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Minnesanteckningar Lägesbild länets lantbruk  
2021-11-25 

Sammanfattning 

Lantbrukarna har en pressad situation på grund av de mycket höga priserna på alla 

insatsvaror som kraftfoder, drivmedel, gödning m.m. En del reservdelar och utsäde, tex 

däck och konventionellt korn, kan vara svåra att få tag i. Signal om att man upplever att 

den egna ekonomiska bufferten i form av skog har minskat i säkerhet på grund av 

ryckighet i politik och hos myndigheter. Det oroliga parlamentariska läget är 

problematiskt och riskerar att viktiga frågor fördröjs eller hamnar mellan stolarna. 

Samtidigt finns en oro kring Covid och nya restriktioner.  

 

Deltagare på mötet 

Håkan Nilsson- Arla, Brigitta Englsberger, Helena Uppenberg och Simon Brändström - 

Norrmejerier, Frida Löf- Länsförsäkringar, Lars Ahlin- LRF Mikael Holmström - 

Maskinring Z, Sigrid Tirén - Hushållningssällskapet, Ann Rudsby - Fåravelsföreningen, 

Jenny Hörnsten - Växa 

Från Länsstyrelsen Jämtlands län: Peter Andrén, Eva Engström, Agneta Andersson, 

Hanna Appelros, Britta Hamrén och Ann-Kristin Eriksson.  

Deltog med skriftliga inspel gjorde: Lars Nathanaelsson – Jämtlands 

nötköttsproducenter Marie Sjölin – LRF, Lena Oskarsson – Lantmännen  

På grund av teknikstrul så hade några svårt att komma in i/bli kvar i mötet och en del av 

inspelen via mail lästes inte upp på mötet. Men alla som hade anmält sig till mötet har 

getts möjlighet att komma med kompletteringar till minnesanteckningarna.  

 

Lantbrukarnas arbetssituation (aktuellt just nu, sjukdom) 

Arbetssituationen är under kontroll för de flesta och det är inga generella arbetstoppar 

just nu, mer än hos några producenter som har vinterlamningar. Däremot kommer starka 

signaler om oro, som framför allt rör den ekonomiska situationen orsakad av stora 

kostnadsökningar. Hos vissa lantbrukare kan detta innebära att man inte kan hyra 

in/anställa personal, vilket leder till en extrem arbetsbelastning under lång tid. Oron rör 

också Covid som ökar, förkylningar som stökar till det, och att nya restriktioner är på 

gång. Behovet av att få träffa kollegor är stor och distansmöten räcker inte som 

motivation för att dela erfarenheter och stötta varandra.  



  2 (3) 

Minnesanteckningar 
  
Datum  
2021-11-25 

  

 

  
 

 

Fodersituationen och grödorna 

Vallfodret håller oerhört skiftande kvalitet, från perfekt till riktigt dålig kvalitet. Vissa 

har inget mer än precis vad de behöver, medan andra har mer marginaler. Det krävs en 

god foderplanering.  

Låga värden på vallfodret gör att de flesta måste komplettera med kraftfoder för att 

upprätthålla produktionen, både för kött och mjölk. Kraftfoderpriserna är extremt höga 

idag. För att parera en fördyrning av produktionen är det frestande att hålla nere 

kraftfodergivan. Men risken för följder, som tex smakfel på mjölk och minskad tillväxt, 

är stor om energi- och proteintillskottet blir för litet.   

En blöt och samtidigt varm höst gjorde att gräset växte länge. Tröskningen av spannmål 

gick bra men var utmanande, med lokala variationer. Strålängd och vattenhalt varierar 

medan avkastningen blev normal. En del halm bärgades, men är en bristvara i länet och 

hela Sverige. Det blev bråttom med plöjning och stallgödselkörning.  

 

Marknad och logistik (förnödenheter, mejeri och slakteri) 

Kostnader för förnödenheter som diesel, el, gödning och kraftfoder m.m är mycket 

höga. De skyhöga foderpriserna verkar bestå. Möjligen kan det bli nedgång framåt 

våren när det börjar skördas på södra halvklotet. 

Trots att gödningspriserna är riktigt höga är det ändå viktigt att fundera på sin 

växtnäringsförsörjning och gödselstrategi inför sommaren. Det är ju viktigt att få till ett 

bra grovfoder inför kommande år. Än så länge syns det ingen ljusning på 

gödselpriserna. Även om de skulle gå ner i vår är det inte säkert att det då finns gödning 

att få tag på. 

Det är högsäsong för beställning av fröer och utsäde. Det är brist på konventionellt 

korn, men ekologisk korn finns idag. Brist på ärt, om man vill köpa det löst. Övriga 

fröer och utsäde verkar finnas. Observera att nya EU-regler gäller från årsskiftet som 

berör bland annat Ekologiskt utsäde.  

Slakten ser att efterfrågan på svenskt och lokalt kött är fortsatt god. Tendens till 

slaktköer så det är fortsatt viktigt att anmäla till slakt i tid. Både tillgång och efterfrågan 

på livkalvar är god.  

Minskad mjölkinvägning totalt sett i Europa, men även på andra platser i världen. Detta 

gör att mjölkpriset stiger. Arla höjer avräkningspriset för mjölk med 30 öre i december. 

Övriga svenska mejerier väntas följa efter. Men det är en balansgång eftersom även 

mejeriernas kostnader ökar. 

Byggkostnaderna ökar också. Det kan vara problem med produktion av reservdelar och 

nya maskiner till lantbruket. Det riskerar även att bli brist på bland annat däck.  
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Ekonomi (signaler om företagens situation och näringen i 
helhet.) 

Det aktuella prisläget på förnödenheter är mycket bekymmersamt och det är viktigt att 

det går höja priserna till kunder och konsumenter. Det måste till rejäla höjningar på 

avräkningspriserna i alla produktionsgrenar, annars blir det omöjligt att fortsätta.   

Nu betalas EU- bidragen ut, vilket stärker likviditeten. Det är också tydligt att det 

nationella stödet är väldigt betydelsefullt för jordbruken i länet.  

Samtidigt kommer signaler om att lantbrukarna upplever att den egna ekonomiska 

bufferten har minskat. Extra tydligt är att den ekonomiska säkerheten i skog har minskat 

på grund av ryckighet i politik och hos myndigheter.   

En del lantbrukare, med skiftande produktionsinriktning och både större och mindre, har 

på grund av prisläget funderingar på att dra ner eller avveckla tidigare än man kanske 

annars hade tänkt. Samtidigt sker ändå en viss generationsväxling. Det finns en stor 

spridning i hur man upplever sin situation.    

 

Övrigt 

LRF, med flera på mötet, efterlyser ett krisstödspaket till lantbruket, för att kunna 

bibehålla och därefter öka livsmedelsberedskapen. Här nedan följer några citat från 

mötet som speglar detta.  

”Det här är början på ett mycket allvarligt läge för lantbruket länet och i Sverige.”  

”Man kan fundera över vad som händer om det inte finns handelsgödsel så skördarna 

minskar och en del mark drivs extensivt. Blir det brist på spannmål och animalier? 

Livsmedelsberedskap?”  

”Det finns behov av att ökad krismedvetenhetenhet, liksom förståelsen för att ” makten 

över skafferiet” måste Sverige själva återta.”  

 ”Helst vill man se statliga stödpengar till lantbruken, och också satsningar på 

svenskproducerad miljödiesel”. 

”Det parlamentariska läget oroar kring möjligheten att få gehör för olika åtgärder. 

Därför behöver alla hjälpas åt med att lyfta och trycka på i frågorna i sina kanaler. ”  

   

Kommande möten  

Början av mars, preliminärt 3 mars 2022.  

 


