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Skördeprognos för Sverige

• Spannmål, oljeväxter och ärter: Minst 30 
procent under normalt

• Grovfoder 1:a skörd: 50-80 procent av normalt
• Grovfoder 2:a skörd: 0-30 procent av normalt
• Grovfoder 3:e skörd: Regn krävs omgående 

för att tillväxten ska ta fart

• Jordbruksverket publicerar skördeprognos för 
spannmål och oljeväxter den 20 augusti
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Konsekvenser för djurhållning och 
växtodling

Långvarig torka och hög värme har lett till stor 
påverkan på lantbruket inom ett flertal områden  

• Bristande tillgång på bete och grovfoder
• Bristande tillgång till dricksvatten och vatten 

för hygienåtgärder i djurhållningen
• Djur som utsätts för höga temperaturer, bl.a. i 

stallar och under transporter
• Ökad brandrisk, t.ex. vid skörd
• Lägre avkastning än normalt för de flesta 

grödor
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Effekter för jordbrukssektorn

• Lägre intäkter på grund av små skördar
• Stigande kostnader på grund av högre priser för 

foder med flera insatsvaror
• Ökad kostnader till följd av merarbete
• Ökade finansiella kostnader då likviditeten är 

ansträngd
• Ökat utbud av nötkött kan leda till fallande pris

• Högre produktpriser för vissa varor
• Minskat behov av vissa insatser (torkning av 

spannmål) 

• Den totala inkomsteffekten anger LRF till minst 
minus 10 mdr kr

2018-08-17



2018-08-17

Jordbruksverkets åtgärder
- samverkan

Jordbruksverket har ett samverkansansvar för sektorn 
inom primärproduktion och lantbruk 
• Vi omvärldsbevakar och följer läget för att kunna 

arbeta proaktivt 
• Vi genomför regelbundna samverkanskonferenser 

med berörda aktörer
• Tar fram en samlad lägesbild för sektorn
• Rapporterar den samlade lägesbilden, bl.a. till MSB 

och Regeringskansliet
• Samordnar information, via hemsidor och WIS (för 

aktörer)
• Uppföljning av dagens möte den 15 augusti med 

länsråd m.m.



Jordbruksverkets åtgärder
- öka tillgången på foder

• Möjlighet att skörda mark i träda sedan i 
mitten av juni

• Möjlighet att så nya grödor på trädad mark, 
samt att skörda dessa

• Möjlighet att gödsla trädad mark och vissa 
skyddszoner

• Dispens att använda halm från vallfröodlingar 
som behandlas med vissa växtskyddsmedel
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Jordbruksverkets åtgärder
- öka tillgången på foder

• Informationsinsatser riktade till bl.a. import av 
foder och giftiga foderväxter

• Dispensmöjligheter för att säkra tillgången på 
utsäde

• Förenklade regler för små foderföretagare

• Samverkan med andra myndigheter 
angående regler för transport av stråfoder på 
fartyg
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Jordbruksverkets åtgärder
- underlätta för lantbrukarna

• Undantag från beteskravet för mjölkkor

• Dispensmöjligheter för jordbrukare med 
ekologisk produktion

• Stöd till likviditetsrådgivning riktat mot 
jordbrukare förbereds, liksom foderrådgivning

• Utbildning av veterinärer kopplat till 
foderfrågor 
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Jordbruksverkets åtgärder
- underlätta för lantbrukare

• Ansökan om att öka förskottet för vissa areal-
och djurbaserade stöd inom 
landsbygdsprogrammet landsbygdsstödet 
från 75 procent till 85 procent
– Förväntat likviditetstillskott ca 250 mkr
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Kontroller och avdrag
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Tvärvillkorsavdrag
• Jordbruksverket fattade den 3 augusti beslut 

om att inga tvärvillkorsavdrag ska göras om 
avvikelsen beror på torkan

• Jordbruksverket kommer att göra ändringar i 
kontrollinstruktionen till följd av detta

• Djurskyddskontroller och övrig offentlig 
kontroll kommer att göras som vanligt, men 
alltså inga tvärvillkorsavdrag om avvikelsen 
beror på torkan
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Nedsättning av avdrag vid villkorsfel 
- miljöersättningarna

• Enligt 2 kap. 3 § Statens jordbruksverks 
föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 
2015:25) om miljöersättningar, ersättningar 
för ekologisk produktion, kompensationsstöd 
och djurvälfärdsersättningar finns möjlighet att 
sätta ner avdrag för villkorsfel om felen beror 
på torkan.

• Detta bör självklart göras!
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• Vi ser också över möjligheterna att undvika 
förelägganden då djurhållaren inte kan leva 
upp till djurskyddskraven p.g.a. torkan, 
återkommer
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