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VEILEDNING

Foreningen vil tilby direkte veiledning og rådgivning til bønder som vil legge om
til biodynamisk metode og oppfølging av biodynamiske gårder. Noe besøk på
Østlandet og en turne på Vestlandet er planlagt

GÅRDSSAMTALER

Foreningen vil utvikle gårdssamtalekonseptet videre, basert på Eric Brinkhofs
innsats i 2018 og 2019.

REGELVERKSUTVALGET FOR DEMETER

Pierre Sachot, Lene Stangnes fortsetter å være foreningens representanter her
og arbeider tett med Debio. I 2020 vil det arbeides spesielt med «foredling» i
forbindelse med sertifisering ved siden av det løpende arbeidet.
Regelverksutvalget hører inn under Demeterforvaltningen.
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Demeter Internasjonal møttes i forbindelse med Tagung i Dornach. Her er Lene
Stangnes foreningens representant!

DEMETER NORGE

Foreningen ønsker å videreutvikle og forankre Demeter Norge som et eget
utvalg under Demeterforvaltningen. Urs Gamper leder dette arbeidet sammen
med et interimsstyre. Demeter Norge har som mål å øke kunnskapen om,
synliggjøre og fremme Demeter-produkter.
De viktigste arbeidsoppgavene er
• Å formidle hva et Demeter-merket produkt er
• Formidle hvor forbrukeren kan kjøpe Demeter-varer
• Å synliggjøre Demeter-produkter i dagligvarebutikk
• Opplæring av butikk og salgssteder som selger biodynamiske produkter
• Inngå avtaler med grossister, butikker, foredlere som leverer
Demeter
• produkter
INFORMASJON OG FORMIDLING
Demeter Norge vil være et organ som forbrukerne kan få all viktig informasjon
om hva et biodynamisk produkt er og hvor man kan kjøpe dette produktet.
Produsentene skal bruke Demeter-flagget på sine varer. Demeter Norge skal
tilby reklamemateriell, flyer og brosjyrer og riktig merking til emballasje.
Målet er at forbrukeren lett skal kunne kjenne igjen en Demeter-vare.

PREPARATER
Loes van Alphen og Eric Brinkhof står for laging og salg av preparatene.
For de som ikke lager egne preparater er de biodynamiske preparater til salgs gjennom
foreningen. Det er basert på en idealistisk arbeide fra Loes van Alphen og Eric Brinkhof, som
dermed yter foreningen en stor tjeneste.
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Preparatdagene vil i 2020 bli holdt på Vidaråsen Camphill 26.september.

FORSKNING
• Foreningen vil i 2020 begynne å opparbeide en oversikt over den forskning
•
•
•
•

som er gjort og som pågår innenfor det biodynamiske.
Søke samarbeide om dette med KORE.NO
Gjøre forskningen tilgjengelig på hjemmesiden
Presentere forskningen i foredrag, kurs
Søke samarbeid med Vital Analyse

HERBA

Foreningen vil:
• Jobbe for å øke annonseinntektene for tidsskriftet
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• Finne nye finansieringskilder for Herba
• Utgi to eller tre papirutgaver med noe enklere utforming
• Fokus skal være det spesifikt biodynamisk, forskning og rekruttering

MØTE FOR BØNDER OG ANDRE INTERESSERTE

Fra 13. – 15. mars arrangerer foreningen seminar på Fokhol. Eric Brinkhof og
Johannes Stabel er arrangører. Dette er en viktig møteplass for bøndene!
Innholdet er høyst variert:
Unge bønder inn landbruket, generasjonsskifte, regnerativt landbruk, det
ånedlige i landbruket mm...
Med bl.a. Jens Otto Andersen, Bjarne Hjertholm fra Cultura Bank, Severin
Romer Iversen, Finn Dale Iversen, Sven-Åke Lorentsson, Odd Jarle Stener
Olsen, Vibohda Holten

I Vestfold og på Hedemarken er det jordbrukskretsmøter som møtes jevnlig.
Her studeres landbrukskurset og erfaringer utveksles. Foreningen vil pleie
nærmere kontakt med dem.

PROSJEKTER OG EGNE KURS

Foreningen vil arrangere kurs, foredrag, seminar og fagdager til innføring og
fordypning i biodynamisk metode.
Kurs som allerede er planlagt:
Beskjæring av frukttrær på Alm Østre, 21.mars med Urs Gamper
Beskjæring av frukttrær på Gartneriet, 28.mars med Urs Gamper.
Birøkterkurs 20. juni på Solhagen Gård med Eric Brinkhof.
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Videre ønsker foreningen å fortsette samarbeidet med Gartneriet på Bygdøy
om kurs og fagsamlinger, samt utvikle initiativ sammen DebioInfo og Vital
Analyse.
• Være med å ta initiativ til felles slakteri og foredlingsvirksomhet på
Hedemarken
• Arrangere fagsamling på en biodynamisk gård
• Arrangere kurs i bruk av Såkalenderen
• Arrangere kurs i kompostering
• Oppmuntre til studie av Landbrukskurset
• Få til en foredragsrekke på folkebibliotek rundt om i landet,
forskjellige aspekter ved det biodynamiske landbruket.

UTDANNING OG REKRUTTERING

• BINGN starter opp med sitt sjette kull februar 2020. Samarbeidet
med bønder som har studenter intensiveres gjennom møter i de 4
nordiske land, og det samme gjelder lærerne i BINGN.
• Søke større samarbeid med BINGN når de har seminar i Norge,
felles arrangement og undervisning.
• Foreningen vil holde seg informert over praktikantsituasjonen og
rekruttering til biodynamisk landbruk i Norge
• Oppmuntre praktikanter, studenter og POSTBINGN studenter til å
delta aktivt i foreningen. Foreningen ønsker å skape en arena for
dem.
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Gruppe E i aksjon
PROSJEKTER OG KURS I SAMARBEID MED ANDRE

• Samarbeide med Økologisk Norge om gjennomføring av Åpen
•
•
•
•

Økologisk Gård og ØkoUka
Søke samarbeid med andre innen områder som jord- og
matkvalitet
Gjennomføre kurs i samarbeid på Gartneriet
Samarbeid med Antroposofisk Selskap, Steinerskoleforbundet,
Camphill og andre om Steineruka - en festivaluke for synliggjøring av
antroposofisk kunst, kultur, medisin, pedagogikk og landbruk.
Foreningen ønsker å styrke samarbeidsprosjekter i 2020 innen matog jordkvalitet.

ØKONOMI OG PLANLEGGING
Foreningen vil:
• Styrke samarbeidet med Landbruks- og matdepartementet og
Landbruksdirektoratet med sikte på gode søknader og god kontakt
for årene fremover. En egen mandat gruppe har sagt seg villig til å
støtte foreningen i dette arbeidet: Emil Mohr, Morten Ingvaldsen og
Regine Andersen.

• Ønsker å nedsette en egen arbeidsgruppe som arbeider med
foreningens økonomi på kort og lang sikt.

• Styret vil utarbeide en strategiplan for 2021- 2024 i samarbeid med
relevante mandatgrupper.
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ADMINISTRASJONEN

Administrasjonen skal i samarbeid med styret:

• Følge opp og tilrettelegge styrets arbeid
• Budsjettere og styre foreningens økonomi
• Utgi og redigere bladet HERBA og det nettbaserte nyhetsbrevet
HERBAline

• Drifte og oppdatere foreningens medlemsarkiv og sørge for
kontingentinnbetaling

• Utvikle og gjennomføre kurs, formidlings- prosjekter o.a.
• Søke om midler og følge opp gjennom rapportering
• Oppdatere nettsiden og sosiale medier fortløpende

INFORMASJONSMATERIELL
Foreningen vil oppdatere eksisterende brosjyrer om Demeter og lage nye
kunnskapsformidlende materiell om Demeterkvaliteten. Disse kan formidles til
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Steinerskoler, Camphills, Steinerbarnehager, butikker, leverandører og
lignende

SAMARBEIDSPARTNERE
• Foreningens samarbeidspartnere er Staten v/Landbruks- og
matdepartementet og Landbruksdirektoratet, Landbruksseksjonen ved
Goetheanum, Gartneriet på Bygdø Kongsgård, Debio og DebioInfo,
Økologisk Norge, Vital Analyse, Solhatt, Steineruka: Antroposofisk
Selskap, Camphill-stiftelsen, Dialogos, Cultura Bank osv.

• Foreningen vil videreutvikle samarbeidet med KORE i 2020.
• Foreningen vil samarbeide med andre landbruksorganisasjoner,
institusjoner og nettverk, og styrke samarbeidet med Fylkesmannen i
Viken, Innlandet og Trøndelag.

• Foreningen deltar i Nettverk for GMO-fri mat og fôr
• Foreningen sitter i RVU, regelverksutvalget for økologisk produksjon og
NØK, norsk økokontaktmøte og i Alliansen for ny landbrukspolitikk.
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