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Jag har landat på katolsk mark och vi möts genast av helgedomar och altare
ute i trädgården. I trädgården som här anses viktig och helgad är jorden central, och jorden, så som moder, vaktas här av en kvinnlig ikon – Jungfru Maria. Trädgården, där det odlas, som ceremoniell mark och en rituell grund.
Nu närmar sig julen och det nya året och för vissa biodynamiker betyder
det tid att sprida preparatet 3 Konungar, som Hugo Erbe utvecklade för att
ge naturväsendena rätt till en trygg plats att vara på. På något sätt ett preparat för moder jord och hennes väsen. Visserligen framburet av 3 konungar
men det kanske är det manligas gåva till de feminina krafterna.
Tänk om dessa naturväsen också skulle gruppera sig och säga #MeToo,
nu är det nog. När kommer vi att få uppleva det?
Eller ryms det inom arbetet som Naturens Rätt gör, där naturen själv får
juridiska rättigheter? Är våra naturväsen inräknade eller föll de ur inkluderingen?
Biodynamisk odling tar ju ställning för jorden, den fertila levande jorden. Men är det Moder Jord vi talar om? Var Steiner en tidig ekofeminist
som satte den levande jorden högt upp på agendan i en omvärld som så kraftigt utnyttjade resurser? Eller saknas det några perspektiv här och vad skulle
då hända om vi la ekofeminismen som ett möjligt filter över den biodynamiska filosofin och metoden?
Vilka fler preparat och ritualer skulle födas och föra det biodynamiska
arbetet vidare in i 2000-talet? Vad är det vi kämpar för nu? § Johan Nilsson,
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Skånegruppen Biodynsyd deltog i Höstmarknaden i Lund. Läs mer på sid 7.

Nordiskt Biodynamiskt Forum 2019
Årets ”Nordiskt Biodynamiskt Forum” har nyligen
ägt rum, veckohelgen 15 – 17 november, på Fokhol
Gård, 11 mil norr om Oslo. Vi var 40 personer där som
nätverkade, delade både glädje och allvar och som fick
ta del av aktuella frågor i form av föreläsningar, workshops, studiebesök, gårdspresentationer och inte
minst en kulturkväll.
Initiativet till detta forum kommer ursprungligen
från Nordisk Forskningsring, men arrangeras idag av
de biodynamiska föreningarna i de nordiska länderna. I år var det den norska föreningen som stod på tur
och år 2020 kommer vi i den svenska föreningen att
få den stora äran att stå som värdar för detta forum.
I år har Nordisk Forskningsring funnits i 70 år.
Det var ett betydande inslag av Forskningsringen
under forumet, då det ingår att de som har fått forskningsanslag ska presentera sina resultat antingen
muntligt eller skriftligt i föreningarnas tidskrifter.
En som erhållit detta anslag är Katia Mahal från Finland som visade fotografier av kor och berättade om
den forskning hon har bedrivit om kor.

med jordbruk ska kunna få ekonomiska möjligheter
till detta, även då de inte kommer från de familjeförhållanden som innebär att de kan ärva en gård.
§ Marika Lundgren

Fröfirman Solhatt säljer ett stort sortiment av ekologiska och
biodynamiska fröer. Sorterna är utvalda bland annat för att få
växter med god motståndskraft och grönsaker med bra smak.

Lantbrukskonferensen
Den årliga lantbrukskonferensen för biodynamisk odling
äger rum den 5 – 8 february 2020 i Dornarch, Schweiz. Årets
tema kommer att vara Vägar till det andliga inom jordbruket.
Sektion für Landwirtschaft
Section for Agriculture
Section d’Agriculture
Seccion de Agricultura

Internationale Jahreskonferenz der
biodynamischen Bewegung
Annual International Conference
of the Biodynamic Movement

Ellen S. Gabriel framför Katia Mahals
fotografi av en biodynamisk ko.
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Finding the
Spirit
in Agriculture

Wege zum
Geistigen
in der Landwirtschaft

Bild: Jean-Paul Ingrand

Några av de andra inslagen under forumet var: en
presentation av Artur Granstedt som utfört ett forskningsprojekt just på Fokhol gård, vilket handlar om
klimat- och näringsbalanser. Artur ämnar bli klar
med detta forskningsprojekt i början av nästa år och
vi följer upp det. En promenad i det vackra snölandskapet till den biodynamiska granngården Alm var
nästa punkt på schemat, där deltagarna fick besöka
fröföretaget ”Solhatt”, som odlar och säljer biodynamiska fröer.
Flera representanter alltifrån Nordnorge till
närmste granngård, berättade om sina verksamheter
och hur de säljer sina produkter. I olika workshops så
arbetade vi med frågor som berörde generationsskiftet på gårdarna: Hur unga människor som vill arbeta

Agriculture Conference
5th to 8th February 2020

Dornach, Switzerland

Landwirtschaftliche Tagung

5. bis 8. Februar 2020

Goetheanum

Lantbruksorganismen som
forskningsobjekt i det Nordiska arbetet
De första långliggande
försöken med biodynamisk
odling 1958 – 1990
I de Nordiska länderna Sverige, Finland, Danmark
och Norge grundades Nordisk forskningsring för biodynamisk odling år 1949 med regelbundna möten i
länderna. Biodynamiska odlare och några forskare
möttes här årligen för att med utgångspunkt från Rudolf Steiners Lantbruksimpuls med lantbrukskursen
i Koberwitz år 1924 som grund och därefter gjorda
erfarenheter och försök utveckla biodynamisk odling under Nordiska förhållanden. Ett biodynamiskt
forskningsinstitut inrättades lokaliserat till Järna utanför Södertälje i Sverige.
Det första kända långliggande jämförande fältförsöket med biodynamisk odling etablerades här
år 1958 med åtta olika gödslingssystem i en fyraårig
växtföljd med klöver, potatis, foderbetor och vårvete,
alla grödor alla år men utan upprepningar. Fyra av
leden var med organisk gödsling motsvarande systemets beräknade gödselproduktion och tre var enbart
mineraliskt gödslade i tre nivåer. Försöket kallades
K-försöket (K för kvalitet) och med en tid av 32 år så är
det också en av de längsta kända jämförande försöket
med biodynamisk och ekologisk odling.1
Ett laboratorium inrättades för kvalitetsundersökningar från såväl försöket och produkter från de
biodynamiska odlarna med bland annat hållbarhetsundersökningar, nitrathalt och nedbrytningstester
kompletterat med inköpta analyser. Kopparkloridkristallisationsmetoden introducerades i det Svenska
arbetet av Magda Engkvist2. Resultaten från produktundersökningar från odlarna var under lång tid vägledande också i det biodynamiska rådgivningsarbetet.
Med utgångspunkt från K-försöket initierades
nya jämförande odlingssystem försök mellan biodynamisk och konventionell åren 1971 – 1979 i en omfattning som möjliggjorde upprepningar och statistisk behandling samt också slutligen studier av hela
gårdssystem. Flera akademiska avhandlingar publice1. Pettersson, B.D., Reents H.J. und Wisinghausen
E.v. 1992. Düngung und Bodeneigenschaften, Ergebnisse einem
32-jahrigen Feldversuches in Järna, Schweden. Institut für
Biologisch-Dynamische, Forschung Darmstadt.
2. Engqvist, M. 1975. Physische und lebensbildende Kräfte in
der Pflanze. Verlag Vittorio Klostermann. Frankfurt.

rades (Bo Pettersson3 1970, 1982, Josef Dlouhý4 1981,
Lennart Salomonsson5 1987, och undertecknad 1990
med jämförelser mellan biodynamisk och konventionell odling). Skördeskillnaderna mellan konventionell och biodynamisk odling visade sig i dessa försök
vara under tio procent och statistiskt säkra resultat visade högre kvalitet vad gällde egenskaper som proteinets sammansättning (andelen essentiella aminosyror i brödsäd och även potatis), högre näringsvärden,
lägre nitrathalt och bättre lagringsduglighet.
Vid denna tid började också kritiken öka mot dåtidens ökande kemikalieanvändning i jordbruket och
man frågade efter alternativa odlingsmetoder. Detta
banade väg för en ny inriktning i jordbrukspolitiken
med statligt stöd för såväl forskning som rådgivning
till det som nu började benämnas ekologisk odling.
Författaren fick den första statligt finansierade tjänsten i ekologisk odling vid Sveriges Lantbruksuniversitet 1987.

Från parcellförsök
till gårdsstudier
Övergödningen av Östersjön blev ett akut miljöproblem i slutet av 1970 talet med ökande förekomst av
algblomning, syrebrist, fiskdöd, minskande fiskbestånd som sattes i samband med den ökande användningen av mineralgödsel i jordbruket utöver läckaget
från bristfälliga reningsverk och avlopp. Mot bakgrund av den pågående miljödebatten blev det aktuellt att studera hela gårdar och deras miljöpåverkan.
Frågeställningen var hur ett helt jordbruk kan
klara sin kväveförsörjning utan handelsgödselkväve.
Totalt ingick sju gårdar i jämförande fallstudier tiden
mellan 1981 – 1987. Två biodynamiska gårdar i Järna i
3. Pettersson, Bo. D. 1982. Konventionell och Biodynamisk
odling, Jämförande försök mellan två odlingssystem.
Nordisk forskningsring, Meddelande nr 32. Conventional and
biodynamic farming; comparative studies of two cultivation
systems. Järna. Nordic research circle, Report nr 32.
4. Dlouhý, J. 1981. Dissertation. Alternativa odlingsformer.
Växtprodukters kvalitet vid biodynamisk och konventionell
odling. Institutionen för Växtodlingslära, Sveriges
Lantbruksuniversitet, Uppsala. Alternative forms of agriculture –
quality of plant products from conventional and biodynamic growing.
5. Salomonsson, L. 1986. Dissertation. Studies on composition
of proteins in Wheat from different growing systems. Swedish
University of Agricultural Sciences, Department of
Chemistry and Molecular Biology, Uppsala.
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Mellansverige och en biodynamisk gård i Sydsverige
jämfördes med konventionella specialiserade konstgöselintensiva växtodlingsgårdar och specialiserade
djurgårdar med stora inköp av foder och gödselöverskott.
Kväveprocesserna i marken med mineralisering
under året, kväveupptagningen i grödor, kvävefixering, omsättningen via djurhållningen, gödsling samt
balansen mellan tillförsel och bortförsel på gårdsnivå
följdes på samtliga gårdar och presenterades i en avhandling (Granstedt6 1990). Här visades grundprinciperna för ett kretsloppsbaserat jordbruk som alternativ där växtnäringsförlusterna kan minimeras tack
vare en anpassning av djurhållningen till den egna
foderproduktionen samt väl balanserade växtföljder
med kvävefixerande vallbaljväxter.
Detta följdes av fortsatta gårdsstudier och slutfördes i Östersjöprojektet BERAS som baserat på gårdsstudier i hela Östersjöregionen visade nödvändigheten av en omställning av jordbruket i hela området för
att minimera förlusterna av närsalter från jordbruket
till havet och därmed kunna rädda Östersjön från
fortsatt övergödning.7
Områdena med döende havsbottnar har, trots utbyggnaden av reningsverk och olika symtomriktade
åtgärder i jordbruket, fortsatt att öka in på 2000-talet.
Ökningen av ekologisk odling har varit otillräcklig
och omfattningen ett verkligt kretsloppsanpassade
jordbruk så som i ett biodynamiskt jordbruk är alltför
liten.

skall vara självförsörjande. Tillförs medel utifrån så
kan det betraktas som läkemedel.
Lantbruksorganismen beskrivs som en individualitet som står på huvudet och som har ett själsliv. Växterna på gården växer upp i det som liknas vid en buk.
Här finns gårdens ämnesomsättning med djur och
gödsel. Tar man denna bild på allvar och anlägger försök med gödsel är det inte oviktigt att man använder
gödsel från gårdens egna djur vars foder kommer från
den självförsörjande lantbruksorganismen. Detta bör
vara av särskilt stor betydelse om man anlägger försök där man skall testa de biodynamiska preparaten.
Ett nytt jämförande försök startade 1991 på gården Skilleby och som efter fem år kom att omfatta
samtliga skiften på gården. Frågan var nu fokuserad
på själva hanteringen av stallgödsel från den här aktuella gården. Frågeställningen gällde betydelsen av
kompostering eller icke kompostering samt betydelsen av användande av de biodynamiska preparaten
för skördarnas storlek, markens bördighet och produkternas kvalitet inom en gårdsorganism. Gårdsanpassningen innebar att försöken skilde sig i från
andra försök som gjorts inom den biodynamiska odlingen. Försökens lokalisering inom gården framgår
av figur 1.

Från ekologiskt
kretsloppsjordbruk till
anläggning av exaktförsök i den
biodynamiska gårdsorganismen
I Lantbrukskursen ställer Rudolf Steiner en fråga: är
det någon skillnad om vi tar stallgödseln från granngården eller vår egen gård? Svaret som här ges är jakande. Men självfallet måste det undersökas. I kursen
framställde Rudolf Steiner gården som något mer än
ett ekosystem; en individualitet som så långt möjligt

6. Granstedt, A. 1990. Dissertation. Fallstudier av kväveförsörjningen i
alternativ odling. Alternativ odling, nr 4. Avhandling. Institutionen för
Ekologi och Växtproduktionslära. Sveriges Lantbruksuniversitet.
Summary: Case studies by Nitrogen supply on alternative farming.
7. Granstedt, A. 2000. Increasing the efficiency of plant
nutrient recycling within the agricultural system as a way
of reducing the load to the environment – experience from
Sweden and Finland. Agriculture, Ecosystems & Environment
1570 (2000) 1 – 17. Elsevier Science B.V. Amsterdam.
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Figur 1 Karta över Skilleby gård ritad av Gottfried Geiger.
Arealen föder ca 25 mjölkkor plus rekrytering. De senare
inritade rutorna som visar lokalisering av fältförsöken på
gården perioden 1991 – 1997. Gården hade då varit i biodynamisk
drift sedan 1967 och de första gårdsstudierna genomfördes
här av författaren åren 1981 – 1987. Gården ligger i östra
Sörmland på lerjordar underlagrade av varvig glaciallera och
ligger endast ca 20 – 35 m över havet i den delen av Sverige
där nederbörden är som allra lägst. I norr och söder gränsar
odlingsmarken till beskogade moränområden, medan gården
öppnar sig åt öster mot Järnaslätten och vad som en gång
i tiden var en havsvik, och mot nuvarande Järnafjärden, en
del av en vik i Östersjön som leder in mot Södertälje.

Betydelsen av kompostering och
biodynamiska preparat för skörd
och markens organiska substans
Gödseln tillfördes i enlighet med gårdens rutiner en
gång i den femåriga växtföljden på hösten före nedbrukning, harvning och sådd av höstvete i den femåriga växtföljden med höstvete, vårsäd och tre år vall.
Det första växtföljdsomloppet var emellertid vallen
bara tvåårig.
I försöken gjordes jämförelser mellan användning
av okomposterad fastgödsel ("färsk gödsel") och komposterad gödsel i tre gödselnivåer med och utan biodynamiska preparat. Nivå två motsvarande den för
gården tillämpade gödselmängden. Skillnaden mellan
gödselbehandlingarna var att den fasta gödseln fått
ligga på gödselplattan fram till strax före utspridning
medan den komposterade gödseln hade lagts upp med
gödselspridare och lagrats i komposthög under minst
tre månader före utspridning. Mängden totalkväve
var 4,2 respektive 4,9 kg per ton och mängden växttillgängligt mineralkväve var 0,3 respektive 0,1 kg för
vardera okomposterad och komposterad gödsel.
Verkan av båda varianterna har studerats med och
utan behandlingar med biodynamiska preparat (splitplot i respektive huvudrutor), på tre gödslingsnivåer
s.k. exaktförsök med två till fyra upprepningar (block)
som anlades i samband med sådd av höstvete på samtliga skiften i den femåriga växtföljden 1991 – 1996.
Skörderesulaten i höstvete visade en tydlig skillnad
mellan gödslingsnivåerna men däremot ingen generell skillnad mellan okomposterad och komposterad
gödsel. Resultaten tydde på att komposterad gödsel
under torra förhållanden på våren kan ge en något
högre skörd.
Av försöken framgår att den huvudsakliga kväveförsörjningen härrör från marken och kan tillskrivas

dels förekommande förfruktsverkan från föregående
års vallgrödor, dels mineralisering från markens humusförråd. Någon del av gödselns gödselverkan kan
påvisas också som andraårsverkan. Det är tydligt att
huvudparten – i detta försök ca 80 – 90 procent – av
stallgödselkvävet i organiskt omsatt gödsel går till
underhållet av markens humusförråd och därmed
markens mera långsiktiga mineraliseringskapacitet.
Dessa mera långsiktiga effekter studerades i de fortsatta försöket.

Preparatverkan i
biodynamisk odling
Påverkan på skörden
Fem år av sex var skördarna av höstvete högre vid användandet av de biodynamiska preparaten i behandlingsleden med komposterad gödsel, merskörden var
i genomsnitt 5 % för hela perioden och var signifikant
högre 1993 med särskilt dåliga tillväxtbetingelser.
Sammanställningar av ett flertal studier visar att preparatverkan är systemrelaterad på så sätt att preparaten verkar skördehöjande under betingelser då skörden är lägre än normalskörd. Detta framgår också av
skördeutbytet för olika gödslingsnivåer för okomposterad och komposterad gödsel (Figur 2).
Det synes också vara så, att det huvudsakligen är
i samband med att gödseln blivit komposterad, som
preparatverkan i form av ökad skörd kan påvisas och
särskilt enskilda år. De fortsatta försöken visade liknande tendenser.
Preparatverkans skördehöjande verkan kvarstod
också efter behandling med urin som ökad bestockning, skörd och proteinhalter beroende av tidpunkter
för spridning. Försöksresultaten tyder även på att det
inte är utbytet av kväve i gödsel som gynnas utan istäl-
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Figur 2 Medelskörd av höstvete 1996 och
1997 (HV1 och HV2) med okomposterad
gödsel i tre gödslingsnivåer (F1, F2,
och F3) och komposterad gödsel i
tre gödslingsnivåer (K1, K2 och K3)
utan (-) och med (+) biodynamiska
preparatbehandlingar gav signifikant
högre skördar (+10%) i behandlingarna
med komposterad gödsel. F1 och K1
var ogödslade så här var verkan endast
av fältpreparaten det aktuella året.
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let utnyttjandet av tillgänglig mängd kväve från marken. Arkivprover från dessa försök finns som skulle
göra det möjligt att följa upp de i kärnorna bevarade
kvalitetsegenskaperna. Av speciellt intresse är att följa upp proteinets egenskaper (essentiella aminosyror)
samt resultat som tyder på ett högre innehåll av mineralämnen, särskilt spårelement vid behandling med
biodynamiska preparat.
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Den långsiktiga effekten på
markens bördighetsegenskaper
Försöken på Skilleby fortsatte i 20 år fram till år 2010
och den organiska substansen ökade i samtliga försök
på respektive skifte mätt som organiskt kol. På två av
skiftena kunde en signifikant ökning fastställas vid
användandet av komposterad gödsel och även för användandet av de biodynamiska preparaten.
Ökningen var i genomsnitt 400 kg C per ha och
år mellan åren 1991 – 2005 på Skifte 1 där försöket
startade. Komposterad gödsel till höstvete och med
användandet av preparaten till gödsel och alla grödor
alla år ökade den organiska substansen i matjorden
med 10 % jämfört med användandet av okomposterad gödsel utan användandet av preparaten med 7 %.
Användandet av de biodynamiska preparaten
gav den tydligaste effekten vid försökets början med
signifikant högre halt organisk substans både i ledet
med den okomposterade gödseln och i ledet med den
komposterade gödseln som tillförts 1991. Till skillnad från andra försök har här verkan av olika göslingsbehandlingar och preparatens betydelse kunnat
dokumenteras var för sig och i kombination.
C % i matjorden
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Figur 3 Genomsnittlig halt organiskt kol i matjorden, 0 – 20 cm år
1991, 1995, 2000 och 2005 i de 12 behandlingarna i gårdsförsök
på Skilleby. Felstaplarna anger standardavvikelser.
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Figur 4 Genomsnittlig ökning av organiskt kol i matjorden i behandlingar
med okomposterad gödsel utan biodynamiska preparat (F-) och med
biodynamiska preparat (F+) och komposterad gödsel utan (K-) och
med (K+) användning av biodynamiska preparat från 1991 – 1995,
1991 – 2000 och 1991 – 2005. Felstaplarna anger standardavvikelse.

Sammanfattning
Mot bakgrund av långligande gödselförsök med jämförelser mellan biodynamisk, ekologisk och konventionell odling som startade redan 1958 i Mellansverige har sedan 1990 pågått gårdsförsök med studier av
hela gårdar men och exaktförsök inom själva gårdsorganismen. Detta har gjort det möjligt att använda gårdens egen gödsel som en del i gårdens egen utveckling.
Försöken har visat att de biodynamiska preparaten kan öka skördeutbytet särskilt vid år med lägre
skördenivåer vilket kan uttolkas att preparaten kan
ha en reglerarande verkan. Kompostering och användning av de biodynamiska preparaten har visats
sig var för sig ge högre uppbyggnad av markens organiska substans och hög verkan i kombination motsvarande en ökning av mullhalten med 10 % under 14 år.
Här finns medel för att i kombination med vallodling och återförd gödsel öka markens bördighetsegenskaper och att samtidigt bidra i klimatkrisen genom
att binda koldioxid ur atmosfären. Kommande redogörelser kommer också gå in på frågan om vad som
kunnat visa sig rörande produkternas kvalitet som
konsekvens av de olika behandlingarna. Fortsatta försök fokuserar nu på flytgödsel jämför med komposterad fastgödsel inom den biodynamiska gårdsorganismen. § Artur Granstedt

Biodynamisk mjölk
JÄRNA mejeri har sagt upp leveransavtalen med
sina tre leverantörer av biodynamisk mjölk. Mejeriet
kommer att upphöra med leveranserna till sina kunder från årsskiftet. Anledningen uppges vara, att det
inte har gått att få lönsamhet på verksamheten, samt
att mejeriet har gått med stora underskott.
Det pågår ett intensivt arbete i olika sammanhang
för att se om det går att utveckla andra sätt att ta hand
om mjölken, så att efterfrågan på den kan tillgodoses.
Det finns en grupp som arbetar med frågan om att
stödja Ullberga gård genom att ta hand om mjölken.
Gå med i Facebook-gruppen www.facebook.com/
groups/564408321054726/ om du är intresserad.
Mer om detta senare. § Per Sjöberg

Nytt från
Skånegruppen
”Biodynsyd”
Vi hade Marcellos Farms fantastiska grönsaker, Annas råg och informationsmaterial på vårt ”Biodynsyds” marknadsstånd i Lund lördagen 28 september.
Grönsakerna sålde som smör i solsken och vi hade
fina samtal med besökarna.

Nordisk
Forskningsring för
Biodynamisk odling
Information om ansøgning
om forskningsmidler fra
Nordisk Forskningsring 2020
Nordisk Forskningsring for Biodynamisk Odling
(NFR) kommer i mai 2020 til å dele ut nogle forskningsbidrag på 10 000 til 20 000 SEK (svenske kroner).
Støtten vil tildeles prosjekt som søker å fremme
den biologisk-dynamiske dyrkningen og forskning
i Norden. Bidraget kan gis til såvel planlegging, gjennomføring som rapportering av forskningsprosjekt.
Søknaden skal indeholde en side om projektets
formål, aktiviteter, formidling og økonomisk overslag. Du må være tilknyttet arbeidet med biodynamisk jordbruk i Norden.
Dersom du får søknaden innvilget, forventes det
også en kort rapport etter avsluttet arbeid, som kan
publiseres i de biodynamiske tidsskrifter i Norden og
på NFRs hjemmesiden www.biodyn.se. I 2019 var det
tre prosjekter, som hver fikk støtte a 20 000 SEK.
Søknaden må være innkommet senest 1. april 2020.
Send søknaden til:
Nordisk Forskningsring
Att. Ellen Spørck Gabriel
Bygdøy alle 57, 0265 Oslo, Norge
ellen.s.Gabriel@gmail.com
Med venlig hilsen. § Klaus Loehr-Petersen, f. Nordisk Forskningsring

Köp 2020 års Så- och Skördekalender
120 kr för medlem och 100kr för pensionärsmedlem. Maila
till kontoret@biodynamisk.se

På mustningsdagen pressade vi 110 liter äppelmust
som nu ligger i frysen, den ska få spontanjäsa till must
och cider med speciell jäst från Belgien.
Vi har planer på att börja tillverka biodynamiska
preparat i Skåne. Vi återkommer med information
om det när det kommer igång. Vi planerar även att
starta ett komposteringsprojekt, där vi ska undersöka
olika metoder och jämföra dessa med varandra.
Hälsningar från Skåne. § Matthias, Anna, Karin.
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Avsändare:
Biodynamiska Föreningen
Skillebyholm 7
153 91 Järna

Styrelse- och årsmöte i
Nordisk Forskningsring
Vi som träffades och höll möte på Arlanda var Ellen
Gabriel från Norge, Klaus Loehr-Petersen och Niels
Jensen från Danmark och Marianne Jaakkola från
Finland.
Styrelse- och årsmötet hölls den 11 maj 2019 på
O’Leary café på Arlanda flygfält, Sverige. Först sammanträdde styrelsen och på agendan hade vi att behandla tre ansökningar om bidrag från NFR. Följande
ansökningar hade kommit inom utsatt tid;
1. Danmark: Tina Hansen, Föreningen Artemisa,
ansöker medel 20 000 SEK för biodynamiskt utvecklingsarbete av korn, gräs och ljusrot i Danmark.
2. Finland: Pramod Jayaprakash, Spices Chef Oy, ansöker medel 20 000 SEK för att göra en marknadsundersökning och för att delta i två evenemang;
World Village Festival Helsinki, 25 – 26 maj 2019
och Nordic Organic Food Fair: 13 – 14 november
2019, Malmö, Sverige.
3. Norge: Christian Høie, Fosen, ansöker om medel
20 000 SEK för forskning av hur de biodynamiska preparaten påverkar planthälsan genom
plantsaftsanalys.
Alla tre ansökningar beviljades understöd på 20 000
SEK, alltså tillsammans 60 000 SEK. Alla tre sökande
kommer att göra en skriftlig rapport som kan publiceras i de nordiska biodynamiska tidskrifterna och
NFR:s hemsidor. Dessutom kommer eventuellt också
några att presentera sina resultat på Nordisk Forum.
Styrelsen beslöt också att skriva ner en prioriteringslista i vilken ordning ansökningarna i fortsättning kommer att beviljas: 1. för forskning; 2. för publicering; 3. för marknadsföring, deltagande i seminarier. Detta kommer att närmare informeras under

nästa medlemsmöte i november som hålls i samband
med Nordisk bd Forum på Folkhol gård i Norge.
Efter att styrelsemötet var avklarat började årsmötet. Inga medlemmar ytterom styrelsen infann
sig till årsmötet så vi från styrelsen fortsatte att hålla
möte. På agendan hade vi de stadgeenliga ärendena
såsom godkännande av verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen och beviljande av ansvarsfrihet för
styrelsen.
Till styrelsemedlemmar för två år omvaldes Niels
Jensen, kassör, Danmark och Lovisa Solbär, Sverige;
till ordförande Klaus Loehr-Petersen för 1 år. Övriga
styrelsemedlemmar är Ellen Gabriel, sekreterare,
Norge och Marianne Jaakkola, Finland. Till revisorer
omvaldes Elizabeth Wirsching, Norge för 2 år och
Marianne Jung Kristensen, Danmark blev vald för två
år 2018.
Nästa medlemsmöte som är mera som ett informationsmöte kommer att hållas under Nordisk BD
Forum 15 – 17 november 2019 på Folkhol gård på
Stange i Norge. § Marianne Jaakkola
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