
 
 

Stärkt samarbete mellan biodynamisk forskning och utbildning på Skillebyholm 
 
Aldrig har den biodynamiska impulsen varit så behövd som idag då vi möter yttre kaos i form 
av klimatförändringar och mänsklig splittring i form av nationalistiska strömningar. Vi behöver 
ett lantbruk som kan bidra till att läka jorden och ge näring som kan stärka människor inför 
framtidens utmaningar! 
 
Att sprida kunskap om odlingsmetoder och produkternas kvalitet och att utveckla kunskapen 
om den biodynamiska praktiken tillsammans med odlarna är en mycket viktig uppgift idag. 
Lika viktigt är att det finns en inspirerande plattform för ett kunskapsutbyte inom den 
biodynamiska rörelsen och i relation till andra odlingsriktningar, livsmedelsaktörer, 
konsumenter, forskare och studenter.  
 
För att fortsätta utvecklingen av det biodynamiska arbetet kommer Biodynamiska 
forskningsinstitutet från och med sommaren 2020 bli en del av Skillebyholms centrum för 
biodynamisk odling. På så vis stärks utbytet mellan utbildning, forskning och praktisk 
tillämpning. 
 

 
Skillebyholms växthus Foto: Malin Olténg 

Glädjande nog ökar den biodynamiskt odlade arealen i världen och nya spirande initiativ 
skapas av människor i alla världens hörn. Den andliga impulsen i detta arbete är fortfarande 
stark och nydanande. Detta blev tydligt under lantbrukskonferensen Finding the Spirit in 
Agriculture, som samlade 880 deltagare från hela värden i Dornach i februari i år. 
 
Tyvärr har utvecklingen i Sverige varit den motsatta. Under 2000-talet har den biodynamiskt 
odlade arealen minskat drastiskt och allmänhetens intresse för biodynamiska produkter 
verkar ha avtagit i takt med att den ekologiska marknaden har ökat. Biodynamiskt odlade 
produkter har också svårt att nå konsumenterna eftersom det saknas förädlare som processar 
och säljer dem som biodynamiska. Detta går stick i stäv med utvecklingen på kontinenten, där 
efterfrågan på biodynamiska varor är mycket stark. 
 



 

Sverige har en lång tradition av biodynamisk odling som sträcker sig ända tillbaka till 1930-
talet. Sedan 1950-talet har det också bedrivits biodynamisk forskning i Järna kring livsmedlens 
kvalitet och jordens fruktbarhet. Magda Engqvist och Bo Pettersson var föregångare på detta 
område och deras forskning har också fått internationell spridning. 1986 grundades Stiftelsen 
biodynamiska forskningsinstitutet med säte i Järna. Här har Artur Granstedt fortsatt arbetet 
med att utvärdera jordens bördighet och dessutom vidgat perspektiven till hur 
odlingssystemen påverkar den omgivande miljön i och runt Östersjön genom de två BERAS-
projekten.  
 

Idag leds forskningsarbetet av Sofi Gerber som bland annat forskar om hur det biodynamiska 
kunskapsparadigmet tar sig uttryck i praktiken. 
 

Med inspiration från hur forskningen bedrivs i Schweiz och Tyskland utvecklar vi just nu ett 
närmare samarbete med lantbrukare där forskare, rådgivare och odlare tillsammans 
formulerar angelägna frågor och undersöker dessa för att ta fram ny kunskap med hög 
relevans och tillämpbarhet. De biodynamiska odlarna i Sverige är mycket engagerade och 
kompetenta och dessutom är medelåldern betydligt lägre än genomsnittet hos lantbrukare i 
Europa. Vi ser därför detta samarbete som mycket lovande för framtiden! Vi har också flera 
samarbetspartner i Sverige och internationellt där vi tillsammans arbetar för att kommunicera 
de biodynamiska mervärdena till allmänheten på innovativa sätt. 
 

Vi kommer att fortsätta med de projekt och samarbeten vi bedrivit under den senaste tiden. 
2000m2 Baltic - Co-creating food culture and innovation – ett internationellt samarbete med 
Research Centre of Organic Farming of Estonian University of Life Sciences, Estonian Organic 
Farming Foundation, Stanisław Karłowski-Foundation, Juchowo, Polen; och Rosendals 
trädgård I Stockholm. Sofi Gerber fortsätter sin forskning om Att kunskapa om det levande - 
biodynamiska lantbrukares praxis. 
 

Den biodynamiska forskningen finansieras av projektmedel som löper över 1–3 år. För att 
säkerställa en kontinuitet, kunna söka nya projektmedel, kommunicera med lantbrukare, 
intressenter, forskare och allmänhet behövs i tillägg till detta en varaktig finansiering. Tack 
vare det stöd biodynamiska forskningsinstitutet fått av vår vänkrets, Vidarstiftelsen och 
privata donationer har vi haft en ekonomisk bas som vi utgått ifrån och kunnat bedriva 
fristående forskning. 
 

Vår förhoppning är att det finns människor och verksamheter som vill stödja detta nya 
samarbete. Då kan vi tillsammans fortsätta att utveckla forskningen som en del av ett fritt 
kulturliv där frågor kring vår mat och vår jord får utvecklas i en dynamik mellan antroposofisk 
kunskapsteori och samhällets utmaningar! 
 

Om du vill fortsätta att vara en del av vår vänkrets och på så vis följa och stödja forskningen i 
dess nya form, vänligen hör av dig till info@sbfi.se eller SBFI, Skillebyholm 7, 153 91 senast 
den 30 juni 2020. (Pga. GDPR kan vi inte flytta vårt vänkretsregister till en ny organisation.) 
 

Varma vårhälsningar, 
 
Daniel Björklund Jonsson, ordförande SBFI 
Olle Skoglund, VD SBFI 
Sofi Gerber, forskningsledare SBFI 
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