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351 86  VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 010-223 72 20 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg 

Kontakt i detta ärende    
Stefan Carlsson 010-2237324    

Mötesanteckningar 
SAMVERKANSMÖTE – 9 augusti 2018 med anledning av rådande 
och kommande foderbrist samt risken för vattenbrist 
 
Inledning 
 
Landshövding Ingrid Burman inleder mötet. 
 
Ingrid lyfter fram vikten av samverkan mellan olika aktörer i den situation som 
råder på grund av torkan. Kronobergs län behöver sin livsmedelproduktion och 
den behöver till och med ökas. Inte bara för lantbrukarnas skull utan även för 
livsmedelsindustrin och det öppna landskapet. 
 
Även skogen har drabbats av flertal bränder. Kronobergs län har hittills inte haft 
så omfattande bränder och har kunnat släcka dem relativt snabbt. Skog för 900 
miljoner kronor har brunnit upp i hela landet. Torkan och brandrisken har gjort 
att det inte går att plantera, skogsentreprenörer har inte kunnat jobba och risken 
för barkborreangrepp ökar. 
 
Alla som vi tror kan bidra har bjudits in till mötet. 
 

 
 
Stefan Carlsson, landsbygdsdirektör, berättar vilka organisationer som bjudits in 
till mötet.  
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LRF Sydost med kommungruppsordförande 
Småbrukarna 
Kronobergs nötköttsproducenter, fåravelsförening, grisproducenter, 
hästnäringsrepresentant. 
Försäkringsbolag 
Banker 
Rådgivningsorganisationer för växt, foder, ekonomi  
Foderföretag/förmedlare 
Slakterier och mejerier 
Kommuner 
Ytterligare organisationer och nyckelpersoner 
 
Han visar upp läget nationellt och regionalt via en powerpointpresentation från 
sektorsmyndigheten Jordbruksverket, se bilaga. 
  
Stefan presenterar också nationella krisstödet om 1,2 miljarder kronor där 400 
miljoner kronor ska stötta foderinköp till nötkreatur och får 2018. Stödet håller 
på att utformas av Jordbruksverket. 60 miljoner kronor ska gå till att minska 
avgifter för slakt. 760 miljoner kronor ska stötta jordbruk och livsmedelssektor 
2019.  
 
Stefan berättar om hur Länsstyrelsen arbetat med torkan. Länsstyrelsen är statens 
förlängda arm. Vi har rapporterat lägesbild, skyddat mot bränder, medverkat på 
nationella möten runt torkan och på olika bondemöten, köpt flexitankar, arbetat 
med vattenfrågan, naturnära jobb för stängsling, prioriterar stödutbetalningar 
med mera.  
 
Mikaela Johnsson, vice ordförande LRF sydost berättar hur LRF arbetar 
nationellt och regionalt och att man ordnar mängder av möten runt torkan. Hon 
redogjorde för torkans inverkan på olika sektorer. Hon informerar om 
upplevelserna av sommarens torka och hur LRF stöttar lantbrukare på massor av 
sätt.  
 
 
Gruppdiskussioner  
           
Konsekvenser på kort och lång sikt? 
 
Grupp 2 

• Fodertillgång för viltet i vinter 
• På längre sikt, hur anpassar vi oss till extremväder 
• Tappställen för lantbrukare, planering på längre sikt. Det finns anpassningar i 

vissa kommuner, ex Brandskyddet 
• Restriktioner för vattentäkter. Förstärkt strategisk planering. 
• När är det skarpt läge i ett företag 
• Ridskolor är ett observandum 
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Grupp 3 

• Likviditet 
• Fodertillgång 
• Konkurrens om vattnet 
• Dricksvattenförsörjning 
• Risk för sjukdom 
• Risk för invasiva arter 
• Psykisk ohälsa 

Grupp 4 
• Akut foder- och vattenbrist 
• Sinande brunnar – transport av vatten 
• Höga foderpriser och lågt pris på kött 

Grupp 5 
• Vi slaktar mer än tillväxten. Det tar tid att bygga upp djurbesättningar särskilt 

betesdjur. Risk att tappa produktion långsiktigt. Långsiktigt gynnas import och 
utländskt kött. 

• Självförsörjningsgraden riskeras, kopplat till civilförsvaret, beredskapen är en 
fråga för MSB 

• Skogsbruket: Skogen stressas, skadegörare, minskad avverkning, plantor dör 

Grupp 6 
• Företag som livnär sig på de ”större” lantbruksföretagen, ex skogsröjare. 
• Stödet är direkt till lantbrukare, men det finns underentreprenörer. 

Näringslivskris plus samhällskris påverkar arbetstillfällen och tillväxten. 
• Effekterna är svåra att förutse, kan ses först 2019. Risker för obestånd.  
• Viktigt att hålla liv i djuren 
• Offentlig upphandling 
• På lång sikt: det importerade kommer att öka 
• Enskilda brunnar, behov av kommunalt vatten 
• Långsiktigt: Omhändertagande av djur? 
• Positiv konsekvens: Inventera gräs- och betesmarker. Växjö kommun har 10 ha. 
• Korta perspektivet: Skapa grovfoder 
• Lång sikt: Brist på svenskt kött. 

Grupp 7 
• Redan börjat stödutfodra, foderbrist, oro att det inte blir någon 3:e skörd 
• Matproduktion till befolkningen, livstragedi, psykisk ohälsa, ekonomiska 

problem för lantbrukarna, priset på mat 
• Problem med slaktmöjligheterna 
• Grillförbud leder till minskad köttförsäljning 
• Osund konkurrens mellan ekologiska producenter och konventionella 

producenter 
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Grupp 8 

• Påbörja arbetet att hindra att de små lägger av 
• De som ändå vill sluta borde få skicka djuren och sälja foder till de andra. (70+) 
• KLS Ugglarps slakteri prioriterar stut- och tjuruppfödning, är det rätt? 
• Beredskap – tänk på självförsörjningen. 
• Bevattning – dammar skulle anläggas, investeringsstöd. 

 
Vad kan du/din organisation bidra med? 
 
Grupp 1 

• LRF: Möta, träffas, stödtelefon (lotsa till andra). Lägre F-skatt, förbättra 
likviditeten, planering. 

• Kommun: Möta, träffas.  
• Flexitankar: Informera, kommunicera och hjälpa till 
• Uppskov på avgifter? 
• Samarbete mellan kommuner och andra. Smidiga vid handläggning.  
• Köttinköp, lagring 
• Bank: Sociala, finnas där. Hjälp med likviditet. 
• Lantmännen: Foder ersätta grovfoder 
• Slakteri: Lyssna, undvika panik. Planera med foder och slakta längre fram. 

Grupp 2 
• Swedbank: Är verksamheten i ordning - Force majeure. 
• De företag som producerar 90 procent av maten, har 10 procent i lön. 
• Ljungby kommun: Förslag att sätta ner taxan för kontroller. Problem att hantera 

vatten, restriktivitet. Vi behöver öva sådana här scenarier mer. 
• Region Kronoberg: Eventuellt förändra i prioriteringarna livsmededelsstrategin. 

Utbilda kring offentlig upphandling 
• LRF: Ta hand om medlemmarna. Ringa in 
• Hästnäringen: Fodersituation och ekonomi 

 
Grupp 3 

• Kommunen: Brandposter markering, samverkansmöten om bland annat 
bränder, köpa svenskt livsmedel, miljötaxa, bistå med vatten till djur 

• Maskinringen: Importera foder. Samlat register över bland annat gödseltunnor + 
arbetsledning. 

• Länsstyrelsen: Flexitankar, Pröva anmälningsärenden vad gäller vattenuttag 
skyndsamt. Pröva tidigare utbetalningar, behålla helikoptrarna för 
vattenbekämpning. 

Grupp 4 
• Samtliga organisationer: bygga upp ett samarbete 
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• LRF: Förmedla och fördela foder, påverka kommunerna att undvika/inte ta ut 

tillsynsavgifter 
• Kommunen: Täta kommunikationer, vattentransport, tillgång till betesmarker 
• Banken: Vill ha långsiktiga engagemang, vill inte stjälpa företagen, höra av sig 

tidigt till banken, individuell bedömning 
• Foderföretag: Inventera näringsinnehållet i grovfodret, tillverka ett anpassat 

ersättningsfoderpellets, högre andel kraftfoder i förhållande till grovfoder, bygga 
upp en organisation för import 

 
 
Grupp 5 

• Finns beprövat kraftbaserat foder som kan ersätta grovfoder 
• Subventionera foder på olika sätt 
• Kan kommunerna upphandla svenskt? Svårt då det är brist på leverantörer, 

Tingsryds kommun har lyckats. 
• Stödköpa svenskt – är det bra? Saknas frysar 
• Påpeka behovet av att inventera foder nu. Gör en plan. 
• Subventionerad rådgivning – omedelbart. 
• Psykosocialt omhändertagande 
• Glöm infrysning den möjligheten finns inte 
• Tryck på att nationellt stöd fördelas till de som behöver foder. 

Grupp 6 
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• Banken: Kontakta kunderna, likviditetsfrågor, nödlån med bra villkor, 

individanpassat 
• Lagerhållning (resultaträkning sämre av likvida skäl) 
• Växjö kommun: Verka operativt och strategiskt. ”-Hur kan vi hjälpa till” 

samarbete med MSB. Se över taxorna, anstånd med timtaxan. Höga krav, 
svenskt kött. 

• Lantbrukare: Kan gå ner till ett grövre foder. Det kräver att det finns en 
förutsebarhet. 

• Hushållningssällskapet: Rådgivning 

Grupp 7 
• Kommunerna köper svenskt 
• FB -sociala medier som förmedling och information 
• Informationsblad 
• Köra ut vatten 
• Länsstyrelsen: Flexitankar 
• Kommunen: Lyssna på lantbrukarna 
• Organisationer (LRF) kontaktar lantbrukare 
• Fler bondekompisar 
• HS: Rådgivning per telefon 

Grupp 8 
• Rådgivningsföretagen kan ge råd, men det behövs medel för de kan inte 

finansiera det själva 
• SJV betalar för rådgivning 
• Länsstyrelsens djurskyddsinspektörer kunde inventera hur folk mår. Skicka till 

stödinsatser. 
• Någon borde samordna vilka som ändå vill sluta. Pool att anmäla avveckling till. 

Leder till att foder frigörs. 
• Hästnäringen: Kan gamla kompishästar gå till slakt? 
• Kommunen erbjuder gratis vatten på flera platser. Gratis att hämta (Tingsryd). 

Gräs erbjuds. 
• LRF konsult (Älmhult): Förmedlar foder. Likviditetsdiskussioner 
• Länsstyrelsen: Tillfälliga stallar kan behövas. 
• Kommunen: Bevattningsförbud. Grönytor. Vattentankar, tappställen. 

(Markaryd) 
• Eken (bank): Infört stängslingsbidrag, foderlån. 
• Växa Sverige: Vill jobba med foderrådgivning 
• ARLA: Företagsutvecklingskurs 
• Uppvidinge LRF: Samordna import 
• Uppvidinge kommun saknas idag! Ingen miljöavgift sedan 10 år. (Representant 

från Uppvidinge kommun deltog, men hade inte anmält sig i förväg) 
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Hur kan vi samverka? 
 
Grupp 1 

• LRF: Inga gränser 
• Kommun: Länsstyrelsen har en viktig roll, skjuta på miljöskyddsinspektioner. 
• Lantmännen: Samla länkar (internet) 
• Länsstyrelsen: Viktig samverkande roll 

Grupp 2 
• Strategisk samverkan kring vattenuttag 
• Handeln och restaurangbranschen behöver bjudas in till samverkan 
• Kan kadaveravgifter subventioneras? 
• Samverka kring att hjälpa fram strategiskt nödvändiga beslut i företag (och 

hästägare) 
• Överväga ökad älgavskjutning 

Grupp 3 
• LRF, MR och HS: Inventering av fodertillgången. 
• LRF och Räddningstjänsten angående brandförsvar och förebyggande arbete i 

samverkan med van skogspersonal. 
• Samverkan om vattenförsörjning – VA 
• Kommunala samverkansgrupper med tema psykosociala aspekter 
• WIS-samverkan 

Grupp 4 
• Samtalen fortsätter under höst, vinter och vår 

 
Grupp 5 

• Rädda moderdjur, rädda växande djur 
• Lantmännen förmedlar kontakten mellan de som har och de som behöver foder. 
• LRF:s omsorgsgrupper 
• LRF: Subventionerad rådgivning 
• Politiker samverka om inköp och självförsörjning.  
• Kommunala distributionscentraler kan ge en dynamik som gynnar närproducerat 

– fler får tillgång till närproducerat 
• Olika djurslag har olika foderbehov, (nöt, häst, får). Kan samverka kring detta. 

Grupp 6 
• Utnyttja länsstyrelsen för info 
• Putsa dikesledningarna 
• Ljungby: samverka över kommungränserna – ta kontakt med varandra 
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Grupp 7 

• Samverkan av inköp av foder från utlandet 
• Viktigt med dialog – Vad behövs 
• Samverkan mellan organisationer 
• Använda ”gröna jobbare” att hjälpa lantbrukare 
• Uppmana lantbrukare att prata med varandra, bondekompis med mera. 

Grupp 8 
• Lyssna på varandra, vem behöver hjälp av vem? 
• LRF kan samordna foderinventering och att räkna djur 
• Krissamverkan Kronoberg 

 

 
 
Inspel från grupperna 
En deltagare per grupp fick kort i helgrupp redovisa vad de olika 
organisationerna kommit fram till för åtgärder mot foderbrist och risk för 
dricksvattenbrist. Många bra inspel av det som står ovan. 
 
Summering och avslutning 
Stefan Carlsson summerar dagen och sammanfattar mötet. Han säger att 
mötesdeltagarna är åtgärdsfokuserade vilket bådar gott. Viktigt att vi har 
framtidstro på att klara krisen.  
 
Landshövding Ingrid Burman avslutar mötet och bjuder in till kaffe med ostkaka. 
Hon bjuder samtidigt in till ett uppföljande möte, preliminärt 26 september, kl. 
13.00. 
 


