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Green Program for Organic Production – GreenPOP.
Ferðasaga frá Hollandi.
Jóhannes Árnason úr VMA tekur þátt í Erasmus plus verkefni um lífræna ræktun í 
Macedoniu.

Fimmti fundurinn í verkefninu var haldinn 26. og 27. september 2016 í Harderwijk í 
Hollandi.    https://en.wikipedia.org/wiki/Harderwijk 

Þátttakendur í GreenPOP verkefninu eru sjö aðilar, FACE stýrir verkefninu:

Фондација Агро-центар за едукација – носител на проектот 
FACE Foundation Agro – Centre for Education er ráðgjafastofa sem Ljupcho 
Toshev rekur og tekur að sér allskyns verkefni varðandi menntun og landbúnað. 
Ljupcho Toshev rekur FACE.

Балкан Биоцерт - Скопје   
Balkan Biocert Skopje er vottunarstofa fyrir lífrænan landbúnað og fleira,
Valentina Kolar – Jovanovska er framkvæmdastjóri.

Средно училиште на град Скопје Браќа Миладиновци 
Brakja Miladinovci skólinn í Skopje og þaðan kom Nicola Popov.

Средно општинско училиште Кочо Рацин – Свети Николе
Koco Racin skólinn í Sveti Nicole, þaðan eru Marinela Zafirova Stoilkovska 
skólastjóri og  Igor Nikolov.

The International Foundation for Sustainable Agriculture Training – The 
Netherlands.  IFSAT frá Hollandi, þaðan er Bas Timmers og Charlie Wannop með 
honum (Charlie er sauðfjárbóndi frá Skotlandi).

Nevares Institute of Agrarian Entrepreneurs (INEA) – Spain.   INEA er tengt 
háskólanum í Valladolid á Spáni og þaðan kom Ruben Rodrigo í stað Beatriz 

Urbano sem hefur verið fulltrúi í verkefninu hingað til. Með Ruben kom Noemi, kona hans.
.

Verkmenntaskólinn á Akureyri -
VMA á Íslandi og Jóhannes
Árnason er þaðan.

Verkefnið Green POP fjallar um lífræna
ræktun í Macedoniu.  Ætlunin er að þróa
fyrst og fremst námskeið og námsefni fyrir
námskeið í lífrænum landbúnaði.  Þessi
námskeið myndu þjóna bændum sem vilja
færa sig yfir í lífræna ræktun úr
hefðbundnum landbúnaði.  
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Gist á Hotel Monopole í Harderwijk í Hollandi.

http://greenpop.mk/en/
https://en.wikipedia.org/wiki/Harderwijk
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Í verkefninu taka þátt tveir framhaldsskólar í Macedoniu sem kenna landbúnað sem 
starfsnám.  Kennarar þaðan fá þjálfun í að leiðbeina starfsfóstrum (þarna kom VMA inn 
vegna þess að við stýrðum Workmentor verkefninu). 

Þessi þjálfun mun líka innleiða það að
nýta e-learning aðferðir, nýta Moodle,
nýta netið til að skila inn ferilbókum og
slíku.  Ennfremur munu þessir kennarar
prufukeyra starfsfóstranámskeið fyrir
bændur og nemendur sem velja að
læra meira um lífræna ræktun.  

Aðalatriðið er að verkefnið á ekki að
skilja einhvern eftir með námsefni en
ekkert kerfi til að vinna með það og til
að vinna með þjálfun þeirra sem læra
þetta.  Þess vegna hefur verkefnið
líklega fengist samþykkt vegna þess að
það á að ná yfir alla eða flesta þætti
sem þarf til nema hreinlega opinberar
reglur um lífrænan landbúnað. 

Laugardagur 24. september 2016.
Flug Akureyri – Reykjavík.  Það rigndi hressilega þennan laugardag á  Akureyri en í 
Reykjavík var þurrt og gott veður.  Gist á Sóleyjargötu 33.

Sunnudagur 7. maí 2016.
Flugrúta kl. 3.00 frá BSÍ, ég þorði ekki að taka flugrútuna kl. 4.00 ef eitthvað tefði fyrir.  
Flug WOW 442 til Amsterdam fór af stað nærri 45 mínútum á eftir áætlun.  Áttum að fara 
kl. 6.05 en ýttum frá 6.50.  Þessi töf var vegna þess að
vélin frá Los Angeles var eitthvað á eftir áætlun og beðið
var eftir nokkrum farþegum sem voru með henni.
WOW vélin var nánast full og greinilega margir farþegar
að koma frá Norður Ameríku.  Þetta var Airbus 330 vél
með 8 sæti þvert nema alveg aftast, líklega hátt í 400
manns um borð.

Við lentum í Amsterdam nokkuð eftir áætlaðan tíma og
þegar taskan var komin tók við lestarferð til Harderwijk.
Reyndar þurfti að taka rútu fyrsta hlutann vegna þess að
þessa helgi var unnið að viðhaldi á lestarteinum við
Schiphol.  Þetta varð til þess að ferðin tók nokkru lengri
tíma en hefði þurft.  Lestarkerfið í Hollandi er mjög gott
og þessi ferð kostaði ca 15 EUR hvora leið eða rúmlega
2000 kr.     http://www.ns.nl/en 
Ég kom til Harderwijk um kl. 15.30 og rölti í ca 20
mínútur með töskuna að Hotel Monopole. 
http://www.hotelmonopole.nl/english/ 
Veðrið var dásamlegt, dálítið hlýtt að vera með töskuna
og í síðbuxum en smá gola bjargaði þessu, að mestu
sólskin og hitinn líklega 22 – 24 °C.

Jóhannes Árnason jarn@vma.is 2

Ég flaug báðar leiðir Keflavík - Amsterdam með
breiðþotu WOW,  átta sæti þvert.

Gamalt bæjarhlið í Harderwijk.
Ljupcho að taka selfie og á

bakvið eru frá hægri: Charlie,
Igor, Valentina og Marinella.

http://www.hotelmonopole.nl/english/
http://www.ns.nl/en
http://wowair.is/
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Hotel Monopole er við vatn en þar var áður sjór þar til árið 1928 þegar stóri Ijsselmeer 
garðurinn https://en.wikipedia.org/wiki/Afsluitdijk var byggður og lokaði af flóann sem 
kallaðist áður Zuiderzee.   Eftir að garðurinn hafði lokað af Zuiderzee varð það svæði 
smám saman ferskt vatn og kallast nú Ijsselmeer. Ijssel er grein úr ánni Rín. Eftir það var 
svo farið að gera garða (dijk) utanum stór svæði í þessum flóa og svo var vatninu dælt út 
úr þessum svæðum.  Það eru þau svæði sem Hollendingar kalla polders.  Fylkið Flevoland
nær yfir þrjá slíka polders.  
Harderwijk var áður hafnarbær við þennan flóa en nú er þar ferskvatnssvæði sem skilur að
gamla landið og nýja þurrkaða svæðið.  Hotel Monopole er við gömlu ströndina og er 
ennþá nokkurskonar strandhótel.  Rétt hjá hótelinu er helsta aðdráttarafl Harderwijk fyrir 
ferðamenn en það er sædýrasafn eða Dolfinarium.  
Áður höfðu verið iðnfyrirtæki á svæðinu nálægt
Hotel Monopole en nú er í gangi mikil
uppbygging þar sem á að útbúa íbúðarsvæði
með nánum aðgangi að vatni þannig að fólk
getur haft bátana sína rétt við húsin,
bryggjuhverfi.

Ég fékk lykil að herberginu og fór svo út að
skokka til að liðka mig eftir setuna í flugvél,
strætó og lest.
Kl. 18.30 hittumst við svo öll og fórum um 10 km
leið á Staverden Brasserie sem er veitingastaður
í gömlum herragarði mitt í einu helsta
skógarsvæði í Hollandi.  Þar vill svo til að dóttir
Bas og Ellenar rekur veitingastaðinn ásamt
manni sínum.  http://beleefstaverden.nl/ 

Við fengum prýðilegan mat í skemmtilegu umhverfi.  Eins og venjulega við svona 
aðstæður rifjaði fólk upp kynnin og spjallaði um sig, starfið og verkefnið.

Komin aftur á hótelið um kl. 22 og flestir fóru snemma í koju.

Mánudagur 26. september 2016.

Vaknað um 7, morgunverður og svo farið af
stað kl. 9.00.  Þá höfðu bæst í hópinn Ruben
Rodrigo sem starfar við INEA í Valladolid á
Spáni og kona hans Noemi.  Þau komu sem
fulltrúar INEA á þennan fund af því að Beatriz
komst ekki.  Þau þurftu reyndar að fara heim
um kvöldmatarleytið þennan dag þannig að
þátttaka þeirra og INEA á þessum fundi var í
skötulíki.
Við ókum frá Harderwiik yfir sundið yfir á
Flevoland og þar tekur maður eftir því að
vegurinn liggur inn á landið yfir varnargarðinn
en svo fer vegurinn niður á marflatan
fyrrverandi sjávarbotn og þar með er maður
orðinn undir yfirborði vatnsins í kring.
Vegurinn yfir sundið fer á brú hluta leiðarinnar
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Ég held mikið upp á lestir í Hollandi.
ódýrar, góðar og margar ferðir.

Engin bygging í Warmonderhof skólanum er
með rétt horn.

http://beleefstaverden.nl/
https://en.wikipedia.org/wiki/Afsluitdijk
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og þar undir komast flatir flutningabátar en á einum stað er vegurinn undir yfirborði 
vatnsins og þar er aquaduct yfir veginn þannig að seglbátar með há möstur komast þar 
um, þeir komast ekki undir brúna.  Þessi aquaduct er hinsvegar mjög mjó þannig að stærri 
flutningabátar komast þar ekki um.

Við ókum til bæjarins Dronten og fórum þar sem kallast
Warmonderhof.
https://warmonderhof.nl/english 
Warmonderhof er landbúnaðarskóli sem kennir það sem
kallast Biodynamic Agriculture.  Það er lífræn ræktun en
líka meira en það.  Biodynamic merkir að landbúnaðurinn
á að vera í sem allra bestu jafnvægi við umhverfið, það er
nauðsynlegt að hafa dýr og akuryrkju, mykja úr kúm er nýtt
eins vel og unnt er sem áburður, mikið er lagt uppúr
heimspeki og Rudolf Steiner er grunnur að ýmsu þar.

Warmonderhof er sérstök stofnun en skólinn er rekin af
fyrirtæki eða stofnun Aeres Group sem rekur bæði háskóla
og framhaldsskóla á fleiri stöðum í Hollandi.

Við fengum mjög góða kynningu á starfinu, aðferðum,
heimspekilegu grunni og svo fórum við um svæðið og
skoðuðum, bæði þar sem kýr ganga eins mikið lausar en
líka þar sem þær eru hreinlega alltaf inni og þetta er gert til
að nemendur fái tækifæri til að kynnast og þjálfast í sem flestu sem varðar landbúnað.  
Teknir eru inn ca 50 nemendur á hverju ári, það er reyndar það mesta því nemendum 
hefur fjölgað.  Nemendur útskrifast með skírteini fyrir fyrsta, annars og þriðja hæfniþrep.   
Þriðja þrepið tekur fjögur ár.  

Flestir nemendur koma inn 18 ára og eru stundum búnir með eitthvert nám í 
framhaldsskóla en oft ekki.  Mjög margir nemendanna hafa ekki reynslu af landbúnaði.  

Nemendur búa á svæðinu, þar eru heimavistir og
byggingastíllinn byggir allur á að hafa ekki 90°
horn heldur að flest rými séu nálægt því að vera
hringlaga (sexhyrningar).  Gluggar eru með
skásettum hliðum að einhverju leyti og klæðning
utan á húsum er sem minnst lóðrétt eða lárétt
heldur á ská.  Þessi starfsemi fór fyrst af stað árið
1947 og skólinn hefur flutt nokkrum sinnum en nú
er þetta orðinn virtur skóli í þessari tegund
landbúnaðar.

Eftir að hafa bæði fengið hádegisverð og kaffi
fórum við til baka til Harderwijk um kl. 17.  Veðrið
þennan dag var gott, heldur svalara en daginn
áður.  Núna var hitinn ca 16 – 18 stig, lítil gola og
ekki sólskin.

Við sem vorum aðkomumenn fórum saman og
borðuðum á ítalska staðnum Gabriele við gamla fiskitorgið.  Hótel Monopole er í gamla 
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Á Warmonderhof er rekið stórt
kúabú.  Skjalda bað að heilsa.

Bas Timmers var á heimavelli á
rennisléttum ökrum Warmonderhof þar

sem hann kenndi í nokkur ár.

https://warmonderhof.nl/english


PM5     26. – 27. september 2016.

bænum í Harderwijk sem að hluta til geymir gömul hús, sum þeirra líklega nokkurra alda 
gömul.    http://www.visitharderwijk.com/ 
Meðfram vatninu eru bæði göngustígar og hjólastígar,  inni í gamla bænum eru gangstéttir 
í einum lit og aksturs og hjólasvæði í öðrum lit en ekki í mismunandi hæð.  Í nýrri hlutum 
bæjarins eru hjólastígar og göngustígar allsstaðar aðgreindir og í mismunandi lit.  
Hjólastígar eru oftast lagðir rauðleitu
malbiki eða rauðleitum hellum en
gangstígar gráir.

Þriðjudagur 27. september 2016

Vaknað um kl. 7.  Morgunverður á
Hótel Monpole er fínn, ekki mjög
margar tegundir en góður, þó ekki
neinskonar enskur morgunverður í
boði, hvorki pylsur egg eða beikon.
Við röltum í nokkrar mínútur frá
hótelinu og heim til Bas og Ellenar.
Þau eiga skemmtilegt hús í gamla bæ
Harderwijk.  Þar er stofa sem hefur
lofthæð tvær hæðir en að hluta eru
svalir á annarri hæð og svo herbergi.
Helstu herbergin eru svo á þriðju hæð.
Við kynntumst húsinu og verkum Ellenar sem er grafíklistamaður, ég fékk að gjöf prent 
byggt á stráum í svörtum sandi á Íslandi.  Ellen de Vries Feyens er algerlega heilluð af 
Íslandi, birtunni og landslaginu.  Ég fékk prent gefins frá henni, strá í svörtum sandi byggt á
því að þau heimsóttu Vik í Mýrdal fyrir nokkrum árum.
Við héldum fund og fórum fyrir stöðuna í verkefninu.  Það stendur afar vel, búið að vinna 
nokkurnvegin allt sem átti að vera búið núna.  Við tókum ákvarðanir um framhaldið, meðal 
annars fund í Macedoniu í byrjun febrúar.  Hugsanlega verður hann haldinn við Ohrid vatn 
í suðvestur hluta Macedoniu en ekki í Skopje.  https://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Ohrid 

Við lukum fundinum um kl. 14 og þá tók við hádegisverður.  Ég fór með Charlie en 
þátttakendurnir frá Macedoniu fóru í skoðunarferð um Flevoland.  Þau höfðu flogið með 
Wizz Air beint frá Skopje til Eindhoven í
suður Hollandi.  Wizz flýgur meðal
annars milli Keflavíkur og Póllands og
Ungverjalands, Wizz er Ungverskt
lággjaldaflugfélag.    https://wizzair.com
Í Eindhoven tóku þau bílaleigubíl fyrir
þau fimm og þau notuðu hann í
milliferðir og skoðunarferðir.

Við Charlie ræddum margt um
vinnustaðanám og skóla yfirleitt.  Hann
hefur lengi verið að fjalla um menntun í
landbúnaði og er að sumu leyti
sjálflærður sérfræðingur í samskiptum. 
Hann heldur námskeið um samskipti og umræður og hvernig hægt er að ná fram ólíkum 
skoðunum og vinna með þær.
Reyndar er hann fyrst og fremst sauðfjárbóndi í suðurhluta Skotlands og hann og kona 
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Húsið hjá Bas og Ellen.

Fleiri byggingar Warmonderhof.

http://www.visitharderwijk.com/
https://wizzair.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Ohrid
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hans reka líka gistingu á bóndabænum.

Ég tók svo talsverðan tíma í tölvupóst og í að skrifa almennt yfirlit um verkefnið til að hafa í
skýrslu um það. 
Skokkaði svo um strandlengjuna.
Um kvöldið fórum við Charlie með Maarten að borða á de Bank sem er veitingastaður í 
húsi sem áður hýsti bankaútibú. http://www.brasseriedebank.nl/nl/  

Miðvikudagur 28. september 2016.
Vaknaði fyrir kl. 7.00 morgunverður með Charlie
og svo gekk ég á lestarstöðina í ákaflega fallegu
veðri.  Þar lenti ég í basli því engin kort virkuðu í
sjálfsalann fyrir lestarmiðana.  Ég fékk seðlum
skipt í myntir og borgaði lestarmiðann með 1 EUR
og 2 EUR peningum í sjálfsalanum.  Lestin fór
nákvæmlega á mínútunni 8.19 frá Harderwijk, ég
skipti um lest á  Amersfoort Schothorst stöðinni og
var kominn á Schiphol um kl. 9.55.
Innritun og allt það.  WOW flugið var nákvæmlega
á áætlun og svo flugrúta og flug til Akureyrar.
Kominn heim um kl. 17. 15.

Ef einhver hefur lesið þetta eru allar ábendingar,
leiðréttingar og spurningar vel þegnar.
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Inni í lestinni frá Harderwijk.  Mjög
góðar og snyrtilegar lestir.

http://www.brasseriedebank.nl/nl/

