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Foreningen Regenerativt Norge (RN) ble stiftet 20.12.2020 og har sitt utspring i et nordisk og

internasjonalt nettverk. De ni stifterne valgte et styre på fem personer til å lede foreningen med

støtte av et råd, de fire øvrige medlemmene. Ordinært årsmøte ble avholdt 27. april 2021.

Denne årsmeldingen gjelder denne etableringsfasen fram til årsmøte 11. mars 2022.

Styret og rådet har hatt minst 30 felles møter på nett, en til to timer på kveldstid, siden

oppstart. En nettside, https://www.regenerativtnorge.no/, er det første håndfaste resultatet,

hvor utarbeidelse av kontekst for RN og tekster til hjemmesiden har krevd mye tid. De fleste

tillitsvalgte deltok i august på tre dagers kurs i Ecological Outcome Verification (EOV). Dette er en

metodikk for å kunne vurdere utviklingen av jordas økologiske tilstand, grunnlaget for å si om

jorda regenereres eller ikke.

RNs mål om å søke sammen med andre for å løse felles utfordringer har i året ført til jevnlig

kontakt med representanter for miljøer som er opptatt av regenerativt landbruk, herunder bl.a.

Vital Analyse (VA), UN Global Compact (UNGC), Selskap for Norges Vel (SNV), Norge Bondelag

(NB) og Norsk Landbruksrådgiving (NLR), samt en del enkeltpersoner.

RN har i løpet av året arbeidet med flere større næringsaktører med sikte på å implementere et

regenerativt tankesett. Gjennomgående erfaring er at det er krevende å kommunisere hva en

regenerativ produksjon innebærer, samt erkjennelsen at dette i noen tilfelle ikke er

gjennomførbart gitt virksomhetens eksisterende kontekst.

Etter at nettsiden var oppe arrangerte RN i august et webinar hvor foreningen, Holistic

Management (HM) og EOV ble presentert for nærmere 100 deltagere, med et godt utvalg av

landbruks-Norge representert.

Ordet «regenerativt» blir stadig mer brukt uten nødvendig kunnskap om innholdet.

Utfordringen er å enes om en omforent definisjonen av hva regenerativt landbruk innebærer.

Mange store selskaper synes å ville ta i bruk begrepet som en metode og svenske Sigill har tatt

et nordisk initiativ for å få enighet om en felles definisjon. Sigills oppriktige ønske er at begrepet

ikke blir misbrukt i grønnvaskingskampanjer. Ingen er tjent med at ordet «regenerativt» kun

brukes som salgsfremmende uten dokumenterte resultater for et regenerert jordsmonn. RN

deltar i styringsgruppa til Sigills prosjekt sammen med NB, mens referansegruppa har flere

https://www.regenerativtnorge.no/


medlemmer fra det nordiske regenerative miljøet. Arbeidet skal være ferdig i september 2022.

Sammen med NLR Østafjells (NLRØ) søkte RN, og fikk innvilget, midler til et EOV-prosjekt over

Klima- og miljøprogrammet. Kortversjonen er at 5 bønder og 5 NLR rådgivere for opplæring i HM

og EOV med de ringvirkninger dette gir. Oppstart februar 2022. Bevilgningsbrevet antyder at vi

etter rapportering vil kunne ha mulighet for å søke om forlengelse av prosjektet. I tillegg søkte

NLRØ og RN sammen Gjensidige/Norge Bondelag om midler fra Bærekraftsfondet, som også ble

innvilget til samme prosjekt, noe som bidrar til en mer fleksibel gjennomføring.

En søknad om å bli nav, en såkalt HUB, i Savory Global Nettverk er sendt Savory Institute (SI). SI

har utviklet og eier verktøyene HM og EOV som av mange betraktes som grunnleggende for å

oppnå et regenerativt landbruk. For å bli godkjent som Hub kreves det at RN kvalifiserer seg i

drift og opplæring av personale i tråd med SIs retningslinjer. RN har mottatt velkomstbrev fra SI

og har 18 måneder på å gjennomføre nødvendig opplæring for å bli akkreditert Hub. En stor

styrke i denne prosessene er at RN allerede har en Master Verifier, «senior revisor», i EOV og to

Accredited Proffesional, «godkjent lærer» i HM blant sine medlemmer.

Foreningen RN har tiltrukket seg positiv oppmerksomhet fra mange hold. Tidspunktet for

etableringen av et slikt kompetanseforum ser ut til å korrespondere med den økende

etterspørsel som registreres grunnet krise i landbruk, tap av naturmangfold og klimarelaterte

utfordringer i generelt i samfunnet, både nasjonalt og internasjonalt.
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