
  

Kære deltager 
 
Regenerativt landbrug får meget opmærksomhed på den internationale scene, hvor store fø-
devarevirksomheder som Arla, Nestlé, Unilever og Kraft Heinz undersøger regenerative 
dyrkningsmetoder og forpligter sig til at understøtte overgangen til regenerative og bæredyg-
tige dyrkningsmetoder. 
 
Forandringen skal ske hos de enkelte landmænd og på de enkelte bedrifter. Derfor inviterer 
Innovationscenter for Økologisk Landbrug og Foreningen Regenerativt Jordbrug til en work-
shop for landmænd, konsulenter og andre interessenter, hvor vi skal blive klogere på, hvor-
dan vi i højere grad får inkluderet regenerative metoder i økologien – både på de små og de 
store bedrifter. 
 
Workshoppen afholdes d. 22. november 2022 på Øm Klostergaard. 
 
Program for dagen 
Kl. 9.30: Kaffe og morgenbrød 
Kl. 10.00:  Velkommen og introduktion til dagen 
Kl. 10.10: Hvad er regenerativt landbrug og hvorfor skal vi dyrke regenerativt? v/ Majken 

Husted og Janne Aalborg Nielsen 
- Introduktion til de regenerative principper 
- Stor skala vs. småskala produktion 

Kl. 10.30: Inspirationsoplæg: Øm Klostergaard v/ Anders Højlund Andersen 
Kl. 11.00: Strække ben-pause 
Kl. 11.30: Carbon Farm om pløjefri økologisk dyrkning v/ Janne Aalborg Nielsen 

Efterafgrøder og blandinger v/ Dennis Weigelt Pedersen 
Markens mikrobielle samfund v/ Tove Mariegaard Pedersen 

Kl. 12.15:  Frokost 
Kl. 13.00: Gruppediskussion: Praktisk anvendelse og implementering af regenerative prin-

cipper og metoder i økologien 
- Grønt plantedække hele året – hvordan gør vi det? 
- Hvilken rolle spiller teknologien i omstillingen til mere regenerativt landbrug? 

o Hvad gør vi allerede? 
o Hvad skal vi gøre mere af? 

Invitation til workshop om regenerativt landbrug 



- Kan man dyrke regenerativt samtidig med at man pløjer sine marker?
- Hvordan dyrker man regenerativt med og uden husdyrhold?
- Hvad er landmandens incitament for at dyrke regenerativt?

o Skal vi have en certificeringsordning?
o Merindtægt?

Kl. 14.00: Opsamling på diskussioner i grupperne 
Kl. 14.30: Kaffepause 
Kl. 15.00: Inspirationsoplæg: Farendløse Mosteri v/ Sandra Villumsen 
Kl. 15.30: Tak for i dag 

Adresse: Øm Klostergaard 
Klostergårdsvej 29 
4000 Roskilde 

S.U.: Af hensyn til forplejning har vi brug for at modtage din til- eller framelding sna-
rest og senest 15. november pr mail til jabp@icoel.dk. Mange tak. 

Vi håber at se dig til en spændende dag! 
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