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Så har en jordbruksmodell från Järna 
påverkat hela eko-utvecklingen 
 
Den biodynamiska odlingen och forskningen 
lade i Sverige en viktig grund för det som 
senare kom att kallas ekologiskt. Det här 
växte inte minst fram i Järna-trakten, långt 
innan det ekologiska blev hett. Här är 
historien om hur ett från början lokalt 
initiativ av forskning och praktik växte och 
kom att påverka eko-utvecklingen i Sverige, 
i Östersjöregionen och så småningom även 
internationell via FN. Så skriver Staffan 
Nilsson i en intervju med Artur Granstedt.  
 
Läs hela artikeln här: 
http://www.ytterjarnaforum.se/mat-
odling/sa-har-en-jordbruksmodell-fran-
jarna-paverkat-hela-eko-utvecklingen/ 
 
Seminarium - Sustainable Food Clusters 
from Farm to Fork, Järna 
Under ett par dagar i februari höll SBFI ett 
seminarium för polska forskare, lantbrukare 
och rådgivare. Vi visade dem biodynamiska 
och antroposofiska verksamheter i Järna. 
De lyssnade på föredrag om Demeter 
certifiering, WWFs Östersjörapport och 
biodynamiska jordbruk.  
 
Många kontakter knöts och de var 
inspirerade av sitt besök. Vi fortsätter att 
utveckla våra gemensamma intressen och 
ser framemot ett fortsatt samarbete med 
våra polska kollegor. 
 
Seminariet var en del av vårt nuvarande 
forskningsprojekt Food clusters in Poland. 

Bilder från seminariet 

 
Biodynamiska produkters ekolådor 
granskades noggrant – en låda togs med 
hem till Polen som ett varuprov.  
 

 
Diskussion om mjöl- och vetekvaliteter på 
Järna bageri. 
 

 
Besök Norrby välle 
  



Stiftelsen Biodynamiska forskningsinstitutet 

Jordbrukskonferens i Dornach  
Hur kan man komma fram till ett pris som 
tillfredsställer alla inblandade i ett 
livsmedels hela värdekedja? Ett pris som är 
rättvist och tillräckligt för bonden likväl för 
förädlaren, grossisten, butiken o till sist 
även för konsumenten.  
Hur inverkar tillgång och efterfrågan på 
prisbildningen och vad kan man uppnå 
genom att skapa gemensamma 
organisationer där man genom en 
ömsesidig förståelse och respekt för alla 
parters förutsättningar och transparens kan 
komma överens om mängd och pris? 
Eller annorlunda uttryckt, hur brukandet, 
vårdandet av jorden även kan kombineras 
med ett ansvarsfullt företagande. 
 
Så skulle jag vilja sammanfatta min bild av 
frågeställningarna som belystes under dessa 
dagar i Dornach. Som ekonom var årets 
tema från lantbrukssektionen speciellt 
intressant. 
 
800 deltagare från många olika länder 
samlades under några vinterdagar i denna 
imponerande kulturminnesmärkta byggnad 
som kallas Das Goetheanum  
(1993 ”Kantonalen Denkmalpflege” men 
också” Kulturgut von nationaler 
Bedeutung)”. Ett späckat program med 
föredrag, workshops och fördjupningar men 
även högklassiga konstnärliga inslag.  
 
För institutet deltog även Artur Granstedt. 
Sofi Gerber var också närvarande både som 
representant för institutet men också för 
den biodynamiska utbildningen, BINGN. 
 
Olle Skoglund  
 
 

Ge en gåva 
Om du vill ge en gåva 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.  
 
 

Hälsningar Sofi, Olle, Artur och Eva 


