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Vi hoppas förstås att du vill läsa Vänbreven men om du inte vill fortsätta få vänbrevet, kontakta oss 

(info@sbfi.se) så tar vi bort dina uppgifter. 
 

 
 

 
SBFI önskar alla våra vänner en riktigt god jul och gott nytt år! 
 

Sofi Gerber, SBFIs nya forskningsledare 
 

 
 

Jag är disputerad forskare i europeisk 
etnologi, med fokus på Östersjöområdet och 
samhällstransformation. Jag började arbeta 
på SBFI 2012 som internationell sekreterare 
inom BERAS. I min tjänst kombinerar jag 
forskning, kommunikation och utbildning. 
Jag arbetar också som samordnare på 
BINGN, en biodynamisk lärlingsutbildning i 
Norden. 
 
Vad är mest intressant med att jobba på 
SBFI? 
Som världen ser ut idag är det fantastiskt att 
få arbeta med de livsavgörande frågorna 
kring framtidens mat, jordbruk och klimat. 
Jag älskar att möta lantbrukare på deras 
gårdar, och detta får jag möjlighet att göra 
genom mina forskningsprojekt på SBFI och 
BINGN. Jag ser det som en utmaning att 
förmedla vår forskning på ett begripligt sätt 
som leder till handling. 
 
Vad är din vision för SBFI? 
I framtiden kommer SBFI att växa. Vi 
kommer att utveckla vår spetskompetens 
inom biodynamisk odling och matkvalitet 
genom att knyta nya forskare till institutet. 
Vi kommer också att stärka samverkan med 
lantbrukare, livsmedelsaktörer och 
beslutsfattare. Vår forskning kommer att 
vara en viktig del av samhällsomvandlingen 
som måste ske det närmaste decenniet.  

Ge en gåva 
Om du vill ge en julgåva till SBFI finns nu 
en enkel möjlighet att göra det genom Swish 
123 074 2809, mottagare SBFI. Bankgiro 
543-4816. 
 
SBFI har nyligen tagit emot en större gåva 
från en privatperson som kommer att 
användas för att bl.a. att göra 
kvalitetsanalyser i vårt laboratorium. Om du 
också vill bidra till vår forskning eller 
diskutera en gåva kontakta Olle Skoglund, 
vd (0705–777077) eller Sofi Gerber, 
forskningsledare (sofi@sbfi.se). 
 

Morgondagens jordbruk 
Morgondagens jordbruk av Artur Granstedt 
finns nu i ny uppdaterad upplaga, efter att ha 
varit slutsåld en längre tid. Boken ger en 
lättfattlig vetenskaplig bakgrund till dagens 
problem inom jordbruk och mat. Lösningar 
från jord till bord presenteras. 
 
Ett ekologiskt kretsloppsjordbruk integrerar 
växtodling och djurhållning. Det binder 
näringsämnen och kol i marken, gör 
lantbruket oberoende av 
fossilenergikrävande konstgödsel och 
klimatpåverkande importerat foder. 
Dessutom bidrar kretsloppsjordbruket till 
ökad biologisk mångfald och till att rädda 
Östersjön. 
 
Boken lyfter också fram verkliga ekologiska 
kretsloppgårdar runt Östersjön. 
Morgondagens jordbruk skapas idag. 
 
Boken kostar 240 kr plus porto och beställs 
via info@sbfi.se. Den kan även köpas hos 
Robygge i Ytterjärna. En fin julklapp! 
 
 

Hälsningar Sofi, Olle, Artur och Eva 


