
INDBYDELSE T
med Biodynamisk Forening, Regenerativ Jordbrug og HOPLA/Holistisk

- andre interesserede er også velkommen

Mandag den 4. Juli 2022 kl. 10
7150 Barrit 

Tilmelding til Oliver HELST på mail 

På Fuglsang har brødrene Leif og 
landbrug der hvor mange andre har holdt. At finde veje i 
fremtiden kræver kreativitet og åbenhed, men ikke mindst mod til 
at fortsætte selvom det ikke altid er helt tydeligt hvorhen men at 
lade tingene opstå dynamisk ud af livet.

I vores udvikling af forståelsen for 
mange traditionelle metoder som er forvandlet, også 
organisatorisk, her er eksempler på Hvordan 
finder alternative måder til at tilgå landb
generation på trods af øget kapitalbinding i jorden gennem årtier.

Vi vil gerne invitere medlemmerne af de tre organisationer 
Biodynamisk Forening samt andre interesserede til at mødes og udveksle idéer og erfaringer. Vi vil 
fortælle om vores arbejde med holistisk afgræsning
redskab til at vurdere økosystemets tilstand 
 
10.00 Ankomst. Kaffe the og boller. Leif, Lasse

 Eng er agres moder - husdyrene som medskaber af 
jordfrugtbarhed  

 Mad til mennesker – Grøntsager 
 EOV – Hvordan kan vi se funktionen af vores økosystem

12.00 Frokost – medbragt mad  
13.00 Netværksdialog – Foreningerne 
15.00 Eftermiddagskaffe 

Husk: madpakke og passende tøj.

arr. af Foreningen for Biodynamisk Jordbrug i samarbejde med
Regenerativ Jordbrug og HOPLA/Holistisk
Støttet af Promilleafgiftsfonden for landbrug

INDBYDELSE TIL ÅBENT HUS og NETVÆRKSMØDE
med Biodynamisk Forening, Regenerativ Jordbrug og HOPLA/Holistisk Pl

andre interesserede er også velkommen 
  

uli 2022 kl. 10-16 hos familien Rørbye på Fuglsang, Korsbækdal 2, 
7150 Barrit - ca. 7 km vest for Juelsminde 

 
HELST på mail oliver.j.schouw@gmail.com ellers 41 41 22 09 senest  

den 27. Juni  

og Bent fortsat med at drive 
landbrug der hvor mange andre har holdt. At finde veje i 
fremtiden kræver kreativitet og åbenhed, men ikke mindst mod til 
at fortsætte selvom det ikke altid er helt tydeligt hvorhen men at 

å dynamisk ud af livet. 

I vores udvikling af forståelsen for Holistisk Management er der 
mange traditionelle metoder som er forvandlet, også 
organisatorisk, her er eksempler på Hvordan Lasse, Klára og Oliver 
finder alternative måder til at tilgå landbruget som næste 

trods af øget kapitalbinding i jorden gennem årtier. 

Vi forsøger at få en oplevelse af 
landbrugsorganismen som lukket økologisk kredsløb 
med holistisk afgræsning, regenerativ
grøntsagsproduktion og alternative 
organisationsstrukturer i en kompleks sammens
biodynamisk enhed. 
 

Vi vil gerne invitere medlemmerne af de tre organisationer HOPLA, Regenerativt Jordbrug
andre interesserede til at mødes og udveksle idéer og erfaringer. Vi vil 

holistisk afgræsning, regenerative metoder og det ny udviklede 
redskab til at vurdere økosystemets tilstand – EOV (Ecological Outcome Verification)

the og boller. Leif, Lasse, Klára og Oliver fortæller  
husdyrene som medskaber af 

Grøntsager og Planteavl i RAND 
kan vi se funktionen af vores økosystem 

 
Foreningerne imellem 

Husk: madpakke og passende tøj.  

arr. af Foreningen for Biodynamisk Jordbrug i samarbejde med 
og HOPLA/Holistisk Planlagt Afgræsning 

øttet af Promilleafgiftsfonden for landbrug 

NETVÆRKSMØDE 
Planlagt Afgræsning 

hos familien Rørbye på Fuglsang, Korsbækdal 2, 

ellers 41 41 22 09 senest  Onsdag 

Vi forsøger at få en oplevelse af 
landbrugsorganismen som lukket økologisk kredsløb 

regenerativ 
grøntsagsproduktion og alternative 
organisationsstrukturer i en kompleks sammensat 

Regenerativt Jordbrug og 
andre interesserede til at mødes og udveksle idéer og erfaringer. Vi vil 

og det ny udviklede 
(Ecological Outcome Verification) 


