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Samverkansmöte kring foderbrist

Närvarande: LRF, Lantmännen, Växa, Swedish Agro, Borgholms-, 
Kalmar-, Mörbylånga-, Nybro- och Oskarshamns kommun 

Inledning
Länsstyrelsen hälsar välkommen till samverkansmöte angående foderbristen i länet. 
Tanken är att det ska finnas en gemensam syn för samordning och organisation. 

Aktörsvis redovisning av läge, konsekvenser 

på kort och lång sikt samt behov av fortsatt samverkan

Länsstyrelsen Kalmar län: Det har varit en ganska lugn vår. Regnet i maj har 
bidragit till detta samt till att förstaskörden av vall har blivit ganska bra. På regionala 
samverkansmöten gällande vattenbristen har man under 2018 och 2019 kontinuerligt 
följt upp situationen i länets vattenmagasin. På en del torra områden har man sett 
tendenser till torka. 

LRF Sydost: Delar bilden om regnet och förstaskörden. Man ser det som en normal 
förstaskörd. Upplever dock att betena är dåliga och behöver regn. Variationen på 
vallarna är dock stora p.g.a. ogräs från förra säsongen. Har sett på ett par håll att en 
del djur varit något magra efter vintern.  

Lantmännen:  Stämmer in med LRF. I vissa områden säger lantbrukarna att 
förstaskörden varit dubbel mot 2018. Dock verkar energisammansättningen på fodret 
vara sämre än normalt. Fundersamhet finns kring mängden foder på betena. 

Växa: Bedömer att skörden ligger på 80-90% mot normalt. Upplever att vallarna är 
av dålig kvalitet p.g.a. förra årets torka. Majsen ser bra ut. Avkastningen från 
mjölkkorna är rekordbra och länet är bäst i landet just nu vilket bidrar till bättre 
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ekonomi. Dock tvingas man köpa mer kraftfoder än vanligt. Man bedömer att det 
överlag i länet behövs cirka 30 mm regn för att få till en bra andraskörd. 

Swedish Agro: Tänker fortsätta med de fiberfoder som togs fram förra året. Råg ser 
ut att användas i större utsträckning än på många år och många har använt den som 
en skyddsgröda till vall. Westerwoldiskt rajgräs har också använts i större 
utsträckning. Betesmarkerna upplever de också som dåliga. Den milda vintern har 
varit till fördel för lantbrukarna. 

Borgholms kommun: Upplever att vallarna ser bra ut på norra Öland, majsen något 
segstartad. 

Kalmar kommun: Tidig och bra skörd, instämmer annars med tidigare talare. 
Slaktköerna är fortsatt ganska långa. Många företag likviditetsmässigt ansträngda. 

Mörbylånga kommun: Upplever bra skördar.

Nybro kommun: Vallar på torrmarker ser dåliga ut, annars inget att tillägga.

Oskarshamns kommun: Inget att tillägga.

Behov av fortsatt samverkan?

Växa: Situationen är absolut inte över då förstaskörden har behövts användas tidigt 
och allt nu står och väger på andraskörden då man är ur synk med utfodringsbehovet.

Ser att omsorgsgrupperna fortsätter att samverka och vara aktiva.

Ser problem med att de subventionerade rådgivningspengarna från SJV försvinner nu 
i Juni, dessa behövs även framåt.  

Oskarshamn Kommun: Ser en risk med rekryteringsbrist framöver. 

LRF: Ser en stor nyckel att fortsätta med aktuell information på hemsidan om 
undantag, stöd m.m. 

Skörd på trädor, hur blir det med dessa? Bra att ha en avstämning om ett tag för att 
kunna ta ställning då. 
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Länsstyrelsens sammanfattning
 Nederbörd i maj har varit normal
 Normal förstaskörd 
 Efterverkningar från förra året ligger kvar 

o Utfodringsfaser
o Rekrytering
o Dåliga vallar

 Ny avstämning den 27 juni. 

Nästa möte
Förslag att köra ett möte den 27 juni 2019 i samband med samverkansmötet för 
vatten. För att då kunna ta ställning inför sommaren. Länsstyrelsen bjuder in till båda 
dessa möten och man får själv avgöra om man kan vara med på både eller bara 
foderbristmötet. 

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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