
Kort om 
forskellen

på
økologisk

og
biodynamisk

dyrkning 
og

fødevare-
kvalitet

Skånsom
forarbejdning
Kvaliteten af de biody-
namiske råvarer skal be-
vares bedst muligt, når 
man forarbejder dem. 
For Demeter-produkter 
gælder der en række 
kvalitetsregler ud over 
økologireglerne, f.eks.:

• mælkeprodukter må 
ikke homogeniseres

• korn må ikke formales 
på en hammermølle, 
men fortrinsvis på sten-
kværn
 • ingen brug af mikro-
bølger (til fx optøning 
og pasteurisering)

• i alt er 10 tilsætnings-
stoffer tilladte (mod 38 i 
økologiske produkter og 
374 i konventionelle).

Mad til krop, 
sjæl og ånd
Undersøgelser med bl.a. 
biokrystallisationsmetoden 
viser, at biodynamiske 
fødevarer generelt har 
større livskraft og ”indre 
balance” end produkter 
fra andre dyrkningsfor-
mer. 
Fødevarer i Demeter-kva-
litet er fremstillet, så de 
giver både næringsstoffer 
og næringskræfter til 
hele mennesket. 

Få flere oplysninger
på www.biodynamisk.dk

Foreningen for Biodynamisk 
Jordbrug, Økologiens Hus, 
Silkeborgvej 260, Åbyhøj
tlf. 8619 9445
biodynamisk@mail.tele.dk 
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Særlige 
Demeter-krav
De internationale Demeter-
regler stiller krav ud over 
økologireglerne, bl.a.:

• længere omlægningstid 
før Demeter-godkendelse

• de særlige biodynamiske 
præparater* skal anvendes 
for at styrke livskræfterne i 
kompost, jord og planter

• der skal være husdyr 
(især drøvtyggere) på 
gården** eller i et fast 
gård-samarbejde      

• dyrene må kun få 
biodynamisk og økologisk 
dyrket foder

• køer må ikke afhornes 
og skal have levevilkår, 
så deres horn ikke giver 
problemer

• ingen brug af gylle fra 
konventionelle gårde

• ingen dampbehandling 
af jorden

Mere muld og 
frugtbarhed
Videnskabelige forsøg 
med økologisk, biodyna-
misk og konventionel 
dyrkning viser, den 
biodynamiske metode 
er den bedste til at op-
bygge og pleje jordens 
muldlag. Desuden giver 
den en stor mangfoldig-
hed af levende organis-
mer i jorden. 
Den biodynamiske 
måde at forstå og be-
handle jorden på er der-
for den mest fornuftige 
og bæredygtige. 
Biodynamiske jordbrug 
og fødevarer er således 
vigtige for menneskers 
sundhed nu og i frem-
tiden.

* præparaterne laves af røllike, kamille, 
brændenælde egebark, mælkebøtte og 
baldrian samt kogødning og kisel.
** ikke obligatorisk for gartnerier og 
frugtplantager.

Kompost med biodyna-
miske præparater styrker 
jordens humuskvalitet 
og planternes sundhed.

Et       -mærket 
produkt er:
- ikke alene
økologisk... 
Biodynamiske landmænd 
opfylder alle de økologi-
ske regler og kontrolleres 
af staten. 
Deres produkter må der-
for også mærkes med 
Ø-mærket.

- det er også 
biodynamisk
Bio-dynamik betyder 
livs-kraft. Biodynamisk 
jordbrug bygger på en 
holistisk forståelse af livs-
kræfter i naturen og land-
bruget. Ved at dyrke efter 
de biodynamiske princip-
per samarbejder man kon-
kret med disse styrkende 
kræfter. Herved skaber 
landmanden en ekstra 
kvalitet i sit jordbrug og i 
de biodynamiske produk-
ter, vi forbrugere spiser.

Biodynamiske jordbrug og virksom-
heder, der producerer efter Deme-
terreglerne, bliver i Danmark kon-
trolleret både af myndighederne og 
af Demeterforbundet.
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