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LYCKAT RESULTAT FÖR 
UTBILDNINGSPROJEKTET I POLEN

I början av 2013 startade SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) under ledning av professor 
Barbro Ulén, ett projekt i syfte att engagera polska lantbrukare till egna initiativ för att 
minska näringsläckage från jordbruket till Östersjön. Nu har projektet slutrapporterat 
och resultatet visar på ett lyckat arbete. För BalticSea2020 berättar Barbro Ulén om sina 
erfarenheter från projektet.

Bakgrund
Polen är det största jordbrukslandet vid 
Östersjön och har ca 1,4 miljoner gårdar. 
Gårdarna är av skiftande karaktär, från 
mindre lantbruk till större industrigårdar (där 
flertalet fortfarande är små). Polen är också 
det land inom EU som släpper ut mest kväve 
och fosfor till Östersjön (25 % av kvävet och 
31 % av fosforn), främst på grund av ett stort 
tillrinningsområde med en stor befolknings-
mängd (38 miljoner) och stora jordbruks-
områden. 

Idag pågår flera projekt för att försöka 
minska  jordbrukets påverkan på Östersjön, 
men ibland når inte kunskapen fram. EU:s 
Nitratdirektiv , som infördes i Polen 2004, och 
som idag omfattar hela landet, har medfört 
större krav på ”goda” jordbruksmetoder och 
minskat näringsläckage. Samtidigt utgör 
bristen på kvalificerade rådgivare ett problem 
när det gäller att kommunicera t. ex. förbätt-
rad gödselhantering till lantbrukare.

Renare Östersjö med rådgivning till polska 
jordbrukare
Under ledning av professor Barbro Ulén, har 
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i projek-
tet ”Utvärdering och riskbedömning gällande 
näringsförluster i småjordbruk i Polen” (Self-
evaluation of farms for improvednutrient 
management and minimised environmental 
impact) utbildat polska lantbruksrådgivare 
och träffat lantbrukare för att inspirera till 
åtgärder som kan leda till minskat närings-
läckage från jordbruket. Projektet startade 
2013 med stöd från BalticSea2020 och nu, 
tre år senare, har projektet slutrapporte-
rat. Resultatet visar att både rådgivare och 
lantbrukare uppskattat projektet, men gärna 
önskat att det varat längre. 

- De rådgivare vi träffade hade varierade 
erfarenhet, och utbildningen var efterfrågad. 
Rådgivarna är egentligen ”den svaga länken” i 
kunskapskedjan och yrket i sig har låg status i 
Polen, särskilt bland de yngre, som ofta söker 
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sig till mer högavlönade arbeten. Här kunde vi 
erbjuda rådgivare att lära sig mer, vilket i läng-
den kan öka deras trovärdighet, men också 
deras status, säger Barbro Ulén. 

Projektet har arbetat i två jordbruksområden 
med skilda förutsättningar vad gäller klimat, 
gårdsstorlek, produktionsinriktning och typ 
av jord. I början av oktober 2013 anordnades 
två utbildningsdagar för 60 lantbruksrådgi-
vare fördelade i Radom och Gdansk. Projektet 
gick t.ex. igenom hur man bedömer resultatet 
från en markkartering (markkarta ger upp-
fattning om markens egenskaper), tar fram 
en gödselplan eller räknar ut växtnärings-
balanser. 

Utbildningsdag i Gdansk, oktober 2013.

Under utbildningsdagarna arrangerades 
också workshops med praktiska moment. 
Med data från gårdar som tagits fram som 
exempel, gjordes t.ex. uppskattningar av hur 
olika jordbruksmetoder påverkar kväveläcka-
get från enskilda fält. Projektet har också 
tagit fram en handbok på engelska och 
polska för rådgivare inom lantbruket, som 
publicerades i slutet av 2014. 

Efter utbildningen besökte rådgivarna gårdar 
ett flertal gånger för att praktiskt använda 
sina erfarenheter, och diskutera riskbedöm-
ningar för fosfor och kväveförluster till vatt-
net och åtgärder för att minska dessa. 

Utanför en mjölkgård i Polen. Lantbruksrådgivare 
förklarar vad en damm/våtmark kan ha för fördelar i ett 
lantbruk när det gäller att minska näringsläckagen. 

På plats tittade de också på gårdens gödse-
lanvändning och gjorde t. ex. observationer av 
jordartsvariationer tillsammans med lant-
brukaren.

- Rådgivarna måste täcka in alla jordbrukets 
aspekter inklusive ekonomi. Vid gårdsbesöken 
märkte vi att rådgivarna hade en bra kontakt 
med  lantbrukaren och åtskilliga fattar nu 
faktiskt beslut om årets gödsling baserat bl. a. 
på de markkartor som togs fram med hjälp av 
projektet, säger Barbro Ulén.
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Utbildningsdag i Polen.



WWW.BALTICSEA2020.ORG

Barbro berättar vidare att de också 
såg skillnader i kunskap hos lant-
brukare i områden som redan tidi-
gare omfattades av EU:s Nitratdirek-
tiv, jämfört med resten av området. 
Lantbrukarna hade generellt också 
en kunskap om näringsläckage som 
någonting mer komplext än ”gödsel 
som rinner ner i vattnet”, även om 
kunskapen om näringsflödena på 
gården var liten. Erfarenheterna 
från projektet visar att lantbrukarna 
överlag, behöver mer kunskap och 
träning i att bedöma näringsflödena 
på gården och bättre vetskap om 
t.ex. jordbearbetningens betydelse 
för omsättning och läckagerisk. 
Rådgivarna som gick utbildningen 
fick här möjligheten att dela med 
sig av sina erfarenheter. Hade det 
funnits mer tid hade Barbro önskat 
att rådgivarna fick göra fler gårdsbe-
sök, för att följa upp de initiativ som 
tagits.

- Själva ”grejen” att kombinera t.ex. en 
god matproduktion med minsta möj-
liga skada för vattenkvaliteten är ett 
mycket komplext problem – i Polen 
som överallt. Samtidigt måste lant-
brukaren anpassa sin produktion till 
ständigt ändrade förutsättningar. Nu 
var det ändå 28% (av 60 gårdar) som 
aktivt gjorde något för att minska 
näringsläckage från sitt jordbruk. Jag 
tycker att det är ett hyggligt resultat 
med tanke på den korta tiden, säger 
Barbro.

I slutet av oktober i år avslutades 
projektet, men har därefter mynnat 
ut i ett fortsättningsprojekt i polsk 
regi. Projektet kommer att pågå i 
tre år i kustnära zoner i Pommern, 
i samma syfte - att få lantbrukare 
utifrån egna initiativ, minska näring-
släckage från lantbruket. Nu hoppas 
Barbro att fler rådgivare blir enga-
gerade och att fler lantbrukare blir 
inspirerade av projektet och satsar 

på åtgärder i sitt jordbruk. Det är 
ett fortsatt steg i rätt riktning för att 
bidra till en minskad övergödning i 
Östersjön, menar hon.

- Vissa säger att det fortfarande är 
mycket snack och liten verkstad 
när det kommer till den här typen 
av satsningar i jordbruket, men i det 
här projektet har vi i alla fall gjort lite 
verkstad, avslutar Barbro Ulén.

Läs mer om projektets resultat i 
slutrapporten ”Self-evalutaion and 
risk analysis by farmers concerning 
losses of nutritents and low cost 
remedial measures” på vår hemsida, 
www.balticsea2020.org.

Projektet ”Self-evalutaion and risk 
analysis by farmers concerning los-
ses of nutritents and low cost reme-
dial measures” drevs i samarbete 
mellan Sveriges Lantbruksuniversi-
tet, Polish Institute of Technology and 
Life Sciences (ITP), Polska Lantbruks-
rådgivningsbyrån i Radom (CDR), 
Centrum för jordbruksrådgivningen 
i Pommern  (PODR) och Mazovien 
(MODR), Kungliga Tekniska Högskolan 
(KTH) samt företagen POMInno, 
Gdynia, Pommern och VATEMA AB.

Projektet finansierades av 
BalticSea2020.
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