
 Sagt på en enkel måte handler det om å prøve å få 
til et samspill som styrker livsprosesser. I praksis 
betyr det blant annet å arbeide for å få til en så rik 

og levende jord som mulig, jorda er jo grunnlaget for all 
dyrking. Å lage god kompost er viktig. Vi komposterer 
det aller meste og har et eget opplegg for det, sier Berit 
Swensen i Ås. 

Og Berit vet hva hun snakker om. Hun har en doktor-
grad fra UMB innenfor jordkultur og prosesser i jord, 
og har skrevet boka Et levende mang fold, om biodynamisk 
jord- og hagebruk som Biologisk-dynamisk Forening utga 
på forlaget Andrimne i 2009. 

I boka skriver hun: «For å lykkes i sine bestrebelser er 
biodynamikeren opptatt av sammenhenger, for eksempel 
sammenhengene mellom alle organismer i jorda; mel-
lom jord og planter, planter og lys, dyr og mennesker, 
gård og samfunn, livet og kosmos. Han forsøker å forstå 
sammenhengene slik at det komplekse samspillet kan 
styrkes på en positiv måte.

Biodynamisk jordbruk har i det praktiske arbeidet mye 
til felles med andre økologiske driftsformer. Fravær av 
kjemiske sprøytemidler og kunstgjødsel, samt et ønske 
om høy grad av selvforsyning av fôr og gjødsel, er vik-
tige felles elementer. Men det finnes også noen særtrekk. 
At krefter fra universet tillegges stor betydning for jord, 
planter, dyr og mennesker, og at det dynamiske samspil-
let mellom disse kreftene og de sansbare fenomener her 
på Jorda forsøker styrket gjennom ulike tiltak, er spesielt 
for den biologisk-dynamiske driftsformen. Dette har sin 
bakgrunn i Landbrukskurset, en serie på åtte foredrag 
som ble gitt av Rudolf Steiner i 1924». 

De fleste kjenner til hva som menes 
med økologisk dyrking. Men bio- 
dynamisk dyrking er fortsatt et ukjent 
begrep for mange. tekst og foto: jorunn amdal

bregner Berit Swensen liker bladformer og har bregner mange steder i 
hagen, her ved en slyngende grusgang. 

iris Iris hører med til Berits favoritter, her sammen med frodige prakt-
storkenebb (Geranium himalayense).

organisk Gamle trær, plen og blomsterbed i harmoni.
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flommende Bedene flommer over av blomster, 
her har dagliljer blandet seg med prestekrage.

!"rk#ng  s$m s%"rker &#'spr$ses(ene

vi besøker: Berit Swensen
Ås i Akershus 
tomt: Ca. 2000 m2

herdighetssone: 4–5



drives på noen spesiell måte. Her er frodige blomsterbed, 
frukttrær, plen, en stor kjøkken- og urtehage og to små 
veksthus.

Men når Berit forteller om sine valg, blir det tydelig 
at det ligger en bevisst plan bak. 

– For biodynamikere er det viktig å prøve å komme i 
dialog med det landskapet en har, i dette tilfellet hagen. 
Det betyr blant annet å være lydhør for stemningen 
og leve oss inn i det som er der. Det kan innebære å 
ta vare på og hjelpe fram planter og trær som har vært 
lenge i hagen. Det betyr blant annet at det store, gamle 
epletreet som vokser midt på plenen her, ikke blir hardt 
beskåret, men får vokse mer eller mindre naturlig. Men 
det er klart at vi må styre også, elles vil jo alt bli et stort 
villnis, sier Berit.

Da hun overtok denne hagen, hjalp hun fram flere 
gamle prydplanter som var blitt invadert av mer aggres-

Kompost
Hjemme på Ås har Berit og familien en prydhage, en 
nyttehage, kaniner, høns og flere komposthauger. Det 
aller meste av organisk avfall havner på komposten. 
Kvist og kvas, grønt fra kjøkkenhagen, hønsegjødsel, 
gress og det lille som er igjen av kjøkkenavfall etter at 
hønsene har fått sitt, legges lagvis slik at varmeutvik-
lingen blir bra. For å sikre god kvalitet jobber Berit med 
komposten, blander og flytter den fram og tilbake. Et 
særtrekk ved biodynamisk dyrking er bruken av pre-
parater. 

– Preparatene brukes for å øke humusdannelse og 
livskraft i jorda og for å balansere vekst og modning i 
plantene. I komposten brukes seks preparater som alle er 
basert på velkjente medisinplanter – som kamille, ryllik, 
brennesle, løvetann, eikebark og vendelrot. 

Preparatene er med på å gjøre komposten mer balan-
sert og bedre, sier Berit. 

Det er mulig å lage preparatene selv, men Berit kjøper 
dem ferdig fra Biologisk-dynamisk Forening.

Samspill
Ved første øyekast er det lite som røper at Berits hage 

vertsplante Pepperrot er blitt vertsplante for jordlopper.

tidlig Salat i veksthus blir tidlig ferdig. pause Mellom øktene i kjøkkenhagen smaker det godt med en pause. I veksthusene vokser det grønnsaker og tomater. 

matnyttig Tomatene vokser godt i veksthuset.

jorddekke All jord blir dekket med gressklipp. Det hindrer uttørking og frøugress.

kompost Å lage god kompost er svært viktig i et biologisk-dynamisk hagebruk.
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Som biodynamiker er Berit svært opptatt av matkvali-
tet og er nøye på hvilke sorter hun dyrker. I prydhagen 
hender det at det sniker seg inn en sort som ikke helt 
passer inn, men i kjøkkenhagen er hun mer nøye på det. 

– Her er det ingen hybridsorter, bare frøfaste, reine 
arter, sier hun. 

Berit passer på å legge til rette for pinnsvin, frosker, 
fugler og andre nyttedyr. Hønene pleier også å gå fritt, 
men akkurat da jeg besøkte Ås hadde de husarrest etter 
å ha hakket og sparket i det nysådde kornforsøket til 
Berits 10-årige sønn.

 
Såkalender
Alle som dyrker biodynamisk, kjenner Maria Thuns 
såkalender. Den utgis hvert år og er en detaljert oversikt 
over blant annet når en skal så, luke og høste. Kalen-
deren baserer seg på månefasene og planetenes stilling. 

– Det nytter ikke å være slave av såkalenderen. Men 
det kan lønne seg å ta en titt i den når en skal i gang 
med hagearbeidet. Min erfaring er at salat vokser best 
dersom den sås på bladdager når månen er i sin ned-
gående fase, det Maria Thun angir som plantetid. Jeg 
har også erfart at det er lettere å luke ugress, som for 
eksempel løvetann, i visse månefaser. Det er kanskje 
ikke vitenskapelig bevist at månefaser har innvirkning 
på voksteren, men det er noe der, jeg kan se forskjeller 
her i min hage, sier Berit

sive naboer. Blant annet har hun funnet gamle liljer og 
løytnantshjerter, samt to puslete pioner som nå er blitt 
til fem store.

Berit liker store og frodige planter med vakkert blad-
verk. Pioner og iris hører med til favorittene. Nå vokser 
det iris og pioner både her og der. Noen av dem er delt 
fra planter hun allerede har, andre er nyinnkjøpt.

– Men jeg må bli flinkere til å tøyle en del av de store 
plantene jeg liker. Det kan være en utfordring, sier hun. 

Matkvalitet
Berit er opptatt av blomster og plantene i prydhagen, 
men den store kjøkkenhagen og urtehagen får også mye 
tid og omtanke. Og her er det mye å henge fingrene i. 

– Jeg praktiserer vekstskifte, men ikke helt strengt. Jeg 
skifter på hva som dyrkes i bedene hvert år. Jordlopper 
er det største problemet mitt, det kan være massevis av 
dem. De gnager fort i stykker spirene av grønnsaker i 
korsblomstfamilien, som kål, reddiker, kålrot og liknende.  

Jeg kjemper dessuten en kamp mot pepperoten som 
var med på lasset da vi kom hit, den er blitt et hissig 
ugress og en viktig vertsplante for jordloppene, sier Berit, 
som dekker all åpen jord med gressklipp. Det gir god 
jord, samtidig som det hindrer ugress i å spire og jorda 
i å tørke ut.

Til gjødsel bruker Berit neslevann og neslete, i tillegg 
til kompost og husdyrgjødsel. 

«Landbrukskurset vil vise hvordan landbruket angår nærmest alle områder av men-
neskelivet. På en eller annen måte henger alle menneskelige forhold sammen med 
det. (...) Vi må (derfor) erverve nye kunnskaper for igjen å forstå sammenhengene i 
naturen. Menneskeheten har bare to valg: enten på nytt å lære fra naturens helhet, 
fra sammenhengene i hele kosmos, eller tillate at både naturen og menneskelivet 
degenereres og dør ut.»

Rudolf Steiner (1861–1925)

sneglefelle Hønene går fritt omkring og plukker snegler og andre skadegjørere.

gjødsel Neslevann blir ypperlig gjødsel i kjøkkenhagen.

hygge og nytte Kaninene er både søte og nyttige. Blant annet lager de gjødsel til 
hagen.

farger Sibiriris med rød rododendron i bakgrunnen. elegant Engstorknebb med mørke blad, enkelt og elegant.

urtehage Fra den store urtehagen høster Berit urter, blant annet til te.
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