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Minnesanteckningar från Lägesbild länets 
lantbruk 2022-02-10 
Hos länets lantbrukare är läget väldigt pressat på grund av den höga och snabba 
kostnadsökningen på förnödenheter. Oron är mycket stor och många funderar på 
att dra ner eller sluta med verksamheten.  

Inledning 
Efter önskemål så tidigarelades lägesbildsmötet, med anledning av oro som vi alla tagit 
del av på nationell och regional nivå inom lantbruket. Landsbygdsdirektör Peter Andrén 
inledde mötet med att säga ”Mycket görs på många fronter, tex på Landshövdingenivå, 
men här och nu behöver vi en bild av läget. Fokus idag är hur situationen är i länet just 
nu.”    

Deltagare 
Arla - Håkan Nilsson, Norrmejerier - Brigitta Karlsson Englsperger, Helena Uppenberg 
och Simon Brändström, Jämtlands nötköttsproducenter - Lars Nathanaelson, Jämtlands 
fåravelsförening  - Ann Rudsby, LRF - Lars Ahlin, Ann-Sofie Collin och Gabriella 
Persson-Turdell, Hushållningssällskapet Jämtland - Karin Ahlberg Eliasson och Lovisa 
Andersson (praktikant), Jämtlandsgården - Daniel Perfect, Nyhléns Hugosons - Ove 
Hansson, Landshypotek  - Anders Nilsson, Pär Eriksson och Lena Oskarsson (del av 
mötet) – Lantmännen, Länsförsäkringar Jämtland - Frida Löf och Lars Andersson, 
Wången - Malin Connysson, Maskinring Z – Mikael Holmström, Torsta - Lars Tirén 
och Helen Axelsson, Region Jämtland-Härjedalen - Martina Lundholm. 
Från Länsstyrelsen: Peter Andrén, Eva Engström, Agneta Andersson, Malin Fuchs, Åsa 
Regnander Dahl, Ann-Kristin Eriksson, Ninni Nordlund, Lena Råghall, Hanna Appelros 
Deltog med inspel via mail: SMAK - Karin Olsson, Växa - Jenny Hörnsten. 
 

Lantbrukarnas arbetssituation (aktuellt just nu, mående)  
Arbetssituationen är underkontroll med vintersysslorna, men det är sämre med måendet. 
”Många mår huskut dåligt” Frustrationen är stor. Man vet inte hur man ska göra 
framöver på grund av kostnadsläget. Hur ska man gödsla, plöja och träda och kan man 
våga investera? En del funderar på att dra ner och andra överväger att sluta med 
lantbruket. Störst är oron hos de som inte upplever sig ha valmöjligheten att sluta eller 
ej, på grund av hög belåning. Även många företag som har bra affärsplaner upplever 
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slut på buffert och därmed en stigande oro för framtiden. Extra osäkerhet också inför 
vad de nya EU-stöden från 2023 kommer att innebära. Det är viktigt att varje företag 
räknar noga på sina kostnader och inkomster, så att nödvändiga inköp görs för att ändå 
bibehålla produktionen.  
 
Oron för kollegor ökar, liksom en uttalad uppgivenhet. Det kan inte nog poängteras 
vikten av att inte bära allt tungt ensam! Kontakta Omsorgsgruppen som LRF håller 
ihop!   
 
Djurskyddshandläggare har dock inte tagit emot några anmälningar för bristande 
djurhållning på animalieproducerande djur som kan kopplas till det ansträngda läget.  
 

Ekonomi (signaler om företagens situation och näringen i 
helhet.) 
Bankerna signalerar att i det längre perspektivet är det kärva ekonomiska tider. Riktigt 
kortsiktigt är det ingen akut kris för företagens betalningsförmåga idag, men man är 
orolig för en kommande kris. Finansiell oro för höjda räntor i kombination med höga 
priser på förnödenheter, riskerar att slå igenom under andra halvan av 2022 och under 
2023.  
 
Just nu är det tuffast för de som måste köpa mycket kraftfoder till höga priser, men 
drivmedelskostnaderna slår igenom inom alla produktionsgrenar, liksom inköp av 
ensilageplast och gödsel. Det är likviditetsproblem trots att avräkningspriserna 
fortfarande är höga på nötkött. Många slaktkroppar är lättare idag än normalt, vilket 
tyder på att man skickar djuren tidigare än normalt för att få in pengar till företaget. 
Skogen är en viktig del av brukandet i många företag, och osäkerhet kring dess värde 
och möjligheten att själv få bestämma när man vill avverka spär på oron.  
 
Situationen idag går inte bara att lösa med krisstöd, utan det behövs långsiktiga och 
stabila förutsättningar för att producera livsmedel med god lönsamhet. Det behövs en 
långsiktig strategi som innefattar beredskap för livsmedelsförsörjning för hela landet. 
Citat från en lantbrukare: ”Ska vi behöva ta av våra pensionspengar för att producera 
mat som ska säljas billigt?” 
 

Marknad (mejeri och slakteri) 
Tillgången på svenskt nötkött är hyfsat god just nu, men risk för brist senare i år. Trots 
att avräkningspriserna både för mjölk och kött är ”högre än någonsin” sjunker både 
soliditeten och likviditeten nu hos lantbrukarna. Flera företagare och representanter för 
mejeri och slakteri som varit med sen 70- och 80-talet vittnar om att det aldrig varit så 
här oroligt. Att lantbrukare har belånat kommande EU-stöd och vill ha förskott på 
slaktlikviden understryker detta. Det höjda avräkningspriset för kött täcker inte de höga 
priserna på förnödenheter. 
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Mejerierna har också ökade kostnader för el och transporter. Produktionen av mjölk 
minskar i större delen av världen. Detta, tillsammans med oro för kriser som en följd av 
krigshot och extremväder, borde gynna svensk mjölkproduktion. Trots att några 
mejerier har kunnat höja mjölkpriset till bonden har likviditeten i många företag 
påverkats negativt. 
 
Även handeln har ökade kostnader i form av dyrare transporter, löner, el mm. Handeln 
har börjat höja sina priser, men inte tillräckligt för att det ska ge tillräcklig ersättning till 
bonden. Här pratas om en ”oligopol-situation” som handeln har.  
 

Förnödenheter (foder, gödsel, ensilageplast, utsäde mm)  
Priserna på förnödenheter är rekordhöga, men det råder ingen generell brist. Viss brist 
på ekologiskt kraftfoder. En signal är att ovanligt lite gödsel har sålts, för att vara den 
här tiden på året. Många funderar fortfarande på med vilken intensitet man ska odla 
2022 och är också tveksamma inför framtiden. 
 
Entreprenadverksamhet har bekymmer med likviditet då dieselräkning ofta kommer 
varannan vecka, medan betalning för jobbet ca 2 månader efter att jobbet är utfört.   
 

Djuren (Fodertillgång, smittor etc) 
Inga generella smittor har rapporterats. Tillgången på grovfoder är överlag tillräcklig.  
Det pågår en smittskyddskampanj för hela hästnäringen under februari, som syftar till 
att uppmärksamma rutiner för god djurhälsa. 
 

Övrigt   
Även inom Region Jämtland-Härjedalens näringslivsavdelning uppmärksammas 
lantbrukens situation och man söker vägar att kunna underlätta.  
 

Kommande möte:  
Preliminärt blir nästa möte 7 april. Önskemål framfördes om att Landshövdingen 
särskilt ska bjudas in.  
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