Biologisk-dynamisk Forening inviterer til
FOKHOLSEMINARET

FREMTIDENS JORDBRUK
– ET JORDBRUK MED FREMTID
13.-15. MARS 2020
VI BYR PÅ ET INNHOLDSRIKT PROGRAM MED SPENNENDE INNLEDERE FRA NORGE, SVERIGE OG DANMARK.
VITALITET OG ERNÆRING
Jens-Otto Andersen
Phd fra Landbohøjskolen i København og anerkjent
forsker på matkvalitet med særlig henblikk på
vitalitet og dennes betydning for vår ernæring.
Han vil over to foredrag belyse hva vi vet om
betydningen av dyrkningsmetode, sorter,
håndtering og foredling for matens næringsstoffer
og vitalitet, og vi ser hvordan vår forståelse kan gå
fra enkeltdeler, næringsstoffer mot en helhetsforståelse av vitalitet som begrep og realitet. Andre
foredrag vil gi en dypere forståelse av vår ernæring,
også i et åndsvitenskapelig perspektiv, som vil
belyse landbrukskursets 2. og 3. foredrags fokus
på gårdsindividualiteten og proteinet, som igjen
kan bidra til å forstå den unike kvaliteten som den
biodynamiske tilnærming potensielt kan oppnå.

ENERGIBRUK I LANDBRUKET
Sheshti Johansson
Licensiat i teknologi og energibruk i landbruk fra
Sveriges Landbruksuniversitet. Hun har forsket
i Sverige, Danmark, Polen og Kina og hennes
forskning gir et nytt og spennende perspektiv på
bærekraftig utvikling om energisituasjonen i verden
og fremtidig trekkraft i landbruket samt mulighetene
og utfordringene med biobrensel som alternativ til
fossilt.

BANKEN OG ETABLEREREN – MED
SPESIELT FOKUS PÅ UNGE BØNDER
Bjarne Hjertholm
Rådgiver i Cultura Sparebank med bachelor fra
Handelshøyskole BI, tidligere Steinerskolelærer og
jordbruker. Han skal snakke om rolleforståelse når
bank og etablereren møtes og mulighetene for
landbruket og unge bønder.

DET ÅNDELIGE I LANDBRUKET
Sven-Åke Lorentsson

ERFARINGER MED
GENERASJONSSKIFTE
Finn & Severin Dale Iversen
Odd Jarle Stener Olsen & Dan Hjorteseth
Erfarne biodynamiske bønder og landbruksrådgivere for Biodynamisk Forening, med sine
etterfølgere på gården skal snakke om deres
erfaringer med å overgi gården til neste generasjon.
Vi får høre om hvilke utfordringer og muligheter de
har møtt i forbindelse med generasjonsskifte på
gården og vil ha en samtale om temaet.

REGENERATIVT LANDBRUK
-TILTAK FOR FREMTIDEN
Vibhoda Holten
Landbruksrådgiver og kursholder i VitalAnalyse om
regenerativt (økologisk) landbruk. Utdanning fra
Sogn jord- og hagebruksskole, mastergrad i
agroøkologi fra NMBU (jord- og plantefag).
Foredraget handler om hvordan vi med ulike
verktøy kan stimulere livsprosessene i plantene og
i jorda, for å oppnå bedre avlinger, mindre ugras,
bedre kvalitet, bygge CO2 og nitrogen fra
atmosfæren inn i humus i jorda. Slik kan jordbruket
både bidra til å redusere klimagassene i atmosfæren og samtidig bli mer robust mot et endret klima.

DISTRIBUSJON AV KORTREIST
NORSK MAT
Kristoffer Torheim
Mastergrad fra Cranfield School of Management
(Storbritannia), operasjonsleder ved Dagensmat i
Oslo. Han skal snakke om utfordringene for aktører
i byer å kjøpe kortreist norsk mat og presentere
et nytt, mer fleksibelt distribusjonssystem, som
forhåpentligvis gjør kortreist mat tilgjengelig for de
som ønsker det.

Mangeårig prest i Kristensamfunnet som skal
snakke om det åndelige i landbruket. Jordbrukeren
som kulturarbeider – landbruket som kunst – som
åndsverk. Hva forteller jordbruket om vår kultur, og
om jordbruket som premissleverandør for åndelig
utvikling. Hva er det åndelige? Hvordan kan vi se
det? På hvilken måte har det noen betydning i
landbruket?

FOKHOL GÅRD, FOKHOLGUTUA 216, 2335 STANGE

Biologisk-dynamisk Forening inviterer til

Fredag 13. mars

13.-15. MARS 2020

15.00
15.30
15.45

FOKHOLSEMINARET

FREMTIDENS
JORDBRUK

– ET JORDBRUK MED FREMTID
PÅ FOKHOL GÅRD, FOKHOLGUTUA 216, 2335 STANGE

18.00
19.30

LØRDAG 14. MARS
08.00
09.00
10.30
11.00

FØLGENDE MULIGHETER FOR DELTAGELSE:
A DELTAGELSE
på hele seminaret, inklusiv mat

kr 2.000,-

13.00
14.00

B DELTAGELSE
på fredag, inklusiv mat 			

kr

495,-

15.00

C DELTAGELSE
på lørdag, inklusiv mat 			

kr 1.250,-

16.00
16.30

D DELTAGELSE
på søndag, inklusiv mat 		

kr

760,-

Overnattingsmulighetene på Fokhol:
1. Dobbeltrom kr 375 pr. natt (begrenset antall)
2. Trippelrom kr 325 pr. natt (begrenset antall)
3. Sovesal på madrass med medbragt sovepose
(kun for studenter som deltar på hele seminaret,
begrenset antall) gratis
Påmelding:
Send e-post med navn, adresse,
telefonnummer og valget (f.eks A1) med eventuelle
spesielle ønsker til: joho.stabel@gmail.com
Du vil da få tilsendt faktura og deltagelse er sikret
etter overføring av hele beløpet.
Informasjon:
Eric Brinkhof tlf 48 33 22 58
Johannes Stabel tlf 41 26 89 07.
Seminaret har blitt gjort mulig med støtte fra:
Rudolf Steinerstiftelsen

Cultura
Gavefond

Ankomst & registrering
Velkomst
Jens Otto Andersen- fra del mot helhet,
fra næringsstoffer til vitalitet
KVELDSMAT
Fiolinkonsert med Sheshti Johannson

18.00
19.00
20.30

FROKOST
Sheshti Johannson- energibruk i landbruket
Kaffe/te
Odd Jarle Stener Olsen, Dan Hjorteseth,
Finn Dale Iversen, Severin Iversen
- generasjonsskifte på gården.
Samtale i plenum.
LUNSJ
Bjarne Hjertholm -banken og låneren og
mulighetene for (nye) bønder
Kristoffer Torheim - desentralisert distribusjon 		
av kortreist mat i byen
Kaffe/te
Jens Otto Andersen - en dypere forståelse
av ernæring i et åndsvitenskapelig perspektiv
Pause
MIDDAG
Folkedans med Helene Bekkevold

Søndag 15. mars
08.00
09.00
10.00
10.30
12.30
13.00

FROKOST
Sven Åke Lorentsson
– det åndelige i landbruket
Kaffe/te
Vibhoda Holten -det regenerative landbruket; 		
tiltak for fremtiden
Oppsummering & avslutning
LUNSJ OG DERETTER AVREISE

