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Minnesanteckningar Lägesbild länets lantbruk  
2021-07-02 

Sammanfattning 
Det är och har varit bråda tider för länets lantbrukare, när sådd, betessläpp och vallskörd 
ska ske samtidigt. Första vallskörden verkar bli stor. Vissa har råkat ut för 
maskinhaverier med längre stopp än vanligt, pga brist på reservdelar. Smittläget bland 
såväl djur som människor är just nu bra. Fortsatt bra efterfrågan på svenska livsmedel. 
En orosfaktor är kraftigt ökade priser på förnödenheter som tex drivmedel, kraftfoder 
och byggvaror.  
 

Deltagare på mötet 
Brigitta Englsberger och Simon Brändström - Norrmejerier, Lars Ahlin och Marie 
Sjölin - LRF, Mikael Holmström - Maskinring Z, Sigrid Tirén - Hushållningssällskapet, 
Ann Rudsby - Fåravelsföreningen, Pär Eriksson - Lantmännen.  
Från Länsstyrelsen Jämtlands län: Agneta Andersson, Hanna Appelros, Ann-Kristin 
Eriksson, Britta Hamrén, Maria Lundvall.  
Deltog med skriftliga inspel gjorde: Håkan Nilsson - Arla, Jenny Hörnsten - Växa, Gun 
Haraldsson - LRF, Lars Nathanaelsson -Jämtlands nötköttsproducenter.   
 

Lantbrukarnas arbetssituation (aktuellt just nu, sjukdom) 
Det är och har varit bråda tider. Sådd, betessläpp och vallskörd har gått i ett. Regn 
varannan eller varje dag har orsakat en del stress och förskjutning i arbetet. En annan 
stressfaktor har varit en del maskinhaverier som inte enkelt har kunnat täckas upp med 
inhyrd maskintjänst.  
Inga färska rapporter om sjuka i Covid-19, men flera gårdar har påverkats under våren 
av sjukdomen.   
 

Grödorna (vall, spannmål etc) 
Vallskördens start skiljer sig stort över länet, utifrån variation i vallens utveckling och 
utifrån antal planerade skördar. Där första skörd är tagen rapporteras överlag om stora 
mängder.  
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Maskrosorna lyste extra gula i vallarna, men det verkar finns tillräckligt med täta fina 
vallar på de flesta gårdar för en god förstaskörd.  Rapport om mycket klöver i vallarna, 
och att insådden led av stora regnmängder före midsommar, på sina håll. En del fick 
vänta med insådd av vall på grund av torka, medan andra fått parera sådden för regn.  
Många spannmålsfält ser bra ut, trots att en del korn fick en dålig start med omväxlande 
torrt och kallt väder. Löss förekommer i fälten och ser tyvärr ut att öka. Bladfläckar 
gynnades av regnet, men finns i liten omfattning.   
 

Djuren (Fodertillgång, smittor etc)  
Fodertillgången på gårdarna är överlag mycket god. Det finns till och med foder kvar 
från fjolåret på många gårdar, och en del signaler om att det finns risk/möjlighet till för 
stor grovfoderproduktion i år.  
Smittläget är lugnt, men näringen rapporterar att man jobbat extra med att se över sina 
rutiner för smittskydd för att ha en god beredskap. Länsveterinär bekräftar bilden att 
smittläget är lugnt. Men rapporterar att på nationell nivå är man på tårna kring afrikansk 
svinpest och salmonella på vildsvin.  
Det börjar visa sig en viss brist på distriktsveterinärer, både generellt, men extra under 
sommarperioden. Djurägare uppmanas därför att försöka ha så god framförhållning som 
möjligt.  
 

Marknad och logistik (mejeri och slakteri, förnödenheter etc) 
Inga slaktköer och bra efterfrågan på svenskt kött, både nötkött och lammkött.  
Mejeriföreningarna har beredskap för att planera om sina hämtningslinjer, på grund av 
en del förändringar bland producenterna. Avräkningspriserna på mjölk har höjts, men 
samtidigt fortsätter priserna på förnödenheter, som tex diesel, kraftfoder och 
handelsgödsel att öka.  
Flera rapporterar om svårigheter att få reservdelar till maskiner under framför allt 
skörden, tillräckligt snabbt. Få flygavgångar nämns som en orsak, tillsammans med 
tidigare stopp i produktionen. En annan fundering är att underhåll av maskiner kan ha 
blivit lidande på grund av svårt att få tag i reservdelar under en längre tid.  
Förändrade köpbeteenden måste företagen vara medvetna om nu. Matkassar inköpt via 
nätet rymmer ofta egna varumärken och större risk att råvaror inte är svenska, särskilt 
vid begränsad tillgång på svenska råvaror. En varningsflagg lyfts också för att utländska 
råvaror på nytt kommer in i restaurangbranschen.  
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Ekonomi (signaler om företagens situation och näringen i 
helhet.) 
Lantbrukarna är beroende av att det finns ett fortsatt investeringsstöd och att man tar 
hänsyn till de sämre förutsättningarna som vi har i norr. LRF jobbar nu hårt för att 
informera politiker om detta, nu när det har fattats beslut om CAP-regelverket i Bryssel.  
Priserna på förnödenheter har stor påverkan på jordbrukens lönsamhet och många priser 
följer på varandra. Tex så följer de högre priserna på handelsgödsel de högre priserna på 
drivmedel. Priserna på byggmaterial har också ökat kraftigt, och det kan vara svårt att få 
tag på en del produkter. Sågverken gör idag rekordvinster, men tyvärr får inte de som 
levererar virke ta del av den prisökningen i samma utsträckning. Indirekt slår det på 
investeringsutrymmet i lantbruket.  
 

Övrigt   
Grundvattennivåerna i länet är i allmänhet normala till över det normala. Länkar med 
bland annat information med prognoser för grundvattenförhållanden och nulägesbild 
vad gäller risk för torka finns på länsstyrelsens hemsida (under rubriken Torka). 
Nederbördsbilden hittills i länet är splittrad. Väderprognosen visar på torrt och varmt 
väder i länet en period framöver.  
Det finns en viss oro för intrång framförallt i sommartider när t ex djurrättsaktivister är 
mer rörliga. Var vaksam, lås det du kan – både dörrar och wifi och se över inställningar 
i sociala medier. Om intrång: var lugn, polisanmäl, dokumentera, och delge gärna LRF 
som underlag för påverkansarbete. 
 

Nästa möte blir preliminärt sista veckan i augusti. 

 

 
 

https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/samhalle/planering-och-byggande/klimatanpassning/riskforebyggande-information-med-koppling-till-vaderhandelser.html
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