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Samverkansmöte kring foderbrist 

Närvarande:  

LRF, KLS Ugglarps, Hushållningssällskapet, Borgholms kommun, Mönsterås 

kommun, Nybro kommun 

Inledning 

Länsstyrelsen hälsar välkommen till det årets första samverkansmöte angående 

foderbristen i länet.  

Aktörsvis redovisning av läge, konsekvenser  

på kort och lång sikt samt behov av fortsatt samverkan 

 

Länsstyrelsen Kalmar län: Lantbruksenheten upplever att läget är lugnt just nu. De 

jobbar med utbetalningar av stöd och är ute på lantbruksträffar där de inte fått in 

några signaler om akuta situationer. De riktar in arbetet på dispenser för vallarna. 

Foderbristen verkar vara under kontroll men det finns en oro för hur markerna ser ut. 

Det är generellt ganska tomt i ladorna och man vill kunna börja fylla på så snart som 

möjligt. 

Djurenheten är ute hos lantbrukarna i samband med djurskyddskontroller. Fodret 

verkar räcka men det är brist på halm vilket leder till att djuren blir smutsiga vilket är 

ett problem både ur djurskyddssynpunkt men även ur livsmedelssynpunkt. Med 

denna tidiga vår så finns det en risk för skador från flyttfåglar. Det går att få 

ersättning samt råd kring skrämselåtgärder. 

Utvecklingsenheten meddelar att Greppa näringen har slätt grovfoderrådgivningen 

fri, d v s att vem som helst kan göra rådgivningen tills efter sommaren. Det blir 

därmed en ökad insats som gör tjänsten mer lättillgänglig. 
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LRF Sydost: Fodret räcker och problemet har hanterats bra. De har torkamöten i 

kommungrupperna där lantbrukarna får träffas och utbyta erfarenheter. Slaktköerna 

är fortfarande långa och det är ovisst hur det blir framöver med bevattningsdammar 

och dylikt, det är en viktig diskussion att ha framöver. Många vallar, framförallt på 

Öland, är döda. Fråga om vad dispenserna skulle omfatta. Länsstyrelsen svarar att de 

väntar på jordbruksverket som ska inkomma med info om vilka möjligheter som 

finns utifrån villkoren, det ska komma ett riktat utskick nästa vecka med information. 

Det gäller liggtid, när bönderna behöver bryta vall i förtid och hur det ska hanteras. 

Fråga om det har gått ut information om att Greppa har släppt grovfoderrådgivningen 

fri? Svar, ja det har gått ut i hela landet eftersom det är Greppa centralt som tagit 

beslutet. Länsstyrelsen kan göra ett nytt utskick om det. 

KLS Ugglarps Det ser både bra och mindre bra ut. Försäljningen går bra, de slaktar 

och säljer mer i år jämfört med motsvarande tid förra året och försäljningen beräknas 

öka nu inför helgerna. Det är brist på får och lamm där det inte är några väntetider 

men på nötkreatur får man räkna med några veckors väntetid. De försöker prioritera 

efter hur det ser ut. Efterfrågan ser bra ut så de kommer inte att sänka 

ambitionsnivån. 

LRF frågar om det är många gårdar som fått djuren omhändertagna p g a foderbrist. 

KLS svarar att de inte har haft några katastroffall men att de arbetar förebyggande för 

att undvika stora problem. De har kanske haft 20-30 % fler sådana fall jämfört med 

normalt där djuren inte har varit rena. 

Hushållningssällskapet har tekniska problem och hörs inte och inkommer därmed 

med en lägesrapport skriftligt i efterhand: 

Nybro kommun har inget att rapportera. 

Borgholms kommun meddelar att läget är ansträngt men optimistiskt. De har inte 

haft några akutfall utan fodret räcker precis. De hoppas på ett bra år 2019. 

Behov av fortsatt samverkan 

LRF ser inte att det finns ett behov av denna form av månatliga samverkansmöten, de 

har varit bra men nu behöver vi tänka framåt. De ser ett behov av att komma vidare 

med arbetet kring bevattningsdammar och reglerna kring detta. Länsstyrelsen 

meddelar att vi har haft en workshop på residenset där bl a detta har diskuterats. 

Frågan är mycket aktuell hos länsstyrelsen som arbetar aktivt med detta. 
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Länsstyrelsen har också spelat in till landsbygdsprogrammet att det borde finnas ett 

investeringsstöd för bevattningsdammar. 

Länsstyrelsens sammanfattning 

Läget är ansträngt men lugnt. Mycket beror på vädret i vår och framöver. I dagsläget 

ser vi inget behov av månatliga samverkansmöten men vi kommer ha en fortsatt 

dialog och kommer kunna kalla till samverkansmöten om behov uppstår. 

Länsstyrelsen tackar för engagemanget från de som deltog.  

 

Nästa möte 

 

Länsstyrelsen samordnar all information kring torkan, dispenser, vasskörd och 

liknande. Se https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-kalmar/nyheter-

och-press/nyheter---kalmar/2018-07-12-torkan-och-foderbristen-i-lanet.html 
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