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I en total trädgårdsöken får jag perspektiv. Jag arbetar i en oas i den där 
upplevda öknen. Jag arbetar i ett hav av mångfald, ogräs, insekter, träd, 
buskar, lite gräsmatta, grönsaksodlingar, stökiga hörn, kompost och ris. 
Trädgårdsöknen runt omkring mig består av rullgräsmattor, pooler och 
evinnerliga trädäck. En och annan husägare har också asfalterat hela upp-
farten. Matjorden är bortschaktad, bärlager av sten och grus fyller hålet 
och asfalten täpper till den jord som tidigare andades. Gamla fruktträd 
har huggits ned, fått ge vika för att de stod för nära, för att rullgräsmattan 
skuggades, för att däcket behövde breda ut sig.

Jag arbetar hemma hos en av Biodynamiska Föreningens medlemmar. 
Det är en gammal, helhetlig och hållbar trädgård. Här finns matproduk-
tion, kompostplats, fruktträd, bärbuskar, perenna grödor, baksidor och 
rishögar, buskar, högt gräs, oklippta ytor.

När jag arbetar här med trädbeskärning, grävning, kompostläggning 
och fruktplockning funderar jag på hur många det ändå är som under 
2020 faktiskt brutit upp gräsmattan och börjat odla ätbart. Många tror jag. 
Och hur mycket skulle vi inte kunna producera i våra hemmaodlingar? 
Skulle inte våra trädgårdar hemma, kolonilotterna, stadsodlingarna, ge-
mensamhetsträdgårdarna kunna vara en substantiell dela av livsmedels-
försörjningen. Och särskilt om vi skulle räkna in de småskaliga lantbru-
ken. De som nästan inte finns längre.

Gräsmattan är dyr att underhålla. Och vad producerar den? Inte myck-
et. I USA har en rörelse spridit sig under Corona-året som gått: break up 
with you lawn. Gör slut med din gräsmatta. Tittar vi på svenska villaträd-
gårdar finns grönsakslandet, fruktträden och bärbuskarna där som ett 
givet inslag. Åtminstone har det varit så. När jag färdas genom landet 
tycker jag mig kunna se en skillnad på landsbygd och stad, eller kanske 
småbygder och storstad. I Stockholm verkar trädgården följa med i den 
inre och yttre renoveringen som alla gör. Och ofta försvinner elementen 
matodling för att ge plats till trädäck, studsmatta, rullgräs och pool.

I detta nummer tittar vi närmare på begreppet Regenerativt Jordbruk. 
Jag har gjort en genomgång av hur samtalen kring regenerativt ser ut i Sve-
rige idag. Och vi kommer återkomma till det temat i kommande nummer. 
Vi får möta Magda Engqvist i en alldeles ny artikel och vi bekantar oss 
med Mats Ahlbergs bok Levande Landskap som just kommit ut och som 
pekar på att det småskaliga jordbruk vi en gång hade, också är framtidens 
jordbruk. Trevlig läsning. § Johan Nilsson, redaktör, redaktor@biodynamisk.se
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Jag heter Mirjam Isabella och är verksam i Järna. Jag illustrerar 
mina egna meningar och kallar de för ”skogsmemes”. I det här 
numret kan ni se några illustrationer från ett serieprojekt med 
arbetsnamnet Picea abies. Där utforskar jag självutveckling och 
inre processer speglade av naturen.

Efter att projektet påbörjade så har jag även påbörjat min ut-
bildning till Trädgårdsmästare på Skillebyholm utbildningscen-

ter. Genom utbildningen och speciellt de biodynamiska delarna 
har jag upptäckt mer om naturen och kopplingen till oss männ-
iskor. Hur lika vi är och att samma processer eller symbioser kan 
återfinnas i tex mikrolivet så som i storstäderna.

Många av illustrationerna är inspirerade och frambollade 
med platser runt om i Järna. mirjamisabella@gmail.com
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Vi befinner oss just nu i en nedåtgående spiral som vi 
är kallade till att omvandla till en helig spiral. Vårt 
samtida jordbrukssystem driver kraftigt på global 
uppvärmning och klimatförändringar. De specifika 
dysfunktioner som ett ekologiskt obalanserat och so-
cialt orättvist jordbruks- och livsmedelssystem har 
visar sig i hur vi för närvarande behandlar mark, vat-
ten, jord, luft, växter, djur och 
varandra. De industriella jord-
brukssystemen är en av de främ-
sta drivkrafterna bakom mins-
kad biologisk mångfald, mins-
kande djur- och folkhälsa, hur 
småbruken fråntas sin mark, 
föroreningar och miljöförstöring 
av ekosystem, och en allt starkare 
orättvisa kopplad till mat. Tros-
systemen som ligger till grund 
för hur det globala samhället for-
mas är tyvärr präglat av princi-
per och metoder av konkurrens 
där vinnaren tar-allt, socialdar-
winism, obruten nyliberal kapitalism, extrema eko-
nomiska klyftor, förtryck, kolonialism, hamstring 
och knapphet. De negativa och skadliga egenskaperna 
av hur samhället är organiserat upplevs som mest i 
miljösektorerna och framförallt begränsar det män-
niskors och miljöns förmåga att upprätthålla ett håll-
bart, regenererande jordbruk och hälsosamma, rätt-
visa livsmedelssystem. Nuvarande sociala normer 
motsvarar en period av förstörelse på personliga, so-
ciala och biosfäriska nivåer.

Dock är dessa destruktiva egenskaper som för 
närvarande är framträdande i hur samhället formas 
ett historiskt nytt fenomen. Vi är nu uppmanade att 
erkänna och komma ihåg andra paradigm som stöd-
jer medskapande, ömsesidiga och respektfulla rela-
tioner till marken och till varandra. Dessa relationer, 
särskilt inom jordbruks- och livsmedelssystemen, 
kräver att vi demonterar förtryck och förstörelse 
utan att återskapa samma mönster. Småskaligt jord-
bruk bär på möjligheten att förstärka gemenskapsba-
serade och lokaliserade lösningar till miljöförstöring. 
Livsmedelssystemet bär på möjligheten att vara kär-
nan i en ny föreställning av lokaliserade samhällen i 
en tid efter kolkrisen. Egalitärt inflytande över jord-
bruks- och livsmedelssystemen kräver att vi lyfter 

jordbrukets sociala och miljömässiga värden över 
marknadslogistik och vinstmotiv. Vi uppmanas att 
läka trauman på olika nivåer; på samhälleliga, indivi-
duella och nationella plan, som upprätthålls genom 
att vi lever under förtryckande system samtidigt som 
vi transformerar dessa system. De etiska kostnaderna 
och orättvisorna orsakade av det industrialiserade 

jordbruket är oacceptabla så vi 
har i uppdrag att, återigen, göra 
vårt natursyn och vårt förhål-
lande till jorden heligt.

En viktig premiss för ett he-
ligt jordbruk är kapaciteten att, 
på samma gång, uppmärksamma 
både möjligheterna och utma-
ningarna som finns för ett hälso-
samt jordbruk och en hälsosam 
matproduktion på de ekonomis-
ka, miljömässiga, sociala och 
andliga planen för. Ett återska-
pande av principerna och utövan-
det av Det Heliga Feminina – hel-

het, gemenskap, kreativitet, samarbete – är helt avgö-
rande för att balansera de ohälsosamma strukturerna 
i samhället som har lett miljön och mänskligheten, 
både individuellt och kollektivt, till randen av kata-
strofala förändringar. För att kunna flytta oss bort 
från miljökatastrofens kant och en kollaps av jord-
bruks-, livsmedels- och de sociala systemen måste vi 
ta till oss nya filosofier och nya paradigm för hur vi 
behandlar mark och varandra, samtidigt som vi om-
vandlar dessa system till hälsosammare och mer ba-
lanserade strukturer. Visdomen hos det heliga femi-
nina, som representeras av Sophia, består av principer 
och utövande som kan hjälpa till att möjliggöra en 
förändring av dessa mänskliga beteenden.

Det Heliga Femininas paradigm kännetecknas av 
principerna; icke-dualistiskt tänkande och utövande, 
människors lika värde inför varandra och inför natu-
ren, överflöd, delade befogenheter, uppskattandet av 
en mångfald av världsbilder och sätt att undersöka 
dem, ceremonier och ritualer, nyskapande rättvisa, 
service, medkänsla. Det Heliga Feminina bör förstås 
på ett tvärvetenskapligt sätt som inkluderar och ger 
lika respekt till flertalet metodiker, till olika etnogra-
fiska och kulturella bakgrunder, olika sätt att lära sig 
och nya modeller och

Sophias visdom
Rättvisa kring mat, Det Heliga Feminina, Heligt Jordbruk – del 1

(fortsättning på sida 11)
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För bara ett år sedan bestämde vi oss för att Demeter-
certifiera vår gård. Det var ett beslut som mognat 
fram under lång tid. På ett sätt var det ett ganska litet 
steg. Vi har alltid odlat med den biodynamiska prak-
tiken som förebild. Vi har lagt kompostlimpor av göd-
seln, haft en mångfald av djur på gården, eftersträvat 
en balans mellan djur och växtodling och i alla fall 
sporadiskt har vi använt preparaten. Självklart var vi 
redan eko-certifierade 
och i praktiken var det 
inte mycket vi behövde 
ändra på för att bli god-
kända som Demeter-
gård.

Så varför gick vi då 
in i Demeter när det inte 
innebar någon större 
förändring? Demeter är 
rätt okänt i Tidaholm 
där vi säljer våra grönsa-
ker, så inte är det för att 
övertyga våra redan 
trogna kunder att hand-
la av oss.

Istället är det till stor 
del en reaktion på hur 
den ekologiska rörelsen har utvecklats. Vi upplever 
att hela den ekologiska idén har urvattnats de senaste 
decennierna och att det ekologiska jordbruket idag är 
dopat av det konventionella jordbruket. Överskottet 
av växtnäring från den konventionella odlingen görs 
om till ekologisk handelsgödsel. Hela idén om att den 
ekologiska odlingen skall vara ett kretsloppsjordbruk 
har i praktiken havererat.

Vi ser det också i den växande rörelse av småskalig 
odling som vi är en del av. Vi har de senaste åren fått 
massor av nya odlarkollegor. Det är otroligt glädjan-
de, men samtidigt så ser vi hur det som skulle kunna 
vara en ny ekologisk våg många gånger fastnar i en 
totalt ohållbar växtnäringsförsörjning, ofta på grund 
av okunskap. Idéer om att odla grönsaker i decimeter-
tjocka lager kompost eller i en källare med konstljus 
och ”ekologisk” växtnäring har blivit vanligt. Många 
baserar sin odling på enbart pelleterat köpegödsel 
medan andra köper in massor av foder för äggproduk-
tion utan att ha en rimlig areal för att sprida gödseln. 

Dessa metoder ligger tankemässigt väldigt långt från 
det som var ursprunget till den ekologiska odlingen. 
Ofta gödslas det så mycket att metoderna till och med 
strider mot miljölagstiftningen, men ändå lyfts det 
fram som ”regenerativt” och en lösning för framti-
den. 

Vi vill inte vara del av en rörelse som kör rakt in i 
en återvändsgränd. Att Demeter-certifiera oss är ett 

sätt för oss att slå in på 
en annan väg. Det är ge-
nom den biodynamiska 
odlingen som vi kan 
hitta rätt i hur vi formar 
framtidens jordbruk. Vi 
märker väldigt tydligt, 
inte minst på de kurser 
vi håller, att många har 
väldigt mycket detalj-
kunskap kring olika 
ämnen och nya odlings-
metoder. De är ofta otro-
ligt kunniga, men det är 
mestadels den typ av od-
lingskunskap som man 
lätt hittar på google, fa-
cebook och youtube. Dä-

remot lyser allt för ofta grundförståelsen av basala 
ekologiska sammanhang med sin frånvaro. Där ser vi 
att det biodynamiska har en otroligt viktig funktion 
för att öka förståelsen för vad odling och jordbruk 
faktiskt är och kan vara.

För oss fungerar certifieringen som ett inre kvali-
tetssäkringsarbete. Som så många andra har vi delvis 
gått vilse i kvantitativa mått och mål. Kanske har det 
varit nödvändigt för att få vår lilla gård tillräckligt 
lönsam för att ge oss och våra anställda en rimlig lön. 
Men nu är det hög tid för oss att fördjupa oss mer i det 
kvalitativa, både i odlingen och för gården som hel-
het. Jonas lärde sig odla på en biodynamisk mjölkgård 
och Sanna är uppvuxen med waldorfpedagogiken. 
Att gå in i Demeter är ett sätt för oss att hitta tillbaka 
till våra rötter. Vi hoppas självklart att fler kan hitta 
tillbaka till den ekologiska rörelsens rötter och att vi 
kan få se Demeter växa i Sverige framöver. § Jonas och 

Sanna Ringqvist

Bossgården

Jonas och Sanna Ringqvist driver Bossgården, en liten gård med 
ca ett halvt hektar grönsaker, några får, en fjällnära ko med kalv 
och en liten flock hönor. De håller också utbildningar i odling för 
självförsörjning och småskalig grönsaksproduktion genom Hjo 
folkhögskola.
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På långt håll ser jag Magda. Hon spatserar fram i sin 
vinröda kappa med en grå basker ovanpå de gråa lock-
arna. Runt halsen bär hon en scarf. Skorna ser bekvä-
ma och rekorderliga ut. Hon böjer sig ner och rättar 
till ena skosnöret, sen reser hon sig upp och ler spju-
veraktigt. Hon har fått syn på mig och skyndar mig 
till mötes.

“Du vet, jag har ett knä som låser sig ibland”, säger 
Magda med sin tyska brytning. “Jag brukar låtsas att 
skosnöret gått upp och att jag ska knyta det för att 
rätta till knäet!” Vi skrattar, och det gör man ofta när 
man är med henne.

Jag tar henne under armen och vi promenerar till-
sammans hem till henne.

Magda bor på Liljestigen i Järna. Jag ska besöka 
henne för jag har något viktigt att berätta. Vi sätter 
oss i hennes vardagsrum vid det åttakantiga bordet 
med den gula duken och det enkla ljuset på. Jag sitter i 
soffan och hon i fåtöljen. Vi dricker te och äter socker-
kaka och min blick vandrar ut i rummet. Ett porträtt-
foto drar till sig min uppmärksamhet med sin skarpa 
blick, det är Rudolf Steiner. Hans foto står högtidligt 
placerat på en bokhylla, jämte ett ljus och några vack-
ra kristaller. Rudolf Steiner har en viktig plats i Mag-
das liv, det märks. Magdas mor lär ha träffat honom 
en gång och ville så gärna hälsa på honom, men sa ef-
teråt “Hur kan det komma något gott ur ett så slafsigt 
handslag!”

“Farmor”, säger jag. “Jag ska börja på Skillebyholm. 
På biodynamiska linjen. Jag har kommit in och vi bör-
jar om en vecka!”

Jag ser hur hon ler glädjestrålande. “Så roligt”, sä-
ger hon.

Hon som av många anses som otroligt skärpt, 
sträng, kylig och disciplinerad, men inget socialt 
geni, ler mot mig med värme och glädje.

Magda vill gärna betala en del av min utbildning 
säger hon, och jag tar tacksamt emot erbjudandet.

Vi går ut i köket och hon visar mig en del av de ar-
beten hon just nu forskar på. “Det här är rödbetssaft 
som jag gör försök på nu, ser du…” Hon pekar på en 
bildserie av vackert formade skira volanger i en ge-
nomskinlig dov rosaröd färg. De kallas stigbilder.

Magda är forskare, och vid den här tiden, 75 år gam-
mal bedrivs forskningen i hennes kök i en vanlig lä-
genhet i Järna. Många timmar om dagen ägnas åt 
dessa försök, och ingen onödig tid spills på så tidsö-
dande saker som avancerad matlagning. Det enkla 
duger gott och kökets arbetsytor är mer anpassade till 
arbetet hon idogt utför, än matlagning. Hon är envis 
och plikttrogen. Ju äldre jag blivit desto mer känner 
jag mig förbunden med henne. Det är förunderligt, 
att jag genom mitt val av yrke plötsligt när en dröm 
att bli åtminstone lite lik henne.

Magda Engqvist
En pionjär inom den biodynamiska forskningen

Porträtt av Magda, 1935 (privat foto).

Saft från målla. Saften bör ha en viss koncentration när man 
låter saften stiga upp på ett papper, liknande läskpapper. Sedan 
får det torka. Därefter låter man en svag lösning silvernitrat stiga 
på samma papper. Genom silvernitratet uppstår aktivitet och 
formkraft. Det som först bara visade sig som en färg blir 
förtydligat som en formad bild. Det påminner lite om den 
kemiska processen vid fotoframkallning.
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Magda är egentligen inte optimistiskt lagd, men 
kan ändå se det roliga i saker och ting. Hennes humor 
är underfundig, och min syster berättar att farmor 
gärna i hemlighet tog ett bloss med henne. Fast hon sa 
att hon var tvungen att “skicka ut Magda” innan för 
annars hade det varit omöjligt att göra något sådant. 
Sedan skulle min syster som av en händelse råka 
glömma några cigaretter på bordet innan hon gick. 
Allt ingick i spelet dem emellan.

Magdalena Heinzele föddes 1915 och växte upp i 
30-talets Stuttgart. Som barn var hon ofta sjuk, men 
det blev bättre vartefter åren gick. Hon gjorde sin “Ar-
bitur” (grundutbildning) och efter det flyttade hon 
till Berlin för att studera medicin. Hon levde student-
liv och hade många vänner, men efter att ha röstat nej 
till det tyska nazistpartiet NSDAP hamnade hon un-
der deras radar och den ofrivilliga uppmärksamheten 
blev mycket begränsande för hennes liv. Hon vågade 
inte umgås med någon av sina vänner, av rädsla att de 
också skulle få problem, eftersom hon hela tiden hölls 
under uppsikt.

För att undkomma problemet såg hon ingen an-
nan råd än att flytta tillbaka till Stuttgart, vilket hon 
också gjorde. I Stuttgart vidareutbildade hon sig till 
sjuksköterska och började arbeta vid ett laboratori-
um. Där kunde hon också lättare träffa sin familj som 
ännu bodde kvar. Det var Magdas mor och far, som 
var sockerimportör, och hennes syster, Edith. Edith 
hade en varm personlighet, medan Magda uppfatta-
des som lite kyligare. Edith fick tre söner varav en 
hette Rolf. Rolf fick gå på waldorfskola i Stuttgart, nå-
got som Magda aldrig fått möjlighet till, och utbilda-
de sig senare till atomfysiker i USA. Han blev som 
vuxen oerhört intresserad av Magdas arbete, och 
tyckte det var mycket spännande.

Flytten från Tyskland
I Sverige i slutet av 1930-talet arbetade Karl Engqvist 
som präst i Kristetsamfunds församling i Stockholm, 
en församling som han hade varit med och startat. Vid 
ett tillfälle skulle Karl vikariera på ett dop i Finland 
och då mötte han Magda för första gången och de fat-
tade tycke för varandra. Magda åkte dit som vän med 
barnets gudmor. När hon återvänt till Stuttgart och 
han till Sverige så påbörjades en intensiv brevväxling. 

Men andra världskriget stod för dörren och Karl 
ville skyndsamt få ut Magda från Tyskland för att 
sätta henne i säkerhet i Sverige. Han reste således till 
Stuttgart där de gifte sig 1940. Karl förstod snart att 
det inte skulle vara så lätt att ta sig därifrån som han 
hade trott, och när de slutligen fick hjälp av en granne 
till Magda var det på håret att de hann ta sig ut innan 
kriget bröt ut på allvar. Grannen, som var en respekte-
rad medlem av “Partiet”, hjälpte dem och massor av 
andra människor att ta sig ut ur Tyskland. Han var 
förmodligen en av den tidens hjältar. De kom med på 
det sista tåget till Sverige.

När de återvänt till Sverige och bosatt sig i Karls lä-
genhet i Stockholm var det till en början mycket svårt 
för dem ekonomiskt, och eftersom en prästlön vid 
Kristetsamfunds församling vid den här tiden var be-
hovsanpassad, fick Karl bedyra att Magda minsann 
inte på något vis skulle belasta församlingen eftersom 
hon var sjuksköterska.

Men Magda fick inget jobb på grund av att hon var 
tyska så under en lång tid levde de fattiga som kyrk-
möss. Magda hade svårt att trivas och tyckte inte hel-

Magdas Uppväxt. Syster Edith, mamma och Magda (privat foto).

Flytt till Sverige. Magda & Karl, 1942 (privat foto).
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ler om det svenska klimatet, hon blev ofta mycket 
sjuk och skälet var de långa vintrarna, sa hon. Hon 
längtade alltid till våren i Stuttgart där aprikos och 
persikor blommade och försökte åka dit så snart det 
fanns möjlighet.

Men allt förändrades när hon hade fått sitt första 
barn Stefan 1942. Då blev hon engagerad i uppstarten 
av Stockholms dåvarande enda Waldorfskola, och 
kunde lägga sin tid och engagemang där, och livet 
tedde sig med ens mer meningsfullt och roligt.

Familjelivet
Vi går tillbaka till vardagsrummet och sätter oss ned 
igen. På ett litet bord nära fönstret finns det två foto-
grafier till. Ett på Karl och en bild av Stefan, storleen-
de i en rutig skjorta. Stefan är min pappa, och jag ber 
henne berätta lite om honom och hans uppväxt. Hon 
berättar att Stefan vid 2 års ålder ännu inte sagt ett 
enda ord och att de då, eftersom det gått så lång tid 
och han inte verkade utvecklas normalt, bestämde sig 
för att ta hjälp. Det visade sig att Stefan hade en form 
av infantil autism. Han skickades därför till en läke-
pedagog och musikterapeut i Leksand som hette Inge-
borg Godenius. Hon hade redan flera barn boende hos 
sig och var känd för sina goda resultat, och när hon 
genom sång och musik lyckades få Stefan att börja 
prata, fick de hoppet tillbaka. Därefter skrevs han in 
på Mikaelgården, ett läkepedagogiskt hem i Järna, 
och skickades efter det till ett Camphill i Skottland. 
Han kom bara hem till jul och sommarlov. En gång 
när han kom hem till ett av sina lov hade ytterligare 
ett barn fötts, hans lillebror Christer. Magda och Karl 
var båda hårt arbetande så även Christer kom att vis-
tas mycket borta från sitt hem. Något vanligt familje-
liv blev det inte tal om. Magda hade som liten själv 
vuxit upp med en barnflicka som såg efter henne och 
hennes syskon, så hennes referenser var kanske inte 
så familjelika som i vår tid. Båda barnen växte således 
upp i skuggan av sina pionjärarbetande föräldrar, så 
som det ibland var på den tiden.

Men Stefan var mycket intelligent och konstnärligt 
begåvad, och fick till slut gå i en vanlig waldorfskola i 
England, innan han kom hem till Sverige för gott. 
Karl och Magda hade nog tänkt sig en helt annan 
framtid för sin son, men dessa planer omkullkastades 
raskt när han mötte sin blivande fru. De gifte sig även 
fast Magda och Karl var emot det, och fick trots Ste-
fans svåra sjukdom sju barn. Magda som genom åren 
varit mycket orolig för Stefan, och hade varit emot 

deras relation i begynnelsen, kunde nu ändå glädjas åt 
att barnbarnen utvecklades normalt och växte och 
blev fina människor. Stefan led hela sitt liv av psykisk 
sjukdom och blev aldrig helt frisk. Han fick starka 
mediciner, och när det skulle utredas huruvida han 
behövde dem eller inte, dog han oväntat av en hjärn-
blödning bara 38 år gammal. Karl tog Stefans död väl-
digt hårt.

Magda tyckte mycket om sina barnbarn och visa-
de det mer och mer ju äldre hon blev. Hon hjälpte den 
stora familjen på det sätt hon kunde, bl a genom att 
betala avgiften till Järna Waldorfskola och genom att 
alltid sticka vackra ulltröjor åt barnen i julklapp.

Köpet av Saltå
Magda och Karl flyttade till Järna och hon fick jobb 
på Saltå Arbetsskola för vuxna med funktionsvaria-
tioner. Hon lärde sig svenska bra och var mycket en-
ergisk.

Under mitten av 50-talet fick Magda pengar från 
Tyskland efter en fastighet som såldes. Hon hade en 
“Guldonkel”, en barnlös släkting som dog som inte 
hade några andra arvingar. Han ägde flera fastighe-
ter, hade ett delägarskap i en chokladfabrik, och syss-
lade med klädkonfektion. Stuttgart var bombat till 95 
procent men ett av hans hus hade klarat sig, och detta 
kunde säljas.

Genom denna förmögenhet förvärvade hon på in-
rådan av Saltå Arbetsskolas dåvarande föreståndare 
Hans Glaser flera fastigheter på Saltå. Kvarnen som 
redan fanns malde traktens biodynamiska säd till 
mjöl, men Hans Glaser menade att det behövdes ett 
riktigt bageri som kunde baka goda rejäla ”tyska 
bröd”. I Sverige på den här tiden fanns bara söta bröd 
som Skogaholmslimpan och det var ingenting för alla 
dessa tyskar som kommit till Järna.

Familjen Engqvist. Karl, Christer, Stefan och Magda (privat foto).
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Magda köpte marken och gjorde det möjligt för ett 
bageri att byggas. Man startade en stiftelse som blev 
ägare av mark och byggnader. På denna mark byggdes 
senare, under Magdas ledning, Kristetsamfunds ka-
pell 1956, och vackert beläget nere vid ån låg det gamla 
hönshuset. Detta hus blev senare det centrum för bio-
dynamisk forskning där Magda arbetade i många år. 
Magda och Karl bosatte sig i den vita “Bungalowen” 
med sina två pojkar.

Forskningen
Nordisk forskningsring bestod vid den här tidpunk-
ten av ett femtontal personer, bland annat agronom 
Bo D Pettersson, som kom att ha ett tätt samarbete 
med Magda, och Ragnar Wiedersheim-Paul, som ock-
så arbetade med stigbildsmetoden.

Magda fick ingå i denna forskargrupp där man 
med olika försök och metoder ville bevisa skillnader 
mellan den konventionella, den ekologiska och den 
biodynamiska odlingen.

Hans Glaser hade gjort dem uppmärksamma på 
Kristallisationsmetoden och det bestämdes att Mag-
da, som hade erfarenhet från arbete i laboratorium, 
skulle sköta forskningen kring Kristallisation och 
stigbildsmetoden.

Magda återvände till Stuttgart för att lära sig arbetet 
med kopparkloridkristallisation. Där jobbade hon 
ihop med Alla Selawry som var den som utvecklat 
blodkristallisationen. Alla Selawry var i grunden lä-
kare och arbetade på sin egen praktik där hon gjorde 
blodanalyser och kristallisation på cancerceller. Mag-
da lärde sig kristallisationsmetoden av henne och 

åkte sen hem till Sverige, inredde lokalen i stallet i 
hönshuset där hon tillsammans med Bo D Pettersson 
utvecklade arbetet.

Magda var mycket fascinerad av, och studerade väx-
ternas formspråk, enligt det Goetheanistiska synsät-
tet. Hon ville se om kopparkloridkristallisationen 
kunde vara ett verktyg att holistiskt visa på hur väx-
ter hanterar sina livsprocesser. Hon lyckades fram-
ställa talande helhetsbilder som visade på kvalitets-
skillnader under växtens förfall. Magda undersökte 
genom denna metod växtens alla delar; rot, blad, 
blomma, grodd. Hon undersökte dess olika åldrar; 
ung planta, mogen planta, gammal och vissnande 
planta. Hon jämförde växter från olika gödslingsme-
toder, och olika saftberedningsmetoder (handrivet 
och centrifugerat), frisk och sjuk planta, och växter 
som växt i solljus och i skugga. Hon kallade det gedig-
na arbetet för sönderfallserier. Denna forskning kun-
de pågå i flera veckor, ibland månader och år. Allt med 
en forskares nyfikenhet, envishet och disciplin.

Kristallisation av biodynamisk morot. 
(Bild H Mortensen. Foto K Meyer)

Kristallisationsmetoden går i korta drag ut på att man gör en 
lösning av det material man vill undersöka. Därefter blandar man 
i kopparkloriden. Sedan sprids den med pipett på en glasskiva, 
får stå i kontrollerad värme och fuktighet, medan vätskan 
långsamt avdunstar. Allt detta sker i speciella s k klimatkamrar. 
Bilderna uppstår när glasskivorna torkat upp. Här en bild av Bo D 
Pettersson tillsammans med Magda. (Fotograf okänd)
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Men medan forskningen gick bra uppstod så små-
ningom en svårighet i samarbetet med Bo.

Han jobbade väldigt annorlunda med kristallisa-
tionsmetoden än Magda som mer hade tagit fasta på 
det goetheanistiska formspråket i sin forskning. Bo 
var den som lade upp försöken, skötte odlingarna och 
skördade produkterna. Han genomförde kvalitetsbe-
dömningar av olika slag och analyserade bland annat 
mängd, substansinnehåll och liknande.

Bo tyckte inte Magdas forskning var tillräckligt 
vetenskaplig utan ville att hon skulle göra annorlun-
da, och då de inte kunde komma överens uppstod en 
schism mellan dem. Bo var vetenskapligt skolad och 
agronom och insisterade på att forskningen bara 
skulle hålla sig till fysiskt mätbara resultat. Medan 
Bos bilder blev vetenskapligt mätbara genom att nå-
larna var grövre studerade Magda det hela mer ur ett 
konstnärligt perspektiv.

Under denna tid råkade Magda också ut för en 
bilolycka. Hon frontalkrockade och fick en allvarlig 
hjärnskakning till följd. Hjärnskakningen påverkade 
hennes livskvalité mycket. Så när denna schism inte 
gick att lösa och hon kände sig alltmer maktlös och 
ledsen över sin situation, blev hon uppmuntrad att 
göra det hon tyckte var roligt av sin läkare.

Och så kom det sig att hon började skriva böcker.
Hon gav ut ”Gestaltkräfte des lebendigen”, en stor 

bok om kristallisationsarbetet, och ”Die Steigbild-
methode” en bok om stigbildsmetoden, samt en hel 
del små skrifter och artiklar.

Hon översatte också böcker av Rudolf Steiner, 
bland annat ”Lantbrukskursen”, “Om livet efter dö-
den” och “De tre åren”, av Emil Bock tillsammans 
med Marit Laurin och Magda Henning Andersson.

1968 avyttrades fastigheterna på Saltå, hon sålde även 
”Bungalowen” och de flyttade till Rönnvägen i Järna. 
Vägverket planerade det stora motorvägsbygget av 
E4 söderut, och Karl och Magda upplevde det som 
jobbigt eftersom deras bostad låg så nära den blivan-
de vägen, samt att eftersom Karls hälsa börjat vackla 
blev det lättare för henne att ta hand om honom i en 
lägenhet. Här levde de och arbetade under många år. 
Magda med sin forskning och Karl med sina åtagan-
den inom kyrkan. Karl hade tagit Stefans död väldigt 
hårt och den bipolära sjukdom han själv led av blev 
med tiden mer märkbar. Magda kämpade på både 
med hans allt sämre tillstånd, sin egen hälsa efter 
olyckan, och att försöka dölja Karls sjukdom efter-
som han fortfarande arbetade som präst. När Karl 
blev mycket sämre så fick han flytta till Enegården 
där han sedan avled år 1990. 

Även Christer fördjupade sig i sin mors arbete under 
en period i mitten av 70 talet. Magda var runt 60 år när 
hon tillsammans med Christer startade ett forsk-
ningsprojekt.

De ville undersöka om det gick att potentiera det 
biodynamiska kiselpreparatet (501) .

De hyrde ett stort fält i den nuvarande Ytterjärna 
Trädgårdspark och anlade 40 parceller, inkluderat 
blindparceller. Där spred de det potentierade kisel-
preparatet på odlingarna ända ner till D30. När de 
sedan skördade och gjorde stigbilder på saften av 
grönsakerna såg de tydligt att potentieringen gett ef-
fekt. Magda skrev en sammanfattning av försöket, 
och skickade runt den som en fingervisning på ett 
framtida forskningsområde i hopp om att uppmärk-
samma detta ovanliga faktum. Dessvärre tyckte 
man att det inte alls var så intressant, eftersom Ru-
dolf Steiner någon gång hade sagt att man inte skulle 
potentiera! Magda blev mycket besviken och reage-
rade genom att bränna upp allt material kring detta 
försök. Hon kände sig motarbetad, och sa att hon 
upplevde att den biodynamiska forskningsvärlden 
blivit allt mer materialistisk.

Arbetet ska föras vidare
Men Magda började bli till åren kommen och arbetet 
skulle föras vidare. Genom Ragnar Wiedersheim-
Paul fick hon kontakt med Helen Mortensen som ar-
betade på Nordiska Laboratorier där man tog fram 
den antroposofiska medicinen. Helen och Magda 
kom mycket bra överens och hade roligt tillsammans. 

En av Magdas böcker
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Magda hade hunnit bli 75 år och tog sig gärna ett bloss 
i hemlighet med Helen.

Stafettpinnen skulle officiellt överföras och arbe-
tet med att lära Helen de olika metoderna tog vid. He-
len som hade fått ett stipendium kunde ägna halva sin 
arbetstid åt att sätta sig in i Magdas livsverk. Men när 
det väl var dags att överlämna stafettpinnen fick 
Magda plötsligt kalla fötter och ingenting dög. Hon 
sade det aldrig, men det var uppenbart att hon tyckte 
det var svårt att lämna över. När hon under ett raseri-
utbrott anklagade Helen för att vara fullständigt 
oduglig, och ville att stipendiet skulle lämnas tillba-
ka, gick Helen uppgiven till Hans Glaser och berätta-
de och då sa han.

“Magda Engqvist är inte känd för sina sociala 
egenskaper. Lägg det här på is, så ska du se att det lö-
ser sig.”

Men det blev inget mer, och ingen tog över Mag-
das arbete förrän efter hennes död, då Helen Morten-
sen återigen tog upp Magdas arbetsmetoder under 
ett antal år.

När jag drar igen dörren efter mig och går nerför trap-
pan mot porten tänker jag på hur otroligt det är att 
Magda så hängivet ägnat hela sitt liv till detta arbete. 
Att hon alltid stod upp för det goetheanistiska för-
hållningssättet och sin kärlek till växterna och deras 
eteriska formkrafter så som de visade sig genom hen-
nes forskning. Att hon aldrig gav upp eller gav vika för 
sin övertygelse och att hon aldrig upplevde sin upp-
gift betungande. Hon gick aldrig “till jobbet”, i vanlig 
bemärkelse, utan kände det som att hon lekte när hon 
arbetade. Det är nog därför som hon oförtrutet kunde 
fortsätta sitt arbete tills hon var över 80 år. Hennes fa-
miljeliv hade blivit lidande, men ju äldre hon blev de-
sto mer kunde hon försonas med den hon varit och 
hur livet hade blivit. På sin ålders höst gjorde hon sig 
av med allt materiellt överflöd, kastade både fotogra-
fier och andra minnen, och det har därför varit svårt 
att hitta bilder till den här artikeln. De sista åren bod-
de hon på äldreboendet Ljungbacken som också låg i 
området där hon bott under så många år av sitt liv, där 
hon sedan dog vid 93 års ålder. § Paula Engqvist

Sophias visdom. Rättvisa kring 
mat, Det Heliga Feminina, Heligt 
Jordbruk – del 1 
(fortsättning från sida 4) arketyper för gemenskap 
och ledarskap. Det finns tydliga samband mellan he-
liga feminina paradigm och den historiska och levda 
kunskapen hos ursprungsfolk. Det är möjligt att ha 
respektfulla kunskapsteoretiska utbyten inom jord-
bruket om vi följer principerna för lämplig erkän-
nande och social rättvisa så att vi med hänsyn utgår 
ifrån och anpassar visdomen som finns hos våra för-
fäders vetande och i inhemsk kunskap.

Sophia är en av de universella modergudinnorna 
(universal Great Mothers, övers.anm). Sophia är gu-
dinnan som står för visdom, skicklighet, färdighet 
och nåd. Sophia representerar ett uppvaknande. När 
vi tar förfädernas visdom av det heliga feminina i an-
språk för att förändra livsmedelssystemet vaknar vi 
upp till ett fullständigt deltagande i att förändra våra 
livsmedelssystem och jordbruksmetoder från dys-
funktion till välmående och hälsa. Vi både återvän-
der till och går fram emot det heliga jordbrukets vis-
dom och ber oss vägledas av Sophia när vi går in i den 
heliga spiralen av rättvis och hälsosam mat och en 
förbindelse med jordbruket. § Claudia J. Ford, översätt-

ning Johan Nilsson.

Claudia J. Ford är ledamot i styrelsen för Biodynamiska 
Föreningen i USA. Hon har haft en internationell karriär 
inom kvinnors hälsa och utveckling som sträcker sig över tre 
decennier och alla kontinenter. Dr Fords forskningsintressen 
ligger i traditionell ekologisk kunskap, agroekologi, historisk 
etnobotany, genus och medicinska växter. Hon undervisar för 
närvarande i kvinnovetenskap, miljölitteratur, miljö- och 
affärsetik och global företagsekonomi. Claudia är också barn-
morska, författare och bildkonstnär och har delat både glädje 
och äventyr i sin globala resa med sina fyra barn.

Källa

Food Justice, Sacred Feminine, Sacred Agriculture. Biodynamic 
Association. www.biodynamics.com/blog/wisdom-sophia-food-
justice-sacred-feminine-sacred-agriculture-—-part-1
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Biokol
Året var 1960. Jag jobbade i en plantskola norr om Lon-
don, som ägdes av en pensionerad överste från 1: a 
världskriget. Han och hans hustru, båda rakryggade 
och älskvärda, var ständigt verksamma i någon del av 
trädgården utan att egentligen delta i rörelsens verk-
samhet.

Vi hade ansvarig trädgårdsmästare och många 
anställda. Trädgården var som en levande katalog 
med många besökande kunder.

Jag hade blivit instruerad i att vara noga med att 
titulera översten Sir och detta befordrade mig att ut-
föra en del specialuppdrag t ex att klippa parets gräs-
matta framför det inbäddade residenset, där trädgår-
dens växtlighet var tuktad och välskött men ändå 
vild och naturlig utstrålade en känsla av ro. 

Gräset klipptes med en tung men lättkörd cylin-
derklippare med tillhörande vält och jag var noga 
med att klippa så att ett jämt mönster uppstod i kvälls-
solen såsom jag sett på engelska fotbollsplaner. 
Mönstret bildas av vältens böjande av gräset varan-
nan gång åt motsatt häll. Avslutningen var viktig, det 
gällde att planera ett osynligt återtåg.

Översten hade en kollega i grannskapet också han 
överste och även han över 80 år. Där var en slottslik-
nande vit stenbyggnad med park och yppig köksträd-
gård. Dit blev jag utlånad tillsammans med en av våra 
anställda att gräva en del av trädgårdslandet.

Inte bara gräva. Double digging skulle det vara dvs. 
två spadtag djupt enligt regler som vi fick lära in före 
avfärden. Vår trädgårdsmästare körde oss och visade 
platsen med strikt uppspända gränslinor.

Vi grävde lugnt och metodiskt och kände oss sam-
tidigt övervakade från flera våningars höga fönster.
Jorden var djup och lätt att gräva i och så småningom 
växte en något upphöjd odlingsbädd fram. Det var 
jobbigt men blev fint.

Efter någon timme kom översten i sin gråbruna 
uniformsliknande jaktkostym med kahki-färgade 
damasker åtföljd av två fågelhundar, vita pointers 
med svarta fläckar. Vi stramade upp oss och hälsade 
artigt och glömde inte att passa in ett ”Sir” på lämpligt 
plats.

Efter några fraser ville översten delge mig något. 
”Yes Sir”. Hundarna satt som porslinsfigurer men 
uppmärksamma. Min kompis fortsatte gräva. Övers-
ten gjorde ett tecken. ”Yes Sir!” ”Kan Ni odla luktär-

tor?” Jag övertade snabbt. ”No Sir!” Det syntes att 
översten fick det svar han önskat.

Han måttade ut en tänkt rabatt och fortsatte: 
”Man gräver ett dike 6 fot djupt.” (1,83 meter). Jag 
minns måttet som senast fastställdes också för mig 
under värnplikten.

I botten av detta dike skulle till slut träkol grävas 
in. Det var viktigt. ”Grävas in.” ”Yes Sir!” Så skulle di-
ket återställas innan det var dags att så luktärtorna.

Översten tog förnöjt farväl utan att kommentera 
vår double digging och hundarna uppfattade genast att 
det var dags för nytt uppdrag.

Vi fortsatte gräva men jag tänkte mera på om jag 
någonsin skulle så luktärtor på rätt sätt. Dock började 
jag intressera mig för olika växtrötters förmåga och 
möjligheter att utvecklas på djupet.

Men varför skulle det grävas ner kol?
Några år senare följde den tunna rottråden på en 

morot med upp vid skörden. Otroligt den hade sam-
ma längd som mig. Kanske kunde luktärtor nå lika 
djupt? Kvar stod nu frågan om kolet. § Torgny Walden
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FOKUS

Just nu är ordet Regenerativt Jordbruk stort, åt-
minstone ute i världen. En sökning på nätet ger 

även en hel del träffar inom Sverige. Permakultur-
rörelsen talar om det. Konventionellt jordbruk ta-
lar om det. Ekologiskt lantbruk talar om det. Och 
när jag läser på om begreppet på sidor från USA är 
det tydligt att biodynamiskt jordbruk också ryms 
under begreppet regenerativt.1

Det är alltså vitt skilda röster som talar alltså om 
denna odlingsform, och det de kanske definitivt kan 
enas om, är att det ännu inte finns någon vedertagen 
definition.

Regenerativt jordbruk är utformat för 
att vända på de negativa 

klimateffekterna som jordbruk skapar 
genom att återuppbygga den organiska 
massan i jorden. Detta gör man genom 

att följa vissa principer som att låta 
djur beta gräs och odla fleråriga växter 
med minimalt med jordbearbetning. 2

Min ingång till den här artikeln var att en planerad 
föreläsning om regenerativt jordbruk på Nordiskt Fo-
rum som skulle varit på Skillebyholm i början på no-
vember 2020. Och inspirationen kom från en doku-

1. A Simpler Way: Crisis as Opportunity (2016). YouTube (Happen Films). bit.ly/2Xfb2pj

2. Nästa jordbruksrevolution – regenerativt jordbruk? AGFO Talk. bit.ly/3967gEd

3. Kiss the Ground kissthegroundmovie.com

mentär som kommit ut under 2020 på Netflix – Kiss 
the Ground 3. Den visar visserligen på situationen i 
USA men det är en engagerande och inspirerande 
film. På hemsidan som tillhör Kiss the Ground skri-
ver de:

”Vår vision kommer från vårt hjärta. Jorden blomst-
rar för att mänskligheten är i balans med alla levande sys-
tem. Vördnad och samhörighet är grunden för vårt förhål-
lande till naturen. Vårt del i regenererandet av ekosyste-
men återställer hälsan hos marken, vattnet, atmosfären 
och samhällen. Människan har omfamnat sin roll som 
vårdnadshavare av planeten och av varandra...

Regenerativt 
Jordbruk
You need not sustainable, you need regenerative
— Nicole Foss (The Automatic Earth), från filmen A Simpler Way: Crisis as Opportunity 1

Bild som konstnären Maggie Eileen (Instagram 
@maggie.eileen.on.truth) skapat för Kiss the Ground. www.
kisstheground.com/choose-regeneration
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”...Tillsammans med våra många partners är vi enga-
gerade i att dela hoppfulla historier om den ”nya, gamla 
lösningen” för att balansera klimatet genom att bygga 
frisk jord. Vi är engagerade i vårt uppdrag att få männ-
iskor att vakna upp till möjligheten av regeneration, att 
erbjuda alla människor vägar för att hitta sin unika väg 
framåt och resurserna för att göra det. Vi vet också att 
denna historia om förnyelse inte bara är vår att berätta 
och vi är engagerade i att dela en större mångfald av berät-
telser om regenerativt jordbruk från samhällen över hela 
världen som har bedrivit dessa metoder i generationer.” 4

Det är en ett språk fyllt av bilder och ord som talar 
till känslan och idealismen. Också ord som jag som 
biodynamiker lätt kan ta till mig och ställa upp på. De 
berättar en historia jag är van att höra och de målar 
upp en hoppfull framtidsbild, full av försäkran om 
att vi som planetskötare kommer att återställa och ba-
lansera. Värdeladdade ord.

Men vilka talar om det regenerativa i Sverige?
Vi kommer till Ridgedale Farm senare och börjar 

istället hos AGFO, som är en av de första träffarna jag 
får när söker på Regenerativt Jordbruk på Google.

4. Our Commitments . Kiss the Ground. kisstheground.com/commitment

5. Vi har inte riktigt förstått hur vi ska maximera fotosyntesen, faktaruta ”Regenerativt jordbruk”. AGFO Talk. bit.ly/38imaI9

6. Svar på tal om regenerativt jordbruk, faktaruta ”Regenerativt jordbruk”. AGFO Talk. bit.ly/2Lol3h8

AGFO är ett helägt varumärke inom LRF Media-kon-
cernen, på deras hemsida finns följande texter:

”Inom det regenerativa jordbruket är jordbrukarens 
kunskap om hur man ökar fotosyntesen och cellandningen 
i ekosystemet avgörande. Genom att låta idisslande betes-
djur tillföra gödsel till marken byggs matjord och biologisk 
mångfald upp, samtidigt som djuren förvandlar vallfoder-
växter till näring i form av kött och mjölk. De som bedri-
ver regenerativt jordbruk anser att vi på så vis kan skapa 
jordar med mycket högre avkastning, vilket i sin tur ger en 
konkurrenskraftig livsmedelsproduktion.” 5

”Betydelsen av ordet “regenerera” kan vara att åter-
bilda eller förnya. Det är vad regenerativa jordbrukare för-
söker göra genom att minimera plöjning, ha jorden beväxt 
och inte bar, odla fleråriga grödor och framför allt genom 
att låta betande djur sätta fart på fotosyntesen via sitt 
gödsel och betande. Vissa kallar det regenerativa jordbru-
ket för ekologiskt 2.0.” 6

AGFO Talk är en serie föreläsningar med olika 
spännande teman som framförs för livepublik men 
som även spelas in och kan ses i efterhand. Årets pre-
sentationer av viktiga ämnen ifrån matsystemets alla 

“Regenerative Agriculture” describes farming and gra-
zing practices that, among other benefits, reverse climate 
change by rebuilding soil organic matter and restoring 
degraded soil biodiversity – resulting in both carbon draw-
down and improving the water cycle.

Specifically, Regenerative Agriculture is a holistic land 
management practice that leverages the power of photo-
synthesis in plants to close the carbon cycle, and build soil 
health, crop resilience and nutrient density. Regenerative 
agriculture improves soil health, primarily through the 
practices that increase soil organic matter. This not only 
aids in increasing soil biota diversity and health, but in-
creases biodiversity both above and below the soil surface, 
while increasing both water holding capacity and seques-
tering carbon at greater depths, thus drawing down clima-
te-damaging levels of atmospheric CO2, and improving 
soil structure to reverse civilization-threatening human-
caused soil loss. Research continues to reveal the dama-
ging effects to soil from tillage, applications of agricul-
tural chemicals and salt based fertilizers, and carbon mi-
ning. Regenerative Agriculture reverses this paradigm to 
build for the future.

Källa : What is Regenerative Agriculture? Center for Regene-
rative Agriculture and Resilient Systems och The Carbon Un-
derground. bit.ly/35rgM3v

Affisch till filmen Kiss the Ground. www.kissthegroundmovie.com
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branscher sponsras av Lantmännen, Culinar, Fazer 
och Orkla. Lyssna gärna på Märta Jansson, vd för Grö-
na Gårdar i avsnittet som heter Regenerativt jordbruk 
– nästa jordbruksrevolution? 7

Sökningen fortsätter och på KLOKs (Kluster för 
Lönsamt jordbruk i Klimatomställningen) hemsida 8, 
nämns begreppen regenerativt och cirkulär bioeko-
nomi, som flera inom den gröna näringen använder 
sig av, och där återfinns följande text:

”Redan idag finns det pusselbitar för ett nytt lant-
bruk, bortom ekologisk eller konventionellt och förbi en 
föråldrad syn på lantbruket som miljöbov och olönsamt. 
Istället bidrar de bit för bit till en cirkulär bioekonomi som 
är lönsam, produktiv och en kolsänka i samhället. Det 
handlar till exempel om regenerativt lantbruk, framställ-
ning av biokol och nya cirkulära intäktsmöjligheter genom 
att knyta slutkunden närmare till primärproduktionen.” 9

Det här verkar vara en delad hållning hos flera av 
de stora aktörerna i den gröna näringen, att detta re-
generativa jordbruk kan vara det som får konventio-
nellt och ekologiskt att slutligen mötas på riktigt, el-
ler att det till och med ligger bortom den uppdelning 
som kanske ändå funnits.

Vi skaffar oss fler perspektiv genom att ge oss ut på 
internationellt vatten igen. I sina texter nämner 
AGFO organisation The Carbon Underground…

De skriver att de arbetar nära sina partners och 
andra strategiska allianser för att sammanföra jord-
brukare, ranchägare, företag, investerare, regeringar 
och vanliga medborgare för att skapa projekt som re-
genererar mark och vänder på klimatförändringar-
na. Deras aktiviteter innefattar att ge konsumenter 
möjligheten att köpa mat ifrån regenerativa jordbruk, 
att återuppliva jord så att den binder mycket atmos-
färiskt kol, att utveckla avancerade appar som gör det 
möjligt för allmänheten att stödja lokala gårdar och 
att producera media som inspirerar till både större 
medvetenhet och aktiva handlingar. The Carbon Un-
derground skapades 2013 med målet att sammanföra 
den framväxande vetenskapen om matjordens rela-
tion till klimatförändringarna och berätta för värl-
den om möjligheten att inte bara sakta ner detta hot 
utan att vända på det.

7. AGFO talk: Regenerativt jordbruk – nästa jordbruksrevolution? YouTube (AGFO). bit.ly/38n1YoB

8. KLOK, Kluster för Lönsamt jordbruk i Klimatomställningen hallbartjordbruk.wordpress.com

9. Bakgrund . KLOK. hallbartjordbruk.wordpress.com/bakgrund/

10. Savory savory.global

Deras definition av vad ett regenerativt jordbruk 
kan vara presenterades ovan, på engelska.

Bakom detta initiativ hittar vi IFOAM, Regenera-
tion Internationell, Savory Institute, Rodale Institu-
te, Kiss the Ground med många fler partners. Det är 
ett initiativ som springer ur en idealistisk ekologisk 
rörelse men som riktar sig mot alla olika jordbruks-
metoder och som tar sig an en stor framtidsvision.

Gabe Brown är en central gestalt i filmen Kiss The 
Ground, men han syns även i många andra samman-
hang då han är en av de stora förespråkarna för rege-
nerativt jordbruk i USA. Han har blivit utnämnd en 
av 25 mest inflytelserika ledarna inom lantbruk i 
USA. De har på ett lyckat sätt ställt om sin gård till ett 
regenerativt jordbruk enligt Holistic Management 
som är bruksmetoder baserade på Alan Savorys lycka-
de betes- och jordbruksprojekt i Zimbabwe. Dessa me-
toder finns presenterade genom Savory Institute 10.

När jag tittar på Kiss The Ground får jag bilden av att 
situationen i USA är så mycket mer allvarlig är situa-
tionen i Sverige. Deras storskaliga jordbruk orsakar 
en mer massiv jorderosion än vad vi kan föreställa oss. 
Våra jordar, många med en stor andel lera, är långt 
mer stabila än de jordar som tidigare utgjordes av en 
gräsbevuxen prärie.

Regeneration International presenterar odlings-
metoden så här:

”Regenerativt jordbruk beskriver jordbruks- och be-
tesmetoder som, bland andra fördelar, vänder på klimat-
förändringen genom att återskapa och bygga upp humus-
halten i odlingsjorden och genom att återställa försämrad 

Gabe Browns 5 principer för ett regenerativt 
jordbruk

— Minsta möjliga störning av jorden
— Jorden skall alltid vara täckt
— Biologisk mångfald
— Rötter ska stanna i jorden så länge som möjligt
— Integrera betesdjur i odlingen

Källa : Framfört av Julia Marcopoulos i AGFO talk: Regene-
rativt jordbruk – nästa jordbruksrevolution? YouTube 
(AGFO). bit.ly/38n1YoB
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biologisk mångfald – vilket resulterar i både kolinlagring 
och förbättrade kretslopp av vatten.” 11

”Vårt uppdrag. Att främja, underlätta och påskyn-
da den globala övergången till regenerativt jordbruk, rege-
nerativ mat och markförvaltning i syfte att återställa ett 
stabilt klimat, stoppa världens hunger och återuppbygga 
försämrade sociala, ekologiska och ekonomiska system.

Vår vision. Ett hälsosamt globalt ekosystem där 
utövare av regenerativt jordbruk och markanvändning, 
tillsammans med konsumenter, lärare, företagsledare och 
politiska beslutsfattare, får planeten att svalna av, ger mat 
till alla i världen och återställer folkhälsa, välstånd och 
fred på en global skala.” 12

Med ovan nämnda redogörelser för olika aktörer som 
pratar om regenerativt jordbruk målas en tydlig 
spännvidd upp.

Agfo inom LRF Media-koncernen, bakom KLOK 
finns bl.a SLU, LRF Skåne, Hushållningssällskapet 
Skåne och Länsstyrelsen. Dessa aktörer talar om ett 
möte mellan ekologiskt och konventionellt, men ju 
mer jag lyssnar och läser så är det också tydligt att de 
vill hålla kvar det storskaliga industriella jordbruket, 
att de ser tydliga fördelar med en viss användning av 
konstgödsel för att få växter att etablera sig fort, men 
visserligen med mer regenerativa praktiker vilket så 
klart är bra. The Carbon Underground har många 
starka partners i den ekologiska rörelsen men tar sig 
också an mötet mellan det konventionella och det 
ekologiska. De nämns på flera ställen av AGFO. Kiss 
the Ground är en amerikansk NGO 13 som driver olika 
program för att stödja jordbrukare, både konventio-
nella och ekologiska, att ställa om till ett regenerativt 
jordbruk och på hemsidan har de flera texter om bio-

11. Why Regenerative Agriculture? Regeneration International. bit.ly/2XhI5ZL

12. Regeneration International regenerationinternational.org

13. Non-Governmental Organisation. Likställt med en Ideell Förening.

14. Regenerative Agriculture and the Soil Carbon Solution . Rodale Institute bit.ly/39cytFh

15. Publikationer, Övrig litteratur. Biodynamiska Föreningen. bit.ly/3ot8eAY

dynamiskt lantbruk. De rör sig också mellan det eko-
logiska och det konventionella men de tar ett tydligt 
avstamp i hur den ekologiska och den biodynamiska 
rörelsen byggt upp sina jordbruk. Regeneration Inter-
national pratar mest om metoder baserade på perma-
kultur och ekologiskt jordbruk och kan ses vara ännu 
längre ut på den ekologiska idealistiska sidan av ska-
lan.

Ett institut i USA som tagit det hela ett steg längre är 
Rodale Institute. Institutet grundades redan 1947 då 
J.I. Rodale tog sig an uppgiften att både utveckla och 
praktiskt demonstrera, som de kallade det, naturliga 
metoder för att återbygga fertil matjord. När ammu-
nitionstillverkningen under Andra Världskriget ska-
pade brist på kvävegödsel i lantbruket så exponerade 
det en problematik som fanns i lantbruket, bristen på 
näring och svaga jordar.

Det som först kallades Soil and Health Foundation 
blev senare Rodale Institute och de har sedan starten 
arbetat för att bygga upp matjord som är full med nä-
ring och fri från föroreningar. J.I. Rodale skrev en bok 
1948 som heter Pay Dirt som beskrev en koppling mel-
lan det kemiska jordbruket och försvagad allmänhäl-
sa. Med den boken fick han se sig som en av ledarna i 
den ekologiska rörelsen i USA.

Rodale Institute gav i september 2020 ut pdf:en 
Regenerative Farming and the Soil Carbon Solution 14. (Vi 
lägger upp den på vår hemsida under Publikationer/
Övrig litteratur för er som vill läsa mer i den 15) .

De skriver att den här rapporten ”är inte bara ett 
återbesök hos problemet eller ännu en rapport kring till-
ståndet på planetens hälsa. Den är inte ännu en väckar-
klocka som ber läsaren att vara uppmärksam på vetenska-
pen eller klimatförändringarna. Den är en inbjudan”.

De bjuder helt enkelt in oss att resa i en ny riktning. 
Vetenskap och ny forskning ska leda vägen men lågan 
brinner hos jordbrukare världen över. De vill erbjuda 
både kartan som leder fram till en ny värld och möjlig-
heten att vara med också skapa den kartan. Det är 
forskning och praktik som göder varandra för att ska-
pa en ny relation till jorden och matproduktionen.

Tillsammans med bl.a. Patagonia, Dr. Bronneŕ s 
och andra medlemmar i the Regenerative Organic Al-

Regeneration International. regenerationinternational.org
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liance har de startat the Regenerative Organic Certifica-
tion (ROC). Initiativet togs 2017 och efter ett pilotpro-
gram i 9 olika länder under 2019 är nu certifieringen 
officiellt lanserad.

Med sin märkning vill de gå längre än de etablerade 
ekologiska certifieringarna och inte bara ta bort ke-
mikalier från vår matproduktionen utan också sä-
kerställa att markens hälsa, djurens välbefinnande 
och jordbrukarnas social rättvisa skyddas. Deras 
märkning fungerar som en signal för konsumenter-
na att deras inköp gjordes med största möjliga omsorg 
för att skydda människors och planetens hälsa.

De skriver att ”genom att anta ekologiska regenerati-
va metoder på fler gårdar runt om i världen kan vi skapa 
långsiktiga lösningar för några av de största frågorna i 
vår tid, inklusive klimatkrisen, den industriella fabriks-
mässiga produktionen av mat och förstörda landsbygds-
ekonomier” 16.

Tillbaka till Sverige
PÅ AGFOs hemsida 17 ställs frågan till Anke Herr-
mann, docent vid Sveriges Lantbruksuniversitet, om 
hon håller med Johan Rockström när han säger att 
regenerativt jordbruk kan vara vägen framåt som får 
slut på striden mellan ekologiskt och konventionellt?

Anke svarar: ”Jag håller med, det handlar inte om 
ett korståg mot det ena eller det andra, utan snarare 
om att titta på de fungerande bitarna i ett odlingssys-
tem.”

Sen utvecklar hon hur hon ser att en begränsad 
mängd mineralgödsel faktiskt kan få igång växterna i 
ett tidigt skede… Själv tycker hon att det är okej att an-

16. Our Story. Regenerative Organic Certified. bit.ly/35fRIwm

17. Svar på tal om regenerativt jordbruk . AGFO Talk. bit.ly/2Lol3h8

18. Grundlösa påståenden om mig, Stefan Fölster. Aftonbladet, 2019-02-15. bit.ly/3ozhovq

vända mineralgödsel även i regenerativt lantbruk för 
att få tillräcklig avkastning. Men man måste begränsa 
användningen av mineralgödsel för att minska miljö-
påverkan när man odlar grödorna på åkrarna.

Diskussionerna kring regenerativa aktiviteter i 
jordbruket kommer också in på de andra stora frågor-
na växthusgaser, kolinlagring och storleken på skör-
dar i olika odlingssystem.

I Aftonbladet 15 feb 2019 18 svarar Johan Rock-
ström på Stefan Fölsteŕ s påstående att ekologiskt 
lantbruk medför 50 procent högre utsläpp än konven-
tionellt lantbruk. Enligt Rockström drar Fölster en 
långtgående och generaliserande slutsats från en stu-
die som publicerades i Nature i december 2018.

Rockström skriver att Fölsteŕ s resonemang ut-
görs av: “ett linjärt tänkande, som inte tar hänsyn till 
dynamiska effekter av, exempelvis, teknologiska 
framsteg, politiska beslut om utsläppshandel, eller 
beteendeförändringar, som i absoluta tal ändrar ef-
terfrågan. Vad är det som säger att ekologiska skördar 
av vete som enbart når upp till 80 procent av de kon-
ventionella skördarna i Sverige, nödvändigtvis måste 
innebära 20 procent ökad import och nyproduktion 
av vete från något annat land med sämre odlings-
egenskaper?

Den dynamiska effekten kanske snarare är att 
priset på vete går upp något, vilket gör att vi slänger 
mindre, och på totalen konsumerar 80 procent av den 
tidigare veteproduktionen...

Rockström menar att: “det innebär att vi faktiskt 
inte vet om ekologiskt är bättre eller sämre än kon-
ventionellt (när det gäller att binda kol), om vi istället 
tittar på det som är viktigt, nämligen vad som händer 
på bondens fält. Det vi vet, däremot med säkerhet, är 
att hållbart lantbruk, som drar lärdomar från både 
ekologiskt och konventionellt lantbruk, kan både öka 
skördar, bidra till hälsosammare liv för oss människ-
or, och rikare mångfald av allt från mikrober i jorden 
till insekter i levande landskap”.

Debatterna mellan forskare som stödjer det konven-
tionella, eller vetenskapsbaserade som de hellre kallar 
det, jordbruket och det ekologiska har vi i Sverige 
kunnat följa genom Dagens Nyheter, både i artiklar 
och debatter, mellan 2014 – 2019. Dessa debatter har 
ofta handlat om skördemängd, bränsleförbrukning, 

Loggor för Regenerative Organic Alliance och Regenerative 
Organic Certified. regenorganic.org
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näringsläckage och miljöskadliga ämnen. (Och åsik-
ter, trots att de ofta bara kan anas bakom sina förklä-
den av vetenskapliga förklaringar).

Det är svåra ämnen att forska på och förklara. Det 
är många faktorer inblandade, jordbruket är ett kom-
plext system som är svårt att isolera från omgivning-
en och endast jämförelser under lång tid kan få rele-
vans. Är t.ex. ett storskaligt ekologiskt jordbruk att 
jämföra med ett ekologiskt kretsloppsjordbruk? Hur 
skulle skörd, energiinsats och miljöpåverkan från 
småskaliga jordbruk se ut i jämförelse storskaliga? 
Hur kommer de regenerativa jordbruken att se ut i 
Sverige? Hur kan vi jämföra småskaliga odlingssys-
tem där produktionen mestadels sköts för hand med 
maskinjordbruk?

I och med ökad medvetenhet, och debatt, kring 
klimatförändringarna har, till ovan nämnda ämnen, 
forskning och diskussioner mer och mer kommit att 
handla om hur mycket kol som kan bindas in i mar-
ken med olika jordbrukssystem.

LRF skriver om hur svenska matjord blir allt bör-
digare. 19 I Sverige ska mullhalten öka till skillnad från 
i Europa där mullhalten i jordarna sjunker och där 
24 kvadratmeter jordbruksmark förstörs, varje se-
kund. När åkermark bebyggs, försaltas, förorenas eller 
eroderar tappar vi en värdefull grund för matproduk-
tion. Greppa Näringen, ett projekt mellan LRF, Jord-
bruksverket, rådgivningsorganisationerna och läns-
styrelserna visar i en rapport på ökad mullhalt i svensk 
lantbruk genom inlagring av kol. Genom valet av grö-
dor, växtföljd, fånggrödor, stallgödselanvändning och 
andel halm som lämnas kvar på fältet ökar enligt dem 
kolinlagringen och gårdens ekonomiska netto. 20

En ny organisation som arbetar med frågan kring 
jordbruket som kolsänka är den fristående och icke-
vinstdrivande Svensk Kolinlagring. De driver pilot-
projekt i ämnet och beskriver sin verksamhet så här:

”Livsmedelssystemet måste transformeras för att 
möta alla de utmaningar som mänskligheten på vår planet 
står inför. Hur vi producerar vår mat är avgörande för om 
vi kommer lyckas eller ej. Svensk Kolinlagring är ett sam-
arbete för att återställa klimatet genom mer kol i marken, 
bättre lönsamhet i lantbruket och en tryggad livsmedels-
försörjning. Vi bygger ett system som kopplar ihop olika 

19. Svensk matjord allt bördigare – men hotas av kommunernas byggplaner. LRF. bit.ly/3oqWUoL

20. Mullhalt och bördighet . Greppa Näringen. bit.ly/3rYxiSm

21. Svensk Kolinlagring kolinlagring.se

22. AGFO Talk: Kolinlagring som ny af färsmodell – rätt väg f ramåt? YouTube (AGFO) bit.ly/3hNnDtg

aktörer för att möjliggöra ökad kolinlagring på svenska 
gårdar. Välkommen med på resan mot framtidens jord-
bruk. Tillsammans. Nu.” 21

Finansiärer bakom Svensk Kolinlagring är Jord-
bruksverket med stöd genom Europeiska Innova-
tionspartnerskapet, I projektgruppen ingår utöver 
MiljöMatematik: Albaeco; lantbrukarna Jesper Sand-
ström och Adam Arnesson; Max Burgers; Oatly; Elin 
Röös, SLU och Elina Andersson, Lunds universitet.

FNs klimatpanel IPCC pekar ut kolinlagring i jord-
bruket som en av de billigaste metoderna, med störst 
potential, för att minska koldixid i atmosfären. En-
ligt Thomas Kätterer, ekosystemekolog på SLU, har 
Sverige redan relativt stabila jordar och nästan hälf-
ten av åkermarken ligger idag i vall, alltså redan pe-
renna grödor, som binder in mycket kol. Enligt ho-
nom har vi alltså redan en hög status av kolbindning 
och kanske är potentialen högre i andra länder där 
jordbrukssystemen ser annorlunda ut. 22

Jessica Johansson från Svensk Kolinlagring pekar 
däremot på att vi har möjligheten att skapa ett system 
där vi synliggör alla olika tjänster och värden, inte 
bara matproduktionen, som lantbruket står för. Hon 
menar att vi behöver skapa en affärsmodell som är 
anpassad för de andra tjänsterna baserat på svenska 
förhållanden och baserat på hur svenskt jordbruk ser 
ut, inte använda fakta och modeller från andra länder 
då de inte går att direktapplicera på vårt livsmedels-
system. Vi kan styra om svenskt lantbruk mot ett 
verkligt hållbart livsmedelssystem som innefattar 
agroforestry och mer regenerativa praktiker och som 
då ger ökad långsiktigt kolinlagring, ökad biodiversi-
tet och mer hälsosamma livsmedel.

Jessica säger att vi ju har en lönsamhetsproblema-
tik i lantbruket idag, vilket betyder att något är fel i 
kedjan, då de som producerar mat inte får skäligt be-
talt. Den affärsmodell Svensk Kolinlagring jobbar 
med att ta fram en affärsmodell som strävar efter att 
lösa flera problem samtidigt och som ska se till att 
producera kolinlagring, livsmedel och rättvisa vad 
det gäller en ekonomisk fördelning. De menar att vi 
kan välja att cementera oss i ett gammalt system eller 
se till att ta fram nya affärsmodeller och för att nå 
detta samarbetar de med både lantbrukare och livs-
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medelsföretag för att hitta rätt ersättningsnivåer för 
olika tjänster.

Men även om rapporter tyder på ökad mullhalt 
och att jorderosionen är låg i Sverige så hotas vår 
svenska odlingsmark genom att ca. 60 ha åkermark 
exploateras varje år då kommunerna tillåter nybygg-
nation på åkermark, en handling som innebär en för 
alltid förlorad matjord.

Vad får då kol att bindas?
Det som mest konkret binder in kol är perenna grödor, 
växtföljder, mellangrödor, minskad plöjning, föränd-
rade betesmönster och bevuxen mark vintertid.

Detta är faktorer som vi som är engagerade i biody-
namisk odling till stor del känner till. Den biodyna-
miska gårdsorganismen och den forskning som Artur 
Granstedt lett inom ramen för BERAS och SBFI 23 och 
som finns presenterad i Morgondagens Jordbruk 24 vi-
sar på ett möjligt hållbart jordbrukssystem som defi-
nitivt ryms under ett regenerativt paraply.

Förutom att vallen är en perenn gröda så finns det 
fler, för oss ätliga grödor, som kan ingå i perenna od-
lingssystem. Några med mycket erfarenhet av att tes-
ta nya perenna odlingssystem är är Kjell och Ylwa 
Sjelin på Vattholma utanför Uppsala. Där arbetar de 
med och testar olika agroforestry-system; Alléodling 
med fruktträd, buskar och ekologisk spannmålsod-
ling, Maskinfri skogsträdgård, Demonstrationer av 
perenna ätbara växter och Våtmarkssystem. De skri-
ver på sin hemsida att det har varit enkelt att fortsätta 
odla i den annuella växtföljden mellan raderna av 
träd och buskar. Och nu ska det bli spännande att se 
om de framöver får högre kolinlagring, goda frukter 
och nötter och kanske ett högre ekonomiskt netto 
från denna alléodling.

Även Lantmännen forskar aktivt på perenna sä-
desslag. Deras utveckling av nya perenna varianter av 
vete och korn som är anpassade till vårt klimat anses 
ta 10 – 15 år. Målet är att de ska hitta grödor som är tå-
liga och som klarar både perioder av regn och lång 
torka. De skriver själva att perenna grödor har star-
kare rotsystem som bättre klarar olika slags väder, 
som ökar kolinlagringen och som också tillåter grö-
dorna att bättre tillgodogöra sig näringen i jorden. 
Rotsystemen gör att de även kan stå emot torka bättre 

23. SBFI sbfi.se

24. Morgondagens jordbruk med fokus på Östersjön. Artur Granstedt. bit.ly/2LvySKx

25. Perenna Sädesslag. Lantmännen. bit.ly/3hTjtjE

26. AGFO Talk: Regenerativt jordbruk – nästa jordbruksrevolution? YouTube (AGFO). bit.ly/38n1YoB

eftersom de enklare kan komma åt vatten. De kräver 
dessutom minskad jordbearbetning vilket leder till 
att lantbrukaren kan sänka sin energiförbrukning 
och att risken för näringsläckage och markpackning 
minskar. På så sätt kan perenna sädesslag bidra till en 
minskad klimatpåverkan. 25

Enligt information på AGFO Talk om Regenera-
tivt Jordbruk så satsar Lantmännen 200 – 300 miljo-
ner per år på innovativ forskning för lantbruket. 26 
Tänk vilka summor. Hur stora summor satsas totalt 
på ekologisk och biodynamiskt lantbruk? Men tur att 
alla odlingsmetoder kan dra lärdom av allt vad forsk-
ningen kommer att kunna fastställa kring regenera-
tiva metoder och perenna grödor. Ett projekt som ar-
betar med ätliga perenna grödor presenteras längre 
bak i tidningen.

I DN 2019-05-05 publicerades artikeln “Vild vete-

Sannolika fördelar med mångåriga växter 
(perenner) enligt Sjelin
— Behöver nästan ingen jordbearbetning
— Minskar näringsläckage. Kvävelåg bördighet?
— Minimal utsädeshantering
— Lagrar in kol i rotsystem, stam, grenverk och i jorden
— Levererar mat under flera år även om skötsel inte 

skulle vara möjlig
— Behöver fortsatt och i många fall utökad växtföräd-

ling

Källa : Agroforestry Vattholma agroforestry-vattholma.se

Ettårigt vete till vänster, perennt vete till höger. (Dehaan – Jerry 
Glover. commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5203371)
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släkting kan lösa framtida problem vid torka” 27 som 
beskriver hur en av världens första och största prov-
odlingar av Kernza, en vild vetesort, pågår i Skåne.

I artikeln visar forskaren Lennart Olsson, som ar-
betar vid Lunds universitet, hur denna vildvariant 
har ett helt annorlunda rotsystem. På en banderoll 
visar han rotsystemet på det konventionellt höstvete 
som har ett rotsystem som är cirka en meter djupt. 
Bredvid det vanliga vetet finns en bild av en tvåårig 
Kernzaplanta som har ett rotsystem som är 10 – 20 
gånger så stort.

“Ogräset kommer att ge vika allt eftersom Kern-
zan växer till sig. När den skördas till hösten kommer 
den att vara så här hög”, säger Christian Negendanck 
vd på Högestad & Christinehof AB, och måttar med 
handen en meter upp i luften.

Men om vi för ett ögonblick stiger åt sidan från kon-
ventionella aktörernas stora satsningar och går till 
ett helt pragmatiskt exempel så finns det en småska-
lig gård i Värmland som arbetar enligt metoder base-
rade på permakultur och holistic management, Ridge-
dale Farm. Richard Perkins driver gården tillsam-
mans med Yohanna Amselem. Förutom att vara en 
småskalig gård på 10,6 ha med flera ekonomiskt lön-
samma produkter så bedriver de kurser och skriver 
böcker. Richard har skapat den otroligt faktatäta bo-
ken Regenerative Agriculture 28 som på över 760 sidor 
visar hur de byggt upp Ridgedale Farm 29 och hur en 
gård på strax över 10 ha i Värmland kan bli lönsam. 
En guldgruva av fakta och tankar för den som vill 
starta sin regenerativa småskaliga gård nu. 

Den här boken är en unik publikation i den rege-
nerativa genren och den går att finna på flera interna-
tionella sidor mer liknande litteratur, men gården 
ligger alltså helt i vår närhet. Men kanske är det så att 
Ridgedale är mer känt i internationella permakultur-
kretsar än i det svenska ekologiska jordbruket. Jag har 
inte kommit mer än ca 150 sidor in i boken men den 
är väl värd sin läsning. Det ska bli spännande att följa 
Ridgedale för att se på vilket sätt de brukar sin mark 
regenerativt, hur deras hållbara näringsbalanser ser 
ut och hur ett småskaligt jordbruk i deras storlek ska-
par lönsamhet. Vi kommer säkert återkomma till det 
längre fram. Kolla själva i deras hemsida om ni vill 
veta mer.

27. Vild vetesläkting kan lösa f ramtida problem vid torka . DN, 2019-05-05. bit.ly/3hOaLDb

28. Regenerative Agriculture . Richard Perkins www.regenerativeagriculturebook.com

29. Ridgedale Farm AB www.ridgedalepermaculture.com

Är det så att den motsättning som tidigare funnits 
mellan konventionella aktörer och ekologiska nu hål-
ler på att suddas ut? Är det som Rockström längtar 
efter en möjlighet, att regenerativt jordbruk är vägen 
framåt som får slut på striden mellan ekologiskt och 
konventionellt? Eller verkar de ekologiska lantbru-
ken på den här sidan i en så stor skala, likt de konven-
tionella storskaliga gårdarna, att deras produktion 
aldrig kommer att bli verkligt hållbar för allt liv som 
behöver ha en given plats i ett jordbrukssystem? Är 
det kanske en återgång till de småskaliga jordbruk vi 
hade förr i Sverige som är en mer verkligt hållbar väg?

Vi kommer att följa den regenerativa diskussionen 
och skriva mer om det i kommande nummer av tid-
ningen. § Johan Nilsson, redaktör, redaktor@biodynamisk.se

”Choosing the path of diversity and life, 
as opposed to the violent path of 

monocultures and destruction, is our 
duty to the easth and future generations”
— Vandana Shiva, agro-ecologist and eco-activist

Den faktatäta boken som Richard Perkins gav ut för 1 år 
sedan. www.regenerativeagriculturebook.com



22

Allt fler tror att så kallat 
regenerativt jordbruk kan 
vara ett av de bästa sätten att 
stoppa klimatförändringarna. 
Daniel Emitslöf och hans 
kor utanför skånska Broby 
är några av pionjärerna i ett 
lantbruk som sätter matjordens 
mående i centrum.

Vid en första anblick ser det kanske ut som om de lur-
viga rödbruna och svarta korna lyckats rymma in i en 
grönsaksodling. Cikorian – som de mumsar i sig med 
stor entusiasm – är en bladväxt som växer vilt i södra 
Sverige med blålila blommor, där vanliga odlade sor-
ter är endive, frisé- och rosensallat. Men den här ytan 
är i själva verket betesmark. Cikoria är en av flera 
udda foderväxter som Daniel Emitslöf experimente-
rar med på sin gård i nordöstra Skåne.

”Om man odlar väldigt många olika sorters väx-
ter är det alltid någon som trivs, och de tillför olika 
saker – biomassa, rötter som luckrar upp jorden, de 
binder kväve, hjälper svamparna att komma i balans 
med bakterierna för optimal jord, tillför protein eller 
energi till djuren… Sedan är det roligt med olika fär-
ger på blommorna som gynnar insekterna – ett land-
skap ska vara vackert tycker jag.”

Daniel Emitslöf tog över driften av gården efter 
sin far år 2015. Redan innan dess hade han fått upp ögo-
nen för det som kallas regenerativt jordbruk. Det är 
metoder för jordbruk som bygger matjord, återskapar 
vattencykler och ökar biologisk mångfald. Några van-
liga tekniker är att undvika plöjning eller bar jord och 
därmed gynna mikroorganismer, att samodla olika 
grödor, att öka andelen perenna växter samt att hålla 
betesdjur på sätt som efterliknar vilda betesdjur.

”Man försöker på ett naturligt sätt att låta marken 
nå sin fulla potential, utan att tillföra så mycket uti-
från. Ibland ser jag mig som lantbrukare, ibland som 
entreprenör, ibland som planetskötare. En bonde pro-
ducerar bara mat. Men jag har egentligen korna som 
ett verktyg för att skapa matjord, binda kol och vara 
en del av något som är positivt för klimatet. Prio ett är 
att matjorden ska bli bättre än när jag började.”

Grunden för det regenerativa jordbruket är att 
lära känna sin mark och sina jordar. Den som har djur 

gör en noggrann betesplanering. Daniel Emitslöf ut-
går ifrån metoden holistic management (holistisk sköt-
sel) som utvecklats av Allan Savory i Zimbabwe. Be-
tesmarkerna och åkrarna – som även de betas under 
större delen av växtföljden – delas in i olika fack och 
lantbrukaren gör en uppskattning av hur mycket de 
producerar.

”När man går över till detta reagerar vissa marker 
jättepositivt och producerar verkligen mycket mer än 
tidigare, medan andra tar längre tid att bygga upp. Vi 
får gå sakta framåt. Jag har stora drömmar men jag 
analyserar, tänker och räknar väldigt mycket. Stres-
sar man in något är det lätt att det blir kortvarigt.”

Daniel Emitslöf betonar att gården ännu inte 
sköts fullt ut enligt regenerativa metoder. Det tar tid 
att ställa om, att göra de investeringar som krävs och 
att testa sig fram till vad som fungerar bäst just här 
utan att ta för stora risker. Mycket handlar om att 
våga experimentera och ifrågasätta konventionella 
sätt att göra och tänka.

”Jag är väldigt ifrågasättande som person. Hör jag 
att ”så här har man alltid gjort” vill jag göra tvärtom 
för att se varför.”

Grunden i holitisk betesskötsel är att beta med myck-
et djur på liten yta under kort tid. Detta är tänkt att 
efterlikna betet som sker med stora hjordar på natu-
rens slätter och som gynnar gräsets förmåga att binda 
kol i marken allra mest. Efter max tre dagar på en yta 
flyttas korna vidare. Då ska allt gräs vara antingen 
nedbetat eller nedtrampat.

Så ska kor rädda klimatet

”Hade jag bara fokuserat på högsta möjliga lönsamhet hade jag 
bedrivit jordbruk annorlunda, men det håller inte långsiktigt”, 
säger Daniel Emitslöf. Med det sagt fungerar de regenerativa meto-
derna bra även ur ett ekonomiskt perspektiv. Gården producerar 
lika mycket mat som den gjorde med konventionella metoder, och 
betet växer bättre.
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På gårdens vallar1 får den sista av årets tre gräs-
skördar stå kvar lite längre för att blomma och fröa av 
sig. Detta ska ge gräsplantorna full återhämtning. 
Först därefter får korna beta, samtidigt som de tram-
par ner fröerna i jorden. Detta förlänger dessutom be-
tessäsongen långt in på vintern när betesmarkerna 
inte längre får betas enligt EU-regler.

Det finns fyra sätt att beta – korrekt betning, överbet-
ning, underbetning och en kombination, enligt Da-
niel Emitslöf. Vid korrekt betning äter korna det 
översta på grässtrået och trampar ner resten av plan-
tan till marken. Detta gör att plantan antingen börjar 
växa igen eller skjuter rotskott, och därmed binder 
kol i sina vävnader. Samtidigt blandas de nedtrampa-
de stråna och växtdelarna med gödsel, vilket startar 
nedbrytningen. När mikroorganismerna bryter ner 
växtdelar och gödsel bygger de en näringsrik, lucker 
jord som kan lagra mycket vatten. Dessutom binder 
detta kol i jorden.

När korna betar ner gräset för långt får plantan 
aldrig en chans att återhämta sig. Istället dör gräset, 
marken blottas, mikroorganismerna dör eftersom de 
exponeras för solljus, nedbrytningen avstannar och 
kolet i växtdelarna omvandlas till koldioxid istället 
för att bindas i marken. Vid underbetning betas och 
trampas gräset istället för lite, vilket gör att det står 
kvar och vissnar. Då utsöndras också koldioxid.

1. En vall är en åker där vallväxter som gräs, klöver och örter odlas till hö, ensilage eller bete. Källa: Wikipedia

”Konventionellt jordbruk kombinerar över- och 
underbetning. När djuren släpps ut på en stor yta kä-
kar de det goda gräset och rör inte det äckliga. Det 
goda gräset blir nerbetat och dör, medan det äckliga 
gräset fröar av sig, vissnar och släpper ut koldioxid i 
luften. Tillväxtdagarna minskar jättemycket. Det 
blir skit!”

En fördel med regenerativa metoder är att de kan spa-
ra både tid, arbete och pengar. Istället för att någon 
ska skörda, hantera och transportera gräset äter kor-
na det på plats. De sliter inte på stallarna och behöver 
minimalt med strö att ligga på. Betet behöver inte 
putsas och dessutom hamnar gödseln direkt där den 
ska – på åkrarna och betesmarkerna.

En annan fördel med metoderna är att de gör jord-
bruket mer motståndskraftigt mot extremväder som 
2018 års extremtorka. Det beror på att regenerativt 
jordbruk bygger mull och matjord – som binder vatten.

”Det intressanta är inte hur mycket regn man får, 
utan hur mycket regn marken kan lagra innan det 
rinner vidare.”

Extremvärmen 2018 satte stopp för gårdens andra 
grässkörd och gjorde den tredje mindre än vanligt. 
Daniel Emitslöf tvingades köpa in en del foder, och 
vinterbetet tog slut en månad tidigare än vanligt. 
Men hade gården haft en konventionell betesdrift 
tror han att utfodring hade behövts tidigare.

”Jag kunde följa min betesplan hela sommaren. 
När gräset var nedtrampat la det sig som ett täcke och 
daggen la sig under. Vi hade över 30 grader när det var 
som varmast, men stack man in handen under det 
nedtrampade gräset var det fortfarande fuktigt. Det 

Växtföljden på gården består av minst 5 år med vall som foder åt 
djuren, eventuellt ett år med raps, någon diversitetsblandning och 
sedan vall igen. ”. Rapsen väljer jag att ha med i växtföljden av 
flera skäl, intresse, ekonomi och till bete och utfodringsplats 
under känsliga och blöta perioder på höst/vinter när vallarna inte 
tål tramp. Vi väljer att inte döda vallen med harvning innan rap-
sen, utan plöjer direkt. Detta gör att den nedplöjda vallen letar sig 
upp igen under rapsen och blir till en mellangröda efter skörd som 
vi sedan betar. Men jag har alltid mycket vall och djur i växtföljden 
så att jag inte utarmar jorden. Att ha mycket vall vitaliserar jorden, 
mikroorganismerna och svamparna,” säger Daniel Emitslöf.

Det är lite mer jobb med holistisk betesskötsel eftersom korna 
flyttas så ofta. Å andra sidan ska djuren ändå kollas till dagligen, 
och med bra planering och stängsel tar det kanske bara tio minu-
ter extra att flytta djuren, samtidigt som betet maximeras.
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gjorde att vi hade en återväxt även om det inte kom 
regn. Och det hjälper mikroorganismerna att förse 
plantorna med näring.”

Den kanske största fördelen med regenerativt jord-
bruk är dess potential att motverka klimatföränd-
ringar (som dock är omstridd – se faktaruta). Regene-
rativ odling och djurhållning skulle tillsammans 
kunna binda mer kol per år än vad som motsvarar 
dagens koldioxidutsläpp. Det skriver den amerikan-
ska föreläsaren och författaren Charles Eisenstein i 
sin senaste bok Climate – a new story (för övrigt bland 
det klokaste och mest hoppingivande jag någonsin 
läst om miljön – läs den!)

Även FN tror på det regenerativa jordbruket som 
ett sätt att binda kol. I samband med klimattoppmö-
tet i Paris 2015 undertecknades det så kallade 4 per 
1 000-initiativet av 25 länder, däribland Sverige, och 
över 75 andra aktörer. Målet är öka jordens kolinlag-
ring med 4 promille per år, vilket enligt initiativet 
skulle stoppa den ökning av koldioxidhalten i atmos-
fären som orsakas av människor.

De åtgärder som förespråkas av 4 per 1 000-initia-
tivet är dels att skydda skogar och torvmarker, och 
dels att uppmuntra jordbruksmetoder som exempel-
vis matar jorden med mycket gödsel och kompost, 

planterar träd och baljväxter samt undviker bar jord 
och jordbearbetning som plöjning.

”Jag tror att framtiden är att pusha oss som lant-
brukare och planetskötare att lagra så mycket kol det 
går. För kolet gör ingen nytta i luften – det ska ner. Vi är 
en resurs för att minska koldioxiden i luften. Men i dag 
stämplas lantbruk som en miljöfarlig verksamhet.”

Fortfarande klumpas dessutom ofta kor på natur-
bete ihop med den industriella djurhållningen som en 
stor källa till klimatutsläpp. Men många menar att den 
bilden behöver nyanseras. Kor kan ha en stor effekt på 
klimatet – men huruvida den är positiv eller negativ 
beror helt på hur de lever, enligt Daniel Emitslöf.

Samtidigt pekas det konventionella jordbruket 
allt oftare ut som en klimatbov som orsakar erosion, 
övergödning och utarmning av jorden.

”De länder som börjar bygga matjord och binda 
kol nu tror jag har en fördel längre fram. När majori-
teten av åkrarna står som grustag blir det inte roligt 
för ett land att försöka förse sin befolkning med mat. 

”Jag har fokus på att gynna det jag vill ha istället för att motarbeta 
det jag inte vill ha. Är det en kal fläck slänger jag ut frö. Är det 
nässlor slänger jag in en saltsten där så trampas nässlorna ner. 
Gräs tål nedtrampning, men det gör inte nässlor”, berättar Daniel 
Emitslöf.

”Samhället ser nötkött som en klimatbov men de plockar aldrig in 
markens kolinlagring i sina studier”, säger Daniel Emitslöf.

Att odla olika slags foderväxter kan vara klokt om extremväder blir 
vanligare på grund av klimatförändringar. ”2018 var cikoria och 
svartkämpar typ det enda som växte i vårt område”, berättar 
Daniel Emitslöf.
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Mer om gården
Bedriver främst avel och säljer avelsdjur av raserna Dexter 
och Röd Angus. 2021 blir det 70 moderdjur, planer finns på 
att utöka.

På sikt är målet att alla moderdjur ska gå ute året om 
förutom när de kalvar. Detta är för avelns skull, så att kal-
varna föds tidigare än vad som fungerar med utedrift. 
Först behövs bland annat el- och varmvattenledningar på 
de flesta åkrar och betesmarker vilket snart är på plats.

Marken är på runt 100 hektar där omkring hälften är 
betesmark och hälften åkrar där odlingen av vall till djur-
foder varvas med andra grödor.

Redan innan Daniel Emitslöf tog över driften av går-
den år 2015 började han att införa mindre förändringar i 
linje med regenerativt jordbruk.

Daniel Emitslöf driver även en byggfirma där han job-
bar ungefär halvtid, och får hjälp av sin far på gården vid 
behov.

Faktaruta

Regenerativt jordbruk i Sverige
I Sverige finns det någonstans mellan ett dussin och ett 
tjugo företag som bestämt sig för att bli regenerativa bön-
der, säger Jörgen Andersson. Han är ledare för Fjällbete i 
Åredalen och Nordic Savory Hub, den nordiska kun-
skapsnavet för Savory global network som är en interna-
tionell organisation för att främja holistic management.

Forskning om regenerativt jordbruk
Studierna på regenerativt jordbruk och intensivt planerat 
bete är relativt få och visar mycket varierande resultat. 
Inte minst metoden holistic management (holistisk skötsel) 
är kontroversiell.

Metodens försvarare menar att den är svår att studera 
eftersom den utgår ifrån platsens specifika förutsättning-
ar i stunden, vilket gör jämförelser svåra. Många hävdar 
också att kritiken består av partsinlagor och att de veten-
skapliga studier som inte visar positiva resultat i själva 
verket inte är gjorda på ”äkta” holistisk skötsel.

Kritiker av holistisk skötsel svarar ofta med att meto-
den beskrivs så vagt att dess förespråkare enkelt kan välja 
vilka studier de vill stå bakom och vilka de vill kritisera.

Exempel på positiva resultat
2015 publicerade forskare från Georgia och Florida en stu-
die i Nature på gårdar som bytte från odling av bomull och 
jordnötter till intensivt planerat bete. Där ökade kolhal-
ten i jorden med 8 ton per hektar per år, samtidigt som vat-
tenlagringen ökade med en tredjedel. Forskarna bedömer 
att förändrad markanvändning kan motverka en tredje-
del av världens ökande utsläpp av koldioxid per år.

2017 publicerade Paul Hawken en studie av Browns 
Ranch, North Dakota, USA, en av världens mest kända re-
generativa gårdar. Där har holistisk betesskötsel ökat kol-
halten i jorden med motsvarande 20 ton per hektar per år. 
Detta enligt boken Drawdown, refererad i Climate: a new 
story av Charles Eisenstein, 2018.

Enligt en text från amerikanska Rodale Institute från 
2014 kan regenerativt jordbruk binda kol motsvarande 
mer än dagens årliga koldioxidutsläpp – om det införs på 
hela jordens odlingsmark.

Exempel på kritik
2016 publicerade SLU och Chalmers en genomgång av den 
vetenskapliga forskningen kring holistisk skötsel. Några 
av deras slutsatser är: att det hittills inte finns några stu-
dier som visar att holistisk betesskötsel är bättre än andra 
slags betesskötsel; att en del påståenden kring holistisk 
betesskötsel motsäger vetenskaplig kunskap samt att ho-
listisk betesskötsel inte kan binda tillnärmelsevis till-
räckligt med kol för att motverka klimatförändringar.

2014 gjorde en grupp amerikanska och australiensiska 
forskare en liknande genomgång. De drog slutsatsen att 
en överväldigande majoritet av forskningen på intensivt 
planerat bete inte ger belägg för ekologiska fördelar jäm-
fört med andra slags betesskötsel, inklusive dess förmåga 
att öka lagringen av kol i jorden.

I Sverige tänker vi att ’det händer inte oss’ men vi är 
inte långt ifrån. Många gårdar har problem med 
mullhalten, där jorden producerar sämre. Det borde 
ligga i ett lands intresse att tänka på sin framtida 
matproduktion.” § Abigail Sykes
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We are really answering – what are deep 
human needs? Because that’s how we evolved. 
It is coming back on to a track that would 
allow life to continue evolving, that would 
allow for real progress. The other path is 
suicidal. We all soon gonna get to the point 
where... Localise or die, basically. Cause we 
cannot continue extinguishing species, we 
cannot continue creating frustration, 
fundamentalism, terror, we cannot continue 
so blatantly to destroy any form of 
democracy. Things are going to change, and I 
think we will see that people are waking up 
very very rapidly to the benefits of 
localisation.
— Helena Norberg-Hogde i filmen A Simpler Way: Cri-
sis as Opportunity 1

Livsmedelsförsörjningen – både innan, under och ef-
ter covid19 – har nya strategier i sin verktygslåda. Och 
såklart ser olika myndigheter, aktörer och kanske 
främst odlingsmetoder, olika möjligheter. Det finns 
olika vägar att gå.

De pratas självförsörjning – på nationell och lokal 
nivå, odling i balans, produktiva skördar, lagring, fler 
primärproducenter, pris, hållbarhet, resiliens, säker 
mat och säkert vatten…

Vi ska inte gå in närmare på dem nu utan kika vi-
dare på vad en levande landsbygd skulle kunna vara.

Jag sträckläser just nu Mats Ahlbergs senaste bok, 
Levande Landskap – En resa till framtidens jordbruk, 
Balder Förlag. Där ger Mats några av sina synpunkter 
och perspektiv på frågan: Vad var det som hände? Vad 
var det som gjorde att levande landskap kunde förenklas 
till den grad? Att grisar och kycklingar lever inomhus och 
så kort tid som möjligt, utfodras och transporteras som 
vore de utan liv? Och korna kommer sällan längre ut på 
bete – hur kunde det bli så här? 2

Mats har en förmåga att med ett så otroligt mjukt 

1. A Simpler Way: Crisis as Opportunity (2016). YouTube (Happen Films). bit.ly/2Xfb2pj

2. Från pressmedelande för boken Levande landskap – en resa till f ramtidens jordbruk, Mats Ahlberg.  
www.baldersforlag.se/2018/08/pressmeddelande-levande-landskap

3. Här är världens största grisanläggning. ATL, 2020-12-09 bit.ly/3ngb36U

språk, som känns som ett samtal där jag är inklude-
rad, ändå ställa vassa frågor och göra skarpa betrak-
telser av vår omvärld, våra landskap.

Samtidigt som jag läser boken berättar ATL, ge-
nom Facebooks flöde, om världen största grisanlägg-
ning. Det är inte fråga om svin på en gård. Utan en 
anläggning, en fabrik. Idag 84 000 suggor. När den är 
klar 2,1 miljoner grisar per år. Muyuans vice vd Qin 
Jun säger till Reuters: “Grispriserna är mycket höga, 
våra vinster är riktigt bra och kassaflödet är riktigt 
gott”. 3 Perspektiv och förändrade skalor. Vad har gått 
förlorat i en värld som kan tänkas bygga fabriker för 
miljontals grisar?

Jag sitter här med olika historier som berättas pa-
rallellt. De tar helt olika vägar, har olika språk, och 
målar upp olika framtidsscenarion. Jag tror jag väljer 
att resa in i Mats framtida jordbruk….

Jag börjar undra varför jag själv inte bor på en gård 
och driver småskalig djurhållning när jag läser kapit-
let Man ska aldrig underskatta rösten där Cecile och Job 

En resa in i den levande landsbygden
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berättar om sin verksamhet på Ullberga i Nyköping. 
Deras hållning till djuren, mjölkningen, kalvarna 
och betesdriften känns som en mjuk och vänlig över-
enskommelse. Nytt bete efter varje mjölkning, något 
för korna att längta till. De pratar om flockkänsla och 
om hur korna och kalvarna känner deras röster. Kal-
var som får dia mycket i jämförelse med andra od-
lingsmetoder, och som uppfostras av korna för att 
lära sig alla rutiner. Ullberga, en gård med totalt ca 70 
djur, är en liten drift jämfört med de största ekologis-
ka enheterna som kan ha 1 000 – 1 500 kor. I Kapitlet 
Växelbruk berättar Gunnar Rundgren om hur han ser 
att en sådan stor gård påverkar och förändrar land-
skapet till det negativa. Stora gårdar raderar på något 
sätt ut landskapet, slätar ut ojämnheterna för att kun-
na rationalisera. Och en stor går kan inte vårda land-
skapet såsom ett litet lantbruk kan. De små betesäng-
arna försvinner. Och de små lantbruken i skogs- och 
mellanbygderna försvinner då de stora lantbruken på 
slätterna tar över marknaden och pressar priserna.

Nu när allt fler bryter upp sin gräsmatta för att 
odla, småskaliga produktiva handelsträdgårdar till-
kommer, flera varierande strategier för att lösa eko-
nomin uppstår; prenumerationer, andelar och med-
lemssystem/CSA, urban odling är på frammarsch, så 
är det också viktigt att, som med Mats skarpa blick, 

titta på de småskalig jordbruk som finns kvar eller 
som fortsatt startas upp. Småskaliga, hållbara, lant-
bruk. I den skala de hade förr. Och som kanske kan 
vara del av lösningen för att regenerera odlingen och 
matjorden.

I kapitlet Bygga en by i boken Levande Landskap 
berättar Elin om de tre ledord hon har som motto. 
Lönsam, rationell och idyll. Hon säger att många i 
lantbrukssverige fann dem motsägelsefulla. När Elin 
kollade definitionen av orden så blir mottot så här; 
Lönsam betyder rimlig avkastning... Rationell betyder 
förnuftsenlig, att du har en genomtänkt idé och stra-
tegi...Idyll är ett tillstånd präglat av harmoni. Elin sä-
ger att med det här mottot så kan du vara alldeles nöjd 
med en liten verksamhet, ett litet lantbruk. När jag 
läser det hon säger ser jag hur hennes hållning och det 
motto hon vill leva efter ger en annan värld. Det är 
inte baserat på drivkraften att hela tiden utöka, skaf-
fa mer, producera mer, bedriva rovdrift. Utan det hon 
säger representerar en annan ekonomisk strävan. Det 
som passar på ett småskaligt jordbruk och som vi 
skulle kunnat ha haft fler av, om politiken prioritera-
de annorlund. Om andra motton och principer var 
ledande. Om vår relation till ett rättvist pris såg an-
norlunda ut.

I kapitlet Bland fjällkor och kornknarr samtalar Mats 
med Kristina Belfrage, jordbrukare och forskare som 

Betande ko på Ullberga Gård

Elin Rydström och Karel Leesment
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har doktorerat på småskaligt jordbruk. På sidan 35 re-
flekterar hon: “Om man ska producera mycket mat så är 
det dumt att satsa på storskaligt jordbruk. Om man ska 
producera mycket mat per ytenhet så är det småskaliga 
och mångsidiga jordbruket det mest effektiva. Tänk på ett 
grönsaksland som kan ge grymma mängder. Det är träd-
gårdsmästarodling av säd som behövs, det är arbetsinten-
sivt men också väldigt produktivt.”

I sina vidare reflektioner säger hon att vi ställer fel 
frågor, och därför får fel svar. Hon menar att vi hela 
tiden frågar hur mycket kan jag få här, hur mycket 
pengar kan jag få ut av det här? När vi istället borde 
ställa frågan till jorden: Hur mycket kan du ge? Vad 
vill du ge?

Kristina berätta för Mats att hon har en stryktålig 
gård, i valet av djurraser och odlingsgrödor. Vi får 
inte odla vete på jordar som inte kan bära den grödan. 
Och inte hålla högproducerande djur om de inte kla-
rar av de tuffa svängningar under odlingssäsongerna. 
Hon menar att vi måste investera i uthållighet och det 
kommer att göra skördarna mindre men gårdarna 
mer robusta.
Jag tror det finns en längtan hos den unga generatio-
nen odlare efter den småskaliga produktionen. Även 
om storskaligt lantbruk, både konventionellt och 

4. Andelsjordbruk Sverige www.andelsjordbruksverige.se

ekologiskt, har de rådande marknadsandelarna, så 
uppstår nya odlingssammanhang där nya principer 
och premisser testas. Går det att livnära sig och delta i 
handeln med mat men ändå tänja på de marknads-
ekonomiska normer som råder? Systemen med ande-
lar och prenumerationer, CSA-modellen (community 
supported agriculture), har kommit in på den svenska 
marknaden sedan ett antal år tillbaka. Idag finns en 
egen förening som samlar det initiativet, Andelsjord-
bruk Sverige. 4 Så här skriver de i sin broschyr som 
finns på hemsidan:

Andelsjordbruk är ett smart och alternativt sätt att 
bedriva lönsamt jordbruk. Det är vanligt i flera delar av 
världen och kallas på engelska Community Supported 
Agriculture (CSA). Konceptet är sedan ca 5 år på stark 
frammarch i Sverige!

Grunden i affärsmodellen är ett direktavtal mel-
lan konsument och producent där konsumenterna 
blir andelsägare för att stötta lokala företag. Produ-
centen säkrar sin avsättning och får ett bättre pris då 
mellanleden med grossister och handlare försvinner. 
Samtidigt säkrar konsumenten möjligheten att köpa 
närproducerad, oftast ekologisk mat. Fler mervärden 
är delaktighet, kunskap och sociala kontakter.

Andelsjordbruket bygger mer på relation och 
transparens än på olika märkningar. Vissa satsar gi-
vetvis också på olika ekomärkningar, men de flesta 
säljer till sina medlemmar som valt att testa deras 
produkter baserat på tillit, bortom markandspriser 
och konkurrens. Och samtidigt som CSA-modellen 
landar i Sverige sig så sprider sig REKO-ringarna i 
Sverige som en löpeld. Som den gamla tidens torghan-
del. Men förlagd till Facebook-sidor, beställningar 
och betalningar i förväg. Och på många av dessa ring-
ar tillhör producenterna den småskaliga familjen. 
Här kan överskott avsättas och nya kontakter och ka-
naler uppstå.

Jag samtalar med Simone på Under Tallarna Od-
lingskooperativ i Järna. Hon sammanfattar vårt 
samtal och ställer frågan: Vilka teman och principer är 
det som lockar unga människor in i jordbruket igen? När 
sker synergin som ger lust och energi i den här nya odlings-
rörelsen?

Och jag tror det här är ett faktum, att unga männ-
iskor ställer om eller dyker rakt in i ett nytt, gammalt, 
yrkesval. Tidigare berodde det på släktskap. Idag ba-
seras det på en annan längtan än att tillhöra familjen. 

Fjällkor Ekeby gård
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Urbana odlingar, urbana bönder, småskaliga produk-
tiva market gardens, arrenderad mark, småskalig pro-
duktion med en tät kundrelation. Det som tidigare 

5. Kubas hållbara jordbruk – påtvingad omställning. Extract. bit.ly/3on3Lj5

6. In 2011 the dacha gardens of Russia produced 40% of the nation's food . The Natural Building, Homestead and Natural Living World. natural-
homes.org/naturalliving/russian-dacha.htm

7. T he Socioeconomic and Cultural Signif icance of Food Gardening in the Vladimir Region of Russia. The Natural Building, Homestead and Natu-
ral Living World naturalhomes.org/img/food-gardening-russia.pdf

ärvdes har blivit så dyrt att införskaffa att andra vä-
gar måste trampas för att kunna ägna sig åt att odla 
den goda jorden.

Men hur skulle småskaligheten kunna se ut? Jag tän-
ker på historier om hur Kuba och Ryssland. Hur Kuba 
klarade sin livsmedelsförsörjning när de hade det 
tufft. Idag räknas de som världsledande inom ekolo-
gisk jordbruk och stadsodling. Ett jordbruk fritt från 
kemikalier och användning av stora mängder fossilt 
bränsle. Men tyvärr efter en påtvingad omställning. 
Sovjets fall och USÁs handelsrestriktioner. 5 Jag tän-
ker på hur det 2011 i Ryssland odlades 51% av all mat i 
dachasamhällena (40%) och av småskaliga bönder på 
landsbygden (11%). Resten av produktionen stod de 
stora jordbruksföretagen för. I den ryska statistik-
tjänsten finns några imponerande detaljer. Dachat-
rädgårdarna producerade över 80% av landets behov 
av frukt och bär, 66% av grönsakerna, nästan 80% av 
potatisen och nästan 50% av behovet av mjölk, som till 
största delen konsumerades opastöriserad och oho-
mogeniserad. 6 Mer om detta finns att läsa i avhand-
lingen The socioeconomic and cultural significance of 
food gardening in the Vladimir regiron of Russia, 2008. 7
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I Sverige kan vi hitta skriften Fritidsodlingens möj-
ligheter till livsmedelsproduktion, en rapport som be-
ställdes av FOR, Fritidsodlarnas Riksförbund 2008. I 
sammanfattningen skriver artikelförfattarna: Det 
finns en stor potential för livsmedelproduktion genom fri-
tidsodling. Man skattar den yta som idag (2008) finns 
tillgänglig för fritidsodling i Sverige till ca 300 000 ha. På 
denna yta skulle kunna produceras ca 10 miljoner ton 
grönsaker per år vilket kan ge en fullgod kost till ca fyra 
miljoner människor. För att täcka näringsbehovet till en 
vuxen människa som lever på vegankost 
behövs en yta på ca 800 m2. Om man 
vid akut livsmedelsbrist dessutom skulle 
odla i parker och övriga grönytor i stä-
derna skulle ca fem miljoner människor 
kunna försörjas med livsmedel.

Dieten som rapporten grundar 
sig på består av bondböna, potatis, 
palsternacka, morot, lök och äpple. 
Men som författarna skriver så inne-
håller kosten för låga halter av fett, 
vitamin B12 och D-vitamin. Till den 
vegetabiliebaserade kosten behöver 
även läggas hönsägg samt kött från höns och kaniner 
blir för att den ska bli mer varierad och bättre sam-
mansatt.

För gödning av jorden nämner rapporten främst 
humanurin och gröngödsel, men de har inte med nå-
gon gröngödselyta i växtföljden. Jag förstår inte om 
de räknar med att en familjs urinproduktion ska 
täcka näringsbehovet? Eller om det baseras på inköp-
ta gödselmedel. Men då ökar den behövda ytan från 
800 kvadratmeter till betydligt mer. Kanske upp till 
60% ökad yta för gröngödselytor i växtföljden eller till 
inköpta gödselmedel..

Men om vi nöjer oss med potentialen till att vi 
skulle kunna producera mat för 5 miljoner människor 
på just fritidsodlarytor så närmar vi oss en större 
självförsörjning med stora steg. Men vi är ju ännu inte 
där. Men visst har fritidsodlingen ökat, också den ur-
bana odlingen, vi har ju fler och fler urbana bönder. 
DN skrev en artikel 2020-10-24 på temat Urbana bön-
der odlar framtidens mat – mitt i stan 8 och en sökning 
på nätet på urban odling ger mnånga träffar. I DNs ar-
tikel berättar de att Det växer grönsaker så det knakar 
mellan höghusen runtom i städerna – och nu satsar allt-
fler på att odla kommersiellt. Malmö har på kort tid fått 

8. Urbana bönder odlar f ramtidens mat – mitt i stan . DN, 2020-10-14 bit.ly/3hObyE9

9. 2 000 kvadratmeter – så kan vi odla och äta gott inom planetens gränser. Ytterjärna Forum bit.ly/3pWKky2

fjorton stadsodlare som säljer sina grödor till restauranger 
och privatpersoner. Fler och fler i Malmö kan nu kalla 
sig urbana bönder tack vare projektet Stadsbruk som 
Malmö Stad, SLU och Botildenborg initierade 2014 
med målet att få fler stadsodlare. 2 av personerna i ar-
tikeln är Linda Beckman och Fredrik Dovenmyr som 
gör sin andra säsong som stadsodlare. De driver en 
odling på 2 200 kvadratmeter som de döpt till Gröna 
Bruk. Där odlar de grönsaker som de säljer till restau-
ranger och privatpersoner.

Om vi skulle fördela all odlingsbar mark, som finns i 
världen just nu, på all befolkning så landar vi på unge-
fär 2 000 kvadratmeter per person. Det är alltså den 
odlingsbara mark vi har för att försörja oss på, på en 
lokal skala. Och då räknar vi inte in växthus- eller in-
omhusodling. Men skulle 2 000 kvadratmeter verkli-
gen räcka?

Det finns ett projekt som tar upp detta. 2 000 m2 
experimentet bygger på forskning från BERAS-projek-
tet om hur ett ekologiskt kretsloppsjordbruk, i kom-
bination med en förändrad livsmedelskonsumtion, 
kan minska näringsläckaget till Östersjön och jord-
brukets klimatpåverkan. Utifrån dessa principer har 
Rosendals Trädgård i dialog med dåvarande Biodyna-
miska Forskningsinstitutet, utformat 2 000 m2 od-
lingen med dess proportioner av vall, spannmål, 
grönsaker etc. Ett femtiotal svenska och internatio-
nella forskare med olika specialiteter inom utveck-
ling av hållbara livsmedelssystem besökt odlingen 
och kommit med input. Grunden är det som interna-
tionellt och i FN kallas regenerativt jordbruk, eller krets-
loppsjordbruk, där de fokuserar på hela odlings-och 
livsmedelssystem. 9

Syftet med experimentet är att bevisa att vi kan 
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klara oss på 2 000 kvadratmeter, utan att leva över 
våra resurser. Projektet vill också visa att vi kan odla 
inom ett slutet system, ett kretslopp där vi inte är be-
roende av någonting som kommer utifrån. Odling av 
2 000 kvadratmeter per person är fullt tillräckligt för 
att försörja oss människor med mat. Om vi fördelar 
all odlingsbar mark som finns i världen jämnt över 
hela jordens befolkning blir det ungefär den ytan, och 
utöver det tillkommer också en hel del betesmark. 
Men i exempelvis Sverige använder den genomsnitt-
liga konsumenten i dag i praktiken den dubbla ytan 
odlingsmark, cirka 4 000 kvadratmeter, vilket inte är 
hållbart i längden.

I en artikel i SvD berättar Rosendals trädgårds-
mästare Niklas Karlsson att vi för att klara en om-
ställning till den här storleken på odling behöver läg-
ga om vår kost och vårt sätt att konsumera jordbruks-
areal, rejält. För att snabbt ställa om behöver vi dras-
tiskt minska köttkonsumtionen, enligt Niklas Karls-
son rör det sig om en minskning från dagens cirka 84 
kilo per person och år ner till 3 – 7 kilo. I det odlings-
system som experiment 2 000 m2 föreslår är det vik-
tigt att ha en balans mellan växtodling och djurhåll-
ning och vara så självförsörjande på lokala resurser 
som möjligt, inte minst stallgödsel och foder. Det krä-
ver i sin tur att man har en balanserad växtföljd med 

10. På väg in i ett paradigm – vi kan lära av coronakrisen . SVD, 2020-05-01 bit.ly/2MHwdOI

bland annat kvävebindande vallodling (för foder), 
som via de idisslande djurens gödsel ger växtnäring 
tillbaka till jorden. Detta för att man ska kunna odla 
sådant som vi människor kan äta utan att odlingsjor-
den med tiden utarmas. Med ett sådant kretslopp be-
hövs inget konstgödsel. Alla väljer naturligtvis helt 
och hållet själv om de vill äta kött, men djuren har en 
viktig del i det regenerativa jordbruket, förklarar 
Niklas Karlsson. 10

Så med dessa utsvävningar inspirerade av teman i 
Mats bok avslutar jag med några meningar från det 
avslutande kapitlet i boken. Mats delar dessa tankar 
med oss:

Om politiker inte hittar kompassen får vi försöka 
vända atlantångaren utan dem. Det är hög tid för produ-
center och konsumenter att tillsammans bygga upp ett 
helt annat slags jordbruk, baserat på lokala resurser och 
förutsättningar. Ett jordbruk och en livsmedelsförädling 
som verkar för hållbarhet och kvalitet. Ett sådant jord-
bruk kan engagera människor på ett helt annat sätt än vad 
det nuvarande gör, och har också goda förutsättningar att 
skapa nytt liv på landsbygden….Nu är det hög tid att vi 
börjar hjälpas åt. Då kan vi återfå en relation till vad od-
ling är, vad ett levande landskap är, återigen känna och 
förstå att vi är en del därav. § Johan Nilsson, redaktör, 

redaktor@biodynamisk.se
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”Vad var det som hände? Vad var det som gjorde att le-
vande landskap kunde förenklas till den grad? Att 
grisar och kycklingar lever inomhus och så kort tid 
som möjligt, utfodras och transporteras som vore de 
utan liv? Och korna kommer sällan längre ut på bete 
– hur kunde det bli så här? Landskapets musik har 
tystnat, minnena försvunnit och markernas språk 
blivit alltmer entonigt och enahanda. Här och var i 
landet finns det ändå bönder som försöker samarbeta 
med jorden, djuren och växterna. Kanske är det i själ-
va verket där framtidens jordbruk tar form.”

Dagens konventionella jordbruk styrs av ett indu-
striellt och ekonomistiskt tänkande som saknar re-
spekt och intresse för hållbarhet och mångfald. Det är 
ett jordbruk som gjort sig beroende av konstgödsel, 
bekämpningsmedel, framavlade högpresterande 
djurarter och patenterade grödor. 

Att jorden utarmas, förgiftning och övergödning 
ökar och den biologiska mångfalden hotas tycks vara 
ett pris man bara måste betala. Men måste det vara så? 

Det finns ett annat sätt att bedriva jordbruk, ett 
sätt som inte bara sker i samarbete med de ekologiska 
sammanhangen utan också är – på lång sikt – ett mer 
effektivt sätt att hushålla med jordens resurser och 
säkra matproduktionen till hela jordens befolkning.

I den personliga reportageboken Levande land-
skap får vi möta bönder runt om i Sverige som bedri-
ver ekologisk odling och försöker hitta ett sätt att leva 
med jord och djur som är både långsiktigt hållbart 
och etiskt försvarbart. Boken är rikt illustrerad med 
svartvita fotografier av författaren. 

Mats Ahlberg guidar oss genom jordbrukets vill-
kor och vardag, samtalar med bönderna och reflekte-
rar över var vi har hamnat när det gäller matproduk-
tion och människans plats i landskapen. Levande 
landskap är en bok som bjuder in läsaren till större 
förståelse för såväl jordbruk som de ekologiska sam-
manhang vi alla är en del av.

Om författaren
Mats Ahlberg är född i Nacka 1950 och uppvuxen i Ella 
gård, Täby. Han har gått på Finsta lantbruksskola och 
arbetat på biodynamiska jordbruk i Roslagen, Sörm-
land och Östergötland. I nitton år arbetade han på 
Saltå Kvarn i Järna, och därefter bodde och arbetade 

han i tolv år på Rosendals trädgård, på Djurgården i 
Stockholm. Sedan femton år är han redaktör för tid-
skriften Balder, och förläggare på Balders förlag. 
Mats Ahlberg är bosatt i Strömbacka i norra Hälsing-
land.

Beställ boken
Beställ Levande landskap direkt från Balders förlag, 
priset är 249 kr inkl porto. Betalas till Balders förlag 
bg 954-3992, ange ditt namn plus “Levande landskap”. 
Boken levereras inom 2 – 3 dagar efter beställningen.

Köp vykort
Du kan köpa vykort med motiv ur boken, se mer på 
www.baldersforlag.se/vykort.

Levande Landskap 
En resa till framtidens jordbruk

Författare och fotograf: Mats Ahlberg 
Titel: Levande landskap – en resa till framtidens jordbruk 
Förlag: Balders förlag 
E-post: red@baldersforlag.se 
Hemsida: www.baldersforlag.se
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Att odla och konsumera perenna (fleråriga) grönsa-
ker har flera fördelar för bland annat miljö och nä-
ringsinnehåll. Det öppnar också upp för nya intres-
santa smaker på tallriken. 

Nu pågår ett projekt som ska prova ut och lyfta 
fram ett antal perenna grönsaker som lämpar sig för 

produktion och som samtidigt är intressanta för mat-
hantverkare och konsumenter. Projektet heter Od-
lingsvärda perenna grönsaker för produktion och ska 
leda fram till en kunskapsbank som ska kommunice-
ras på olika lättillgängliga sätt. Bland annat riktat till 
odlare och mathantverkare (exempelvis kockar) i 
form av workshops, rapport, hemsida med mera. Det 
här blir färdigt och tillgängligt under 2021.

Vi har besökt odlingskooperativet Under Tallar-
na, som är en av de drivande parterna i projektet och 
där en rad olika perenna grönsaker nu provas i odling.

”Det finns ett stort intresse för detta idag. Vi har 
även tidigare odlat en del perenna grönsaker, men nu 
ska vi genom det här projektet hitta betydligt fler som 
är tillräckligt producerande och goda för att de ska 
vara framkomliga vägar för odlare, mathantverkare 
och konsumenter”, säger Robin Tidholm som är en av 
delägarna i Under Tallarna.

”De odlingsvärden vi tittar på är bland annat pro-
duktivitet, härdighet, efterfrågan, smak samt även 
att de perenna grödorna inte sprider sig mer än öns-
kat”, säger Eva Johansson, som också är med och dri-
ver projektet.

Flera viktiga fördelar
Det finns en rad positiva poänger med att odla peren-
na grönsaker. Som komplement till de ettåriga mat-
grödorna är det, enligt Robin Tidholm, ett hållbart 
sätt att utnyttja marken bättre och att efterlikna na-
turliga växtförhållanden.

”Med perenna grödor är markytan hela tiden bevux-
en och täckt. Växtrötterna kan breda ut sig mer och 
hämta mineraler och annan näring djupare i jorden 
än ettåriga grödor. Kolbindningen blir större, livet i 
jorden blir mer ostört och den biologiska mångfalden 
gynnas. Skördeperioden blir också längre och sträck-
er sig från tidig vår till sen höst.”

Eva Johansson pekar också på att perenna grönsa-
ker överlag har mindre behov av gödsling och vatt-
ning och är mindre känsliga för torka än ettåriga grö-
dor. Odlare behöver heller inte köpa in utsäde varje år 
eftersom grödan redan är etablerad i jorden.

”Från konsumenter och mathantverkare finns 
också ett stort intresse för perenna grönsaker, som ju 
öppnar nya möjligheter för vad vi kan äta”, menar 
Eva. ”Tidigare analyser av perenna grönsaker har 
också visat att de har högre näringshalt, och detta 
hoppas vi få möjlighet att studera närmare i ett sepa-
rat projekt.”

Många lovande grödor att testa
Det finns många olika perenna matgrödor. Bland de 
som är allmänt kända idag kan man exempelvis näm-

Perenna grödor
Projekt på Under Tallarna ska testa produktion 
av ”nya” fleråriga grönsaker

Robin Tidholm på odlingskooperativet Under Tallarna. Eva Johansson med Kärleksört och Skotsk libbsticka i famnen.
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na rabarber, sparris, pepparrot, svartrot, brännässlor 
och jordgubbar. I det nu aktuella projektet ska man 
testa flera mindre kända grödor för produktion.

”Det kan ge en intressant breddning av de grönsa-
ker som produceras i dag. Inte minst kan flera av dem 
passa i salladsblandningar och göra dessa mer värde-
fulla att äta, både vad gäller näring smak”, menar Ro-
bin Tidholm.

Bland några favoritexempel han pekar på finns en 
uppskattad piplök (Allium fistulosum) som kan ge upp 
till sju ordentliga skördar per säsong och som kräver 

minimal skötsel. Ett annat exempel är Trädgårdssyra 
(Rumex rugosus), som är en salladsväxt med lite syrlig 
smak. Libbsticka (Levisticum officinale) har enligt Ro-
bin en stark potential. Den är ofta grund i buljong. 
Ostronört (Mertensia maritima) är mycket uppskattad 
inom restauranger. Det är ett blad som smakar ostron 
med lite sälta och havssmak. Kinesisk gräslök (Allium 
tuberosum) är ytterligare att lovande exempel.

Bland intressanta uppstickare av perenna grönsa-
ker nämner Robin bland annat Cikoria (Cichorium in-
tybus), som är släkt med maskrosen och har både be-
ska och sötma i smaken, samt Gode Kung Henriks 
Målla (Chenopodium bonus-henricus), som är en myck-
et näringsrik och lite besk kulturväxt.

Det finns enligt Robin Tidholm många gamla, in-
tressanta kulturväxter som ännu inte har tagit klivet 
över till produktion. Det finns också lovande grödor 
som ursprungligen kommer från andra klimatzoner, 
bland annat vissa perenna kålsorter. Ett annat exempel 
som man ska testa är Funkia, som är en delikatess i Ja-
pan och som redan finns i många svenska rabatter. 
Det är en tidig vårgröda där man skördar skotten.

Positiva möjligheter
Det tycks finnas en stor potential bland perenna 
grönsaker och de kan troligen ta större plats i våra 
mat- och odlingssystem.

”Intresset för det här är stort. Ett steg mot mer pe-
renna grönsaker kan vara att vi nu testar olika grödor, 
tar fram deras odlingsvärden och ser om det finns ef-
terfrågan”, säger Eva Johansson.

”Matfrågorna behöver ses över från många olika 
håll”, säger Robin Tidholm. ”Det gäller att våga prova 
olika vägar och inte köra fast i ett spår. Den kunskaps-
bank vi arbetar fram i det här projektet hoppas vi ska 
förenkla för andra att ta in perenna grönsaker i sin 
produktion. Hos oss på Under Tallarna kan det här ge 
ett perennt system som motsvarar ungefär en tredje-
del av vår produktion.”

Robin hoppas också att konsumenter ska få mer 
förståelse för näringskapaciteten och andra positiva 
möjligheter i perenna grönsaker och kunna göra val 
utifrån det. En viktig drivkraft och gemensam utma-
ning tycker han också är att odlare ska kunna få mer 
betalt för det man odlar.

”Att man kan leva på odling och att det är ett om-
råde i utveckling är inte minst viktigt för de ungas 
intresse för odling. Det finns idag en återspirad od-
lingsrörelse som utvecklas på bred front. Det är 
hoppfullt.”

Som odlare värdesätter Robin även samarbetet i 
projektet där han får ta del av de andra odlarnas erfa-
renheter, metoder och tillhöra en proffesionell od-
lingsgemenskap. De andra projektdeltagarna är För-
ädlad andelsförädlingsodling, Hornuddens trädgård 
och Peterslunds Ekoodling. Stiftelsen Skillebyholm 
är huvudman för projektet kring perenna grönsaker 
som är tvåårigt och finansieras av Jordbruksverket 
och Vidarstiftelsen. Under 2020 handlar det om att 
odla fram grödorna och 2021 ser man resultaten och 
fokuserar också på bredare kunskapsdelning. 
§ Staffan Nilsson

Läs även

Jordbruk. Ytterjärna Forum. 
www.ytterjarnaforum.se/tag/jordbruk

Källor

Under Tallarna undertallarna.se

Odlingsvärda fleråriga grönsaker för produktion. Skilleby-
holm. bit.ly/3oplard

Piplök på gång (bilderna togs i mitten av mars).
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Det verkar som om coronaviruset kommer från dju-
ren till oss människor. Det finns många belägg för ett 
sådant ”språng” från djur till människa. Det talar för 
att djuren är den biologiska orsaken för pandemin 
med Covid-19. Det har uppstått en osäkerhet i förhål-
lande till djuren sedan denna tanke etablerade sig i of-
fentligheten. Det är då mindre tal om att djuren är 
farliga och som vi borde skydda oss mot, utan man 
märker en rakt motsatt hållning: vi har tillfogat dju-
ren lidande och nu värjer de sig mot oss. Olika källor 
ger näring åt denna förnimmelse: den kritiska tids-
andan ifrågasätter den exploaterande civilisationens 
fabriksmässiga djurhållning.

Den veganska kulturen är ett uttryck för detta. En 
andra källa var Sonia Shahs artikel i Le Monde diplo-
matique, mars 2020. I den uppmärksammar hon un-
danträngandet av naturen som orsak till virusutbrot-
ten. En tredje källa hittar man hos Rudolf Steiner, 
som ur ett andligt perspektiv ser orsaken till den epi-
demiska utbredningen av smittsamma sjukdomar i 
det lidande som människorna utsätter djuren för (fö-
redrag 17.4.1912, GA 143).

Jag vill med denna artikel ge en orienteringshjälp, 
hur man ur osäkerheten gentemot djuren igen kan 
hitta ett säkert förhållande. Min grund till denna 
text har jag i min över 30-åriga praktik med djur i ett 
lantbruk och arbetet med detta tema inom sektionen 
för lantbruk.

Fabriksmässig djurhållning – och 
om virus och bakterier
Fabriksmässig djurhållning är i alla avseenden en tra-
gedi och jag ser inga möjligheter att på något sätt för-
svara den. Hur kunde det gå så långt?

Industrialiseringen av djurhållningen är följden 
av vårt abstrakta tänkande, som begriper djur som 
ting. Den moderna vetenskapen har med Descartes 
postulerat att djur är en maskin, och med Darwin att 
djuren utvecklar sig i kampen om sin överlevnad. För-
binder man bägge paradigmen, följer: djuren är över-
levnadsmaskiner. Man kan seriekoppla sådana ma-
skiner – inget problem. De producerade massproduk-
terna leder till kött för näringen eller pälsar för kläd-

seln eller mediciner genom djurförsök, allt till låga 
priser, som leder till en av oss alla önskad socialise-
ring av välståndet. I sina detaljer är denna industri 
ännu mer teknisk än man som konsument utmålar 
den och var och en som informerar sig mer djupgåen-
de förskräcks.

Den nakna, kalla intelligensen som här griper in 
– och som just är en egenart hos oss moderna männ-
iskor – provocerar livets hjälpreaktioner, som på visst 
sätt talar samma språk: virus och bakterier glider ut 
ur livssammanhanget, förökar sig massivt och blir 
till pandemiska sjukdomar för djuren själva eller för 
människorna. En spin-off av virus ur djurhållnings-
industrin hör till systemets logik.

Den chock djurindustrin förorsakar leder till extre-
ma reaktioner och en av dessa är den moderna vega-
nismen. Den postulerar ett totalt avstående från alla 
djurprodukter. En vegansk trossats är: ”Djurhåll-
ning är ett förslavande av djuren.” Ett annat credo 
lyder: ”På grund av mig ska inget blod flyta.” Det slu-
tar med att fullständigt vända sig bort från djuren. 
Alla typer av djurhållning ses följaktligen i sig som 
förkastligt och omoraliskt. Man kan se det som en 
moraliskt konsekvent hållning eller som fanatism. 
Även denna hållning tycks mig indirekt göra djuren 
till ting, genom att den principiellt avsäger sig en re-
lation. Det kan man göra med ett ting, men gentemot 
ett besjälat väsen verkar det inte adekvat. Också här 
ses inte djuret som ett förkroppsligande av något 
själsligt. Veganismen leder i sina konsekvenser till 
en själslig ödeläggelse av världen genom att förneka 
djurens kroppsbildning, vilket utesluter dem från 
den mänskliga evolutions- och kulturgemenskapen 
med människorna.

Förhållandet till djuren verkar vara en prövosten 
för den egna människovärdighetens befinnande. 
Självbesinnandet visar att djurens upplevelser huvud-
sakligast tilltalar oss över känslan. Det är djupa och 
starka känslor, som fyller mig när jag upplever kons 
vilande, hästens kraft. Ett barn blir helt och hållet en 
hare visavi gnagaren, känslomässigt kryper det in i 
djuret. Dessa känslors häftighet vittnar om att de är 

Djuret i oss, under oss, över oss
Djuren är våra bröder, våra systrar, de frågar efter en ny 
hemvist, när vi leder dem, och i sin fullkomlighet visar de 
oss en förebild. Att ta sig an denna trefaldiga relation, full 
av motsättningar, ger oss vår mänskliga värdighet.
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äkta. Min själ är helt uppfylld av dem – och är då också 
helt utelämnad åt denna känsla.

Men hur kan känslorna luttras och vidgas så att 
de inte ”endast” uttrycker förnimmelsesjälens vibre-
rande, utan också djupa mänskliga hjärtekrafter? 
Hur kan jag utveckla och skola mina känslor så, att 
djuren kan tas upp i min mänsklighet och inte dras 
ner i djuriskheten? Levande tänkande och tankar, 
som försöker förstå det väsentliga, ger orientering. 
Handlingar som försöker förhålla sig tjänande till 
saken, ger fast mark under fötterna. Känslan behö-
ver detta stöd. Genom detta förträngs den inte utan 
utvecklar sig till kvalitén av en ”kosmisk världskäns-
la”. Rudolf Steiner väljer detta uttryck i sitt föredrag 
den 17 maj 1910, GA 120.

Kunskap om djurväsendet
Att kunskapa om djur betyder, att i tänkandet stiga 
upp från det förtrogna mineraliska, döda över det le-
vande till det själsliga. Där hittar man ett differentie-
rat uttryck i morfologin, fysiologin och de enskilda 
djurarternas beteenden. Varje djurart är högt specia-
liserad genom att den utgjuter den själsligt bildande 
kraften i ett organ eller organsystem. ”Djuret under-
visas av sina organ”, skriver Goethe. I ett tidigt stadi-
um av embryonalutvecklingen är det mycket lite 
skillnad mellan de högre djuren, organen är mycket 
lite specialiserade. Sedan i och med födelsen och ge-
nom ungdomsutvecklingen till fullt utväxt djur, 
skjuts det för varje djurart särskilt viktiga organsyste-
met i förgrunden och utbildas.

Eftersom jag haft kor i mitt lantbruk känner jag 
väl till denna utvecklingsdynamik för idisslare, in-
klusive hornbildningen. Sålunda har idisslarnas mat-
smältningsorgan ett högt ”morfologiskt värde”. Detta 
fackuttryck av Adolf Portmann tycker jag är en bra 
sammanfattning om vad det handlar om: organ, som 
har ett högt morfologiskt värde, är de organ som är 
särskilt specialiserade gentemot de embryonala anla-
gen. Djurets väsen formar sina organ, de är uttryck 
för dess väsen och jag kan bygga upp en förståelse för 
den specifika djurartens väsen genom anatomiska, 
fysiologiska och även etologiska studier (etologi = lä-
ran om djurs beteenden, wikipedia).

Djuret är genialt och för upp de inneboende möjlighe-
terna till ultimata utseenden och prestationer inom 
sitt område. Samtidigt är det fånget och begränsat i 
denna specialisering. För människan är det annor-
lunda: hon är en universalist. Det själsliga och hennes 

kroppsliga, funktionella och sociala uttryck står till 
tjänst för en individuellt närvarande andlighet, jaget. 
I människans universella konstitution – den upprätta 
gången med händerna fritt till förfogande, språkför-
mågan och det medvetna förhållandet till sig själv 
och världen genom tänkandet – ligger grunden till 
det mänskliga, det mänsklighetsmässiga. Med andra 
ord: människan är inte, utan hon blir människa, bio-
grafiskt, kulturhistoriskt, evolutivt.

Djuren har inte denna förmåga, varje djurart är en 
evolutionsmässig höjdpunkt i sig och därmed en slut-
punkt. Men djur och människa hör ihop. Specialise-
ringen är djurens offer, så att människan kan förbli 
ett väsen i vardande . Detta är inget avståndstagande 
från djuren, utan djuren tas upp i människans kul-
turuppdrag. ”Tämj mig!” säger räven till lille Prinsen, 
djuret ber människorna om att få bli upptaget i deras 
mänsklighet och att tas med.

Broder djur
Människan går upprätt och genom denna hållning 
vinner hon sin fria mitt. Inte bara den stora hjärnan, 
som homo sapiens, utan också den fria mitten! Djuret, 
som har en horisontell ”upprätt gång”, lever helt i 
verkligheten! Människan, som går vertikalt upprätt, 
lever i uppriktigheten. Vår fråga gäller inte bara 
verkligheten, utan uppriktigheten. Vår existens 
samlade moraliska dimension är konstitutionellt av-
hängig av den upprätta hållningen. Och vår fråga ef-
ter vårt värdiga eller ovärdiga förhållningssätt till 
djuren är också en moralisk fråga. Och vad är nu vär-
digt i förhållande till djuren: att de är på ögonhöjd 
med oss, är våra bröder och systrar, att vi står över 
dem och måste leda dem eller att de står över oss och 
att vi som oskickliga människobarn kan bli ledda av 
deras omfattande vishet?

Det ena såväl som det andra är riktigt. Som svar 
föreslår jag att vi ur vår fria mitt har möjligheten att 
på ett fritt sätt kunna ställa oss inför djuren. Den som 
säger frihet, säger samtidigt ansvar. Varje fri hållning 
och gärning är fri i samma utsträckning som den är 
beredd att ta konsekvenserna av den. Svaret på frågan 
om förhållandet mellan djur och människa är således 
trefaldigt: vi människor står å ena sidan över djuret 
och kan och skall leda det; men vi människor står 
också på ögonhöjd med broder djur; och för det tredje 
står vi människor också under djuret, för det har spe-
cialiserade förmågor, och utan djuret kunde vi männ-
iskor inte leva på jorden.
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Ledningen av djuren
Människan, som är den sist uppdykande i evolutio-
nen, behåller den hos alla däggdjur embryonalt an-
lagda upprätta hållningen ända till slutet och går hela 
livet upprätt på jorden. Genom detta uppstår en själv-
ständig mitt. Det är först den mänskliga organisatio-
nen som har en genomkomponerad tredelad orga-
nism – en organism, som har ett autonomt, i tänkan-
de, kännande, viljande anlagt själsliv – individuellt 
till sitt förfogande. Denna inlärningsförmåga och 
kulturförmåga uppmanar oss människor att axla an-
svaret att leda djuren. Hur kan detta ansvar uppfyllas 
och levas idag, till exempel vid avel av våra husdjur 
och vid slakt av djuren?

Djuren är medskapade med oss
Djuren kan gå som vi, vi följer varandra, nomadise-
rande och vandrande. Djuren har hunger och törst 
som vi, vi har dessa basala behov gemensamt. Djuren 
kan sniffa och lyssna som vi. Hästen spetsar öronen 
och vi skådar med honom i hans riktning. En kos mu-
ande, som vi tagit bort kalven från, går oss genom 
märg och ben. Blicken i ett döende djurs öga är som 
blicken in i gemensamma själsdjup. Djuren är våra 
systrar och bröder och med dem delar vi jordens gåvor 
och himmelens stämmor. Denna förnimmelse av 
vara medskapade med djuren är en bärande grund för 
bägge parter. Hur kan vi idag ärligt leva och gestalta 
detta syskonskap?

Djuren som mästare
I sina förmågor står djuren långt över oss. Ingen herde 
kunde leda sin hjord utan sin hund. Ingen öken skulle 
kunna genomkorsas av människor utan kamelerna. 
Och människans bofasthet vore inte möjlig utan kon. 
Slidhornsdjurens egen tolerans att tåla fodret, som 
blev gödslat med den egna gödseln, gör ett ortsbundet 
långsiktigt jordbruk förs möjligt. Precis som att man 
långfristigt uppnår en humusökning i åkerjorden 
bara genom kompostgödsel. Hur kan vi idag kommu-
nicera dessa unika djurprestationer, för att uppnå 
aktning och därmed värdighet inför dem?

Djurens gamla och nya hembygd
Vi människor har på vår väg i kulturutvecklingen ut-
vecklat detta grundläggande förhållande och tagit 
djuren i anspråk för arbete genom domesticeringen. 
Bruket av djur som blott ändamål är då mycket kort-
siktigt. På franska heter djurhållaren ”l’éleveur”, 
djurhållning och domesticering heter ”l’élevage”, som 

kan översättas med ”lyfta/hämta/ta upp”. Djurhålla-
ren lyfter upp djuret till sig. Han eller hon tar djuret in 
i sitt eget hus som husdjur.

De många olika husdjursraserna har uppstått ur 
denna kultur. Denna diversitet är enorm. I Frankrike 
fanns det hundratals regionala ko-, svin- eller hönsra-
ser. Dessa regionala raser bildade en slags hemort, 
som vi människor har skapat åt djuren, efter att vi be-
rövat dem deras hemvist i den fria naturen. Idag är 
detta regionala lantbruk praktiskt taget försvunnet. 
Särskilt efter Andra världskriget blev djurhållningen 
radikalt förändrad, industrialiserad och globaliserad.

Var kan djuren hitta en ny hemvist? I en globalise-
rad genetisk mix, en total blandning, som samman-
ställs efter råvarubörsernas noteringar, i enorma 
stall, masstransporter och slaktindustrier hittar de 
ingen hemort. Lika lite hemortskänsla får husdjuren i 
en slags leksaksstatus, där hunden ska gå till frisören 
och åka med i framsätet i bilen. Var är mitten?

Jag menar att lantbrukshelheten, som vi kallar lant-
bruksorganismen och eftersträvar som individuali-
teter, kan besvara denna fråga. Djuret behöver en re-
ferensram. Djuret är den själsliga och kroppsliga in-
karnationen av dess relationsnät. Isolering eller över-
dimensionering är dess död. Jordbruksorganismen 
gestaltad ur insikt och erfarenhet och som inte över 
tid kan överleva utan djur, är den moderna ”kulturbi-
otopen” för husdjur, utan vilken den inte kan leva. I 
denna organism är djuren organ, varje djurart är ett 
annat organ, men vart och ett som hjordgemenskap 
och som generationsövergripande djurväsen. Genom 
detta får alla frågor kring djurhållning ett annat för-
tecken. Beskyllningen att kor är klimatförstörare 
vänds i sin motsats: kon blir klimatskapare.

Ett huvudtema i den biodynamiska aktionsforsk-
ningen sedan dess start är hur denna ansats kan om-
sättas i djurhållning, utfodring, avel och gödsling. I 
sin kärna säger djurens integration inom biodynami-
ken att vi ställer ödes- och handlingsgemenskapen 
mellan djur och människa som den lantbruksmässi-
ga helhetens grund i meningen av lantbruksorganis-
men. I lantbruksorganismens existentiella bemödan-
den, som Rudolf Steiner föreslog redan 1924, gestaltar 
människan i sin ledaruppgift ur sina jagkrafter en 
realandlig ”kulturbiotop” – tack vare djuren, med dju-
ren, för djuren.
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Människovärdighet och 
djurvärdighet
Jag sammanfattar dessa reflektioner i en bild: Män-
niskan har sitt jag som ett medvetande om sig själv i 
sig, det är det jordiska avtrycket i hennes vakna jorde-
medvetande, ett uttryck för vår andliga natur och vår 
viljenatur. Detta jagmedvetande är inte givet, det ska 
inläras genom de olika utvecklingsstadierna från 
småbarn till skolbarn, över ungdomsåren till vuxen 
människa. Även när jaget är helt och hållet där, måste 
det ständigt erövras på nytt, utvecklas. Det är i riskzo-
nen för faror och samtidigt stöttat i det inre genom 
djuren. Fruktan, hat, tvivel är de själsliga djuren som 
ständigt på nytt måste övervinnas. Jaget är också ho-
tat och stöttat genom djuren som urbilder i djurkret-
sen i vårt synfält, det fält vårt vakenmedvetande be-
gränsar. De konstituerar mig ur djurkretsens tolvhet, 
men jag måste skapa individualiseringen, annars för-
blir jag ”värld” och blir inte människa. Man kan såle-
des säga, att i den mänskliga jagupplevelsen, i själv-
medvetande, blir det inre djuret förlöst ur sitt fjätt-
rande djurvara och förlöses också i det yttre ur sin 
oföränderliga fixering vid sin egen urbildlighet.

Vi står inne i ”kampen om det humana”. Detta hu-
mana har sin grund i den existentiella förnimmelsen 
av människovärdighet. Människovärdigheten har 
sitt ursprung i individualprincipen i människan, 
men inskränks inte till denna, utan kan och skall ur 
denna strömma ut i världen och naturen som en för-
nimmelseburen kunskaps- och handlingskvalitet, 
som överallt bär värdighet. Värdighet som skydd för 
det skapade, men värdighet också som hållning gent-
emot varje väsens möjlighet att kunna stiga upp till 
nästa utvecklingsnivå. Denna värdighet är en civili-
satorisk kategori. Denna värdighet behöver orter där 
den kan utvecklas. Gårdar som bedriver en integrerad 
djurhållning som de biodynamiska verksamheterna, 
kan med rätta ses som sådana orter – som förank-
ringsplatser och fyrtornsplatser för ”värdighet”, som 
skydd och som andligt utvecklingsrum. § Ueli Hurter, 

översättning Göran Nilo

Ueli Hurter är en av två ledare för Lantbrukssektionen vid 
Goetheanum. Samtidigt är han jordbrukare och i ledningen 
för L’Aubier, en demetergård, ekohotell, biorestaurang och 
eko-bostadskvarter, president för det schweiziska Demeterför-
bundet 1997 – 2010 och medgrundare till ”Zukunft säen!” 
Boken De ansvariga för Fria Högskolan för Antroposofi har ur 
de enskilda facksektionernas blickfält sammanställt bidrag 
till förståelse av coronakrisen och stimulans till adekvata 
handlingar. Denna bok offentliggjordes i juni 2020. Det ovan-
stående bidraget skrevs ursprungligen för denna bok.
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Avsändare: 
Biodynamiska Föreningen
Skillebyholm 7
153 91 Järna

BIODYNAMISKA FÖRENINGEN · T 08 551 512 25 · tis 9 – 13 och tor 13 – 17 · E kontoret@biodynamisk.se

Vi står inför en tid när den levande jorden nästan kan 
ses som ovärderlig. Samtidigt måste vi tillskriva den 
fertila levande jorden ett otroligt värde. Och den bio-
dynamiska regenerativa odlingsmetoden strävar mot 
att göra jorden mer levande. Vi vill uppmuntra er att 
investera i framtiden, vi vill uppmuntra er att lämna 
ett avtryck, att lämna en gåva till kommande genera-
tioner.

Din gåva eller en del av ett arv kan hjälpa Biodyna-
miska Föreningen i sitt arbete att stärka bönder och 
den biodynamiska impulsen under kommande år-
hundrade. Tillsammans kan vi sträva efter att lämna 
planeten, matjorden, växterna och djuren i ett bättre 
tillstånd till de som kommer efter oss.

Vision
Vi planterar frön inför framtiden.

För att försäkra oss om att biodynamisk odling 
kan stärka ekosystemen och de naturliga kretsloppen 
i framtiden jobbar biodynamiska föreningen med att 
informera konsumenter, stödja odlare av den biody-
namiska metoden och hjälpa unga människor som 
vill ta sig an lantbrukarrollen.

Ett biodynamiskt hållbart förhållningssätt hand-
lar om att arbeta med naturen på naturens villkor, att 
behandla jorden varsamt och läsa av naturen för att få 
skörd i utbyte. Vi vill att denna odlingsmetod är en 
del av 2000-talets hållbara matproduktion.

Din Gåva
Det stöd vi får kommer gå till att säkra matproduk-
tionen genom att ge stöd till lantbruksstuderande på 
biodynamiska gårdar så att nästa generation kan 
fortsätta producera våra livsmedel.

Vi vill också hjälpa bönder att ställa om till biody-
namiskt lantbruk eller att säkra ägandet av sin mark 
så att den viktiga matjorden är i goda händer.

Märk din gåva med “Framtidens Odlare” om du 
vill att det ska bli ett stöd till nästa generations lant-
brukare.

Märk din gåva med “Jorden vi Ärvde” om du vill 
att det ska gå till lantbrukare och matjord.

Tillägg till ditt testamente
Vill du lämna en gåva genom ditt arv kan du göra ett 
tillägg till ett redan befintligt testamente. Tänk på att 
tillägget behöver formuleras enligt Ärvdabalkens 
riktlinjer, precis som en testamente. Du kan få mer 
information av oss på föreningen om du tar kontakt 
med oss.

Bankgiro till Jorden vi ärvde
Gåvor kan betalas in till: 
Swish 12 35 61 07 53 eller Bankgiro 19 62 95-0.

Jorden vi ärvde 
En gåva till framtiden


