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BREV TILL VÄNKRETSEN OKTOBER 2017 (3) 

Kära	Vänner	till	SBFI!	
Nu är Polen rapporten klar! 
Den av Ax:son-Johnson Foundation 
stiftelsen finansierade Polenrapporten, som 
är en uppföljningsstudie av de två tidigare, 
delvis EU-finansierade BERAS-projekten 
(Baltic Ecological Recycling Agriculture and 
Society), som utfördes åren 2003–2006 och 
BERAS Implementation, åren 2010 – 2013 
har nu färdigställts. Avsikten var att 
undersöka vad som hänt i Polen efter 
BERAS-projekten och frågan som ställdes nu 
var om Polen kommer att göra samma 
misstag som vi.  
 

 
 
Studien, som innehåller både en genomgång 
av de senaste vetenskapliga rönen och olika 
intervjuer, visar att det polska jordbruket 
dessvärre är på väg mot ett mer intensifierat 
och specialiserat konventionellt jordbruk, 
med en större belastning på miljön än 
tidigare, detta genom ett större kväve -och 
fosfor läckage till Östersjön. Målsättningen 
med denna uppföljningsstudie var att 
identifiera hinder och möjligheter för ett 
ekologiskt framtida kretsloppsjordbruk i 

Polen vilket visade betydelsen av en politik 
som understödjer utvecklingen av dessa 
jordbruk för bättre och mer hälsosamma 
livsmedel och därför intervjuades även två 
politiska aktörer.  
  
BERAS Implementation presenterade hur en 
övergång skulle kunna ske till ett modernt 
kretsloppsjordbruk utan bekämpningsmedel 
och vilka förändringar som då skulle behöva 
göras inom alla områden: från själva 
jordbrukspolitiken till människors matvanor. 
Nytt i denna rapport är, att det genom 
intervjuer har undersökts vilka anledningarna 
är till den utveckling vi nu ser.  
 
Genom dessa intervjuer så har vi kunnat 
sammanställa vad de olika aktörerna anser att 
det krävs för att vända utvecklingen mot ett 
ekologiskt kretsloppsjordbruk.  Studien 
omfattade intervjuer med olika aktörer inom 
jordbrukssektorn: politiker, lantbruks-
rådgivare, bönder, forskare, representanter 
för miljöorganisationer, samt experter från 
andra Östersjöländer. 28 intervjuer 
genomfördes varav de viktigaste var de 14 
med de på gräsrotsnivå; bönderna. Hur 
upplever de utifrån sin egen försörjning de 
hinder och möjligheter som föreligger för ett 
ekologiskt kretsloppsjordbruk på en större, 
nationell nivå?  
 
I vårt land så har det skett stora misstag i hur 
jordbruket har ”utvecklats” bort från 
kretsloppsgårdar till ensidiga gårdar, med 
antingen växtodling eller djurhållning. Detta 
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till stor del genom politisk reglering. Denna 
politik har lett fram till flera stora 
miljöproblem, varav övergödningen av 
Östersjön är ett. Jordbruket bidrar med 
ungefär hälften av kväve- och fosforläckaget 
till Östersjöns unika brackvattensystem och 
det orsakar övergödning, algblomning, 
förändringar i det marina ekosystemet med 
utslagning av viktiga arter och syrebrist 
vilket ger stora områden med döda bottnar.   
 
Då Polen med sin stora befolkning och 
därmed omfattande jordbruksproduktion, 
började lämna sina små kretsloppsjordbruk 
för att gå över till moderna, ensidiga olje- och 
konstgödsel beroende monokulturer för en 
storskalig matproduktion, så ställde BERAS-
projektet frågan om de kunde undgå att göra 
samma misstag som vi. Deras jordbruk stod 
redan då totalt för det största läckaget av 
kväve och fosfor ut till Östersjön genom sin 
stora åkerareal, men problemet har nu ökat 
och de har även störst läckage, räknat per ha 
åkermark.  

 
Kväveöverskott	 kg/ha/år	 I	 Östersjöns	 avrinnings-
område.	Karta	E.	Johansson.	
 
De intervjuade bönderna hade det gemen-
samt, att de ser den globala marknaden som 
ett problem då den tvingar fram en 
specialisering inom jordbruket just för att 
priserna ska kunna hållas nere. Detta gäller 

även för de ekologiska jordbrukarna. De 
uttryckte även att de upplevde att 
jordbrukspolitiken sker över deras huvuden 
långt ifrån dem. De som odlar ekologiskt 
tvingas också till specialisering på grund av 
priserna, de har svårt att sälja sina produkter 
lokalt, i stället exporteras mycket till andra 
länder, där efterfrågan på ekologiska 
livsmedel är större än i Polen. Rapporten 
innehåller omfattande beskrivningar med 
bilder från varje gård som besökts där de 
intervjuade bönderna ger allt för sina gårdar 
och författarna uttrycker en stor tacksamhet 
för deras insats, vilket även samhället 
omkring dem skulle behöva göra i större 
utsträckning. Det som framförallt behövs är 
mer lokal försäljning och högre betalning för 
det som produceras.  
 
De intervjuade forskarna berättade att antalet 
djur inom det polska jordbruket är detsamma 
som för 10 år sedan, men med en mycket 
ökad specialisering.  Enheterna har blivit 
större och djuren hålls mer inomhus. Deras 
foder består av majs och soja och de får inte 
beta ute särskilt mycket. Då det gäller kor så 
innebär denna hårda utfodring ett intensivt liv 
med en hög mjölkproduktion och med en kort 
livstid. Bönderna är färre och de är mer 
skuldsatta och priserna på deras produkter är 
låga. De mindre gårdarna har blivit till rena 
växtodlingsgårdar. Behovet av majs till 
djurgårdarna har ökat och detta har medfört 
en ökad intensifiering, även av växtodlingen, 
med en ökad användning av pesticider och en 
degradering av jordarna som följd.  
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Józef	 Tyburski,	 Monika	 Liberacka,	 Rolf	 Novy-Huy,	
Artur	Granstedt	och	Carol	Granstedt	på	Juchowo	–	en	
stor	biodynamisk	gård	I	Polen.		
	
Denna utveckling mot en högre 
specialisering ses även på ekologiska gårdar 
med färre men större och mer specialiserade 
gårdar, men där finns även en trend där unga 
jordbrukare migrerar till områden där de kan 
komma nära en djurgård som kan ge dem 
gödsel. Endast 20% av de ekologiska 
gårdarna är mixade, det vill säga att de har 
både djur och växtodling. Några förslag på 
vad som skulle kunna ändras är att man bör 
hålla djur på gårdar med sandiga jordar för att 
därigenom öka bördigheten i marken. Det bör 
även ges mer stöd till de som inför kretslopp 
av näringsflöden på sina gårdar, speciellt de 
ekologiska. Forskarna ansåg att det är bra att 
en lag mot ”landgrabbing” har införts.    
 

 
	Jacek	Plotta,	polsk	eko-odlare	med	honungsört	som	
han	odlar	för	bina.	

De intervjuade politikerna har insett att ERA 
jordbruk är bra och bejakar själva idén, men 
säger också att de inte tror att det är möjligt 
att i praktiken införa en reglering som skulle 
stärka ERA jordbruk, men de menar att det 
vore möjligt i teorin, om det skulle ske på 
EU- nivå, men allra bäst vore det med en 
Global reglering. Idag är det endast 
konsumentmakt som kan vara en framkomlig 
väg, men det är svårt att få människor i Polen 
att betala ännu mer för sin mat än de redan 
gör. Politikerna anser att den lag de infört 
som säger att 30 % av det som produceras på 
ekologiska gårdar måste säljas på 
marknaden, är bra.  
 
Rådgivarna menar att det är viktigt att det 
finns goda exempel att visa upp, vilket de gör 
på de kurser som de håller för jordbrukare 
under vintern, då de har lite mer tid över. 
Dessa exempel fungerar även som 
inspirationskällor för andra. Rådgivarna 
uppfattar att det finns både en förståelse och 
en vilja att stärka kretsloppen på gårdarna hos 
de jordbrukare som deltar på deras kurser. 
Rådgivarna anser att jordbruksministeriet är 
mycket mer orienterade mot konventionella 
jordbruk. Det är detta som även drabbar 
ekojordbrukarna då de blir mer special-
iserade. Det finns en bild av bonden i Polen 
att de står ”Nära naturen” och därmed att allt 
som de producerar ger hälsosamma livsmedel 
som tillkommit i samklang med naturen, och 
konsumenterna behöver därmed inte oroa sig 
över, vare sig livsmedelskvalitet eller 
jordbruksmetodernas följder för miljön. Det 
är de yngre jordbrukarna som vill göra 
förändringar, men de äldre ställer sig i vägen 
för en utveckling till ekologi och kretslopp. 
 
På miljöorganisationerna WWF Poland och 
Ecological Club, anser de att rådgivarna är 
alldeles för inriktade på konventionella 
jordbruk och att de saknar kunskap om 
skyddande av vatten, särskilt med tanke på 
konsekvenserna för Östersjön. De sysslar 
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mest med att hjälpa till med att fylla i 
ansökningsblanketter för olika former av 
bidrag. Miljöorganisationerna vill därför lära 
upp rådgivarna så att de får en förståelse för 
kretsloppen av näringsämnen i jordbruket. 
 
De menar även att konsumenterna bör ta ett 
större eget ansvar. Särskilt då det gäller 
djurskötsel, men det är svårt för polska 
konsumenter att kunna betala mer än de redan 
gör för sina livsmedel. En polsk familj betalar 
i genomsnitt 50% av sin inkomst för 
livsmedel, att jämföra med en svensk familj, 
där genomsnittet för livsmedelskostnaden är 
12% av inkomsten.  
 
Rapportens titel: 
Will Poland Make the Same Mistakes as 
Sweden? 
Opportunities and challenges for a transition 
to Ecological Recycling Agriculture to save 
the Baltic Sea environment 
Artur Granstedt, Sheshti Johansson, Maria 
Micha och Malgorzata Lekan. 
Boken kan beställa från oss á kr 150. 

	
Mariatisteln som pryder vårt tackkort.

VÄNKRETSEN	

Tack	till	er	i	Vänkretsen	

Tack för era viktiga bidrag. Till er alla som 
vill fortsätta att stödja vårt arbete genom att 
betala in 400-, men ännu inte har gjort det, så 
kommer här en liten påminnelse. Alla bidrag 
uppskattas. Forskningsinstitutet bedriver ett 
unikt, banbrytande arbete för biodynamisk 
odling i Sverige 

Genom att gå med i vår vänkrets och betala 
400: - om året så bidrar du till vårt fortsatta 
arbete med att utveckla alternativ till det 
konventionella jordbruket, sprida 
information till allmänhet, politiker och 
andra berörda aktörer, samt till att anordna 
utbildningar, för en fortsatt forskning och 
rådgivning. Som medlem i vår vänkrets får 
du ett nyhetsbrev fyra gånger om året. Ange 
namn och adress (samt ev. e-post) och vad 
inbetalningen avser. Du kan också mejla, 
eller skicka ett brev till oss. 

Ge	en	engångsgåva		
Det finns flera möjligheter att stödja vår 
forskning. Vi har tagit fram ett gåvobevis 
illustrerat av Anna Gran, som en 
alternativ gåva till nära och kära, kollega eller 
vän. Det är ett vackert kort med en bild av 
Mariatisteln. 

Du bidrar med ett valfritt belopp och stödjer 
därmed en fortsatt biodynamisk forskning. 
För att ge bort ett gåvobevis, maila och 
meddela vilket belopp ni önskar, och till 
vilken adress som ni vill att vi skickar 
gåvobeviset.  Betala sedan in önskat belopp 
på vårt bankkonto. Ett gåvobevis med stöd 
till biodynamiska forskningsinstitutet är 
också en fin julgåva. Bankgiro 543-4816, 
PostGiro 13 01 05-0 
 
Med Vänliga Hälsningar för SBFI, Marika 
Lundgren 
0708 67 67 63, info@sbfi.se 


