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I dette nummeret av Herba har vi valt å setje 
fokus på rekruttering og utdanning av fram-
tidas bønder. Vi har fått med oss dyktige skri-
bentar som har vore med å forme bladet, og 
fleire av desse vil i tida som kjem delta aktivt 
i Herba. Dette er vi særs glade for, og vi takker 
alle bidragsytarar som er med og formidlar 
nye tankar kring tema jordbruk, ernæring, 
natur og kultur.

Det siste halvåret har Biologisk-dynamisk 
Forening vore ein av initiativtakarane til opp-
rettinga av BINGN - eit nettverk for den nye 
generasjonen bønder, hagebrukarar, lærarar 
og andre. Gjennom fleire møter, og no sist 
Nordisk biodynamisk Forum i november 2012, 
har vi skapt fleire møteplassar for menneskjer 
med interesse og engasjement for det bio-
dynamiske og økologiske landbruket. I dette 
nummeret av Herba får du ein presentasjon 
av BINGNs visjonar og aktivitetar. 

Vi har invitert Mette Pauline Strand, initia-
tivtakar til WWOOF Norge, til å skrive litt om 
hennar møte med arbeid på gard. Steinersko-
leforbundet har i 2012 sett i gong prosjektet 
”Grønn skole”, og Ninon Onarheim har lagd 
ein presentasjon av prosjektet og deira planar 
for 2013. Helene Austvoll og Julia Smit har 
intervjua både lærarar og elevar ved fleire 
av landbruksutdanningane i både inn- og 
utland. I artikkelen Framtidas bønder kan ein 
lese om tankane dei gjer seg om kva som skal 
til for å få fleire unge menneskjer inn i land-
bruket. Landbruksutdanningane bør møte 
dei strømningane som vi finn i samfunnet 

og tilby ein livsstil som unge ønskjer. Tema 
som eigendoms- og driftsformer, fellesskap og  
fridom er viktige innfallsvinklar her. Garden 
må, i tillegg til å drive primærproduksjon, 
vere ein sosial møteplass, med rom for entre-
prenørskap og kreativitet skriv dei.
Nat Mead har skrive ein presentasjon av Sogn 
Jord- og hagebruksskule, den einaste skulen i 
Noreg som tilbyr undervisning i den biodyna-
miske landbruksimpulsen.

I tillegg til desse temaartiklane, finn du også 
tekstar om GMO, tre kongepreparat, ein pre-
sentasjon av driftsforma samvirke, kokehjør-
net og ei bokmelding på ”Framtidas jordbruk 
– med fokus på Östersjoen”.
Frå arkivet har vi funne eit referat frå eit 
seminar på Fokhol i 1995, der Manfred Klett 
haldt foredrag om landbruk, næringsliv og 
skule. Her peiker han på at jordbruket gir rike 
moglegheiter for eit meiningsfylt arbeide, og 
eit arbeide som krev heile mennesket. 

Nytt i dette nummeret av Herba er Stafett-
pinnen. Her har vi invitert inn Alexander 
Viken som har fått fritt spelerom til å skrive 
ein artikkel om eit tema han brenn for. Med 
stafettpinnen har vi opna opp for nye men-
neskjer å kome med artiklar til Herba, og ein 
dag kjem kanskje denne pinnen til deg?

God lesing!

Idun Leinaas
Redaktør 

Arbeid som gir livet 
meining

Leder

TEKST: laura kleMMe, elizabeth brockfield og idun leinaas 

TEKST: idun leinaas

bingn
– Biodynamisk Initiativ for den Nye Generasjonen Norden

På Den Andre Caféen i Oslo den 29. april 2012 
inviterte Biologisk-dynamisk Forening og Det 
andre Forumet til dialog rundt temaet nye 
bønder, rekruttering til landbruket, visjoner 
og realiteter. Bakgrunnen for invitasjonen var 
at flere unge mennesker den siste tiden hadde 
tatt kontakt med oss med sine spørsmål knyt-
tet til visjoner og realiteter i landbruket. 50 
personer møtte opp, og både bønder, studenter 
fra inn- og utland, gartnere, hagebrukere, 
støttespillere og flere erfarne biodynamiske 
bønder deltok. Nettverksbygging og informa-
sjonsspredning mellom gårdene og bøndene 
var et av hovedtemaene. Ut fra samtaler i små 
grupper og dialog i plenum, kom det 
frem et ønske om å bygge videre på dette 
og opprette et nordisk nettverk for den 
kommende generasjon av biodynamiske 
og økologiske bønder. Bonden og gården 
skulle stå i fokus, men man ønsket et 
tverrfaglig nettverk mellom mennesker 
fra andre arenaer som støttespillere. Ini-
tiativtakerne så straks etter neste skritt for å 
arbeide videre med ønskene og engasjementet 
fra deltakerne. 

seMinar På fokhol gård
15.-17. juni 2012 ble det arrangert et tre da-
gers seminar på Fokhol Gård på Stange i regi 
av Biologisk-dynamisk Forening, etter initiativ 

fra Laura Klemme. Laura har jobbet i tre år 
som melkebonde på Fokhol Gård. 33 personer 
var med på seminaret, og alle ble allerede 
første dagen introdusert for BINGN, Biodyna-
misk Initiativ for den Nye Generasjon Norden. 
Navnet BINGN ble altså til etter inspirasjon 
fra BING, men innholdet skulle ikke bestem-
mes av initiativtakerne, men av BINGNs 
nettverk og brukere. Målet med helgen var å 
fylle BINGN med innhold; både hva BINGN 
skulle være og hvilke visjoner som skulle ligge 
til grunn. Utgangspunktet for dialogene på 
seminaret var tanken om at BINGN skal være 
et forum for bønder, praktikanter, aktivister 

og andre interesserte med det formål å dele og 
utvikle tanker og ideer og utveksle erfaringer.

Første dag på seminaret begynte med tre 
innledninger som omhandlet temaene an-
troposofi og landbruk. Elizabeth Wirsching, 
styremedlem i Biologisk-dynamisk Forening, 
og tidligere ansvarlig for Ungdomsseksjonen i »

Tema

BING (Biodynamic Initiative for the Next Generation) oppstod under Biodynamic 
National Conference i USA i 2010. Siden da har Biodynamic Association i USA jobbet 
med utviklingen av initiativet, og de har nå 600 medlemmer som mottar nyhetsbrev 
og får tilbud om å delta på møter i regi av nettverket. Inspirert av det amerikanske 
initiativet BING har det i 2012 oppstått et nordisk initiativ: BINGN – Biodynamisk 
Initiativ for den Nye Generasjonen Norden. 

50 personer møtte opp, og både bønder, 
studenter fra inn- og utland, gartnere, 
hagebrukere, støttespillere og flere 
erfarne biodynamiske bønder deltok.
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også spørsmålet om hvem som skal realisere 
BINGN. Initiativtakerne (Idun Leinaas, Eliza-
beth Brockfield, Elizabeth Wirsching og Laura 
Klemme) la vekt på at BINGN trenger en aktiv 
deltakelse fra alle interesserte for å kunne 
realiseres. 
I løpet av helgen på Fokhol Gård ble altså 
BINGN fylt med innhold basert på alle delta-
gerne, og initiativet ble løftet et stort skritt 
videre. Under følger både visjon og formål.

BINGNs visjon er at mennesket skal leve i en verden der de 
er bevisst relasjonen mellom mennesker, ressurser og miljø, 
og tar ansvar for å produsere og forbruke bærekraftig. Bio-
dynamiske og økologiske bønder bidrar til et framtidsrettet 
og bærekraftig verden, og det biodynamiske landbruket 
er et forbilde for nye økonomiske og sosiale former i hele 
samfunnet. 

BINGN bygger sitt verdigrunnlag på hovedmål for det 
biologisk-dynamiske landbruket. Vi ønsker et landbruk 
som virker positivt på jorda og menneskehetens videre 
utvikling. Vi ønsker et landbruk som styrker den sosiale 
sammenhengen jordbruket står inne i, som ivaretar og 
utvikler natur- og kulturlandskapets iboende kvaliteter, 
som bedrer jordens fruktbarhet og som frambringer mat 
som kan ernære hele mennesket.

BINGN ønsker å skape muligheter for nye bønder, lærlin-
ger, lærere, støttespillere og andre inspirert av det biodyna-
miske til å dele og lære av hverandre. BINGN jobber med å 

bringe mennesker sammen gjennom flere kanaler for kom-
munikasjon, blant annet med e-nyhetsbrev, et kommende 
nytt nettforum, lokale møter, og regionale, nasjonale og 
nordiske arrangementer og sammenkomster.

bingn i verden
BINGN er nå et satsningsområdet for Biolo-
gisk-dynamisk Forening i Norge, samt for for-
eningene i de andre nordiske landene. I tillegg 
til sine aktiviteter i Norden er BINGN fortsatt 
i dialog med BING i USA, og nå også med den 
tyske gruppen Jung und biodynamisch. Dette 
samarbeidet ser ut til å kunne utvikle seg 
til et globalt nettverk for en ny biodynamisk 
bevegelse –  BINGlobal (BING Global). Da Laura 
var på seminar ved Goetheanum, Sveits i 
oktober for å planlegge Tagung 2013, en årlig 
internasjonal biodynamisk konferanse, fikk 
hun støtte fra både Ungdomsseksjonen og 
Landbruksseksjonen. På Tagung 2013 vil Laura 
bidra med en workshop med temaet ”Biodyna-
mic agriculture in the next generation -what 
does the future ask from us?”. 
Nettstedet www.bingn.org er allerede eta-
blert, og der finnes foreløpig informasjon om 
BINGN. Etter hvert vil siden bli oppdatert med 
initiativer, aktiviteter og brukerstyrt forum, 
og målet er å sende ut faste nyhetsbrev fra og 
med 2013. I tillegg vil vi arrangere flere møter 
i 2013 i de andre nordiske landene. Følg med 
på www.bingn.org for mer informasjon.

Tema

Dornach, Sigune Ingvaldsen, initiativtager til 
og forpakter på Fokhol Gård og Ola Aukrust, 
bonde på Nordgard Aukrust, kom med sine 
betraktninger rundt dette. Antroposofi er noe 
som både kan være teoretisk og noe som har 
med livet å gjøre. Spørsmålet om hvordan 

vi kan skape dialog og utvikling gjennom 
antroposofi ble stilt. Gjennom det biodyna-
miske landbruket bringer man urgammel 
visdom inn i en ny tid. Det åndelige mennes-
ket skal forenes med det fysiske mennesket, og 
gårdenes egenart og gårdens vesen må treffe 
det kreative mennesket. Gården er rammen og 
menneskets vilje er fargen.

utforMing av verdigrunnlaget
Etter presentasjonene ble det servert en 
nydelig lunsj, etterfulgt av gårdsbesøk og 
markvandring på den biodynamiske gården 
Alm Østre. Etter markvandringen formet vi 
grupper på 3-5 personer som gikk gjennom tre 
spørsmål: 

1. Hva ønsker du at BINGN skal være? 
2. Hva er ditt engasjement i forhold til land-
bruk? 
3. Hva trenger du for å realisere din visjon? 

Svarene ble diskutert i plenum, og alle notater 
fra samtalen og gruppearbeidet ble 
renskrevet av seminargruppen. 
Søndagen begynte med en gårdsomvis-
ning på Fokhol Gård ved Inger Ivarrud, 
medlem i Forpakterlaget på Fokhol. 
Deretter startet seminardeltagerne med 
dialog omkring spørsmålet ”Hva betyr 
BINGN for deg?”, og alle deltagerne del-
tok aktivt med å fylle BINGN med ord. 

Elizabeth B. og Idun presenterte så en sam-
menfatning fra resultatene fra gruppearbeidet 
dagen før. Innholdet i teksten som var lagt 
fram ble diskutert, først to og to, så i plenum. 
Innspill, ideer og kritikk til teksten ble tatt 
inn, og initiativtagerne ville arbeide videre 
med dette før utsending av et endelig forslag. 
Det ble reist spørsmål rundt BINGNs verdi-
grunnlag, hvor åpent nettverket skal være og 
hvordan et nettforum skal virke. Alle var enige 
om at BINGN skal være et åpent nettverk for 
alle interesserte, og inkludere både det biody-
namiske og det økologiske landbruket.
Deltagerne kom med mange positive tilbake-
melding til initiativet, og uttrykte et stort håp 
om at BINGN skulle realiseres. Samtidig kom 

BINGN skal være et åpent nettverk for 
alle interesserte, og inkludere både det 
biodynamiske og det økologiske land-
bruket.
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Tema

TEKST OG FOTO: Mette Pauline strand

Jeg hAr fått  
et grønt hJerte
- 23.06.12  

Kjære dagbok,
I dag sto vi tidlig opp for å plante i hagene. Det har begynt 
å bli så varmt midt på dagen. Vi må opp før kl 0600 skal vi 
rekke å få salaten i jorda før den kreperer. Jeg tok på meg 
snekkerbuksene igjen i dag. Har enda ikke vasket de! Kom-
mer jo bare til å bli like skitne igjen i morgen. 

Etter plantingen hadde vi en bestilling fra byen på spinat, 
ruccola og koriander. Vi plukket det fra radene vi planta i 
midten av mai! Emily og jeg kunne ikke tro at det var klart 
allerede. Fortsatt like gøy å se prosessen fra frø til plante. 
Det sier jo bøndene her også: «It never stops being a small 
miracle!». 

Etter jobb tok jeg en ridetur på Beau. Han var litt vanskelig i 
dag, vet ikke hvorfor. Kanskje  irritert for at han måtte jobbe 
i denne varmen! Men vi så den ørnen igjen. Og da Billy kom 
hjem fra jobb, fortalte han at de hadde hatt en coyote på 
ranchen i dag morges. Villt og vakkert! Det er Montana det. 
Kommer fortsatt ikke over hvor heldig jeg er som havnet på 
akkurat denne gården.  
Mette Pauline 

I ukevis hadde jeg lest profiler til potensielle 
gårder. Alt hørtes spennende ut; dyrke grønn-
saker, selge på Bondens Marked, melke geiter 
og å lage melkeprodukter, tappe lønnesirup, 
leve uten strøm, bygge gjerder, sette opp driv-
hus. Det myldret at muligheter jeg aldri hadde 
tenkt over før. 

   Jeg valgte til slutt denne gården i Montana. 
Der var jeg i til sammen syv måneder. På den 
måten fikk jeg muligheten til å se prosessen en 
gård er igjennom i løpet av en hel sesong.

For å se noe av den enorme variasjonen i 
økologisk jordbruk, var jeg innom tre andre 
gårder. Slik fikk jeg prøvd mye forskjellig. Det 
som imidlertid gikk igjen hos alle, var et ønske 
om å leve mer i takt med naturen. Bøndene jeg 
møtte var sterke mennesker som jobbet hardt 
for å ha «low impact» på miljøet. 

     
WWOOFing har for meg forandret måten jeg 
lever på. Jeg ble veldig ydmyk i et slikt møte 
med naturen. Da jeg var tilbake i Norge ønsket 
jeg å WWOOFe her også, for å lære om jordbru-
ket her hjemme. Derfor er jeg nå i gang med å 
opprette WWOOF Norge. 

Da jeg bestemte meg for å prøve WWOOFing 
hadde jeg ingen anelse om at det kom til å bli 
så viktig for meg. I utgangspunktet skulle jeg 
gjøre det i en måned. Jeg endte opp i snekker-
buksene i et helt år, og er nå klar for å brette 
opp ermene her hjemme. Kanskje flere som al-
dri har satt foten inn på en gård kan få oppleve 
noe av det samme som jeg gjorde. Jeg oppforder 
enhver til å WWOOFe litt rundt!

Når man finner en gård som passer, kontakter 
man gården og hører om de trenger din hjelp. 
Korrespondanse foregår altså direkte mellom 
vertsgård og søker (WWOOFer).

WWOOF er basert på frivillig arbeid på gårdene. 
WWOOFere får ikke betalt lønn, men de får kost 
og losji for arbeidet de gjør. Arbeidet varierer fra 
gård til gård. 

WWOOF er en ideell miljøorganisasjon i sitt virke. 

WWOOF ble startet av brittiske Sue Coppard 
høsten 1971. De første WWOOFerne arbeidet på 
markene som tilhører det biodynamiske lærest-
edet Emerson College i Sussex. 

Et land har enten en nasjonal organisasjon (WWOOF 
England, WWOOF Sverige) eller det blir styrt av et 
felles organ, WWOOF Independents.  

Organisasjonen lister økologiske gårder som har 
søkt om å bli medlem. På nettsiden har gårdene en 
profil hvor de skriver litt om seg selv, hva slags type 
arbeid de trenger hjelp til og hva de kan tilby. De kan 
også legge ut bilder. 

rundt omkring i verden sitter det så mennesker, i 
alle aldre, som ønsker å komme seg litt ut på landet. 
Ta et avbrekk i hverdagen. De kan det, ved å betale 
en medlemsavgift på rundt 100 kroner får man 
tilgang til listene. 

oM WWoof 
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ter. Miljøengasjement handler om å justere 
egen adferd så det på sikt gir ringvirkninger i 
samfunnet. Alle har mulighet til å være med, 
og alle kan gjøre endringer som utgjør en for-
skjell. Å velge økologisk, kortreist og biodyna-
misk mat er et av valgene som er naturlig.

Lærere og skoler må være gode forbilder, for 
elevene lærer først og fremst av hva vi voksne 
gjør – ikke hva vi formaner om. Dette ansvaret 
er vi oss bevisst og derfor har landets 32 stei-
nerskoler gått sammen om prosjektet “Grønn 
skole”. Målet er å gjøre steinerskolene grøn-
nere - til glede for elevene og naturen.
 
grønn skole
”Grønn skole” er kommet til som et samarbeid 
mellom Steinerskoleforbundet og Steinerskole-
nes Foreldreforbund. Det er et flerårig prosjekt 
med ulike tema som alle bidrar til en grønnere 
skolehverdag. Første satsningsområde er mat:
Vi ønsker å gi elevene sunne matvaner. Mat 
laget fra bunnen og med økologiske råvarer, så 
langt det er mulig. Skolene har ulike ordnin-
ger per i dag: noen serverer varm, økologisk 
skolemat og fritidsmat til sine elever. Flere 
steder har ungdomsskoleelever og elever på 

videregående trinn kantine.
Vi synes det er viktig at elevene selv får delta 
i matlagingen, dekke bord, rydde etter seg 
og bidra til felles måltider. Men praksis er 
ulik rundt om i landet. Noen skoler mangler 
egnede lokaler, noen trenger kurs i matlaging 
og flere har bedt om hjelp til å finne gode 
løsninger for innkjøp.
Vi har samlet tips og oppskrifter i en serie hef-
ter kalt ”Grønn skole”. Der informerer vi også 
om nye løsninger som gjør grønne valg enkle, 
og vi oppfordrer skolene til å kontakte lokale 
gårder for kortreiste, økologiske og biodyna-
miske matvarer.
Når vi målet, vil alle elever tilbys hjemmelaget 
og sunn mat på skolen. Men like viktig er det 
å gi elevene opplevelser, erfaring og kunnskap 
om matproduksjon. Vi må sette maten inn i en 
større samenheng. Derfor er neste satsnings-
område i prosjektet: skolehage og gårdssam-
arbeid.
 
helheten er viktig
Jeg var på besøk hos en liten jente som satt og 
gjorde lekser. Hun fortalte gledesstrålende at 
de lærte om gården på skolen. Så spennende, 
sa jeg, får jeg se? Hun viste meg noen tegnin-

I dag kan du kjøpe eksotiske frukter og som-
merens bær hver dag, hele året. Det er en 
luksus vi har vent oss til, og vi som er voksne, 
vet at det ikke alltid har vært slik. Men barna 
som vokser opp i dag, får et annet bilde. Alt er 
tilgjengelig, og det meste er rimelig. Vakkert 
dandert i butikkenes hyller, men også frem-
med og langt fra jorden der det har vokst og 
blitt til. Hva gjør det med vårt forhold til mat?

Det er mange stemmer som tar til motmæle 
mot den nye matkulturen. Grønn hverdags 
”kjøttfri mandag” er blitt et begrep og Kiwis 
nyeste satsning på momsfritak på økologiske 
varer viser at økologi er blitt en trend. Økolo-

gisk mat har blitt inn i noen kretser.  Dette er 
positivt, for økt omsetning av økologisk mat 
gjør at flere leverandører vil tilby økologiske 
varer, og nye produkter kommer til. Det vil bli 
lettere tilgjengelig for de fleste og markedsfø-
ringsverdien av mediefokuset er vesentlig. Li-
kevel kan det bli overfladisk - økologi handler 

om så mye mer, det er en helhetlig tankegang 
og livsstil. Det handler om miljøbevissthet og 
kjærlighet til naturen. Hvordan kan vi inspi-
rere unge til å selv ville ta bevisste valg?

de beste gulrøttene
På steinerskolen mener vi at den beste læring 
skjer gjennom opplevelse, aktivitet og deret-
ter kunnskap. Skal vi gi elevene et bevisst for-
hold til mat, bør de få muligheten til å stikke 
fingrene i jorden, bokstavelig talt. Det nytter 
ikke å vise plansjer av planter  – man må 
lære å kjenne livet og prosessene som skjer i 
naturen. Vekst, langsom utvikling og vente-
tid. Gjennom selv å delta og oppleve proses-

sene i naturen får eleven et virkelig 
forhold til hvor maten kommer fra, 
hvor lang tid den tar å dyrke, hvor-
dan man kan tilberede ulik mat og 
hvordan man kan benytte ressur-
sene, så minst mulig blir igjen som 
avfall. Det er de lange linjene som 

er viktig. Aldri smaker en gulrot så godt som 
når du har sådd, vannet, luket, stelt, ventet, 
passet på, lengtet og til slutt fått høste den…

I steinerpedagogisk ånd tenker vi at dersom 
elevene får et forhold til samspillet mellom 
menneske og natur, blir adferden deret-

Miljøengasjement handler om å justere 
egen adferd så det på sikt gir ringvirknin-
ger i samfunnet

Tema

grønn steinerskole 
– en helhetlig tankegang

Har dagens barn lite kunnskap om maten de spiser? På skolen lærer de om de store 
matvaregruppene og gjennom media om telling av kalorier og lavkarbokost. Men 
hva maten inneholder, hvor den kommer fra og hvordan den er blitt produsert, er 
manglende kunnskap hos mange. Det å handle middag kan bli som å kjøpe en ny 
genser – hvilken ser penest ut?

TEKST: ninon onarheiM, FOTO: kaa bruskeland, steinerskolen i asker

»



12 nr.3 2012 HErBA 13nr.3 2012 HErBA

Tema

ger. Overskriften var: Bli kjent med dyrene på 
gården og arket var fylt av karikerte tegninger 
av dyr som hun skulle fargelegge. Sikkert en 
morsom oppgave for et barn, men langt fra 
min oppfatning av hvordan du blir kjent med 
livet på gården. Jeg tror at barn må få sanse, 
oppleve og være med i arbeidet for virkelig 
å lære å kjenne. Derfor satser vi på et nært 
gårdssamarbeid i steinerskolene.

Mange skoler er allerede tilknyttet en gård, 
klassene er der på besøk og som arbeidende 
i korte og lengre perioder gjennom årene på 
grunnskolen. Her lærer elevene å ta vare på 
og dyrke jorden på en måte som ikke utarmer 
den. Andre skoler har skolehager der elev-
ene får følge naturens gang og får et utvidet 
forhold til årstidene. Noen dyrker i kasser og 
potter på skolen, andre har kjøkkenhage på 
skolens tomt. Det er en tradisjon at ungdoms-
skoleelever er på jordbrukspraksis, der de også 
lærer om dyrehold. Skolene forsøker på best 
mulig måte å tilrettelegge for at elevene får 
mye jord under neglene.

Men også innen dette feltet etterspør skoler 
hjelp til å lage bedre opplegg. Hvordan legge 
opp et årshjul der elevene opplever en helhet-
lig, økologisk bruk av naturens ressurser? 
Hvordan utnytte selv små areal inne og ute 

til å dyrke? Hvordan samarbeide med lokale 
bønder? Hvordan lage gode tverrfaglige pro-
sjekter?
Dette er spørsmål som vi vil forsøke å besvare i 
vårens hefte i serien ”Grønn skole”. Det finnes 
mye fint materiell i steinerskolene og i offent-
lig skole, hos private og frivillige organisasjo-
ner. Kunsten blir å samle tips og informasjon 
slik at det blir lett å bruke. Har du ideer og 
innspill, hører jeg gjerne fra deg!
 
Vi håper ”Grønn skole” kan bidra til at elevene 
vil oppleve mestring gjennom å kunne dyrke 
og lage sin egen mat. At de vil glede seg over å 
lære om naturens muligheter. Mat er en viktig 
del av våre liv og et godt sted å begynne en 
reise mot et grønnere liv. Det haster, men det 
må skje langsomt – for vekst skjer langsomt, 
også hos elevene.
 
Skolene og lærerne er engasjerte. Foreldre 
bidrar med kunnskap og handling. Elevene 
får tid til å undre seg over og studere hvordan 
livet kommer til syne. La det gro og vokse i 
sitt eget tempo og få muligheten til å tydelig 
oppleve resultatene av egen læring ved å se de 
spede spirer bli store planter og bære frukt. Da 
har vi nådd målet. Da gir vi elevene læring for 
livet!

fremtidens bønder
«Vi står ovenfor store forandringer og vi må forandre oss selv også, men vi vil 
ikke klare dette med mindre vi åpner opp for den kommende generasjonen.» 
Dette skrev Eric Brinckhof om jordbrukets fremtid i Herba nr.2/2012. 
Spørsmål rundt en febersyk klode berører og engasjerer særlig den unge 
generasjonen. Et naturvennlig landbruk er en viktig nøkkel til å løse mange 
av våre lokale og globale miljøutfordringer. Vi vil være med å navigere foran-
dringen i riktig retning, men vi trenger kunnskap. Som to representanter for 
den unge generasjonen spør vi – hvor finner vi kunnskapen hen?  

TEKST:  helene austvoll og julia fernander sMit

Med gården soM sitt klasseroM
Sogn jord- og hagebruksskule (SJH) er en 
videregående skole som underviser i økolo-
gisk landbruk. ”Gardsbruket ved skulen er det 
viktigaste klasserommet vårt”, skriver de på 
sine nettsider. Undervisningen er i stor grad 
lagt opp slik at elevene skal få praktisk erfa-
ring med å drive en gård gjennom hele året. 
Gården ligger omringet av et nydelig fjord- og 
fjellandsskap i Aurland kommune i Sogn og 
Fjordane. For oss som bor i by og må nøye oss 
med en liten parsell eller balkongkasse til gul-
røttene, høres dette fristende ut. Elevtallet på 
skolen har likevel, de siste fem årene ligget på 
knappe 40 elever, med omkring 20 uteksami-
nerte agronomer. I 2012 var det bare 11 elever 
som startet på Vg2, og på Vg3 har de nå 16 
elever. Rektor Bjørg Eldri Fritsvold mener det 
er flere årsaker til denne utviklingen.  

– Det lave elevtallet hos oss er en del av en 
trend som rammer alle naturbruksskoler. 
Bakgrunnen er sammensatt. For det første er 
det veldig tidlig å ha bestemt yrkesretning når 
man er 16 år. Videre er situasjonen slik at nær-
mere 100% av ungdommer som er i posisjon til 
å overta en gård i framtida har tatt en annen 
utdanning enn landbruk. Det er vel knyttet 
til at det er få gårdar som kan gi grunnlag for 
inntekter etter dagens forventninger. De som 

overtar gårder i dag har derfor i de fleste tilfel-
ler annen utdanning og synes nok da at det  
er vel mye å satse to år på en landbruksskole, 
de har rett og slett ikke råd til det. Kanskje er 
ikke landbruk kult nok heller? spør Fritsvold. 

konflikt og drøMMer
For oss som har vokst opp med Thorbjørn 
Egners fortellinger om anda Ole Jakob som 
dro på bytur og elefanten Jumbo som dro ut 
for å oppdage verden, men som begge vendte 
tilbake igjen til trygge grønne omgivelser, er 
drømmen om et småbruk nesten uunngåelig. 
Men når det landbrukspolitiske nyhetsbildet 
skildrer bønder med sugerør i statskassa som 
er i konflikt med både hverandre og miljøor-
ganisasjoner, er det lett å la Egners fortellin-
ger forbli en fortelling. 

– Vi klarer ikke å få framtidsdrømmer i et 
yrke som består av konflikt. Det sier Tor-Evert 
Johansen, nyutdannet agronom blant annet 
med bakgrunn fra Sogn jord- og hagebruks-
skule. – Bildet av landbruket har gått fra å 
være en plass med idyll, til å bli det som vi 
forbinder med industrien. Store traktorer og 
effektivt landbruk hvor man jobber mye alene 
er det jeg forbinder med å være bonde i dag. 
Når i tillegg lønningene er lave og dagene 
lange, forstår jeg at de unge ikke ser på en »
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 Mange kilo gresskar 
høstet av studenter på 
sjh 
Foto: Tor-Evert Johansen

 staute unge bønder.
Foto: Tor-Evert Johansen, 
SJH

Tema

landbruksutdannelse som et alternativ. Bildet 
vi har av landbruket har en stor påvirkning på 
hvilke valg vi tar ovenfor odelsretten noen har 
og i valg av utdannelse, mener Tor-Evert. 
For å forstå landbrukets plass i samfunnet ville 
vi vite hvordan interessen er blant de unge i 
Sverige, Danmark og England? Svarene vi fikk 
tilsier at det ulmer av unge krefter som vil lære 
å dyrke jorda. Utfordringene ligger kanskje helt 
andre steder enn i de unges interesse. 

krise fører folk til PriMærnæringen
På Kalø Landbrugsskole i Danmark er bildet 
annerledes enn på SJH. I følge Kim Qvist, 
forstander ved Kalø, har skolen det siste tiåret 
hatt en markant fremgang med mer enn 100 
% økning fra i fjor til i år. Han sier det har vært 
stabilt fremmøte de siste ti år, med nærmest en 
eksplosjon inneværende år. Skolen tilbyr Dan-
marks eneste økologiske landbruksutdanning. 
”På Kalø Økologisk Landbrugsskole kan du tage 
det grønne bevis og blive faglært landmand. 
Din uddannelse herfra svarer til en land-
brugsuddannelse på enhver anden landbrugs-
skole. Der er bare én lille forskel: Dit grønne 
bevis herfra er lidt grønnere end de andres” 
skriver de på sine nettsider. Det er forlokkende. 
Er det noe Kalø gjør som vi ikke har skjønt i 
Norge? 

– Krise gjør at de fundamentale erverv søkes. 

Sunnhet og økologi er i høysetet og Regjerin-
gen tvinger i økende grad de unge til utdan-
nelse, forklarer Kim. 

Utgangspunktet blir med en gang annerledes 
med en regjering som høyt og tydelig sier ”Vi 
vil økologien”, og i Økologisk Handlingsplan 
2020 skriver de ”Regeringen vil have mere 
økologi ind i fødevareuddannelserne for at sikre 
fremtidens sammenhæng i kæden fra jord til 
bord. Allerede fra skoleåret 2012-13 vil økologi 
fylde mere i landbrugsuddannelsen. ” Men inn-
satsen stopper ikke der. De skal videre kartlegge 
dagens landbruksutdanning og se hvordan den 
kan bidra til å realisere en økologisk omstil-
ling i Danmark. For oss i Norge, hvor vi lærer at 
norsk landbruk er rent nok, er en slik hand-
lingsplan til bli målløs av. Skjønner danskene 
seg bedre på krise og behov for omstilling enn 
nordmenn? I forskningen på hva som skaper 
endring i mennesket blir ofte frykt og kjær-
lighet trukket frem to viktige parametere. 
Skrekkbilder fra kyllingindustrien og høylytte 
diskusjoner om den kommende strømmen av 
klimaflyktninger ser ikke ut så rokke ved det 
bedagelige livet til oss nordmenn. Jorderosjon, 
ressurskrise og sprøytemidlers konsekvenser for 
natur og mennesket, ligger langt bak i men-
neskers bevissthet. Til tross for miljøorganisa-
sjoners informasjons- og holdningsskapende 

arbeid. Kanskje er det da kjærligheten vi må ty 
til? 

Kjærlighet til natur vil kunne endre mennes-
kers forhold til natur, men kjærlighet  fordrer 
nærhet. Hvordan skal vi få det regnestykket til 
å gå opp når de fleste av oss har et tettere for-
hold til asfalt enn jord, myr og mark? Tor-Evert 
tenker bredere om landbrukets rolle for men-
nesker enn vi vanligvis gjør, og hvordan vi kan 
komme nærmere. Og kanskje har vi allerede 
der kommet til kjernen. 

– Istedenfor å se landbruket primært som en 
råvareprodusent, så bør vi se på den romlige 
kvaliteten. På gården som en møteplass! På 50 
år har ansettelsen i primærproduksjonen gått 
fra over 20 prosent til ca 2 prosent i dag. Men 
gården har fremdeles gode kvaliteter, ettersom 
dette er vår viktigste link mellom naturen og 
mennesket. Gården er navlestrengen som for-
syner oss med mat. Bonden forvalter naturen, 
forstår jordsmonnet og må forholde seg til 
realitetene som de er. Tor-Evert nevner pro-
gram som Grønn omsorg og Inn på tunet som 
en måte å bruke gården på og skape positive 
ringvirkninger for mennesker. - Gården blir 
også stadig viktigere for turismen i landet. Mye 
norsk identitet og historie finner vi på gårdene. 
Gården må ses som en møteplass for landbruk, 
helse og turisme – for å gi samfunnet det det 

har behov for, sier han. 

den intelligente og kreative bonden
På Emerson College nær Ashdown Forest og Ole 
Brums hjemland sør i England, jobber de ut 
fra tanken om det trefoldige mennesket, med 
hender, hjerte og hode. Undervisningen skal 
aktivere hender, hjerte og hode og ta på alvor 
mennesket som et arbeidende, følende, sosialt 
og tenkende vesen. Folk fra hele verden kom-
mer hit for å fordype seg i jordbruk, hagebruk, 
kunst og antroposofi. 

For mennesker som vil bli jord- eller hagebru-
kere finnes to ulike studieløp. Ett halvannet-
årig som starter og slutter på skolen, men med 
et halvt års gårdspraksis i midten. Ett der stu-
denten arbeider på en gård i to år, og møter til 
jevnlige samlinger i regi av skolen underveis. 
Arjen Huese, lærer på Emerson, forteller at 
interessen for landbruksfag generelt har økt 
i Storbritannia de siste årene. Interessen, og 
ønsket om å dyrke mat på andre måter enn på 
en gård, er særlig fremtredende. Flere steder 
har byfolk gått sammen for å dyrke en fel-
les jordflekk. Det sosiale aspektet ved jord- og 
hagebruk er stadig viktigere. Da kreves også en 
dynamisk utdannelse som går ut over det rent 
jordbrukstekniske. 

»
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På Emerson møter de denne impulsen ved å 
utdanne menneskets hele vesen; det praktiske, 
det kunstneriske, det åndelige og det sosiale. 
Teori og praksis har like stor plass, formidda-
gen foregår i klasserommet, ettermiddagen ute 
i en hage eller på et jorde. Og den kreative be-
visstheten er i fokus, med blant annet tegning, 
maleri, eurytmi og betraktningsøvelser. 
– Vi ønsker å utdanne dyktige, intelligente, 
sosiale og kreativt bevisste bønder og hagebru-
kere, klare for de utfordringer som tiden byr 
dem, sier Arjen.  

kostbart å bli bonde
Akkurat nå går 24 elever fordelt over to år på 
Emerson. Antallet holder seg stabilt fra år til 
år. Stor sett har de akkurat nok elever til å 
kunne fortsette ett år til. 

– At vi ikke har flere elever har nok noe å 
gjøre med økonomi. Det koster mye å være elev 
hos oss. Yrket gir heller ikke noe løfte om høye 
lønninger som ferdigutdannet, sier Arjen. 

En brite eller en annen EU-borger må regne 
med rundt 100 000 kroner, mens en nordmann 
må ut med nærmere 150 000 kroner. Praksisut-
dannelsen er et rimelig alternativ. Eleven job-
ber for kost og losji underveis og kan komme 
unna med rundt 10 000 kroner. Allikevel er det 
er ikke alle som tør å satse så mye på en yrkes-
vei med økonomisk magre fremtidsutsikter.

– Hvis noen kom og ga oss en million pund 
og vi kunne tilby kursene gratis, ville de vært 
fulltegnet, det er jeg sikker på, sier han. 

Det økonomiske aspektet ved landbruksutdan-
nelsen og- yrket blir stadig tatt opp. Det å sikre 
bonden en god årsinntekt blir ofte trukket 
frem som en løsningen for en ny generasjoner 
bønder. Flere bønder i dag sikrer egen inntekt 
ved å gjøre gården synlig og viktig i samfun-
net. Noen har åpnet gårdskafé, noen satser på 
særegne produkter og direktesalg, andre bruker 
gården som en sosial-pedagogisk ressurs. 
Mulighetene er mange, en viss gründerkompe-
tanse kan derfor være med å sikre bonden en 
verdig årslønn. Fokus på kreativ kompetanse 

kan også være med på å gjøre en fremtidig 
biodynamisk utdannelse i Norge attraktiv for 
yngre mennesker.  

sveriges hageelite
På Skillebyholm i Sverige har de satset på dette. 
Det 38 år gamle lærestedet for biodynamisk 
landbruk tilbyr nå en toårig fagutdannelse i 
Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenör-
skap. Den tar sikte på å gi studentene nødven-
dig verktøy til å bygge opp og starte et eget 
foretak etter at skolen er ferdig. 

Daniel Hörberg Björklund fikk i oppdrag fra 
skoleledelsen å utvikle utdannelsen. I tillegg til 
å gjøre den attraktiv for unge mennesker, lød 
oppdraget å få den godkjent og tilbudt gjen-
nom den statlige Yrkeshøyskolen i Sverige. 
Læringsinstitusjon ligger mellom gymnaset og 
høyskole/universitet. Graden eleven får er god-
kjent i hele Europa. Den er gratis, og elevene 
kan søke om offentlig studiestøtte. 

Etter at Skillebyholm la om kursen i 2010, 
steg søkertallet brått fra 10 til 120. Hvert år får 
tjue heldige egnede plass. 

– Tidligere har Skillebyholm vært ”de rare 
greiene” inne i Järna. Nå er vi et sted folk 
finner interessant og attraktivt. Det skaper 
en fantastisk energi i klassene. Faktisk vant 
vi konkurransen Nordiske Trädgårder med en 
av klassene, og skolen er nå en del av Sveriges 
hageelite, sier Daniel. 

biodynaMisk for freMtiden
Daniel tror det er mange ulike momenter som 
har bidratt til den store interessen. 

– Først og fremst har vi klart å beskrive det 
biodynamiske som noe som har med fremtiden 
å gjøre. Vi har tydeliggjort at det kan være med 
å skape en bedre fremtid både med tanke på 
miljø og matkvalitet, forteller han. – Deretter 
har vi, med en statlig utdanning, hatt mulig-
heten til å nå bredt ut til folk. 

De har samarbeidet tett både med Yrkeshøy-
skolen, og med Sødertelje kommune som har 
avlastet skolen for mye administrativt arbeid.

– Tror du dette er positivt for det biodyna-

miske? 
– Ja, det tror jeg. Vi skal stå for det biodyna-

miske på Skillebyholm, det har det aldri vært 
tvil om. For å få med utdanningsmyndighetene 
har de også måttet forstå, og de har skjønt at 
dette har noe med fremtiden å gjøre. Vi benyt-
ter de biodynamiske metodene fullt ut i dyrk-
ningen og leser landbrukskurset. Studentene 
må ikke kunne fremstille preparatene, men de 
skal vite at de finnes som en mulighet, og at 
de fungerer. Mange av studentene aner ikke 
hva det biodynamiske er før de kommer hit. Vi 
vil først og fremst lære bort en holdbar måte å 
drive hagebruk på og vil ikke utelukke noen, 
sier Daniel. 

– Hva tenker dere om forholdet mellom teori 
og praksis i utdannelsen?

– Teorien er en kjempeviktig del av hage-
bruksutdannelsen. Når du bare gjør kan du 
ikke forklare for folk hvorfor du er så dyktig. 
Kjenner du teorien bak, kan du det. Dette 
bidrar til at yrket får en høyere status. Det er 
viktig, mener han. 

 
Jordbruk og dyrehold tilbys ikke på Skilleby-
holm. Dette er fag som innebærer et større 
livsspørsmål.

– Folk har en måte å leve på som ikke passer 
med det å drive landbruk. Hagebruk er ikke like 
forpliktende. Det kan man drive med i byen, 
og i mange andre sammenhenger enn på en 
gård. derfor har vi også satset på dette, forteller 
Daniel. Hvordan interessen for landbruket kan 
vekkes har han ikke svar på. 

– Folk er vant til å gå ut å handle, kunne lade 
opp Ipaden overalt, til busser som går. De er 
ikke forberedt og klare til det livet som bonde 
innebærer. Dessuten, landbrukere som ikke 
i utgangspunktet eier en gård eller har en i 
familien, har ofte ikke råd til å kjøpe og starte 
opp. 

Mulighetene for landbruket 
Det er et utfordrende spørsmål dette: hvordan 
få unge mennesker til å gå inn i det forplik-
tende og altoppslukende bondeyrket i dag. »

fra arkivet. kålutplanting. Foto: raude ørn, ukjent sted

hagebruksstudent steller kjøkkenets hage. 
Foto: Skillebyholm 2012

utplanting anno 2012. Foto: Skillebyholm 2012
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Elizabeth Wirsching er en av dem som holder 
i tråder i det nye initiativet BINGN som har på 
agendaen å utvikle nettopp en biodynamisk 
landbruksutdannelse i Norge. (se side ) Hun 
har jobbet med unge mennesker i ungdoms-
seksjonen i Goetheanum i Sveits i elleve år, 
men har nå flyttet tilbake til Norge. 

– Det er tiden for dette nå, sier hun, og 
setter landbruket i sammenheng med lokale 
og globale miljøutfordringer. Det intensive 
jordbruket er ødeleggende for matjord, ressurs-
mangfold og helse. Kunnskap om biodynamisk 
landbruk, med kretsløpstenking som grunnpi-
lar er essen-
sielt for å 
finne veien 
tilbake til 
en natur og 
et samfunn 
i balanse. 
Elizabeth 
mener at en utdannelse som tar opp i seg disse 
tema, i tillegg til kunnskapen om å dyrke jor-
den, vil kunne appellere til den yngre genera-
sjonen. 

– Jordbruk er aktuelt for mennesker i hele 
verden, og det biodynamiske jordbruket har 
noe viktig å tilføre her. Biodynamisk jordbruk 
er miljøvennlig og forskning beviser hvor rikt 
jordsmonnet er, produktenes høye kvalitet og 
positive innvirkning på helsen og livsstilssyk-
dommer. Dette er viktige faktorer for nåtiden 
og fremtiden og bør komme mer i fokus i 
samfunnet.

veien videre soM bonde
Hannah Spaetgens er en annen som har valgt 
å utdanne seg til agronom. Hannah har jobbet 
flere år på den biodynamiske gården i Fokhol 
gård, i Stange i Hedmark, studert på SJH, og 
tatt et ettårig kurs i antroposofi og biodyna-
misk landbruk på gården Dottenfelderhof i 
Tyskland. For Hannah er det viktig å vise for 
studenter at det å bli bonde ikke betyr at du sit-
ter alene på traktoren fra morgen til kveld. 

– Det at det er mulig å dele ansvar, jobbe 

sammen som familier eller enkeltpersoner, 
med naboer eller kunder. Landbruk kan være 
et veldig sosialt yrke, og det må ikke være en 
bonde som eier gården og som ansetter medar-
beidere, men at man kan jobbe sammen på et 
horisontalt plan og dermed stå på flere ben. 

Når det på SJH bare er halvparten av søkerne 
som uteksamineres som agronomer, har fram-
tidens landbruksutdanning kanskje også noe 
med hvordan å få folk som har valgt landbruks-
utdanning til å bli praktiserende bønder? Både 
Tor-Evert og Hannah foreslår en fadderordning, 

for eksempel 
i samarbeid 
med fylkes-
kommunen, 
hvor du som 
nyutdannet får 
oppfølging fra 
en bonde. Det 

kan enten være en å ringe for å dele erfaringer, 
interesser og gi en følelse av trygghet. Eller det 
kan være på en gård, hvor bonden får hjelp 
fra den nyutdannede agronomen og lønn fra 
staten. På den måten får agronomen direkte 
kontakt med en gård og et gårdsmiljø. Tor-
Evert mener dette også kan være nyttig for de 
uten odel på en gård, men gjennom en slik 
oppfølging kan han eller hun lettere komme i 
kontakt md gårdseiere i nærheten som ønsker 
å selge. 

- I motsetning til Norge er det mange unge 
mennesker i Tyskland som vil jobbe med land-
bruk og som vet at det finnes gårder som eies 
av stiftelser eller organisasjoner som tar imot 
mennesker som ikke har en egen gård, sier 
Hannah. Hannah erkjenner også at landbruket 
og det å få unge til å velge landbruket handler 
om mer enn bare primærproduksjon. 

– For å få motiverte unge mennesker må det 
mer til enn bare å lære dem hvordan å jobbe. 
Får man vekket interesser og forskersansen i 
den som jobber, øker sannsynligheten for at 
han eller hun vil fullføre utdanningen. Hun 
mener at det å jobbe med barn er essensielt for 

å vekke interessen for landbruket og naturen. 
 – Menneskeheten må våkne og forstå at ver-

den ikke kommer noen vei uten landbruk.  

det store i det nære
Det globale perspektivet er altomsluttende og 
inngår som en naturlig del av vår tolkning av 
verden. For å skape en landbruksutdannelse 
som reflekterer både de unges og verdens behov 
må det globale perspektivet inkluderes. 

– Jeg har en tro om at de unge i dag er mer 
bevisste enn hva den forrige generasjonen var, 
men samtidig så går det prestige i dag å være 
aktiv og stresset. Aktive mennesker blir sett 
opp til og det å gå ned i arbeidstid, leve et rolig 
liv vil blant noen, bli sett på som bakstreversk, 
mener Tor-Evert. – Landbruket krever langsiktig 
tenkning. Rekrutteringen til landbruket lider 
av en avstand i livsstil hvor idealer om effek-
tivitet og tilstedeværelse står mot hverandre. 
Det økologiske og biodynamiske landbruket 
må finne balansen mellom begge idealene, sier 
han. 

En landbruksutdannelse bør tilpasses de 
strømninger som vi finner i samfunnet og 
tilby en livsstil som unge ønsker. Å se på hvilke 
eiendoms- og driftsformer som oppfordrer til 
fellesskap og dermed til mer frihet kan være en 
innfallsvinkel. Gården må i tillegg til å drive 
primærproduksjon, være en sosial møteplass, 
med rom for entreprenørskap og kreativitet.

sogn jord- og hagebruksskole
En vidergående skole i økologisk landbruk. Se 
mer i artikkelen og på side 20

hedmark høgskole
Årsstudium i økologisk landbruk (nett- og 
samlingsbasert). Det er et økende behov for kom-
petanse innen økologisk landbruk. Studiet er for 
deg som vil studere økologisk landbruk på deltid 
over to år, og ønsker å bidra til en miljøvennlig og 
bærekraftig landbruksproduksjon.

høgskolen i telemark
Bachelor i Økologi og naturressurser
Er du interessert i vern av naturområder, biologisk 
mangfold, bærekraftig forvaltning av naturres-
surser og landskapsøkologisk arealplanlegging? 
Da bør du vurdere bachelorstudiet i Økologi og 
naturressurser.

universitetet for miljø- og biovitenskap på ås
På UMB kan du ta enkeltemner i økologisk 
landbruk, bærekraftige produksjonssystem, 
bærekraftig landbruk og miljø. Sammen med en-
keltemner innen den naturvitenskapelige disiplin 
vil det kunne gi et grunnlag for å arbeide i land-
bruket. UMB tilbyr også en tverrfaglig internas-
jonal mastergrad i Agroøkologi, med forståelse og 
endring av mat- og jordbrukssystem i hovedfokus. 
Mastergraden gir ingen praktisk utdanning innen 
jordbruksyrket som sådan, men presenterer et 
helhetlig perspektiv hva som skaper bærekraftige 
system, noe som er et nødvendig element i fram-
tidig landbruksutdannelse. 

hvilke alternativ finnes i norge? 

 Landbruket krever langsiktig tenkning. 
Rekrutteringen til landbruket lider av en 
avstand i livsstil hvor idealer om effektivitet 
og tilstedeværelse står mot hverandre
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Skolegården: Skolegården ved Sogn Jord- og Hagebruksskule sett fra fjellsiden. 

Tema

Velkommen! Vikinggård, prestegård, pionerende jordbruksskole fra 1917, 
omlegging av undervisningen og gårdsdrifta til økologisk landbruk fra 1989 og 
landslinjetilbud i økologisk landbruk fra 1995. Sogn Jord- og Hagebruksskule 
(SJH) har en lang historie som senter for utvikling i landbruksnæringen.  I 
tillegg til agronomutdanning i økologisk landbruk, tilbyr skolen gårdsbutikk, 
omfattende kurs for voksne og veiledning innenfor småskala matproduksjon 
i forbindelse med Verdiskapningsprogrammet for mat. Plassert i et frodig, 
indre vestlandsk fjordlandskap, med drivende klima, mektig natur og aktiv 
bygdesamfunn ligger denne skolen med sitt allsidige tilbud. 
TEKST: nathaniel P. Mead FOTO: nathaniel P. Mead og olav einan

sogn Jord- og hAge-
bruksskule

–   Skulen for livet, med fremtiden i dine hender!

skolen
På SJH får vi opplæring innen Vg2 økologisk 
landbruk og gartnernæring og Vg3 økologisk 
landbruk, begge som landslinjer. Skolen har 
plass til totalt 52 elever fordelt på de 2 klas-
sene, noe som gir både et godt sosialt miljø og 
muligheter for alle å bli godt kjente. Interna-
tet med både enkeltrom og hybler med inntil 
flere rom gjør det mulig for enkelte elever 
og elever med barn å kunne bo på skolen. 
Snittalderen av elevene pleier å ligge rundt 23 
år. Spiren Barnehage, med eget fjøs og hage, 
finnes på skolens grunn og prioriterer plass 
til barna til ansatte og elever. I skolens egen 
gårdsbutikk får vi kjøpe et bredt utvalg av 
økologiske varer. 

Stortingsmelding 9 i 2011-2012 har et mål 
på 15 % økologisk drift i Norge innen 2020. 
Utgangspunktet for læreplanmålene er at 
vi skal tilegne oss kunnskap og ferdigheter 
nødvendig for å drive et landbruk og bygde-
utvikling som kan bære og forsvare seg ut fra 
bærekraftige og økologiske prinsipper. Det er 
skolens mål at undervisningen skal gi et solid 

grunnlag i både praktiske- og teoretiske fer-
digheter verdig en agronom innen økologisk 
jord og hagebruk.             

skolegården
Skolegården på ca. 350 dekar er en vesentlig 
del av undervisningen på SJH. Jordarten varie-
rer men er i hovedsak av morene opprinnelse. 
Alle produksjoner, inklusiv veksthus, drives 
økologisk. Husdyrbesetningen består av ca. 15 
melkekyr, 35 melkegeit, ca. 40 vinterfôret sau 
og 2 arbeidshester. Det finnes stallplass til 10 
hester som gjør det mulig for elever med hest 
å ha den med seg her på skolen. Plantepro-
duksjon inkluderer fôrvekster, hovedsakelig 
til høy og surfôr, grønnsaker og potet (ca. 15 
mål), frukt (23 mål) og diverse bærslag på ca. 
2 mål. 

fagMiljø
Personalet har kompetanse innenfor mange 
ulike fagfelt; skog/utmark/kulturlandskap, 
hagebruk, husdyr/veterinær, allsidig land-
bruk, foredling og biodynamisk landbruk. 

Av det pedagogiske personalet har ni ansatte 
høyeste utdanning på bachelornivå og fem på 
masternivå.

Skolen prioriterer at fagpersonell innenfor 
landbruk har agronomutdanning i tillegg. God 
kunnskap om økologisk gardsdrift er vesent-
lig for kvaliteten på utdanningen og viktig i 
arbeidet med veiledning av næringen.

Det er tette koplinger mellom de ulike delene 
av kompetansemiljøet ved Sogn jord- og
hagebruksskole. Skolen tilbyr et bredt spekter 
av aktiviteter og felles lokalisering av kompe-
tansemiljøet ved skoledrifta og den kommer-
sielle delen av virksomheten er med å gi økt 
bredde i tilbud og kompetanse.

hva lærer vi oM?
Litt om fagtilbudet:
Vg2
Programfag i Vg2 kalles for Produksjon og 
tjenesteyting, Forvaltning og drift og Prosjekt 
til fordypning. Innen Produksjon og tjeneste-

yting lærer vi om husdyr, planteproduksjon 
(fôr, grønnsaker, frukt og bær), jordøkologi og 
jordarbeiding, teknikk med traktor, redskap og 
motorsag og verkstedferdigheter. Forvaltning 
og drift dekker fagemner som utmarkslære, 
skogbruk, økonomi, mm. I rosjekt til fordyp-
ningsfaget har SJH tilbud om fordypningsem-
ner innen arbeidshest, hagebruk, bygnings-
lære, husdyr og foredling.  Elever som mangler 
fullført videregående utdanning fra før får 
tilbud i norsk, engelsk og samfunnsfag.

Vg3
SJH er trolig den eneste landbruksskole i Norge 
der vi kan få undervisning gjennom praksis 
under vekstsesongen om sommeren. Dette 
gir mulighet for å få profesjonell veiledning 
i praksis mens grøden gror. 4 uker på SJH 
om sommeren har vært en obligatorisk del 
av undervisningen i over 20 år og markerer 
overgangen fra Vg2 til Vg3. Dette gjør at vi 
avlegger eksamen tidlig mai og kommer ut på 
arbeidsmarkedet tidlig på sommeren. 

Fagemner i Vg3 er: Plante- og husdyrpro- »
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duksjon, Gårdsdrift og valgfritt programfag 
innen Næringsdrift og Planlegging og produk-
sjon.  En viktig oppgave i dette året er at hver 
elev lager en driftsplan for en aktuell gård. 
Mye av undervisningen i både praksis og teori 
har fokus på den individuelle driftsplan. I den 
valgfrie programfaget får elevene blant annet 
fordype seg i bygdeutvikling, foredling og Inn-
på-tunet lignende initiativ.

øvinger og Praksis
Skolegården og utmarksressursene er vårt 
viktigste klasserom og blir hyppig brukt i 
undervisningssammenheng. Produksjonsfa-
gene samkjører teori i den tiden som praksis 
foregår på skolegården. Fjellet byr på fiske- og 
jaktmuligheter og innsanking av bær. Plan-
teproduksjon på gården omfatter fôrvekster, 
grønnsaker, poteter, frukt og bær. Husdyrhold 
inkluderer melkeproduksjon med både ku og 
geit, sau og arbeidshester. Vi får øvingsuker 
i fjøset med melking, fôring og stell av alle 
disse husdyrslagene. Verkstedet har 2 arbeids-
haller med rom til praktisk undervisning i 
grunnleggende traktorvedlikehold, sveising 

og andre teknikker. Gartneriet på gården har 
nærmere 1000 m2 med veksthus for å boltre 
seg i tidlig på våren og utover sommeren. Her 
lærer vi mye om planteoppal, tomatdyrking, 
tillaging av jordblandinger- alt økologisk. Vi 
lærer å kompostere på husholdningsnivå og til 
storskala kompostering med traktor, frontlas-
ter og kompostvendemaskin. 

Skolen har et eget ysteri der vi blant annet 
lærer om produksjon av yoghurt, og ulike 
myke og faste oster av ku- og geitemelk. Her 
holder det også kurs for folk utenomskolen 
som vil starte opp med eget gårdsysteri. Om 
sommeren får vi 5 dager på Sinjarheim, en 
fjellgård i Aurlandsdalen, der vi melker geiter 
og yster etter gamlemetoden over grua. Dette 
er et høydepunkt for mange!

I foredlingsfaget har vi så langt i år vært i 
fjellet og jaktet på og fått reinsdyr og fjellør-
ret. Ørreten blir servert på internatet og noe 
har vi raka. Noen lam som skulle slaktes fikk 
vi lov til å kjøpe og slakte selv sammen med 
husdyrlæreren vår. Da tok vi hele oppgaven fra 
sanking til avliving, utvoming, flåing, mør-
ning og senere foredling til fenalår, pinnekjøtt 

og smalahovet. Resten av lammeslaktet var 
gjennomført med godkjent mobilslakteri og 
fra den slakta har vi vært med på å finpartere 
og foredle både til internatkjøkkenet på og til 
salg i gårdsbutikken. Julemiddagen blir hjem-
meforedlet pinnekjøtt og julepølser - både 
røykt og urøykt.

En stor øvingsoppgave som Vg 3´ere får er å 
lage et grindbygg. Denne konstruksjonen, med 
utgangspunkt i grov tømmer, har lange tradi-
sjoner her på Vestlandet. Prosjektet begynner 
i klasserommet med tegning av planer,  før vi 
drar ut i skogen for å blinke ut emner (furu-
trær) som vi feller, vinsjer ut og kjører ned til 
skolens minisagbruk. Der kjærer vi emnene 
som tilslutt blir omformet til et praktfylt 
byggverk som kan brukes til mange formål på 
en gård eller som uteklasserom.

det biodynaMiske ved sjh
Siden 1990 har biodynamisk landbruk vært 
en del av undervisningen og praksis på SJH. 
Skolens profil i utgangspunkt er å gi en allsi-
dig utdanning i økologisk landbruk, noe som 
den biologisk-dynamisk metoden er en del av. 
Enkelte i personalet på skolen har over 30 års 

erfaring innen denne metoden og inkluderer i 
undervisningen en grunnleggende innføring 
i både teori og praksis. Ved skoleturen om 
sommeren er Demetergodkjente gårder alltid 
inkluderte i våre besøk. Kurs og veiledning 
innen biodynamisk landbruk organiseres etter 
behov.

vil du studere På sjh?
Ved å være landslinje har elever fra hele 
landet samme rett til opptak ved skolen. I 
tillegg har vi utenlandske elever, noe som gir 
et rikt kulturelt miljø. Undervisningen pågår 
på norsk språk og utenlandske elever har som 
regel hatt et praksisopphold på norske gårder 
på forhånd. Er du interessert, ta kontakt ved 
www.sjh.no eller ring 47 576 32 650.

skolegården - Marte og John Inge i Vg2 gjør vedlikehold på geiteporten. dugnad - Vg3 klassen i dugnad med eplehøsting! 
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TEKST OG BILDEr: jon Magne holten, oikos – økologisk norge

gmo fremmer økt 
sPrøytemiddelbruk 

Når en ser nærmere på GMO-dyrkinga i 
verden er det i realiteten veldig få vekster og 
bare noen få land hvor det dyrkes i større om-
fang. De fire GMO-vekstene som dominerer 
er soya, mais, bomull og raps/rybs (canola). 
De landene som dyrker store mengde er USA, 
Canada, Brasil og Argentina. Hvilke egen-
skaper har så disse fire GMO-vekstene? Det 
begrenser seg til to: de er genmodifisert til å 
tåle ugrasmiddelet Roundup (glyfosat) og til 
å produsere insektgift (Bt-toksinet), eventuelt 
begge deler på en gang. 

Når skadeinsekt spiser på Bt-plantene dør 
de. Bonden blir da spart for å sprøyte med 
insektgift. Men til forskjell fra å sprøyte med 
insektgift, så finnes Bt-giften i hele planten 
gjennom hele vekstsesongen, den kan lekke 
ut i jordsmonn og skade nedbrytere. Dette 
kan legge begrensninger på videre arealbruk. 
Planter som produserer insektgift dreper 
ikke bare skadedyrene, men skader samtidig 
marihøner, sommerfugllarver og andre nyt-
teinsekt.

Det er en grunn til at GMO-dyrkinga har 
økt så kraftig siden starten for 16 år siden. 
Genmodifisert soya og mais passer godt inn i 
en storskala industriell matproduksjon fordi 
det har gjort ugraskampen enklere. Arbeids-
besparelsen blir viktigere selv om avlingene 

går noe ned. I Sør-Amerika brukes nå begrepet 
”agricultura sin agricultores” om fenomenet 
– et jordbruk uten jordbrukere. Det er verdt 
å merke seg at agrokjemiselskapene (Mon-
santo, Syngenta, BASF, Bayer, Dow Chemi-
cal, DuPont) er selgere av både GM-såfrøene 
og ugrasmidlene de er modifisert til å tåle. 
Dessverre er det også et faktum at bønder 
i områder med GMO-dyrking har få andre 
alternativ enn GMO, for vanlige såfrø finnes 
knapt lenger.

våPenkaPPløP 
Den omfattende sprøytinga av glyfosat i GM-
vekster har ført til at flere ugrassorter har 
blitt resistente mot glyfosat. Bonden må da ta 
i bruk enda sterkere sprøytemidler i et slags 
”våpenkappløp”. I USA børstes det nå støvet av 
sprøytemidler som tidligere var faset ut pga. 
helsefare, for å møte problemet med glyfosa-
tresistens (blant annet 2,4-D og dicamba). 

I motsetning til hva som har blitt lovet, 

viser en ny rapport at pesticidbruken i USA 
har økt med sju prosent på grunn av genmo-
difiserte vekster  . Forfatteren av rapporten, 
professor Charles Benbrook ved Washington 
State University, hevder at spredningen av 
glyfosatresistent ugras blant genmodifiserte 
planter har ført til en betydelig økning i antall 
og omfang av sprøytemidler. Benbrook advarer 
om at godkjenning av nye genmodifiserte 
typer av mais og soyabønner kan føre til yt-
terligere 50 prosent økning av sprøytemidler i 
USA. Resultatet kan bli en krise med skjebne-
svangre økonomiske, helsemessige og miljø-
messige konsekvenser.

Ironien i denne siste tilstramminga av det 
konvensjonelle landbruket, er at det glyfosa-
tresistente ugraset ”pigweed” (Amaranthus 
palmeri) har tvunget bomullsdyrkere sør i USA 
til å bruke millionvis av dollar på handluking, 
noe som ikke har vært gjort på flere tiår. 

Føre var eller etter snar? 
GM-vekster har ikke vist seg å være akutt 

giftige. Helserisiko knyttet til GMO er lite un-
dersøkt, fordi det er vanskelig å drive fôrings-
forsøk på mennesker. Men som professor og 

slimhinneekspert Per Brandtzæg ved Riks-
hospitalet sier, kan det være en sammenheng 
mellom genmanipulert mat og den eksplosive 
økningen av allergikere i USA og Australia . 
Det er de insektresistente GM-plantene med 
Bt-toksinet som kan være skylden i dette. 
Imidlertid er det forsket lite på sammenhen-
gene mellom GMO og allergi. 

uPassende forskning 
I høst har det vært mye fokus på GMO og hel-
serisiko i Europa. I september publiserte den 
franske forskeren Gilles-Eric Seralini forsøk 
som viste at den Roundup-resistent maisen 
NK603 gir kreft, hormonforstyrrelser og lever- 
og nyreskader i rotter. Den store forskjellen 
mellom andre studier er at Seralini fôret rot-
tene med genmaisen fra Monsanto i hele livs-
syklusen på to år, og ikke bare i 90 dager. Etter 
publiseringa var mildt sagt ordkrigen løs. 
Franske myndigheter gikk raskt ut og krevde 
forbud mot genmais i EU.

Alarmen burde også gå hos det europeiske 
mattilsynet EFSA som godkjente genmaisen. 
Alarmen går, men ikke på grunn av risikoen. 

Soya, i hovedsak til husdyrfôr, dyrkes på store 
arealer i verden, hele 90 millioner hektar, hvorav 81 
prosent er genmodifisert. Mais dyrkes på 158 mil-
lioner hektar, hvorav 29 prosent er genmodifisert. 

oM soya

»

sår håp: Johan Swärd, Anne Tingelstad Wøien (Sp) og Aksel Hagen (SV) sår håp for ei GMO-fri framtid. Fra aksjonen ”Så 
framtida” som ble arrangert i mai 2012 på gården til Swärd på Brandbu, Oppland. 

Når en hører på de som fremmer genmanipulerte vekster, hører en som regel om 
alle mulighetene for økte avlinger, redusert sprøytemiddelbruk, tørketoleranse 
og bedre næringsinnhold. Alt selvsagt nyttige og viktige egenskaper for verdens 
matproduksjon. Det viktige spørsmålet en imidlertid må stille seg, er om GMO er 
den eneste og beste måten å løse utfordringene på.
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Det settes i gang en kampanje for å under-
grave Seralinis troverdighet. Den naturlige re-
sponsen burde være at nå må det settes i gang 
mer forskning rundt genmat og helserisiko. 
EFSA som har vært kritisert for sitt hemmelig-
hetskremmeri, var mest oppsatt av å snakke 
ned studien. I ettertid har imidlertid Seralini 
fått utlevert dataene fra EFSA som gikk god 
for genmaisen i 2003. Et generelt problem er 
at det mangler langtidsstudier og uavhengig 
forskning. Noe avklaring er ennå ikke kommet 
i saken. 

Makten over Maten
Om ikke GM-vekster er effektive til å øke 
avlinger eller redusere sprøytemiddelbruken, 
er de i alle fall effektive på en annen måte: til 
å låse fast bøndene til storselskapene. GMO er 
et effektivt våpen i kampen om makten over 
maten. 

I september var den amerikanske bonden 
David Runyon på foredragsturné i Norge. 
Han holdt på å miste gården sin i møte med 
Monsanto. Møtet med Monsanto kunne bli 
skjebnesvangert for familien Runyon som 
har brukt livet til å dyrke mais på familiegår-
den i Indiana. Høsten 2004 sendte Monsanto 

etterforskere som utga seg for å være jour-
nalister. De krevde å få utlevert dokumenter 
om gårdsdriften. I etterkant truet de med å 
saksøke familien for patentbrudd, og bruk av 
deres produkter.

Forklaringen på Monsantos tilnærming 
er påstanden om at familien skal ha stjålet 
GM-planten fra selskapet. Logikken er at 
videreforedling av planten ikke skal skje, fordi 
selskapet eier den patenterte planten. Bønder 
som får sin åker forurenset av genmodifiserte 
frø som er kommet med vinden kan derfor bli 

saksøkt fordi de har selskapets eiendom i sin 
åker uten å ha betalt for det.

Runyon hevder at dette er typisk for selska-
per som Monsanto. Bøndene blir presset til å 
signere vanntette kontrakter om ikke å bruke 
avlinga som såfrø, men må kjøpe nye for 
neste sesong. Ellers risikerer de å måtte betale 
erstatning til Monsanto på beløp opp mot 3 

– Wendell berry

 
We can not be free if our food sources 
are controlled by someone else

aktuelt

millioner dollar. Monsanto bruker 10 mil-
lioner dollar i året på å saksøke amerikanske 
bønder for patentbrudd. Etter mange runder 
med hjelp av advokat slapp Runyon unna. Det 
er ikke alle som er like heldige. 

løser ikke sultProbleMet 
Per i dag produseres nok mat til å brødfø 
alle, likevel sulter 1 milliard mennesker. 
Befolkningsvekst utgjør en utfordring om at 
vi trenger mer mat. Er det etisk forsvarlig å 
ikke ta alle teknologier i bruk? Eller er heller 
spørsmålet: er det etisk forsvarlig å investere i 
teknologi som ikke fungerer og/eller medfører 
andre problem?

Hvordan vil økt matproduksjon komme de 
fattige til gode om ikke fordeling og bærekraft 
vurderes samtidig? Den omfattende inter-
nasjonale utredninga om landbruk, IAASTD, 
konkluderer med at GMO har lite å bidra med 
i framtidig matproduksjon. FNs spesialrap-
portør for retten til mat, Olivier de Schutter, 
er på samme linje og anbefaler investeringer 
i agroøkologiske metoder, ikke GMO, for å gi 
nok mat til de som sulter.

 

 
venter På norsk avgjørelse
Den norske regjeringa har ventet i fire år med 
å godkjenne tre GMO-søknader, blant an-
net den omtalte maisen NK603. SV og Sp har 
flagget at de er i mot, men Ap kvier seg for en 
avgjørelse? En kan spekulere om handelsavta-
ler går foran det meste annet.

Det norske Nettverk for GMO-fri mat og fôr, 
som er en bred allianse av 18 miljø-, land-
bruks, forbruker- og solidaritetsorganisasjo-
ner, blant annet Biologisk-dynamisk Forening, 
Oikos - Økologisk Norge og Bygdekvinnelaget, 
samt Coop Norge Handel, fortsetter arbeidet 
for GMO-fri mat og fôr. Vi vil ikke bli brikker 
i et økonomisk spill som truer helse, miljø og 
bærekraft.  

jeg elsker 
genteknologiloven:
Leder av Nettverk for 
GMO-fri mat og fôr, 
Kathrine Kleveland i 
Bygdekvinnelaget, viser 
fram t-skjorta ”Jeg elsker 
genteknologiloven” som 
har blitt overrakt mange 
politikere og storting-
srepresentanter for å få 
Norge til å si nei til de tre 
GMO-søknadene

så framtida:
Mange deltok fra Spire, 
Utviklingsfondets ung-
domsorganisasjon
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I tillegg til de «klassiske» preparater humus-, 
kisel- og kompostpreparatene, finnes det 
mange andre preparater som kan brukes i det 
biodynamiske jordbruket.

Tre kongepreparatet er et av en gruppe prepa-
rater utviklet av Hugo Erbe (1885-1965) som 
resultat av hans livsarbeid som biodynamisk 
bonde i Tyskland. Han hadde en sterk for-
bindelse med elementarverdenen og prøvde 
å finne mulighetene for å styrke deres gode 
krefter.

Da atombomben ble droppet på Hiroshima 
og Nagasaki i 1945 opplevde Hugo Erbe en 
enorm flykt av elementarvesener fra hans 
jord. Han opplevde dette såret i det levende 
området på jorden som en prosess hvor 

elementarvesener ble demonisert. For å 
kunne bidra til en helbredelse utviklet han 
et preparat med utgangspunkt i de gavene de 
tre vise menn hadde med seg når de besøkte 
Jesusbarnet.

Disse gavene var gull- symbol for verdens 
visdom, røkelse- symbol for hengivenhet til 
den guddommelige verden og myrra- symbol 
for seieren av livet over døden. 

I dag har disse gavene fått en ny betydning: 
gull ernærer naturkreftene, røkelse helbreder 
naturkreftene som er svekket av miljøgifter, 
myrra leder disse kreftene tilbake i en riktig 
utviklingsvei. For øvrig kan det nevnes at rø-
kelse lages av saft av treet olibanum og myrra 
lages av saft av commiphora-treet.

aktuelt aktuelt

TEKST: hege sundet

bokAnmeldelse
–   Med kretsløpet som ideal

Arthur Granstedt er doktor i agronomi ved 
Södertörns høyskole og koordinator for Øst-
ersjøprosjektet BERAS. Han har lang fartstid 
som rådgiver og forsker innenfor økologisk og 
biodynamisk jordbruk. I boken Morgendagens 
jordbruk med fokus på Östersjøen gir han 
leseren en innføring i økologiske grunnprin-
sipper og landbrukshistorie fra svijordbruket 
fram til moderne spesialiserte landbruket, 
som bryter kretsløpet. Med tall og diagram-
mer viser han oss regnskap over næringsstof-
fene som går inn og ut av ulike driftsopplegg. 
Med et stort datagrunnlag dokumenterer 
han miljøbelastningen fra konvensjonelle, 
økologiske og biodynamiske gårdsbruk. 
Bakgrunnen for boka og prosjektet BERAS er 
den økologiske katastrofen som har rammet 
Østersjøen. Etter flere tiår med avrenning av 
nitrogen og fosfor, lider store områder av ok-
sygenmangel. Enorme områder med havbunn 
ligger øde som direkte følge av det spesia-
liserte landbruket i grenselandene Sverige, 
Finland, Estland, Latvia, Litauen, Russland, 
Polen, Tyskland og Danmark. Spesialisert og 
industrialisert plante- og husdyrproduksjon 
med lav selvforsyningsgrad og høy import av 
kraftfôr, kunstgjødsel og plantevernmidler, fø-
rer med seg enorme lekkasjer av næringsstof-
fer ut i Østersjøen. Granstedt forteller oss ved 
hjelp av eksempelbruk fra Østersjøområdet 
at for å få slutt på forurensningsproblemet 
til Østersjøen må vi tilbake til kretsløpsland-
bruk. Plante – og husdyrproduksjoner må ko-
ples sammen igjen. Dyreantallet må tilpasses 
fôrgrunnlaget. Selvforsyning på nitrogen ved 
hjelp av belgvekster må til. Matproduksjonen 
må ta hensyn til biologisk mangfold og jord-

kvalitet gjennom vekstskifte, engdyrking og 
ingen kjemisk bekjemping. 

Dette er en bok som formidler forsking og 
kunnskap om miljøeffektene av ulike drifts-
former. Med eksempelbruk viser Gransted oss 
også hvordan det er mulig å snu trenden og 
produsere mat og skape gode lokalsamfunn 
på en bærekraftig måte. Biodynamiske og 
økologiske gårder har viktig kunnskap som 
kan overføres til konvensjonelt landbruk. 
Dette er en bok til inspirasjon for mer krets-
løpslandbruk.   

I den siste landbruksmeldingen er økt mat-
produksjon et av hovedmålene. Mange har 
benyttet anledningen til å gå hardt ut mot 
økologisk landbruk fordi driftsformen ikke er 
produktiv nok. Her kan du få påfyll hvis du 
trenger å spisse motargumentene.

TEKST OG FOTO: eric brinkhof

tre kongePrePArAt
–   Et annerledes preparat

»

Morgendagens jordbruk 
med fokus på Östersjøen 
Arthur Granstedt, 2012. 
ISBN 91-975017-2-7.

For bestilling kontakt 
Biologisk-dynamisk  
Forening. Pris: 220 kr + 
porto
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Disse tre ingredienser blandes og dynamiseres 
fortrinnsvis på nyttårsaften mellom kl. 23.30 
og 00.30. Denne timen er helt spesielt:
• den faller midt i de 13 hellige nettene
• på denne tiden forenes planteverdenens 
bevissthet med bevisstheten av den
mineralske verden
• Tidsånden gir menneskets tanker og ønsker 
for et øyeblikk fri, slik at de kan bli fanget av 
de høyeste hierarkiene og ha realiseringskraft 
i seg.

Ingrediensene gull (30 gram Aurum Metalli-
cum D2 fra Weleda), røkelse (30 gram Oliba-
num granulat)  og myrra (30 gram Gummi 
resina Myrrha) blandes en time i en mørtel til 
pulver.

Deretter tilføyes 50 gram Glyserol (Weleda 
85%) og 50 gram regnvann. Blandingen røres 
i 5 minutter og lagres i et glass på et mørkt 
sted. Denne blandingen kan oppbevares i lang 
tid. (Eventuelt må man oppvarme den litt 
(au-bain-marie) før bruk for å gjøre den myk 
igjen).

6. januar, dagen hvor de tre kongene besøker 
det lille Jesusbarnet, blander man 5 cm3 av 
denne gull-røkelse-myrra substansen i en 
bøtte med 8 liter lunkent vann og rører en 
time på samme måte som humus- eller kisel-
preparatet.

Deretter skal preparatet ikke spres ut som 
overflatepreparat slik vi anvender  humus- 
og kiselpreparatet, men det skal spres langs 
grensene. Det betyr at man går langs gårdens 
grenser (eller langs grensene til det området 
man vil behandle), stopper opp hver annen 
meter og sprøyter preparatet (med håndkost 
eller oppvaskkost) mot utsiden.1-2 liter prepa-
rat er nok for en kilometer sprøyting.

Ved bruk av trekongepreparat ber vi den ånde-
lige verden om støtte i vår prøven i å beseire 
truende og mørke krefter og ved å sette dem 
en grense. Denne grensesettingen hjelper også 
disse vesener å bli gjenkjent og denne bevisst-

heten hjelper også de elementarvesener vi 
samarbeider med i deres utvikling. For på en 
slik måte blir de verdsett av oss og det er helt 
nødvendig fordi uten dem ville det ikke være 
en eksistens for oss.

Ingrediensene til tre kongepreparat kan 
bestilles hos foreningen ved å sende e-post til 
bdpreparater@gmail.com. 



32 nr.3 2012 HErBA 33nr.3 2012 HErBA

akuelt

TEKST: knut hallvard tufte

sAmvirkeforetAk
–   Organisert samarbeid

hva er et saMvirkeforetak?
Definisjonen på et samvirkeforetak står opp-
ført i samvirkelovens paragraf 1 og følgende 5 
kriterier må være oppfylt for at et foretak skal 
kunne kalles et samvirkeforetak4. 

Sammenslutningskriteriet: To eller flere 
personer må utøve en fellesaktivitet for at det 
skal foreligge en sammenslutning. Aktivite-
ten må være rettet mot et felles mål og den 
må være av et visst omfang og varighet. Både 
selskaper, samvirkeforetak og foreninger inn-
går i sammenslutningsbegrepet. 

Formålskriteriet: Et samvirkeforetak skal 
først og fremst ivareta medlemmenes interes-
ser som tilbydere eller etterspørrere av varer 
eller tjenester. Avkastning på investert kapital 
er ikke et mål i seg selv for et samvirkefore-
tak, slik det ofte forekommer i selskapsfor-
mene AS og ASA. 

Omsetningskriteriet: I et samvirkeforetak 
må det være en form for økonomisk omset-
ning mellom medlemmene og foretaket. Det 
må foregå en utveksling av varer og/eller 
tjenester og det er dette som er selve funda-
mentet for et samvirkeforetak. 

Fordelingskriteriet: Utdelinger av årsover-
skudd til medlemmene i et samvirkeforetak 

skal primært ta utgangspunkt i medlemme-
nes omsetning med foretaket, f.eks. antall 
liter melk levert til Tine eller antall kg kjøtt 
levert til Nortura.  

Avgrenset deltageransvar: Medlemmer 
i et samvirkeforetak hefter kun for sine 
andelsinnskudd i foretaket. Det innebærer 
at samvirkeforetakets kreditorer ikke kan 
søke dekning for sine krav i medlemmenes 
formue. Kreditorene kan kun søke dekning i 
samvirkeforetakets eiendeler.   

Oppsummert kan en si at et samvirkefore-
tak er eid av brukerne av virksomheten, styrt 
av brukerne og med formål nytte av virksom-
heten som drives, ikke kapitalavkastning.

saMvirkeloven
Samvirkeloven5 trådte i kraft 1.januar 2008 
og er et juridisk rammeverk for samvirke-
foretak i Norge. Før samvirkeloven trådte i 
kraft var samvirkeforetak i Norge i hovedsak 
regulert gjennom ulovfestet rett, med unntak 
av borettslag, boligbyggelag og gjensidige 
forsikringsselskap. 

 
 

Fremveksten av en sterk pengeøkonomi på 1800-tallet resulterte i et behov 
for videreforedling og salg av egne produkter og organiserte innkjøp. 
Samvirkebevegelsen, slik vi kjenner den i dag, oppstod i Storbritannia på 
midten av 1800-tallet1 og i Norge var det særlig i siste halvdel av 1800- og 
første del av 1900-tallet at samvirket ble bygget ut2. På Samvirkesenteret sin 
hjemmeside finnes en mer utfyllende beskrivelse av historien til samvirke 
som arbeidsform3.  

øverland andelslandbruk 
Øverland andelslandbruk6, er 
et forbrukerstyrt samvirke som 
har til formål å gi medlem-
mene tilgang til lokalt produserte 
økologiske grønnsaker. Foretaket 
har og som mål at medlemmene 
selv skal bidra aktivt i arbeidet 
med planting, luking og høsting. 
Andelslandbruket leier jord av 
Det Kgl.Norske Vel og får som en 
del av leieavtalen disponere en 
traktor og annet nødvendig utstyr 
for å drive jorda. 

Innen utgangen av februar 
hvert år arrangeres det et årsmøte 
hvor alle medlemmer, heretter 
kalt andelshavere, over 14 år har 
møte- og stemmerett. Årsmøtet er 
foretakets øverste myndighet og 
skal blant annet godkjenne sty-
rets årsberetning og årsregnskap 
for forrige driftsår. På årsmøtet 
legger gartneren frem en tenkt 
innhøstingsplan for kommende 
sesong. Styret legger frem et bud-
sjett for å synliggjøre kostnadene 

for årets produksjon og medlems-
kontingenten for kommende se-
song fremkommer som et resultat 
av totale driftskostnader delt på 
antall andelshavere. Godkjent 
årsberetning og årsregnskap leg-
ges ut på foretakets hjemmeside 
for at samtlige andelshavere skal 
kunne få innsyn i foretakets 
økonomiske forhold, hvilket er i 
tråd med foretakets målsetting 
om å ha en transparent økonomi. 
I tillegg blir godkjent budsjett og 
innhøstingsplan for kommende 
sesong lagt ut på hjemmesiden.   

Øverland andelslandbruk ledes 
av et styre som velges av og blant 
andelshaverne på årsmøtet. Styret 
har regelmessige møter hvor de 
diskuterer driften av foretaket. 
Møtereferater i fra styremøtene 
legges ut på andelslandbruket sin 
hjemmeside for at andelshaverne 
skal være oppdatert på de vedtak 
som fattes av styret. 

Styret engasjerer en daglig 
leder som organiserer den daglige 

 høsting: 
Andelshaverne hos 
Øverland andelslandbruk 
samarbeider om å høste 
årets potetavling.
Foto: Hanne Stensvold.

»

 May Woldsnes: 
Daglig leder ved 
Samvirkesenteret May 
Woldsnes svarer gjerne 
på spørsmål om etabler-
ing og drift av samvirke-
foretak. 
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bruk». «Inn på tunet» samarbeider nært med 
oppvekst/skole-, helse- og sosialsektoren i 
kommunen. 

Bygdeserviceforetak8 organisert som sam-
virkeforetak er et annet godt eksempel på 
hvordan lokale/regionale tilbydere av tjenester 
kan samordne sine tjenester og fremstå samlet 
som én tilbyder overfor sine kunder. Foreta-
kene kan tilby alt i fra snørydding, transport, 
bygg- og vedlikeholdsarbeid til vaktmestertje-
nester, vikar og konsulentoppdrag. Tjenestene 
utføres av bønder og tilbys kommuner, bedrif-
ter, private og andre. 

verdisaMvirke9

Verdisamvirke representerer en utvidelse av 
samvirkeideen. Organisasjonsformen skaper 
en konstellasjon mellom forbruker-, produ-
sent- og omsetningsinteresser som muliggjør 
drøftinger før varen produseres og markedsfø-
res.  Formålet er at samtlige aktører i verdikje-
den går sammen og fører en dialog om hvilken 
kvalitet produktene skal ha og hvilken pris 
som er rettferdig for de ulike aktørene i verdi-
kjeden. Viktigheten av å organisere den økono-
miske prosessen i et assosiativt samarbeide 
ble sterkt betont allerede av Rudolf Steiner ved 
fremleggingen av tregreningsideene  i 1919. 
Begrepet Verdisamvirke er en relansering av 
assosiasjonsideen. For å kunne finne og iden-
tifisere de varene som produseres og distribu-
eres i samsvar med avtalte kriterier impliserer 
Verdisamvirke en merkeordning i et system 
som gir kjøperen alle vesentlige opplysninger 
om den enkelte varens bakgrunn. . På http://
www.verdisamvirke.no er det i detalj redegjort 
for verdisamvirkets idégrunnlag.

saMvirkesenteret
Samvirkesenteret10 er et informasjons- og 
kompetansesenter som ble opprettet 1.januar 
2008. Medlemskap i Samvirkesenteret er åpent 
for samvirkeforetak og for organisasjoner 
som representerer samvirkeforetak. Senteret 
arrangerer bl.a. kurs om samvirkeloven og 

etablering av samvirkeforetak. Samvirkesen-
teret deltar også gjerne med presentasjon av 
samvirkemodellens muligheter i samlinger/
konferanser som arrangeres av andre. May 
Woldsnes er ansatt som daglig leder og svarer 
gjerne på henvendelser vedrørende etablering 
og drift av samvirkeforetak.

anbefalt litteratur
Tore Fjørtoft og Ole Gjems-Onstad har skrevet 
boken «Samvirkeforetak – reglene om økono-
miforhold, skatt og avgift». Boken har til hen-
sikt å klargjøre samvirkeformens økonomiske 
konsekvenser for foretakene og deres medlem-
mer og er utgitt av Gyldendal Norsk Forlag11.

driften av foretaket. I tillegg engasjerer de en 
gartner, en plante- og lukehjelp, sommervi-
karer og en regnskapsfører. Samtlige som blir 
engasjert av styret fakturerer Øverland andels-
landbruk i fra sitt eget foretak. Andelslandbru-
ket unngår på denne måten et arbeidsgiver-
ansvar og de engasjerte oppnår en større grad 
av selvstendighet ved at de arbeider igjennom 
sitt eget foretak.     

Øverland andelslandbruk har på initiativ i 
fra andelshaverne opprettet ulike arbeidsgrup-
per. Gruppene kan få tildelt midler igjennom 
foretakets årlige budsjett og de kan i tillegg 
oppfordre andelshaverne til å bidra med en 
ekstra innbetaling til den enkelte gruppe for 
å få råd til å gjennomføre ulike aktiviteter. 
Hver arbeidsgruppe ledes av en tautrekker som 
i tillegg til å lede gruppen også fungerer som 
en kontaktperson overfor styret.  For vekstse-
songen 2012 hadde andelslandbruket bl.a. en 
urtegruppe,  blomstergruppe, birøktergruppe 
og en bærgruppe.

Hver høst arrangerer andelslandbruket en 
høsttakkefest hvor samtlige av andelshaverne 
blir innbudt. Andelshaverne blir invitert til å 
delta i forberedelsene av festen, bl.a. opptak 
av ingredienser og tilberedelse av maten, 
sette opp og rigge ned bord, benker telt mv. 

Festen er en markering hvor andelshaverne 
feirer årets avling. Måltidet er en anledning 
for andelshaverne til å bli bedre kjent med 
hverandre og til å utveksle erfaringer i fra 
årets vekstsesong. Høsttakkefesten er med på 
å styrke fellesskapsfølelsen andelshaverne seg 
imellom og den gir inspirasjon til å fortsette 
som andelshaver neste sesong.   

saMvirkeforetak soM arbeidsforM
Et samvirkeforetak egner seg svært godt som 
et serviceorgan for enkeltstående virksomhe-
ter, offentlige etater eller private personer som 
har et felles behov de ønsker å tilfredsstille. 
Øverland andelslandbruk legger til rette for at 
forbrukere i Bærum og Oslo kan få tilgang til 
lokalt produserte økologiske grønnsaker, mens 
Tine legger til rette for at melkebønder i Tine-
samvirket skal få solgt melka si. 

Foretaksformen egner seg og svært godt til å 
samordne lokale og regionale entreprenører/
aktører der disse ønsker å fremstå samlet som 
én tilbyder av en eller flere tjenester. «Inn på 
tunet»7 i Trøndelagsfylkene er et godt eksem-
pel på et slikt samvirke. Samvirket presenterer 
tjenestene sine på sin egen hjemmeside på 
følgende måte: «Inn på tunet er tilrettelagte 
og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårds-

aktuelt

1http://snl.no/samvirke  
2http://no.wikipedia.org/wiki/Samvirke 
3http://www.samvirke.org/Hvaersamvirke/Selska-
psformen/Historie.aspx    
4T.Fjørtoft & O.G-Onstad, Samvirkefore-
tak – reglene om økonomiforhold, skatt og 
avgift(s.32-62).           Oslo: Gyldendal Norsk forlag.
5http://www.lovdata.no/all/nl-20070629-081.html.
6http://www.overlandel.no/  
7http://www.innpaatunet.no/ 
8http://www.bygdeservice.no/ 
9Avsnittet er blitt til i et samarbeid mellom artik-
kelforfatteren og Dag Hauffen.
10http://www.samvirke.org/
11ISBN 978-82-05-39818-4 

fotnoter

 Måltidet:  
 Både store og små 
hjalp til med å for-
berede festmåltidet 
under årets høsttak-
kefest hos Øverland 
andelslandbruk.Foto: 
Hanne Stensvold.

 dag hauffen: Dag 
Hauffen har i mange 
år formidlet kunnskap 
om samvirkeformen 
Verdisamvirke.
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Stafettpinnen

så fremstår naturen som noe mystisk, hellig 
for disse menneskene.  Noe hellig betraktet 
med beundring, begeistring og ærefrykt, men 
òg som en selvfølge, noe som er, noe større som 
vi er underordnet. I sine bilder har mennesket 
forsøkt å nærme seg naturen. Menneskets 
bevissthet om sin væren i tid og rom skaper en 
grense mot naturens totalitet i sin væren uten 
spørsmålstegn til forskjell fra vår totalitet om 
vår væren. Og spørsmålstegnene blir flere og 
flere og stadig mer uoversiktlige i takt med vår 
kunnskap om dens fysiske, biologiske beskaf-
fenhet, men undringen er borte, naturen er 
ikke mystisk lenger, alt har tilsynelatende sin 
forklaring, vi skal bare lene oss tilbake så kom-
mer forklaringen uten anstrengelse.   

Naturen som hellig urmysterium har svun-
net hen til fordel for naturvitenskapen, vi har 
satt latinske navn på alle dens enkeltdeler, 
gjennom mikroskopet ser vi det vi ikke ser 
med eget blikk, et tre er ikke lenger et helt 
vesen, men biter og virksomheter, stykker som 
sammen blir et regnestykke som går opp i et 

tre. De fleste tar nå til takke med at naturvi-
tenskapen har forstått naturen for oss, vi «kan» 
naturen nå, vitenskapsmenn og eksperter tar 
seg av den, vi bor godt i våre nykonstruerte hu-
ler med våre tittekasser og vinduer som gjerne 
skal ha blikk mot naturen vi synes er så fin å 
se på, helst i helgene. Som om naturen venter 
på oss til helgebruk. Men menneskenaturen 
glemmer at den er der konstant, vi tror at vi 
kjenner den ved å gi den navn, dele den opp, 
gjøre den til tall, summer, kjemi og biologi, til 
vi har den i trygg forvaring – på avstand. Men 
naturen kjenner ingen navn, den er ordløs, 
naturen forstår ikke seg selv som natur, dens 
språk er vesen og den leter ikke etter svar for 
i den bor alle svar den behøver, den er ikke 
søkende slik vi søker. Men i vår viten som vi 
setter bort til vitenskapsmenn på anbud, har vi 
glemt de store spørsmålene, de første spørs-
målene. Der vi en gang så hele vesen ser vi nå 
utsnitt, bilder og navn, men vi forblir frem-
mede. Slik vi og ser oss selv som analyse, som 
deler enten vi legger vekt på biologi, psykologi, 
eller kultur, så er vi ikke lenger vesen, men 

TEKST OG FOTO: alexander viken, kulturverk.

thure erik lund, fra essaysaMlingen «oM naturen» 

nAturen, 
den fremmede 

Hvordan ble naturen fremmed for oss men-
nesker? Har mennesket egentlig noensinne 
vært «ett med naturen», hvor vi har betraktet 
naturen som en selvfølgelig forlengelse og del 
av oss selv, en del av vår væren uten stengsler, 
skillelinjer – eller avstand? Senmoderniteten, 
den samtid vi opplever nå, handler mye om 
avstand, distanse, men ikke i rom og geografi. 
For mennesket har kartlagt hver flik av verden 
vi ser, og verden vi ikke ser til daglig, helt ned 
til subatomært nivå. Det ukjente, uoppdagede 
land finnes ikke lenger, likevel vedvarer, ja, 
forsterkes denne følelsen av fremmedhet, 
nærmest proporsjonalt med kartleggingen. 
Jo mer vi vet, jo mindre ser vi. Vi ser natu-
ren gjennom titteskapet, som postkort, som 
vakre bilder, som vista, som naturprogram 
med Attenbouroughs velkjente stemme som 
akkompagnement, ser vi naturen på TV, som 
rik og fantastisk, men naturen som er der vi 
er, er en dus bakgrunn. Fulle av beundring ser 
vi soloppgang og solnedgang, så drar vi hjem 
tilbake til våre liv og naturen legger seg til-
synelatende i bakgrunnen, mens en elektrisk 

summing tar plass. Men vi søker og forsøker 
å finne tilbake til «noe», en naturlighet vi 
ikke lenger kjenner, vi har utviklet begreper – 
økologi, miljø, naturvern – hvor naturen blir 
noe vi skal bevare, beskytte fra oss selv og våre 
gjerninger. Men mennesket står fremdeles på 
utsiden, naturen er ikke «oss». 

Hva skjedde egentlig på veien? Av det vi for-
står og vet om oss selv, som mennesker, så har 
mennesket så lenge vi i kan forstå det som 
menneske, vært et kulturvesen, det er i vår 
menneskenatur. Kulturmennesket har alltid 
brukt bilder, bilder i språk, bilder i symboler 
og tegn. De første bilder vi ser, er av natur, dyr, 
de umiddelbare omgivelser som var vesentlige. 
Som i de fantastiske hulemaleriene i Chauvet, 
over 30 000 år gamle, som avbilder dyr som for 
våre forfedre var kjente, en del av det daglige, 
men likevel så mystiske, så forunderlige i sin 
kraft at selv om menneskets liv og væren to-
talt var preget av naturen, for bysamfunn med 
hus og konstruksjoner fantes ikke, man bodde 
i hulen, man hadde naturen som hjem, likevel 

«Naturen. Av og til kan vi se naturen stå der, rett framfor oss. Vi tror det er 
en figur, et speilbilde, eller et menneske. Men det er naturen, i egen person. 
Han står der, midt i gata, eller borte på bygdeveien, og glaner ut i lufta. 
Som så ofte før lar vi oss narre, og vi prøver å få øye på det han ser, for vi 
lar oss bestandig imponere og beta av naturen, ingen er jo så ekte, sann og 
uomtvistelig som han. Men vi ser ingenting.»  

shauvet-hulen:
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har gjort oss utilnærmelig overfor naturens 
vesenhet krever kanskje sitt Ragnarok, hvor 
verden slik vi nå kjenner den styrter sammen i 
en storm av ild, etterfulgt av en Fimbulvinter, 
der Liv og Livtrase (et. som i trassig, seiglivet) 
ifølge Gylfaginning i norrøn mytologi, er de 
eneste overlevende og dermed første mennes-
kene i begynnelsen på en ny syklus og en ny 
menneskealder. Men å vente på en apokalypse 
er ikke tilfredsstillende for de som lever her og 
nå og leder raskt til eksistensiell avgrunnsdyr-
kelse, til nihilismen de fleste tenkende merker 
er til å ta og føle på i vår tid.

Om vi vil beskytte og verne naturen, må vi 
ikke bevare den, som i et museum, men være 
den.  Naturen er ikke et miljø, en omgivelse vi 
kan trekke oss tilbake fra nå vi oppfatter den 
som for vanskelig og uforståelig, den er der, 
konstant, som ukjent eller kjent.  

Skal vi overkomme fremmedheten vi kjenner 
for naturen omkring oss og i oss, må vi forsøke 

å glemme det vi trodde vi visste og huske 
det vi før erkjente, da vil fremmedheten og 
avstanden kunne bli til under og undring som 
vi i vår søken kan gjenfinne og gjenoppdage i 
vår menneskenatur. Den undringen vi ser hos 
barnet når det møter verden første gang, hvor 
magien i livet ikke er en fortelling for å forsøke 
å hen-rykke oss, men noe som oppstår i møte 
med fenomenet , det som er og ikke forestil-
lingen om det som skal være, må vi streve 
etter å gjøre til vår egen.  Da vil vi kunne møte 
naturen, den fremmede, uten fordommer, med 
åpenhet og nysgjerrighet overfor det umiddel-
bare i det vi ser og opplever, uten navn, med en 
ordløs røst som snakker til vårt indre slik vi en 
gang kjente den.

Stafettpinnen

kun sum av mekanisk påvirkning, som vi med 
tilstrekkelig kunnskap skal kunne regne ut en 
som av forståelse, men vi likevel føler en stadig 
større hulhet og avstand til naturen i oss, vår 
menneskenatur.  

Og der ligger kanskje et svar. Å møte naturen 
uten navn, uten fordommer, men med åpen 
undring. Ved å nærme seg naturens vesen, 
både som helhet og som fenomen, hvor treet 
ikke lenger er en eik, men et urvesen fra 
uminnelige tider, som strekker sin levende-
het, livet, opp fra jorden, strekker seg opp 
mot himmel og sol, hvor den trekker lyset og 
livskraften ned tilbake til jorden, pulserende 
av saft og kraft er den der, og vil vi dypt nok 
kan vi kanskje igjen føle og fornemme dens liv, 
den lever, naturen lever, vi lever. Eller har vi for 
all tid gjennom våre forestillinger om kunn-
skapen som summen av alle kvantifiserbare 
synlige deler under mikroskopet stengt oss 
ute fra Arkadia, eller Edens have, den opprin-
nelige mytiske enhet mellom Gud, menneske 

og natur, som mennesket brøt løs fra? Var Pro-
metheus’ ild mer en forbannelse enn en gave? 
Mennesket er òg naturen, å være et menneske 
er ingen medfødt forbannelse, men vi har 
forvekslet kunnskap med innsikt og forståelse 
med bevissthet.  

Veien til naturen, begynner ikke med forstå-
else, men heller med mystikerens under som 
igjen kan gi innsikt og erkjennelse. De navn 
vi setter på naturens deler kan hjelpe oss å 
orientere og kategorisere, men vi vet likevel 
ikke nødvendigvis mer om naturvesenet som 
er gnisten i det levende, hvor hver del fremstår 
som et bilde på en helhet, i et uendelig møn-
ster, fremdeles utenfor rekkevidde for vår fulle 
og hele forståelse. Denne erkjennelsen er ennå 
gjemt og glemt, nærmest skam- og tabubelagt, 
selv om vi skriver om den, og forstår den, for 
den må erfares i en tid hvor vi har gitt slipp på 
våre urmyter og urminner mens vi forsøker å 
klatre til topps i kunnskapens tre. Vi kjenner 
antall, men ikke verdi. Fremmedheten som 

  & 
Bilde fra Gentle  
Actions 2010

Alexander har gitt stafettpinnen videre til Kjell 
Brevik, arkeolog som for tiden er ansatt ved 
Bergkunstmuseet i Stjørdal.

Hvem får neste stafettpinne?
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jordbruket. Mangfoldet er borte, menneskene 
er forsvunnet. Over ensomme monokulturer 
høres kun lyden av landbruksmaskiner. Denne 
former for landbruk er målet for den mektige 
organisasjonen WTO, og ut fra dette skal det 
etableres en verdenshandle for jordbruksvarer. 
En slik utvikling vil være slutten for land-
brukskulturen.

Arbeid er i vår tid et spørsmål om penger. Det 
er ikke selve innholdet i arbeidet som driver 
oss, men altså hva man kan tjene penger 
på. Nært knyttet til dette er problemet med 
arbeidsløshet. Egentlig er det inntektsløshet 
– arbeid finnes det jo alltid nok av. Arbeids-
løshet er et Damoklessverd som ikke har sin 
løsning i dagens system. Et annet problem er 
synet på eiendom og eiendomsretten. Jord be-
traktes som en hvilken som helst vare, og får 
en pris etter dette, en såkalt markedspris.

historisk tilbakeblikk
Vi kan så stille spørsmålet om hvorfor det har 
blitt slik. For å svare på dette tok Manfred oss 
på to forskjellige veier tilbake i historien.

I den persiske tid arbeidet mennesket ut fra 
sin frie vilje. På denne tiden var det mysteri-
eprestene som ga anvisninger om livet. Ånds-
viljen talte gjennom mysteriepresten og førte 
arbeidet til menneskene. I denne perioden ble 
de fleste av våre kulturplanter og husdyr til.

Dette endret seg i den gresk-romerske perio-
den. Etter hvert tier mysteriene og var ikke 
lenger samme kilde til det menneskelige 
arbeidet. Grekeren lever kun i etterklangen av 
mysteriene. Han prøver å hente erindringene 
ut fra sitt eget indre, men klarer ikke å opp-
rettholde forbindelsen til det livgivende. Dette 
er tragedien i den gresk-romerske perioden.

Ved mysteriet på Golgata kom det til et ven-
depunkt i menneskehetens utvikling. Det 
skapende verdensordet forbandt seg da med 
jorden. Oppfordringen fra Jesus til disiplene 
var: ”Våkn opp til deres eget jeg”, og ut fra 

dette jeg kan dere forandre verden. For utvik-
linga i den europeiske kulturkrets kan vi så 
følge en rød tråd bygget på dette. På 500-tallet 
gikk munkene foran under oppropet: ”Ber og 
arbeide!”

I selve jordbruket skjedde det en forening 
av de ulike strømningene. Dyrehold, åker-
bruk, hagebruk og fruktdyrking ble samlet 
rundt den enkelte gård. Som et sentrum på 
landbygda sto kirken. Dette kan vi kalle den 
europeiske urcelle.

I vår tid er disse fire hovedelementene innen 
jordbruket igjen oppsplittet. Kirken eksisterer 
som fysisk bygg som et sentrum i bondesam-
funnene, men har mistet sin betydning på det 
åndelige plan. Vi er fullt tilbake til førkristen 
tid. Men parallelt med dette har mennesket 
gjennomgått en utvikling. Fra senere tid er det 
særlig viktig å påpeke naturvitenskapens be-
tydning for at mennesket skal kunne oppfatte 
sin frihet. Den industrielle revolusjon og ar-
beidsdelinga har tatt den samme funksjonen. 

Kapital er ikke noe fremmed og materielt. 
Kapitel er stivnet menneskelig ånd. Nærings-
livet må bygge på fakta, slik saken fremstår i 
det ytre. Jordbruket er vesensforskjellig fra in-
dustrien. Industrien er bygget opp på forbruk. 
Forbruk av råvarer og energi. Og sluttproduk-
tet er mer eller mindre resirkulerbart. Indus-
trien er hovedkilden til forurensning.

Jordbruket er i sin egentlige form det motsatte 
av industri. I jordbruket skapes råvarene og 
hovedinnsatsen er naturens egne fornybare 
ressurser, sollys etc. Jordbruket har altså det i 
seg at det i hvert fall til en viss grad kan rette 
opp de skader industrien medfører. Problemet 
i dag er at jordbruket blir drevet som industri 
og har på grunn av dette mistet mange av sine 
produktive og legende krefter.

veien videre
Nøkkelen til den sosiale fremtid er at hvert 
enkelt menneske våkner opp til seg selv og 

aktuelt

lAndbruk, næringsliv 
og skole

TEKST: jostein hertWig

Fra arkIveT 
ArTIKLEr FrA HErBA 1967-2000
Utdrag fra artikkelen som følger sto på trykk i sin helhet i Herba 4/1995, 
og er et referat fra et seminar holdt på Fokhol Gård 17.-19.november 1995. 
referent er Jostein Hertwig. Hovedinnleggene til tema ble holdt av Manfred 
Klett, daværende leder av avdeling for landbruk ved Goetheanum i Dornach 
i Sveits. Manfred er både forsker og bonde, og har blant annet vært med å 
starte utdanningen ved Dottenfelderhof i Tyskland. Tidligere i år utkom boken 
Agrikultur som konstart – betydelsen av människans arbete med jorden, 
en samling av foredrag holdt av Klett. Boken er grunnleggende lesning for 
bønder, men også alle som interesserer seg for utvikling av matkvalitet og 
gastronomi, natur og landskap, og landbruket og jordens fremtid. Agrikultur 
som konstart kan bestilles fra foreningen.

”En gård skal ha plass til mange mennesker”.
Dette fikk i sannhet forpakterlaget på 

Fokhol gård oppleve. Seminaret med Manfred 
Klett samlet mer enn 50 personer, og gårds-
vandringene på lørdag var en fin avveksling 
i programmet. Med stor innlevelse og treff-
sikkerhet behandlet Manfred Klett en rekke 
kjernepunkter i samfunnsdebatten. Poengene 
kom tett. Etter hvert som foredragene skred 
frem avtegnet det seg sammenhenger mellom 
ulike livsformer og mellom mennesket og 
jorden. 

 

To tema sto på dagsorden:
1. Veien mot en sosial fremtid. Hvilke samar-
beidsformer behøves mellom gårder, omset-
ningsledd og forbrukere?
2. Landbruk som et pedagogisk redskap i sko-
len, en aktuell oppgave i dag.

Først og fremst må vi spørre oss hvilke 
problemer vi i dag står overfor på det sosiale 
området. Framtiden er jo alltid en forvandling 
av fortid og nåtid. Klett tegnet et bilde for oss 
av ”den tause gården”, han sa at bonden er 
død og gården er død. Slik kan det faktisk for-
tone seg når en betrakter det konvensjonelle 

-  Seminar med Manfred Klett

»
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Fra arkivet

sitt jeg, og med egen kraft bringer seg til en 
enhet og forbinder seg i tanke, vilje og følelse. 
Hvis man går inn på dette står en overfor sitt 
eget karma og prinsippet om gjentatt jordeliv. 
Samtidig med at Rudolf Steiner tar opp karma, 
beskriver han den sosiale grunnlov: Det 
samarbeidende menneskesamfunns velferd er 
desto større, jo mindre den enkelte stiller krav 
om selv å få utbytte av sine ytelser, dvs. jo mer 
hans egne behov tilfredsstilles ikke av hans 
egne ytelser, men av andre.”

Hittil har tanken om tregrening av den 
sosiale organisme ikke vunnet innpass. Det 
har ikke manglet på forsøk, men bevissthets-
kraften har ikke vært sterk nok. I våre dager 
holder det på å skje noe nytt. Det nye kommer 
gjennom viljen. Det gjelder om å holde ut og 
å stå i kaoset. Å stå midt inne i livet. Står man 
der med all sin bevissthetskraft, danner det 
seg strukturer. Et nytt sjikt i det å være men-
neske åpner seg.

Samarbeidsformer mellom gårder, omset-
ningsledd og forbrukere

Næringsvirksomhet har ikke noe med 
penger å gjøre. Dette er kanskje overraskende 
for mange. I næringslivet er penger kun å 
betrakte som et flytemiddel, noe som kan un-
derlette næringslivet eksistens. De tre hoved-
aktivitetene er allerede angitt i overskriften: 
produsere, fordele og forbruke. Når jordbruket 
som produsent inngår i næringslivet er det 
viktig at omsetninga mest mulig skjer i det 
lokale og regionale marked. Produktene må 
så å si falle rett i munnen på forbrukerne. Jo 
kortere vei jo bedre. Dette er den beste måten 
å bygge opp sosial bevissthet. En slik bevisst-
het er i dag bare sovende. Dette er årsaken til 
at næringslivet er så sterkt preget av penger og 
fortjeneste. 

Mellom gårder, omsetningsledd og forbrukere 
må vi utvikle sosiale former slik at det kan 
oppstå en virkelig interesse for det annet men-
neskets materielle behov. Det enkelte men-
neske må utvide sin bevissthet til å omfatte 

andre. Forbrukeren må i sine tanker lage rom 
for bonden og kjøpmannen. Ideen er at bonde, 
kjøpmannen/grossisten og forbrukeren sitter 
sammen rundt bordet – det ovale assosiasjons-
bordet. Det er særlig viktig at de diskuterer to 
saker:
1) Behovene. Hvilke behov er det i regionen? 
Hvordan kan videreforedlingen løses etc.?
2) Prisen

Bare ved å samtale om dette kan en omskape 
den nåværende krigstilstanden til et fredelig 
foretagende. Det å skape assosiasjoner er en 
vei for å overvinne den frie markedsøkono-
mien. For frihet har ingenting å gjøre i næ-
ringslivet. Friheten skal eksistere i åndslivet. 
Hvis den trykkes ned i næringslivet oppstår 
uheldige virkninger. 

Assosiasjonene kan utvikles til å bli organ. 
Sanseorgan med øyne og ører for det som 
rører seg i næringsliv, for behov, priser etc. 
Dessuten kan man utvikle assosiasjonen til 
et tenkeorgan. Ut i fra flere enkeltmennes-
kers tanker kommer man fram til noe felles. 
Resultatene blir samsansing og samtenking. 
På denne måten kan assosiasjonen bli levende 
og ut fra dette skape noe nytt – en spire for 
fremtiden.

Manfred Klett beskrev så en mengde andre 
eksempler på assosiasjonsdannelser verden 
over. Dette omfattet alt fra det å abonnere på 
en grønnsakskurv til større sammenslutninger 
som også innebar et finansielt samarbeide.

om lAndbruk og 
skole
arbeidet skal gi livet Mening
Det egentlige med pedagogikken i Steinersko-
len er å gjøre mennesket livsdyktig – å stand 
til å utføre meningsfylt arbeide. Jordbruket 
på sin side gir rike muligheter for menings-
fylt arbeide. Et arbeide som krever det hele 

mennesket. Her ser vi allerede en klar sam-
menheng. Jordbruket drevet i samsvar med 
sitt egentlige vesen, for eksempel biologisk-
dynamisk, er et praktisk uttrykk for de kvalite-
ter som man streber etter i Steinerskolen. Ser 
man seg om ellers i arbeidslivet er det få andre 
eksempler. Innholdet i arbeidet er stort sett 
det å tjene penger. Arbeidet i seg selv har for 
mange mistet innhold. Dette er en dramatisk 
utvikling.

Opp gjennom tidene har det alltid vært slik 
at det var arbeidet som ga livet mening. 
Arbeidet er kristendommens mening. Man 
skule gjøre mer enn det man behøvde for sitt 
daglige brød, og ved dette gi verden noe av sin 
overskuddskraft. Kristendommen ville med 
arbeidet utvikle det uselviske mennesket. Men 
nå står vi altså overfor den situasjonen at selv 
om arbeidet er det edleste som finnes for men-
nesket, så kan vi ikke gi det mening.

Steinerskolen oppsto som svar på at det var ka-
pitalen som styrte arbeidet. Det var ikke uten 
grunn at Rudolf Steiner underviste arbeiderne 
og ellers tilbrakte mye tid sammen med dem. 
Han forsto ved dette arbeiderne og hva som 
karakteriserte deres tenkemåte. De som da 
utgjorde polariteten var kommet fra lands-
bygda. De var rykket ut av et liv i kontakt med 
naturen og dyrene og dratt inn i en helt ny 
situasjon. Og uten å vite hva hans framtid var. 
Det som ble undervist på skolen interesserte 
han ikke. Det ga ikke svar på hans spørsmål: 
Hva er jeg som menneske i en verden med 
arbeidsdeling?

I skolen lærte han at mennesket stammet fra 
apene. Dette var ikke noe svar på hans spørs-
mål. Ut fra dette oppsto Steinerskolene, for å 
gi arbeiderne svar på hans spørsmål om hva 
som gir arbeidet mening. Det som en gang 
var mysteriene. Det som talte til menneskene 
gjennom kristendommen. Det samme taler 
nå gjennom antroposofien. Steiners almenne 
menneskekunnskap er mysterieordet fra den 

gang forvandlet til bevissthetsalderen. Antro-
posofien leder oss ikke utenfra. Vi må arbeide 
oss inn i den. Og gjennom dette får arbeidet 
mening.

På vei ned i undernaturen
Som vi har sett av behandlinga av første tema 
har menneskeheten gjennomgått en utvik-
ling. Frat iden for mysteriene til et nullpunkt 
der mysteriet på Golgata fant sted. Etter dette 
fungerte kirken som oppdrager helt opp til 
våre dager hvor den har mistet sin betydning. 
Dette var også det punkt i historien der men-
nesket blant annet på grunn av kapitalen og 
arbeidsdelinga hadde oppnådd sin frihet. Det 
sto nå fritt til selv å velge. Imidlertid må det 
konstateres at utviklinga som hovedtendens 
har gått i en uheldig retning. Dette har ført 
mennesket under sitt egentlige nivå. Med 
datateknikken i front finnes det en hel kultur 
som fører mennesket ned i undernaturen. De 
unge mottar ikke impulser fra naturen, men 
bare bilder og sammenhenger fra et lavere 
sjikt. Dette fører igjen til at evnen til å bli var 
naturen går tapt. Og hvis unge mennesker 
ikke kan oppta verdens skjønnhet mister de 
evnen til å tenke sammenhengende tanker. 
Som følge av dette faller det midtre mennes-
ket ut.

Et annet vesentlig element som forsterker 
denne uheldige tendensen er ernæringa. 
Produktene fra konvensjonell dyrking er stort 
sett umodne og ikke egnet som næring for 
mennesket. På spørsmål til Rudolf Steiner 
om hvorfor de unge hadde så vanskelig med 
esoterisk arbeide kom svaret kort: Dette er et 
ernæringsspørsmål.

Det som er påpekt ovenfor skulle være tilstrek-
kelig til å belyse aktualiteten av landbruk 
som pedagogisk redskap i skolen. Man tar vel 
videre heller ikke for sterkt i når man hevder 
at tilknytningen mellom gård og skole er enda 
viktigere nå enn i tidligere tider.

»
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Det er ei stigande 
interesse for ekte 
og ærleg mat, og 
etterspurnaden 
etter slike varer 
merker mange av 
dei biodynamiske 
bøndene godt. Gjen-
nom dei biodyna-
miske marknadane 
i Oslo har lagera av 
grønsaker og fruk-

ter minka kraftig. I januar ser det ut til å vere 
tomt for biodynamiske grønsaker i Noreg. 

Mange vel også å dyrke sin eigen mat, og 
i Oslo er tilveksten av urbane dyrkarar stor. 
Grunnen til dette er enkel: vi ønskjer å forstå 
prosessane som ligg bak, frå jord til bord, og 
sist men ikkje minst vil vi velje mat som er 
akkurat det den gjer ut seg for å vere. Krava 
om å få drikke mjølk rett frå tanken, ete 
grønsaker som har fått vakse og utvikla smak 
og kvalitet i reine omgjevnadar og nyte kjøt 
frå dyr som et mat frå der dei bur, er nokre av 
krava som forbrukarane no stiller. Krav som 
omhandlar både natur, kultur, ernæring og 
vår framtid.

Dei biodynamiske landbruksvarene er eit re-
elt alternativ for menneskjer som ønskjer slik 
mat, men vi er for få. For å møte etterspørse-
len i dag treng vi i Noreg i det minste ei dob-
ling av gardar som driv biologisk-dynamisk. 

Dette nummeret av Herba omhandlar rekrut-
tering til landbruket, og vi ønskjer her å 
presentere noko av det som røyrer seg i Noreg 
og i utlandet. For å snu trenden, som viser at 
gjennomsnittsalderen i jordbruket aukar år 
etter år, må vi peike på alle fortrinn bondeyr-

ket har, men vi må også arbeide for å endre 
premissa som ligg til grunn for landbruket 
slik det er i dag. Diskusjonen rundt framtidas 
landbrukspolitikk er for viktig til å overlatast 
til byråkratar. Gjennom Alliansen ny land-
brukspolitikk og BINGN arbeider foreininga 
aktivt med å gjere garden til ein framtidsretta 
og ettertrakta arbeidsplass. 

Vi har mange planer og ønskjer for neste år, 
og arbeider for fullt med å finne finansiering 
til våre prosjekter. Både søknadar innan for-
brukarinformasjon, vegleiing og utviklings-
prosjekt er i ferd med å bli forma, og vi håper 
at vi får den støtta vi treng. På giroen for 
medlemskap har vi skrive om korleis dei som 
ønskjer å støtte foreninga ut over medlems-
kontingenten skal gå fram. Vi håper at mange 
vil nytte seg av dette. Vi er snart i ferd med å 
nå målet om 500 medlemmar i 2012, og har 
du ikkje verva nokon enda, vil vi oppfordre 
deg på det sterkaste å gjere det.

Vi er glade for at fleire av våre medlemmar 
melder adresseendring og oppfordrar alle som 
flyttar om å hugse på dette. Dette sparer oss 
for mykje arbeid, og du som medlem får infor-
masjonen vi sender ut i tide.

Kontingenten for 2012 vart sendt ut i mars 
i år og det er eit uheldig tidspunkt. Når vi 
no sender ut kontingenten for 2013 i desem-
ber 2012 er dette for å få betre oversyn over 
korleis vi skal budsjettere i 2013.  Vi ber om 
forståing for innføringa av eit nytt tidspunkt 
for innkrevjing av medlemskontingenten, og 
beklagar at det for inneverande år medfører at 
de som medlemmar vert fakturert to gongar.

Med ønskje om ei fin og fredfull juletid

TEKST: idun leinaas

kJenn din bonde
Fra daglig leder

en sPire for freMtiden
Manfred Klett ga så en oversikt over hage-
bruksundervisningen for de ulike klassetrinn. 
Det vil føre for langt å gå inn på enkelthetene 
i dette referatet. Et poeng som må nevnes 
i denne sammenheng er det faktum at da 
Steiner ga sine anvisninger om hagebruksun-
dervisningen var ennå ikke Landbrukskurset 
holdt. Man kan i hvert fall stille spørsmålet 
om ikke innholdet i landbruksundervisningen 
skulle hatt en annen profil hvis Rudolf Steiner 
hadde hatt anledning til å komme tilbake til 
emnet. Særlig kunne dette ha betydning for 
11. og 12. klasse. Dette spørsmålet bør nå tas 
opp. Det vil være aktuelt ut i fra Landbruks-
kurset å gi de eldre elevene noe som kan virke 
som en spire inn i fremtiden. Særlig aktuelt er 
temaet i tilknytning til preparatene. Dette kan 
gi inspirasjon til den fremtidige oppgave som 
ligger i en tilblivelse av materien. Dette er et 
viktig spørsmål av prinsipiell karakter og som 
pedagogene må arbeide videre med.

Til de spørsmål som er tatt opp ovenfor fin-
nes ingen endelig løsning. Det er noe vi til 
stadighet må arbeide med. For jordbruket er 
det viktig å gå videre med å utvikle gårdsindi-
vidualiteten. Menneskene på gården må utvide 
bevisstheten sin til å omfatte dyrene, åkrene, 
trærne osv. Gjennom arbeidet med gjødsel og 
preparatbruk må det dannes forbindelser mel-
lom de ulike lovgivende nivåer som virker på 
gården.

Rudolf Steiner forutså at det ville danne seg 
kultursteder på landet etter hvert som vår 
sivilisasjon forfaller. Det er kanskje på tide å 
begynne å arbeide med dette bildet. Det er vik-
tig at Steinerskolen knytter seg til slike land-
lige kultursteder. Pedagogikk, landbruk og også 
medisin må virke sammen i sentra. Dette kan 
se ut som en utopi, men den sjansen får vi ta. 

Som avslutning uttrykte Manfred Klett det øn-
sket at samarbeidet mellom bønder og pedago-
ger kan fortsette som et fruktbart jeg-arbeide.

Fra arkivet
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Med biologisk-dynamisk landbruk som 
årstema inviterer Dialogos sine partnere, 
antroposofiske grupper og andre interesserte 
til å jobbe sammen. Dialogos søker å bli et 
nav i arbeidet med biodynamisk landbruk, 
i tett samarbeid med Biologisk-dynamisk 
Forening. Med dette håpes det på å se tydelige 
synergieffekter og et samstemt fokus på det 
biodynamiske. For mer informasjon se www.
dialogos.no. 

I etterkant av det biodynamiske gårdsmarke-
det utenfor Litteraturhuset den 10. november 
ble det arrangert markeringsfest for Dialogos 

årstema biodynamisk landbruk. Samlingen 
var todelt med foredrag og dialog fra kl 17, 
og festmiddag fra kl 20. Foredragsholderne 
var Regine Andersen, Eric Brinckhof, Jolien 
Perotti og Emil Mohr. Det var i overkant av 
40 personer som møtte opp til foredragene, 
og like mange som deltok på middag og fest. 
Festmiddagen ble laget av Idun Leinaas, Julia 
Smit, Monica Nestvold og undertegnede. Jeg 
vil i denne utgaven av Herba dele oppskriftene 
til noen av rettene som ble servert. Menyen 
passer perfekt til festmiddager i vintermørket. 

festmiddAg i 
høstmørket
tekst: ELIzABETH BrOCKFIELD  foto: MATHIAS BOLT LESNIAK

»

gul sAus

rosA sAlAt

Mengde: 6 personer tid: 30 min  
vanskelighetsgrad: Lett

Mengde: 6 personer tid: 10 min  
vanskelighetsgrad Lett

Mengde: 6 personer  tid: 45 min 
vanskelighetsgrad: Lett

Stek finhakket løk blank, og tilsett finhakket 
selleri og gulrot. Salte. 
Vask jordskokkene godt og kok lett møre. Mos 
dem grovt med en potetstapper eller en gaffel, 
tilsett smøret. 
Kok opp hirse sammen med urter og laur-
bærblad. 
Bland grønnsakene, jordskokkene og hirsen 
(ta ut laurbærbladet) til en sammenhengende 
masse, smak til med salt. 
Ta av ett og ett kålblad fra kålhodet. Kok opp 
vann og forvell kålbladene møre.  
Fyll kålbladene med massen og pakk og rull 
bladet rundt fyllet. 
Legg kålrulettene i en smurt form og stek i 
ovnen i ca 15 minutter på 200 grader. 

Smelt smør. Tilsett mel og spe med melken 
mens sausen kokes opp. rør hele tiden. 
Kutt hokkaido i små terninger og stek møre i 
en panne med smør og salt. Blend eller stav-
miks hokkaido sammen med smør og fløte. 
Bland den hvite og den gule sausen, smak til 
med salt og muskatnøtt. 

Finhakk eller riv grønnsakene og eplene og bland 
sammen. Serveres gjerne med vinaigrett. 

2 stk spisskål

2 ss smør

1 stor løk 

200 gr gulrot 

100 gr sellerirot 

200 gr jordskokk

Laurbærblad

Urter

100 gr hirse

50 gr smør

4 ss mel

5 dl melk

500 gr hokkaido

1 dl fløte

50 gr smør

Salt

Muskat

100 g rødbeter

200 g gulrøtter

200 g kål

100 g eple

1 liten løk

grønnsAks- og 
hirsefylt kål

4

5

6

3

3

2

2

1

1

7

kokehjørnet
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Mengde: 6 personer  tid: 60 min vanskelighetsgrad: Lett

Bland sammen smør og mel til alt smør er 
blandet med melet. Tilsett iskaldt vann og 
arbeid vannet raskt inn til en fast jevn deig. 
Pakk inn deigen og la den ligge 20-30 minut-
ter, de ti siste i kjøleskap. 
Press deigen ut i en paiform eller en ildfast 
form. 
Forstek paiskallet i ca 10 min på 220 grader. Strimle grønnkålen og kok den i lettsaltet vann 

i 10 minutter. Hell over i en sil og press ut alt 
vannet. 
Surr finhakket løk og purre i smør, salte. 
Bland sammen egg, melk, salt og muskatnøtt. 
Finhakk eller riv osten. 
Fyll det forstekte paiskallet med løk og purre. 
Legg over grønnkålen og fordel osten oppå og 
i mellom kålen. Hell over eggestanden. 
Stek i ovnen i 30-40 min på i overkant av 200 
grader. 

Paien kan også serveres kald. 

Paibunn

200 gr smør

200 gr mel

2 ss iskaldt vann

fyll

1 stor eller 2 små purre

ca 150 gr løk

100 gr grønnkål

5 egg 

3 dl melk

150 gr ost

Salt 

Muskatnøtt

grønn(kål)PAi

4

4

5

6

3

3

2

2

1

1

Tid til undring

Tid til fordypning

Tid til vekst

Vi lærer ikke for skolen , men for livet

www.steinerskolen.no
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innkalling til årsmøte i biologisk-dynamisk forening 2013 

Holt Gård. www.holtgard.no - Søndag 3.mars kl 09:30-13:00

I samband med årsmøtet vert det laurdag 2.mars arrangert ein fagdag på Holt Gård i Undrumsdal. 
Program og tema for dette blir lagt ut på www.biodynamisk.no når det er klart.

innkalling til ekstraordinært årsmøte biologisk-dynamisk forening
Holt Gård. www.holtgard.no - Søndag 3.mars kl 14:00-14:15

Frukost

Velkomen ved styreleiar Eric Brinkhof

Godkjenning av innkalling 
Val av møteleiar, referent og to til 
underskriving av protokoll

Årsmelding 2012
Godkjenning av Årsmelding 2012

regnskap 2012
Godkjenning av regnskap 2012

Pause med kaffi, te og frukt

Årsplan og budsjett 2013 
Godkjenning av Årsplan og budsjett 2013

Forslag til endring av vedtekter
Godkjenning av vedtektsendringar

Strategi- og handlingsplan 2013-2016
Godkjenning av Strategi- og 
handlingsplan 2013-2016

Val 

Årsmøte slutt

Lunsj

dagsorden

dagsorden

kl. 08:30 

kl. 10:00 

kl. 10:10 

kl.10:20  

kl. 10:50 

kl. 11:15 

kl. 11:30  
 
 
kl. 12:00 

kl.12:15 

kl. 12:50 

kl. 13:00

kl. 13:00

kl. 14:00 kl. 14:15Forslag til endring av vedtekter
Godkjenning av 
vedtektsendringar

Ekstraordinært årsmøte slutt

aksjonen fortsetter

En stor takk til alle som har bidratt - og som bidrar - med små og store gaver til vår  
Cultura-konto 12540572818 i forbindelse med Helioskonkursen.
Ca. 77.000 kr. har kommet inn på 12 måneder frem til i dag (4.11.2012). Det varmer og støtter 
 i en vanskelig økonomisk virkelighet.

johan fuglår, odd jarle stener olsen, jens christensen

Kontoen ble opprettet i oktober 2011 til støtte for Thor risinggård (tidl. styreformann i He-
lios) og rune Lilleaas (tidl. økonomiansvarlig) som hver må svare for mer enn  
kr 1 000 000 etter konkursen.

Eventuelle saker kan meldast til dagleg leiar Idun Leinaas, 
idun.leinaas@biodynamisk.no, eller pr brev til Biologisk-dynamisk Forening, Hagegata 46, 0653 
Oslo innan 1.februar

Dei som ønskjer å motta sakspapir i forkant, kan kontakte Idun innan 15.februar.

http://www.biodynamisk.no
mailto:idun.leinaas@biodynamisk.no

