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International Konference om Bæredygtigt Landbrug 
Bæredygtighed betyder ikke kun vedvarende energi: der er mange felter, vi kan (og bør) arbejde på, for at nå de 17 FN-mål for bæ-
redygtig udvikling; en af dem er landbrug, der ifølge World Resources Institute alene tegner sig for 13 % af de globale udledninger af 
drivhusgasser (anden største udleder, lige efter energi). 

Dette var baggrunden for at Folkecenteret var vært for den 9. ICSA-konference (International Council for Sustainable Agriculture), 
en international begivenhed, der hvert år samler eksperter fra hele verden for at diskutere, hvordan landbrugssektoren kan blive 
mere bæredygtig. 

Konferencens titel var: "Pålidelige Vedvarende Energier til Off-grid: At Styrke Landdistrikternes Levesteder", og der var syv hoved-
emner: (1) Energi, Fødevarer og Vandsikkerhed og Politikker; (2) Grønne Vedvarende Energisystemer; (3) Brug af Små Vindmøller til 
Landbrugsanvendelse; (4) Energi, Miljø i Industrien og Miljøpåvirkninger; (5) Bæredygtigt og Øko-venligt Landbrug; (6) Smart Land-
brugsteknologi; (7) Værditilvækst Nul Affaldsbehandlingsteknologi. 

Som det kan ses på listen, blev en lang række emner dækket, fordi emissionsproblemerne bør løses ved at se det fra forskellige vink-
ler: vi har brug for alt, lige fra bedstefars teknikker til moderne teknologi. 

Arrangementet, der blev afholdt den 25. til 29. august, havde deltagelse af 35 eksperter fra forskellige dele af verden (Danmark, 
Indien og Mellemøsten, bare for at nævne nogle); de præsenterede deres studier og viste nogle mulige løsninger på, hvordan natu-
ren kan hjælpe os med at reducere vores miljøpåvirkning (Vidste du, at rensning af spildevand kan udføres ved hjælp af planter?). 

Konferencen blev arrangeret af Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi (IFEED), Det Internationale Råd for Bæredygtigt Land-
brug (ICSA), Fødevare- og Landbrugsorganisationen (FAO) og University of Technology i Bagdad, og blev sponsoreret af Xmire, Thi-
sted Kommune og Miljø- og Energifonden. 

Resumé og præsentationer kan findes her. 

 

 

Folkecentret starter et nyt projekt i  

Østafrika 

Folkecentret er stolte over, at kunne annoncere lanceringen af et nyt projekt i Østafrika. Projektet, 
der hedder East African Civil Society for Sustainable Energy & Climate Action (EASE & CA), løber 
frem til 2022, og det gennemføres i samarbejde med INFORSE, INFORSE East Africa, Tanzania Tradi-
tional Energy Development Organization (TaTEDO), Sustainable Environmental Development 
Watch (SusWatch), Uganda Coalition for Sustainable Development (UCSD) og JEEP Folkecenter 
Uganda. De involverede lande er Uganda, Kenya, Tanzania og Danmark, og formålet med projektet 
er at styrke fattige landdistrikter, så de får adgang til ren energi og forbedrede levevilkår på en 
økonomisk og klimavenlig måde.Projektets hovedemner er ren madlavning, vand- og fødevaresik-
kerhed, plantning af træer, solenergi, bæredygtig energi og udvikling, indkomstgenerering for at 
reducere fattigdom og iværksætteri. Projekten vil blive udviklet på lokale, regionale, nationale og 
internationale niveau.  Udviklingen af projektet kan findes her. 

Åbningsmøde , Juli 2019 

http://www.folkecenterevents.net/older_events/06.ICSA-2019/ICSA.html
http://folkecenter.eu/pages/EASE-CA.html
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E-mobilitet i Folkecenteret  

 

 

Folkecentret Tester On-Grid-Omformere med Små 

Vindmøller  

VANNHANDEL, en norsk leverandør af små vindmøller siden 2004, samarbejder i øjeblikket 
med Folkecenteret om testning af on-grid-omformere med små vindmøller. På Folke-
centerets testfelt er de små vindmøller LE-450 og LE-600, parret med forskellige omformere, 
der fører energien ind i el-nettet til brug af dataindsamling og optimering. Forbrugere, der 
ønsker at supplere deres elektriske energi med strøm fra vinden eller få erfaring med små 
vindmøller tilsluttet el-nettet, kan drage fordel af disse indgangssystemer.  

Små vindmøller er også et godt læringsværktøj til skoler og universiteter, solenergi, bæredy-
gtig energi og udvikling, indkomstgenerering for at reducere fattigdom og iværksætteri. 



Meet the Trainee 

Folkecenter Membership 

Vidste du, at Folkecenteret har en støttekreds, der støtter op 
om nogle aktiviteter (f.eks. Udflugter med trainees’ene)? Hvis 
du synes om det vi laver, er du måske interesseret i at blive en 
del af denne gruppe. Som medlem af Folkecenterets 
støttekreds har du ret til at deltage i vores årlige 
generalforsamling, hvor der vælges 6 ud af 11 
bestyrelsesmedlemmer. På denne måde vil du ikke kun støtte 
Folkecenterets aktiviteter, men også have indflydelse på 
beslutninger. At være medlem af Folkecenterets støttekreds 
kan koste helt ned lidt 100 DKK/år. Du kan finde mere 
information her. 

Valentin Heusgen  
Valentin Heusgen (22 år, Tyskland) kom som trainee fra slutningen af februar til midten af 
juli. Han er i øjeblikket deltagende i kurserne i vedvarende energi hos Regensburg Tekniske 
Universitet, og besluttede at han ville komme til Folkecenteret for at lære mere om 
vedvarende energi, og prøve at anvende den teoretiske viden han opnåede under hans 
studier, og generelt for at blive mere involveret på området. 

Valentin havde ikke en særlig interesse for én bestemt teknologi: han ville snarere 
koncentrere sin opmærksomhed om forbindelsen mellem de forskellige energisystemer og 
på, hvordan disse kan bruges på bedst mulig vis, både fra det tekniske og det sociale 
synspunkt; Desuden ønskede han at forstå, hvad begrænsningerne er for hver teknologi, for 
at sikre sig, at hver enkelt anvendes i den rigtige kontekst. 

Hans første opgave under trainee-opholdet var at udarbejde en rapport om geotermisk 
energi, der var en mere teoretisk undersøgelse; Målet med dette var at lære om den 
aktuelle udvikling af denne teknologi og om fordelene og risiciene forbundet med den. 

Derefter begyndte han at arbejde på et smart opladningssystem til elektriske køretøjer, 
arbejde, som han satte lidt til siden til fordel for mindre projekter (f.eks. fremstilling af en 
trævinge til en lille vindmølle); han var ked af, at han ikke havde tid nok til ladestations-
projektet, og han vil gerne vende tilbage engang i fremtiden, for at arbejde videre på 
projektet. 

”I min periode på Folkecenteret”, fortæller han, ”har jeg lært om en masse praktiske detaljer, som du normalt ikke tænker på, når 
du studerer emnerne teoretisk, såsom omkostningerne, men også at hvis du har en idé, skal du ikke tænke for meget over det, 
men prøve at realisere det ... og hvis det går galt, ja, så har du i det mindste prøvet!".  

Valentin mener, at tiden på Folkecenteret vil påvirke hans fremtidige karriere og beslutninger, da han vil begynde at se på 
vedvarende energikilder på en mere komplet måde, og altid evaluere deres fordele og ulemper. 

Omkring den sociale del, kunne Valentin godt lide atmosfæren på Folkecenteret: en af de ting, han nød mest, var at bo sammen 
med mennesker fra forskellige baggrunde, men også fra forskellige generationer, og at alle disse mennesker var forenet af en 
fælles idé: at vedvarende energier er løsningen for fremtiden! 

Et andet aspekt han nød meget, var den givne frihed: at lave ting i værkstedet, diskutere mulige løsninger med ingeniørerne eller 
studere de emner han fandt mest interessante. Alt dette var muligt; denne frihed hjælper, ifølge ham, med at udvikle en 
selvdisciplin. 

Alt i alt var Valentin meget tilfreds med sit ophold på Folkecenteret, til det punkt, at han planlægger at komme tilbage i fremtiden; 
I mellemtiden er han allerede begyndt at sprede ordet om Folkecenteret og takket være ham, er en ny trainee fra hans universitet 
allerede ankommet, og endnu en er på vej. Du kan finde Valentins rapport om geotermisk energi her, mens den video han lavede 
om, hvordan man bygger en vinge, er tilgængelig her. 

Uddannelse 2020 
Der er mange internationale mål, sat for 2020 ... 
Folkecenterets 2020 vil være året for uddannelse. 
Vedvarende energier er ikke længere begrænset af teknologi 
eller økonomi, men det er på tide at uddanne mennesker, 
der er i stand til at forstå dem, og hvorfor ikke, også udvikle 
dem! Af denne grund, og efter den store opmærksomhed, 
der blev modtaget ved COP24, har vi besluttet at starte et 
antal kurser for at danne lærere (og normale mennesker) i 
tematikker relateret til vedvarende energi. Du kan finde de 
planlagte aktiviteter på 
folkecenterevents.net, 
mens den fulde liste over 
fremtidige kurser kan 
findes her. 
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http://www.folkecenter.eu/DK/pages/Membership_dk.php
http://folkecenter.eu/PDF/Geothermal/Geothermal-energy.pdf
https://www.facebook.com/nordiskfolkecenter/videos/2418374568227003/
http://www.folkecenterevents.net
http://folkecenter.eu/pages/Renewable-energy-courses.html

