg også selv er uddannet som højskolelærer eller folkeoplyser på Den frie Lærerskole i Ollerup. Det sidste med folkeoplysningen blev mit lod via en miljø-organisation jeg var med til
at skabe i 1994 under min uddannelse på Lærerskolen. Øko-net (Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis) eksistere endnu, og er i en god udvikling med etablering af en helt ny webportal der hjælper alle med at få det grønne overblik – den lanceres i starten af januar 2017.
Et andet centralt område har været at arbejde politisk og oplysende omkring Uddannelse for
Bæredygtig Udvikling – et begreb FN lancerede i Agenda 21-deklarationen, i Rio i 1992, en deklaration der gav alle borgere og civilsamfund et levende mandat til at tage del i løsningen af verdens
miljø- og udviklings-udfordringer!!!

Agenda 21 deklarationen - er handlingsplanen omkring bæredygtig udvikling,
der blev vedtaget på FN-topmødet om
Miljø og Udvikling i Rio de Janeiro i
1992. Det er et vigtig mandat og signal
fra verdens ledere til verdens befolkning
om at deltage aktivt i den bæredygtige
omstilling - læs mere på www.bu.dk

Gennem 10 år var jeg redaktør på Nyhedsbladet Øko-net, der måtte indstilles da Fogh-regeringen
fjernede tilskud og porto-støtten. Disse mange års arbejde har givet mig en stor indsigt i det grønne Danmark, og jeg har et kæmpe stort netværk inden for miljø og bæredygtig udvikling.
Jeg har lavet en del konferencer i Fællessalen på Christiansborg, og mængder af seminar om
bæredygtighed på højskoler og lign. steder. Der til har jeg især arbejdet politisk omkring at få uddannelser til at spille med som aktører i den grønne omstilling.

Min hoved-mærkesag er Folkeoplysning og Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.
Og jeg vil være med til at udvikle en strategi for og etablere Alternativets landsdækkende folkeoplysning. Det handler bl.a. om inddragelse af borgere i det reelle grønne omstillings-arbejde.
Andre mærkesager:
Skoler som ’øko-samfund’ (skolehaver & økologisk skolemad)
Lokal økologisk fødevarer-produktion og naturgenopretning/pleje
Det samfundsnyttige landbrug (fx have-terapi, rehabilitering og skånejob)
Basisindkomst afprøves og kombiners med Lev & Lær gårde og projekter
Jordbrugsreform for fremtidens økologiske landbrug
At tage sundheden i egen hånd (sund livsstil)
Solidarisk og global fordeling af ressourcer
Jeg er også øko-landmand – småskala-husmand, med 16 tdr. land beliggende på Sydfyn nær
Svendborg og det sydfynske øhav – der selvsagt drives økologisk. Desuden arbejdes der på en
vision om at skabe et kursus-sted under overskriften Lev & Lær Husmandsstedet – det er næsten
færdigt og klar til at tages i brug.
Jeg ser store problemer i og omkring landbruget – og et af det helt afgørende skridt i en rigtig retning, er at sikre at der også er nye generationer til at gå ind i landbruget – og få skabt den nødvendige lokale fødevareproduktion igen – så vi bliver mere modstandsdygtige i forhold til ustabilitet i
Verden m.v. Den fremskredne klimakrise kræver at vi forholder os til den, også i læringen omkring
at være lokal fødevare producent og selvforsyner.
Det handler også bl.a. om genbosætte landet og få skabt land-by-akser, så der kan opstå naturlige
kredsløb af det organiske materiale igen.
Jeg er klar til at arbejde og samarbejde på Christiansborg om landbrug, miljø, natur og klima-udfordringer. Og jeg vil være græsrødderne og civilsamfundets/borgernes stemme, for det er så vigtigt at vi får skabt gode vilkår for frivillige og professionelle aktivister. Der skal være et samarbejde
omkring løsningen af Danmark og Verdens miljøudfordringer. Og jeg mener at der skal genetableres en statslig grøn fond, a la den Svend Auken skabte i 90’erne, der støtter ngo’ere, græsrødder og iværksættere inden for bæredygtig udvikling. Vi skal bruge mange flere penge på grønne
udviklingsprojekter, herunder at Uddannelse for Bæredygtig Udvikling bliver integreret i alle typer
uddannelser.
Jeg har meget at byde ind med og omkring bæredygtighed og praktisk økologi – og vi skal gå den
grønne vej, frem for at tale om den…!
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