HANDLINGSPLAN 2022

HANDLINGSPLANEN FOR 2022 er nokså redusert i forhold til foregående år. Grunnen er at
vi fikk avslag både fra Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet på våre
søknader. Det betyr en manglende inntekt på ca kr 400 000.
Foreningen har som mål å gjennomføre noen av sine grunnleggende aktiviteter som fremgår
av denne planen.
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VEILEDNING
Finn Dale

turne på Vestlandet
Odd Jarle Stener Olsen

Finn Dale Iversen

Foreningen vil tilby direkte veiledning og rådgivning til bønder som vil legge om til
biodynamisk metode og oppfølging av biodynamiske gårder. Det er planlagt besøk til flere
gårder som har ønsket veiledning og informasjon. Veilederne vil også følge opp de gårdene
de har besøkt.
Odd Jarle Stener Olsen og Finn Dale Iversen er foreningens veiledere.
REGELVERKSUTVALGET FOR DEMETER
Pierre Sachot og Lene Stangnes, samt et nytt medlem arbeider i utvalget. De arbeider tett
med Debio. Utvalget jobber med tilpasning til krav fra den internasjonale federasjonen BFDI. De deltar på Workshop for sertifisering og medlemsmøte i BDFI som går over flere
dager. Et viktig tema er å være med i utredningen av «National Scope»; et nytt
akkrediteringssystem. Tilpasning av det internasjonale regelverket til land som ikke har så
mange gårder.

Demeter Internasjonal møttes i forbindelse med Tagung Biodynamiske Landbruksstevne i
Dornach 2019. Her er Lene Stangnes foreningens representant!
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DEMETER NORGE
I 2022 skal Demeter Norge fortsette å inngå avtaler om bidrag for importerte varer, inngå
forpliktende avtaler. Det søkes etter nye medlemmer som vil være aktiv i Demeter Norge.
Helst unge interesserte bønder.
De viktigste arbeidsoppgavene i 2022 er:
• Opplæring av butikk og salgssteder som selger biodynamiske produkter
• Inngå avtaler med grossister, butikker, foredlere som leverer
Demeterprodukter
MØTE FOR BØNDER OG ANDRE INTERESSERTE
Foreningen vil fortsette med bondemøter, et i november 2022 og et i februar 2023.
Dette har vært et meget viktig initiativ; på siste samling var det 24 bønder tilstede.
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.
Preparatdagene vil i 2022 bli holdt den 18.9.

HERBA og HERBAline

Foreningen vil
• Jobbe for å øke annonseinntektene for tidsskriftet
• Utgi to papirutgaver, søke rimeligere løsninger
• Fokus skal være det spesifikt biodynamisk, forskning og rekruttering
• Det digitale nyhetsbrevet HERBAline vil komme ut med 11 utgaver.
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EGNE KURS
Foreningen har som mål og arrangere kurs og fagdager til innføring og fordypning i
biodynamisk metode. Videre ønsker foreningen å fortsette samarbeidet med Gartneriet på
Bygdøy om kurs, Urs Gamper gir regelmessige kurs i trebeskjæring.
Foreningen har søkt midler i Viken Fylkeskommune til helgekurs i «biologisk-dynamisk
landbruk for yrkesdyrkere».
Birøkterkurs 25. juni på Solhagen Gård med Eric Brinkhof.

Eric Brinkhof på Solhagen

•
•

Preparatdager med Eric Brinkhof. 17.- 18.september på Hogganvik Camphill
Markedsplass på Berle, Steinerhøyskolen i september, som del av et
arrangement for Steinerbevegelsen.

UTDANNING OG REKRUTTERING

BINGN vil i 2022 utvikle et nytt konsept hvor den viktigste endringen er besår i å
etablere et grunnår i Norge, med hovedsete forhåpentligvis på Fokhol og Ullershov.
I desember 2022 vil gruppe F avslutte sin 3-årige utdannelse med et
graduationseminar. BINGN søker et tettere samarbeid med foreningen.

BINGN studenter in action
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BÆREKRAFTIG ØKONOMI
Foreningen vil:
• Gjennomføre samtale med Næringskomiteen med mål å bli gjeninnført på listen
over dem som får organisasjonsstøtte.
• Ønsker å nedsette en egen arbeidsgruppe som arbeider med foreningens
økonomi på kort og lang sikt.
ADMINISTRASJONEN
Foreningen ser etter nytt sted å være, helst i nærheten av biodynamiske gårder for å
komme nærmere der hvor aktivitetene skjer. Økologisk Norge har tilbudt en
kontorplass en gang i måneden i deres nye lokaler ved Landbrukets hus på Grønland i
Oslo.
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
Søke et sterkere samarbeid med Økologisk Norge og Økoløftet

SAMARBEIDSPARTNERE
• Foreningens samarbeidspartnere er de biodynamiske gårdene, Landbruksseksjonen
ved Goetheanum, Gartneriet på Bygdø Kongsgård, Debio og DebioInfo, Økologisk
Norge, VitalAnalyse, Solhatt, Camphillbevegelsen, Dialogos.
• Foreningen deltar i Nettverk for GMO-fri mat og fôr
• Foreningen sitter i RVU, regelverksutvalget for økologisk produksjon og NØK, norsk
økokontaktmøte og er med i ressursgruppen for Økoløftet.
• Foreningen samarbeider med de biodynamiske foreningene i Norden,
Landbruksseksjonen ved Goetheanum/Sveits og Demeter International.
• En oppgave er å gjenopprette kontakten med Staten v/Landbruks- og
matdepartementet og Landbruksdirektoratet
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