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Minnesanteckningar från Lägesbild länets 
lantbruk 2022-07-05 
En god förstaskörd och bra väder för växtligheten gör att läget 
känns förhållandevis bra just nu. Betalning för mjölk och kött har 
gått upp, men kostnadsläget oroar och flera som brukar köpa in 
extra arbetskraft under sommaren har därför undvikit detta.  

Inledning 
Inför mötet ombads alla att titta på minnesanteckningarna från 
föregående lägesbildsmöte den 31 maj 2022, så att dagens möte kunde 
fokusera på eventuella förändringar av läget.   

Deltagare 
Deltagare:  
Arla – Håkan Nilsson, Norrmejerier - Brigitta Karlsson Englsperger, 
Jämtlands fåravelsförening - Nils Hultin, Hushållningssällskapet 
Jämtland - Sigrid Tirén, Nyhléns Hugosons - Ove Hansson, LRF (och 
företräder även Jämtlandsgården idag) - Ann-Sofie Collin, 
Länsförsäkringar Jämtland - Lars Andersson, Landshypotek - Anders 
Nilsson, Torsta AB - Lars Tirén, Växa - Jenny Hörnsten. Maskinring Z - 
Lena Kristoffersson. Från Länsstyrelsen: Eva Engström, Hanna 
Appelros, Ann-Kristin Eriksson 

Inspel till mötet: Lantmännen - Lena Oskarsson, Jämtlands 
nötköttsproducenter - Lars Nathanaelsson 

Lantbrukarnas arbetssituation (aktuellt just nu, mående) 

En bra förstaskörd och bra växtväder gör att läget känns förhållandevis 
bra. Skördevädret ställer till det för de som skördar just nu. Det har varit 
och är fortfarande en arbetsintensiv period. För många gick vårbruket 
och skörden in i varandra och en del fick fortsätta vårbruket efter första 
skörd. Flera som brukar köpa in extra arbetskraft under sommaren har 
undvikit detta på grund av kostnadsläget. Viktigt att bevaka hur detta 
påverkar lantbrukarnas arbetssituation och mående över tid.  

Den ansträngda ekonomiska situationen och världsläget oroar och många 
är frustrerande över att delar av krisstödet inte betalas ut förrän i slutet 
av året.  
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Det har inte kommit in några oroande signaler till omsorgsgruppen sedan 
vårbruket påbörjades. 

Växterna (vall, bete, spannmål)  

Bra första skörd och även god återväxt, sen det börjat regna. 
Spannmålen ser bra ut och insådder kommer bra. Även betena växer så 
det knakar och finns risk att de förväxer. Spridningen i odlings- och 
gödslingsstrategi i länet är stor. En del har dragit ner mycket på 
gödslingen av vallarna och ser att då blir skörden mindre. Andra har fått 
mycket foder och funderar redan nu på om det kommer finnas avsättning 
för detta. En del spannmålsodlare har ökat sin odling och håller uppe 
gödslingen för att försöka maximera skörden. Bland potatisodlare 
förekommer att man dragit ner på gödsling av kalium och får bevaka hur 
kvaliteten påverkas av detta.   

Djuren (Fodertillgång, smittor etc)  

Värmen har påverkat djuren som sökt skugga inomhus och betat mest 
nattetid. Fodertillgången är god.  

Ingen rapportering om smittor i besättningar. Under mötet påmindes om 
vikten av att ta prov för att tidigt upptäcka smittor, särskilt vid flytt av 
djur mellan besättningar.   

Förnödenheter (tex utsäde, foder, gödsel, ensilageplast)  

Foderpriserna är försiktigt sjunkande för raps och spannmål, medan 
sojapriset är stabilt. Kriget i Ukraina gör dock investerare oroliga och 
marknadspriserna för spannmål mm kan därför ändras snabbt. För 
ekologiskt foder behöver priserna höjas på grund av växelkursen. Det 
finns både plast och nät för leverans. Gödsel har det varit lite hit och dit 
med, på grund av ”ransonering” av det som finns att tillgå över tid. 
Hittills rapporteras att leveranser verkar fungera. Gödselpriset har gått 
ner ca 4 kr/kg från när det var som högst i våras.  

Marknad (mejeri och slakteri)  

Efterfrågan på svenskt och jämtländskt kött är fortfarande hög. I 
samband med värmen gick efterfrågan ner på nötkött, i synnerhet 
köttfärs. När skolorna startar förväntar man sig att efterfrågan går upp 
igen. 

Slaktanmälningarna har börjat ta fart för att man vill ligga rätt vid 
brytpunkten för beräkning av djurtäthet i kompensationsstödet.  
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Signaler om att några större mjölkgårdar i andra norrlandslän avvecklar, 
vilket minskar underlaget för slakterierna över tid. Även i vårt län 
kommer signaler om att några gårdar i Jämtlands län kan komma att 
läggas ner istället för ägarskifte.  

Även för mjölken är det positivt på marknadssidan och 
avräkningspriserna har gått upp för båda mejeriföreningarna. Men det 
finns skillnader. 

Ekonomi (signaler om företagens situation och näringen 
i helhet.) 

Sommaren är, som vanligt, en intensiv tid kostnadsmässigt, inte minst 
med mycket dieselutgifter. I år är ”läget prekärt, men stabilt.” 
Lantbrukarna fortsätter jobba hårt för att hitta strategier för att minimera 
sårbarheten på företaget.   

Just nu positiva signaler utifrån goda växtförhållanden i länet, 
tillsammans med god prognos för tex rapsskörden i Canada och Europa. 
Tillsammans ger det chans till hyfsat prisvärda foderstater i höst.  

Det nationella stödet har höjts, som en del av krisstödet, och detta 
tillsammans med höjda avräkningspriser på mjölk och kött hjälper till att 
mildra effekten av alla höjda kostnader. Övriga krisstödet ansöker man 
om i sommar och beräknas betalas i slutet av året.  

Hur avräkningspriset förhåller sig till priset på insatsvarorna är 
avgörande över tid. Det har stor betydelse att fortsätta vidta åtgärder för 
att hålla produktionen uppe. En oro finns inför 2023 om 
avräkningspriserna skulle vika neråt igen.  

Övrigt 

Var uppmärksam på, och hjälp till att sprida informationen om att man 
måste ansöka om krisstöd för fjäderfä, gris, nöt, får, get och växthus i 
sommar. Ansökan har ännu så länge bara öppnats för fjäderfä. Man 
ansöker via e-tjänst på Länsstyrelsens hemsida.  

Kommande möte  

Nästa möte blir i månadsskifte september/oktober.  

Vid pennan Hanna Appelros och Eva Engström                             
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