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Minnesanteckningar från Lägesbild länets 
lantbruk 2022-04-07 

Fortsatt och fördjupad oro hos länets lantbrukare både på kort och 
lång sikt. Läget på världsmarknaden och kriget i Ukraina förstärker 
det redan kärva läget. Särskilt oroande är det för de lantbrukare 
som är beroende av att köpa in kraftfoder.  

Inledning 
Inför mötet ombads alla att titta på minnesanteckningarna från 
föregående lägesbildsmöte den 10 februari 2022, så att dagens möte 
kunde fokusera på eventuella förändringar av läget.   

Landsbygdsdirektör Peter Andrén inledde mötet med att vi vet att läget 
för lantbrukarna är mycket kärvt. Landshövding Marita Ljung deltog på 
mötet eftersom hon vill hålla sig uppdaterad och få en egen bild av hur 
det ser ut i länet, så att hon kan förmedla den i olika sammanhang.  

Deltagare 
Arla – Emma Gratte och Håkan Nilsson, Norrmejerier - Brigitta 
Karlsson Englsperger och Simon Brändström, Jämtlands 
nötköttsproducenter - Lars Nathanaelsson, Jämtlands fåravelsförening  - 
Ann Rudsby, LRF - Lars Ahlin, Ann-Sofie Collin och Annichen 
Kringstad, Hushållningssällskapet Jämtland – Sigrid Tirén, 
Jämtlandsgården – Ann-Sofie Collin, Nyhléns Hugosons - Ove Hansson, 
Växa- Jenny Hörnsten, Landshypotek  - Anders Nilsson, 
Länsförsäkringar Jämtland - Frida Löf och Lars Andersson, Maskinring 
Z – Mikael Holmström, Torsta AB - Lars Tirén och Marie Sjölin, 
Region Jämtland-Härjedalen - Martina Lundholm och Kim Strömmer 

Från Länsstyrelsen: Marita Ljung, Peter Andrén, Eva Engström, Agneta 
Andersson, Åsa Regnander Dahl, Ann-Kristin Eriksson, Britta Hamrén, 
Lena Råghall och Hanna Appelros. 

Lantbrukarnas arbetssituation (aktuellt just nu, mående)  
Det råder frustration hos många lantbrukare. Man vänder och vrider på 
kalkyler. Det finns en stor osäkerhet inför kommande år och en rastlös 
oro inför foderpriser, samtidigt som man måste ladda för vårbruket. 
Dessutom håller man andan på grund av kriget i Ukraina. De som kör 
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entreprenadmaskiner är uppmanade att ha extra diesel hemma och att 
lägga beställning för påfyllning i god tid. Dessutom är det viktigt att ha 
reservdiesel för att klara minst 14 dagar för att driva reservelverk i tex 
ladugården.  

Hos lammproducenterna pågår en intensiv lamningsperiod just nu med 
mycket nattarbete.  Dikoproducenter har en liknande situation med 
kalvningsperiod.  

Det är svårt att planera i företaget, bland annat på grund av 
likviditetsproblem som riskerar att öka framöver. Vissa är osäkra på om 
man har råd att ha kvar anställda, vilket i sin tur betyder att bonden 
måste jobba ännu mer själv.  

Inför vårbruket 
Planeringssituationen inför vårbruket är knepig. De fortsatt höga 
bränslepriserna gör växtodlingsplaneringen svår. Ska man plöja det som 
är planerat? Ska skiften långt från brukningscentrum brukas och hur ska 
man gödsla? Hur kan körningar minimeras utan att förlora i nödvändig 
skörd? Vilka grödor ska prioriteras i vårbruket med hänsyn till 
kraftfoderpriserna? Ska man odla korn till mogen skörd, eller satsa på 
intensivare vallodling på vissa skiften?  

Dessutom påverkar årsmånen som vanligt. Finns det risk för isbränna på 
vallarna i år?   

Ekonomi (signaler om företagens situation och näringen 
i helhet.) 
Redan idag förekommer lantbruksföretag med likviditetsproblem, men 
överlag är det ingen akut kris. Bankerna förutspår att läget kan förvärras 
framåt sommaren/hösten 2022 och kommande år. En del effekter kan 
synas först 2023 och 2024.  

Maskinringen försöker hitta vägar för att kunna mildra en del 
likviditetsproblem. Man jobbar tex med saminköp och förhandlar priser 
på kalk, diesel etc.  

Rådgivare kan se att det är stora lönsamhetsskillnader hos mjölkföretag. 
En hög mjölkproduktion lönar sig. Vilken vallfoderkvalitet som gården 
fick till i fjol påverkar lönsamheten idag. En god vallskörd med bra 
kvalitet lönar sig. En dålig kvalitet på vallfodret leder både till större 
behov av dyrt kraftfoder och risk för lägre mjölkavkastning.  

På slakterier noteras fortsatt låga slaktvikter, vilket kan tyda på att 
lantbrukare väljer att slakta tidigare för att klara likviditeten. Man 
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konstaterar även något lägre fettprocent på slaktkropparna, vilket kan 
tyda på att man avstår från att ge kraftfoder till djuren inför slakt.  

Marknad (mejeri och slakteri) 
Intäkterna från mjölk, nötkött, lammkött, ägg går upp, men täcker inte 
kostnadsökningarna på gårdarna. Handeln har gått med på prishöjningar 
på tex kött, vilket syns i butik. Glädjande nog kan slakteri idag 
prisförhandla med handeln en gång i månaden istället för var 16:e vecka.  

Även på mejerisidan prisförhandlar man just nu om att höja priserna i 
butik.  

Avsättningen av livkalv kan bli ett stort problem framöver. Kostnaden 
för att få fram en kalv har ökat på grund av ökade foderpriser, vilket 
betyder en minskad efterfrågan på livkalv för vidareförädling i hela 
landet. Normalt säljs en stor del av länets livkalvar söderut.  

Kriget i Ukraina påverkar marknaden på många olika sätt. Ett exempel 
är att gasförsörjningen äventyras till Arlas mejerier i Tyskland och 
därmed fördyras produktionen där.   

Mjölkinvägningen i hela världen sjunker, vilket i sig är både positivt och 
oroande. Det är svårt att veta hur stora prisökningar på mjölkprodukter 
som man kan ta ut av konsumenter.   

Förnödenheter (foder, gödsel, ensilageplast, utsäde 
mm)  
Gödsel och utsädesleveranser har kommit eller verkar vara på väg, för de 
som har beställt i god tid. Flera verkar ha beställt mindre mängder 
gödsel än vanligt, som en följd av de höga priserna. 

Det är svårt att få tag GMO-fri soja, liksom råvaror som ersätter sojan 
som tex raps och solrosor, som i stor del produceras i Ryssland och 
Ukraina. LRF har fått mycket oroväckande signaler kring hur bönder i 
Ukraina hanteras i kriget, för att förstöra möjligheten för kommande 
skördar där. Minskad odling i ”Europas kornbod” får i sin tur stor 
påverkan på världshandeln, och tillgången på livsmedel i världen.  

För lantbrukare i länet som är beroende av att köpa in kraftfoder slår 
idag de höga kraftfoderpriserna hårdare på företagens ekonomi än vad de 
höga drivmedelspriserna gör. Därför behövs ett ökat fokus på 
kraftfodret. Trots detta så märker foderrådgivare ännu inte av någon 
ökad efterfrågan på rådgivning, som fallet var under torkåret 2018.  
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Djuren (Fodertillgång, smittor etc) 
Djurskyddshandläggarna möter en allmän oro hos lantbrukare, men ser i 
dagsläget inga tecken på sämre djuromsorg.  

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

LRF är tydliga med att marknaden inte kan lösa dagens situation, utan 
det krävs att politiken kliver in och tar fram relevanta krispaket för alla 
branscher. Och det är bråttom.  

Kommande möte:  
Preliminärt blir nästa möte i månadsskiftet maj/juni, vilket specificeras 
till tisdag 31 maj. 

 

Hanna Appelros och Agneta Andersson  

 

 

 

 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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