Mer än jord
DEMETER NATURLIGTVIS BIODYNAMISKT

En bra jordmån
är en av dina
viktigaste
förutsättningar.

Med Demeter
vill vi hjälpa
dig att skapa
den bästa.
Om Demeter
Demeter innefattar ett internationellt nätverk av

Mat som odlats biodynamiskt visar sig innehålla

kontrollorganisationer för biodynamiskt odling och

höga näringsvärden och den bästa smaken och kva-

dess produkter. Vi är den enda ekologiska föreningen

liteten. Genom våra regler skapas förutsättningar

som har ett nätverk av självständiga kontrollorga-

för att Demetermärkta produkter behåller sitt värde

nisationer över hela världen. Dessa samarbetar i en

och vitalitet, från jord till bord. Av allra största vikt

anda av kooperation, förtroende och transparens för

är Demeterodlarens engagemang i ett sunt jordbruk

att skapa bättre förutsättningar för odlare och tro-

för framtiden, en framtid som berör oss alla.

värdiga produkter för konsumenter. I mer än 80 år
har odlare och forskare arbetat för att främja jordbruket och dess produkter med hjälp av de biodynamiska odlingsmetoderna. I Sverige representeras
Demeter av Svenska Demeterförbundet.
Vår utgångspunkt är den biodynamiska metoden så som den har utvecklats utifrån den österrikiska filosofen och naturvetenskaparen Rudolf Steiners
Lantbrukskurs. Vidare utveckling sker ständigt både
i praktik och forskning och biodynamisk odling är
idag etablerad som en av de ledande metoderna för
hållbart jordbruk. Demetermärket finns på ett brett
utbud av produkter, inte bara mat men också naturkosmetik, hudvård, textiler och kläder.

Biodynamisk odling visar sig
alltmer vara en av de
Mer än ekologisk odling
En biodynamisk odlare är samtidigt en ekologisk od-

Intresse från konsumenter för ekologisk och

lare. Samma krav som ställs för en ekologisk pro-

närodlad mat ökar ständigt och biodynamiska pro-

duktion gäller också för en biodynamisk. Den bio-

dukter får alltmer uppmärksamhet. Nära samverkan

dynamiska odlingsmetoden eftersträvar att skapa

mellan konsumenter och producenter är en viktig

ett sunt jordbruk och hälsosamma produkter. Men

insatts för en sundare och mer levande landsbygd.

biodynamisk odling innehåller så mycket mer. Inte

Svenska Demeterförbundet och andra initiativ ar-

minst hur du som odlare väljer att förhålla dig till

betar kontinuerligt med att skapa bättre förutsätt-

din gård.

ningar för odlare och konsumenter.

Demeterreglerna skiljer sig från de ekologiska

Den biodynamiska odlingsmetoden är framfö-

genom sitt synsätt på gården som en individuell

rallt ett sätt att gestalta livssammanhangen i lant-

enhet. Avgörande för detta är ett resursbevarande

bruket. Den levande naturens stora mångfald medför

kretsloppstänkande där växtodling och djurhållning

ett ansvarsfullt men öppet förhållande till varje en-

balanserar varandra för att så långt det är möjligt

skild situation. Odlarens kunskaper och erfarenheter

skapa en självförsörjande gårdsorganism. Endast

har stor betydelse för driften av gården. Men också

hela gården kan certifieras (i motsats till en särskild

för att skapa förtroende hos konsumenterna för den

gröda eller yta) och specifika metoder och naturliga

biodynamiska odlingsmetoden och dess produkter.

preparat används för att främja jordens bördighet,

Att ständigt förstå och förstärka dessa relationer är

växternas vitalitet och djurens hälsa. Skonsamma

en viktig uppgift, både för den enskilda odlaren och

förädlingsmetoder och hög kvalitet på råvaror leder

för Demeterförbundet.

till äkta produkter med högt näringsvärde.

mest hållbara och etiska
odlingsmetoderna.
En sundare gårdsorganism
Grundläggande för biodynamisk odling är bilden av

klövervall, balans mellan växtodling och djurhållning

gården som en organism. De olika delarna av gården

anpassad till gårdens egen andel av foderproduk-

skapar en helhet som hänger samman. Det innebär

tion, kompostering och gödselhantering och åtgär-

att varje gård är genomtänkt och planerad utifrån

der som långsiktigt ökar jordens bördighet.

dess egna individuella förutsättningar och kvaliteter.
Jorden, växter och djur vårdas med respekt för deras

Preparaten

egenvärde och natur. Hänsyn till samspelet i natu-

För jordbrukets framtid är det avgörande att främja

rens cykler och rytmer tas in i odlingsplaneringen.

jordens bördighet och vitalitet. Demeterreglerna för-

Den biodynamiska metoden skapar förutsättningar

utsätter därför användningen av de biodynamiska

för en djupare relation mellan odlaren och det om-

preparaten som en unik och nödvändig del av den

givande landskapet, årstidernas föränderlighet och

biodynamiska odlingsmetoden. Forskning visar att

naturens långvariga sammanhang.

de biodynamiska preparaten höjer jordens mikroliv,

Genom att så långt som möjligt upprätthålla

reglerar obalanser i växtodlingen och förbättrar av-

en självförsörjning på foder, kompost och gödsel,

kastningen och lagringsegenskaperna hos grödorna.

åstadkommer odlaren en effektiv skötsel av gårdens

Preparaten är omsorgsfullt tillverkade med minera-

resurser. Detta är speciellt viktig i en tid när fenomen

liska och organiska ämnen i samband med årstids-

som klimatförändring och kol-bindning påverkas av

bundna processer i naturen. Dessa används sedan i

jordbruket. Forskning har visat att ett kretsloppsba-

jordbruket i form av fältpreparat och kompostprepa-

serat jordbruk är en av de bästa metoderna för att

rat som tillförs gödseln och komposten.

klara många av det moderna jordbrukets utmaningar. I ett sådant ingår en mångsidig växtföljd med

Att lägga om till Demeterodling
Omläggning av en gård till biodynamisk odling är
en utvecklingsprocess, som omfattar flera steg. Om
du odlar konventionellt tar det minst två år. Odlar
du redan ekologiskt dröjer det minst ett år. Grundläggande kunskaper i lantbruk och intresse för den
biodynamiska odlingsmetoden är viktiga förutsättningar. En omläggningsplan utarbetas som bland
annat omfattar beskrivning av arealer och grödor,
lägesplan av skiftena, jordens tillstånd, växtföljd och
gödselplan samt utveckling av djurhållningen.
Efter en intresseanmälan och inledande bedömning kan en verksamhet ingå avtal med Demeterförbundet med målet att bli certifierad. De avtalsformer
som tillämpas är ”Demeter” och ”under omläggning
till Demeter”. Efter att odlingen uppfyller reglerna
för certifierad ekologisk odling och följer Demeterreglerna kan Demetercertifiering ges. Odlingen har
då rätt att använda Demetermärket för alla produk-
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ter motsvarande certifieringens omfattning.

Vi arbetar både med din mat
och med din jord.
Vill du vara med i Demeterförbundets kontroll?
– För att kunna kontrolleras av oss måste du även vara
godkänd för ekologisk kontroll. Den kontrollen utförs av bl.a. Aranea, HS Cert eller SMAK.

– Att vara med i Demeterförbundets kontroll innebär
alltså att du blir kontrollerad både av ditt ekologiska
kontrollorgan och av oss.
– Behöver du biodynamisk rådgivning så kan du

– Du anmäler dig till kontoret, antingen på telefon

kontakta Associera Lantbruksrådgivning, Wijnand

08 551 579 88 eller via e-post info@demeter.nu.

Koker (Rådgivare i biodynamisk odling), telefon

För att kunna kontrolleras innevarande år så behöver

070 562 17 87 eller e-post wijnand.koker@telia.com.

du anmäla dig tidig vår. Anmäler du dig senare un-

Kontakta oss om du har mer frågor.

der sommaren eller på hösten så har vi troligen inte
möjlighet att kontrollera dig innevarande år.
– Vi skickar ut ett avtal som du skall skriva under och
skicka tillbaka. Detta avtal förnyas varje år.
Tillsammans med avtalet får du också en blankett
för preparatanvändning samt en del andra blanketter att fylla i.
Du skall även skicka in en kopia av SAM-ansökan
tillsammans med din anmälan till det ekologiska
kontrollorgan du anlitat. I brevet från oss finns ett
datum som anger sista dag du kan skicka in dina
papper.

Välkommen till Demeterkontrollen!

Svenska
Demeterförbundet
Skillebyholm
153 91 Järna
T 08 551 579 88
F 08 551 579 76
E info@demeter.nu
H www.demeter.nu

