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Minnesanteckningar Lägesbild länets lantbruk  
2021-08-30 

Sammanfattning 

Inga tecken på brist på vallfoder i länet, men variation på gårdsnivå finns gällande både 

mängd och kvalitet. Skörden pågår fortfarande av vall. Spannmålsskörden har precis 

påbörjats och förväntas bli hög, om det blir bra skördeväder. Fortsatt höga priser på 

kraftfoder och handelsgödsel oroar.   

Deltagare på mötet 

Håkan Nilsson- Arla, Brigitta Englsberger och Simon Brändström - Norrmejerier, Lars 

Nathanaelsson – Jämtlands nötköttsproducenter, Frida Löf- Länsförsäkringar, Lars 

Ahlin och Marie Sjölin - LRF, Mikael Holmström - Maskinring Z, Sigrid Tirén - 

Hushållningssällskapet, Nils Hultin - Fåravelsföreningen, Lena Oskarsson – 

Lantmännen, Helen Axelsson – Torsta AB, Ove Hansson – Nyléns-Hugosons. 

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

Hanna Appelros, Ann-Kristin Eriksson, Ingrid Gunnarsson, Maria Lundvall, Erland 

Lundgren och Jenny Ingemarsdotter.  

Deltog med skriftliga inspel gjorde: Jenny Hörnsten - Växa och Ove Hansson – Nyléns-

Hugosons (skriftligt pga ljudproblem vid mötet). 

 

Grödorna (vall, grönfoder, bete, spannmål etc) 

Skörderesultaten är lite varierande bland gårdarna i länet, men generellt sett blev den 

första vallskörden stor. Regn i juni påverkade skördetidpunkt och i viss mån kvalitet. 

Stor variation var regn kom och stor variation i i vilket utvecklingsstadium vallen 

befann sig i vid regnet. Utdragen period för andraskörd och tredjeskörd.  

Viss oro för vallinsådder som haft det tufft under perioder av torka. Kom regnet i tid? 

Grönfoderskördarna har blivit normala till stora. En del har toppskördat spannmålen 

som helsäd och fått in god skörd.  

Spannmålens tillväxt har varit mycket god och tröskning har påbörjats bland de som 

kunde så tidigt. På andra håll dröjer det ännu några veckor innan det är dags för 

tröskning.  

I efterhand summeras året som ett insektsrikt år, med förhållandevis mycket löss på 

spannmålen periodvis.  
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Betestillväxten har upplevts som snabb i år och många har behövt putsa ner betena och 

släppt djuren tidigt på återväxtbete. Det kan ha varit utmanande att enbart ha djur på 

naturbeten detta år.  

 

Djuren (Fodertillgång, smittor etc)  

Värmen under sommaren har bland annat visat sig som svårigheter att se brunster hos 

mjölkkorna och även viss minskning i mjölkproduktion. För andra djurkategorier har vi 

inte fått in några sådana signaler.  

  

Marknad och logistik (mejeri och slakteri, förnödenheter etc) 

Mycket bra efterfrågan på svenskt och lokalt kött. Köttpriset har varit historiskt högt då 

efterfrågan varit större än tillgången. Köttbristen beror på sviterna efter torkan. En 

större efterfrågan på svenskt kött som en följd av hemarbete som leder till att många 

fortfarande äter hemma, istället för att äta i personalmatsalar (importkött). 

Slaktsituationen är sådan att det är kö eller planerad slaktanmälan till i mitten på 

november. Det har varit god efterfrågan på livkalv under våren och sommaren, men 

tillgången ökar nu lite extra under hösten. Därför förväntas livkalvar att säljas även 

söderut närmaste tiden.   

Pandemins avklingande effekt påverkar försäljningen av mjölk- och filprodukter något 

negativt. Däremot ser vi att efterfrågan från restaurang och storhushåll ökar i takt med 

att restriktionerna minskas. 

Det är höga priser på kraftfoder, gödning och plast. Regn i Europa och sämre skörd än 

väntat i Ryssland bidrar till höga kraftfoderpriser.  

Det har inte kommit så mycket signaler om problem orsakade av brist på 

reservdelsleveranser.  

 

Lantbrukarnas arbetssituation (aktuellt just nu, sjukdom) 

Viss stress i sommar på grund av att gräset växte väldigt fort, följt av torka och därefter 

en plötslig höst temperaturmässigt.   

Skördearbetet har verkat kunna rulla på som normalt. Fler än vanligt har lejt för skörd 

jämfört med tidigare år.    

Oroväckande signaler från landet i stort om djurrättsaktivister som i digitala medier 

hotar lantbruk. Viktigt att man polisanmäler om man blir drabbad, inte minst för 

kartläggningens skull. Ingen i länet har blivit utsatt för intrång, vad vi fått rapporter om.   

Inga signaler om lantbrukare som fått stora bekymmer orsakat av sjukdom i Covid 19 i 

nuläget.   
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Ekonomi (signaler om företagens situation och näringen i 
helhet.) 
Inflationen ökar priserna på insatsvaror snabbaren än betalningen för produkterna. Det 

minskar lönsamheten. Stor oro för de skenande kraftfoderkostnaderna.   

Det är både en del generationsskiften och stallbyggen på gång, där klartecken har getts 

från bankerna och där investeringsstöd har beviljats.  

 

Övrigt   
Grundvattennivåerna i länet är i allmänhet normala till över det normala.  

Flera upplever att det är väldigt mycket tranor och vitkindade gäss ute på fälten. Har det 

ökat? Man efterfrågar information om vad som gäller för ev jakt av dessa.  

 

Nästa möte blir preliminärt i mitten av november. 

 

 

 


