
 
Vänbrev 1, 2018 
 
Med detta vänbrev vill vi önska våra läsare en fin vår. 
 
Kära Vänner till SBFI! 
Läget är akut, trots det så står inte 
övergödningen av Östersjön särskilt högt 
upp på nyhetsagendan just nu, MEN det är 
alltjämt ett stort problem. Var och en av 
oss kan själva se konsekvenserna av den 
giftiga algblomningen på vårt badvatten. 
Varför reagerar vi inte? Är det så att vi har 
vant oss vid det eller väljer att ta våra bad 
i insjöar och pooler i stället? Det finns nio 
länder runt Östersjön som orsakar mer 
eller mindre läckage av näringsämnen ut 
till havet. Inget av dem lever upp till de 
åtgärder vilka de utlovat.  
 
I ett tidigare vänbrev så blickade vi ut över 
Östersjön och ner till Polens jordbruks- 
och livsmedelssituation. Stiftelsen hade 
slutfört det tvärvetenskapliga 
forskningsprojektet där både de 
naturvetenskapliga och de 
samhällsvetenskapliga aspekterna på 
Polens jordbruk i nuläget, undersöktes. Nu 
har vi fått medel till att genomföra en 
fortsättning på detta viktiga arbete, men i 
detta brev skall vi dyka ner i den jord som 
odlar vår näring och ge ett par exempel på 
vår naturvetenskapliga forskning. 
 
I ett biodynamiskt lantbruk så ser bonden 
lantbruksindividualiteten som en 
vägledande bild i allt som företas på 
gården. Varje del och arbetsmoment ingår 
i en helhet. Människan har en uppgift att 
vårda det ekosystem som hon har gjort till 
ett agro-ekosystem. Där eftersträvas att 
bygga upp en självreglerande frisk jord och 

att stödja och att öka 
humusbildningsprocessen vilket innebär, 
bland annat, att den innehåller ett rikt 
mikroliv med många daggmaskar. 
Mängden daggmaskar och 
mikroorganismer är en indikator på en 
levande jord. 
 
I SBFI:s forskning är jordens bördighet en 
central forskningsfråga. En bördig jord 
byggs upp av sina fysikaliska, kemiska och 
biologiska egenskaper och bildas genom 
ett samspel mellan organiska och 
oorganiska processer.  I odlingsjorden 
förenas det organiska som kommer från 
växtvärlden med det döda mineraliska. 
Markens bördighet beror på 
markorganismerna och det organiska 
material som tillförs marken från växter 
och djur, men också hur mycket 
näringsämnen som finns i mineraljordens 
ursprungsmaterial. I genomsnitt innehåller 
jorden 9 kg organiskt material / m2, varav 
0,5 kg utgörs av levande organismer 
däribland en stor andel daggmaskar.  
 
Jordens fysikaliska egenskaper påverkar 
bland annat dess vattenhållande förmåga 
beroende på mineralpartiklarnas storlek 
och inblandning från den vittrande 
berggrunden. En sandig jord är mer 
genomsläpplig för vatten och 
näringsämnen, till skillnad från en jord 
med mycket fina lerpartiklar vilket bidrar 
till att vatten och näringsämnen hålls kvar 
längre, på grund av kapillärkraften.  



Maskar är viktiga för markens struktur: 
genom att äta i sig och bryta ned 
ofullständigt nedbrutet organiskt material 
i jorden så luckrar de upp markstrukturen, 
blandar om och ökar porositeten och 
deras gångar dränerar och syresätter 
jorden, vilket då blir en gynnsam syrerik 
miljö för växternas rötter. I gångarna lever 
också en stor del av markens fria 
kvävefixerande bakterier. 
 
Med jordens biologiska kvaliteter avses 
dess aktivitet av enzymer, svampar och 
bakterier, mikroorganismer, småkryp och 
daggmaskar. Ett väl fungerande mikroliv i 
jorden är förutsättningen för att kunna 
bibehålla jordens bördighet. Aktiviteten är 
ett mått på potentialen att kunna 
omvandla organiskt bunden växtnäring 
från växtrester till näringsämnen: att 
omvandla i sin ämnesomsättning 
organiska substanser till oorganisk form 
vilket gör näringsämnena tillgängliga för 
växterna. Mikroorganismerna är 
specialiserade och de olika arterna avlöser 
varandra i arbetet, därför är de en del i, till 
exempel kvävets och fosforns och kolets 
kretslopp. All tillförsel av organiskt 
material gynnar daggmasken. Stallgödsel 
är en utmärkt föda för daggmasken och 
antalet daggmaskar ökar kraftigt då det 
finns tillgång på stallgödsel. Även i 
komposten gör de speciella 
lövdaggmaskarna storverk för 
nedbrytningsprocesserna.    
 
Jordens kemikaliska sammansättning 
avgör dess förmåga att förse växterna 
med lättillgängliga näringsämnen. Växter 
behöver för sin tillväxt, några i liten mängd 
i formen av spårämnen, andra i större 
mängd i form av till exempel kväve. 
Många av dessa ämnen förekommer i 
olika kemiska bindningar och de ombildas i 
bio- eller geokemiska kretslopp.  Väl 
omsatt humus, benämns mull och utgör 
huvuddelen av odlingsmarkens organiska 

substans. Kemiskt, så består humus av de 
ämnen som fanns i de växtrester av vilken 
den bildades. 
 
Den främsta humuskvaliteten uppnås 
genom insekternas matsmältning, särskilt 
daggmaskarnas, de tar inte bara in 
växtrester, utan även lera, mineral, kisel 
och kalk som blandas i maskens 
matsmältning till jordaggregat vilket blir 
till stabil humus och ger en långvarig 
fruktbarhet. Aggregaten förhindrar att 
humusen inte bryts ner för snabbt.  
 

Hur mäter vi mikrolivet?  
Ett sätt att mäta om det finns mycket 
mikroorganismer i jorden, är att ta en 
bestämd mängd jord på laboratoriet och 
undersöka hur mycket koldioxid som 
mikroorganismerna andats ut under en 
tvåveckorsperiod.  Informationen 
användas för att jämföra förekomsten av 
mikroorganismer i jorden från de olika 
försöksrutorna.  
 
På nästa sida kan du lära dig att själv 
räkna daggmaskar. 
 
På SBFI:s hemsida finns nu en rapport 
om Mikroplast och markfauna 

Det komplexa samspelet mellan 
mikroplaster och marklevande organismer 
är dåligt undersökt. Mycket forskning finns 
om plast och djur i haven. I havet har det 
visats att mikroplast fastnar i mag-
tarmsystemet och där orsakar skador, 
mättnad som kan leda till svält, samt kan 
föra med sig gifter in i djur. 

Du hittar rapporten under på SBFIs 
hemsida (sbfi.se) under 
Publikationer/populärvetenskapliga 
artiklar. 

 
  



Hur många daggmaskar lever i din trädgård? 
Här beskrivs ett sätt att uppskatta hur många daggmaskar det finns i en trädgård. Tänk på 
att det är bäst att räkna maskar på våren, försommaren eller hösten.  
 
Om du gör fler gropar kommer du att få en bättre uppskattning.  
Om du gör om uppskattningen flera år i rad på samma plats och vid samma tidpunkt kan du 
kanske se en trend – blir det fler eller färre daggmaskar? 
 
Detta behövs 

• Spade med rak, vass kant 
• 2 st presenningar eller plast att lägga jorden på 
• Liten handspade eller planteringsspade 
• 50 x 50 cm ram eller snöre och pinnar för att markera 

hörnen 
• Måttband eller tumstock 
• 2 st behållare till daggmaskarna – märkta 0 – 10 cm respektive 10 – 20 cm 
• Våg 

 
Gör så här 

 
Lägg ut ramen på marken eller mät ut en fyrkant 50 x 50 cm 
 
Använd spaden för att skära rakt ner utmed kanterna till ca 10 cm 
djup 
 
Ta bort översta jordlagret (10 cm) och lägg på presenningen  
 
Leta försiktigt genom jorden och lägg alla daggmaskar du hittar här i 
behållaren märkt 0 – 10 cm 

 
 

 Skär rakt ner utmed kanten av gropen till 20 cm 
 
Lägg jorden 10 – 20 cm på presenningen 
 
Mät för att kontrollera djupet på gropen 
 
Leta försiktigt genom jorden och lägg alla daggmaskar du hittar här i 
behållaren märkt 10 – 20 cm 
 
 

 
 
 
 



 
Väg och räkna daggmaskarna I respektive kategori (0 – 10 cm, 10 – 
20 cm) 
 
 
 
 
Lägg försiktigt tillbaka daggmaskarna och jorden i gropen  
 
 
 

Anteckningar 
 
Datum _____________________ Plats _________________________________________ 
 
Platsbeskrivning (trädgård, gräsmatta, solig/skuggig plats osv)  
 
____________________________________________________________________ 
 
Beskriv jorden (lera, sandig, fuktig, torr osv) 
 
______________________________________________________________________ 
 
Antal daggmaskar 
Du kan räkna små och stora maskar för sig om du vill 

Djup 
0-10 cm 

 
10 - 20 cm 

 
 

 

 
Vikt 
Du kan väga små och stora maskar för sig om du vill 

Djup 
 0-10 cm 

 
10 - 20 cm 

 
 

 

 
Om du vet hur stor din trädgård är kan du nu räkna ut ungefär hur många daggmaskar som 
lever där. Läs mer om att räkna daggmaskar på t ex Earthworm Society of Britain hemsida. 
Eva Johansson 
  



Tack till er i Vänkretsen 

Tack för era viktiga bidrag. Till er som vill fortsätta att stödja vårt arbete genom att betala in 
400-, men ännu inte har gjort det, så kommer här en liten påminnelse. Alla bidrag 
uppskattas. Forskningsinstitutet bedriver ett unikt, banbrytande arbete för biodynamisk 
odling i Sverige 

VÄNKRETSEN 

Ge en engångsgåva  

Det finns flera möjligheter att stödja vår forskning. Vi har tagit fram ett gåvobevis illustrerat 
av Anna Gran, som en alternativ gåva till nära och kära, kollega eller vän. 

Du bidrar med valfritt belopp och stödjer därmed fortsatt biodynamisk forskning. 

För att ge bort ett gåvobevis, maila och meddela vilket belopp ni önskar, och till vilken 
adress som vi ska skicka gåvobeviset. Betala sedan in önskat belopp på vårt bankkonto. 

 
Med Vänliga Hälsningar för SBFI, Marika Lundgren 

 

www.sbfi.se.  

  0708 67 67 63  

 info@sbfi.se 

Bankgiro 543–4816, Postgiro 13 01 05-0 

 

Stiftelsen Biodynamiska forskningsinstitutet 

Skillebyholm 7 

153 91 Järna 

Besök oss gärna på facebook: sbfi.se 
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