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Samverkansmöte kring foderbrist 

Närvarande: LRF Sydost, Växa Sverige, Swedish Agro, 

Hushållningssällskapet, Kalmar Kommun och Mörbylånga 

Kommun samt KLS Ugglarps (Mailkorsordens)  

Inledning 

Länsstyrelsen hälsar välkommen till det årets andra 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: Fanns en viss oro efter förra mötet då förstaskörden låg på eller strax 

under normal skörd och att man börjat tulla på skörden direkt till skillnad mot ett 

normalår.  

I detta nu håller vi på att se över om det går att ta ett beslut på skörd av samtliga 

sorters träda, exkluderat blommande träda.   

Arealen majs och vall har ökat med 1000 hektar mot föregående år. Ansökt träda har 

minskat med cirka 1000 hektar.   

Man vill upplysa om att det går att bryta vallen nu ifall man vill så in med någon 

annan snabbväxande gröda. Förutsatt att liggtiden på tre år har uppfyllts ifall det är 

sökt vallersättning på åkern.  

LRF: Skörden har varit normalt, dock kan det bero på att det man tagit lite senare 

skörd för att ge bulk med avkall på kvalitet. Ser att det är större lokala avvikelser än 
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normalt, tex i Nybro. Ser gärna på att man kan ge dispenser av skörd på skyddszoner 

och trädor för att kunna fylla på lager.  

LRF Öland: Tycker läget är okej med skörd. De vårsådda grödorna ser bättre ut än 

förra året trotts att det är torrt. Många alvarbeten ser ut att vara väldigt torra och illa 

skadade efter förra året. Har gjort en observation att djuren rör sig mer än normalt. 

Växa: Lagerna är små och förstaskörden har behövts tullas på direkt på många 

ställen. Majsen börjar bli torkstressad på de lätta jordarna men ser fortfarande bra ut 

på de mer vattenhållande jordarna. De som slagit sina vallar tidigt har fått en rätt bra 

återväxt medan de som tagit en senare skörd har en svag eller utebliven återväxt. 

Växa anser att situationen kan förvärras snabbt ifall det inte kommer mer regn. 

Djurflödesanalysen ses på med en oro i att man seminerar färre djur än normalt vilket 

skulle kunna ge långsiktiga problem i rekrytering och bibehållande av djurantal på 

länets gårdar. Växa tycker att det finns idé att stödutfodra nötdjuren för att inte skapa 

problem med brunst och dräktighet.  

Swedish Agro: Fortsätter produktionen av de fiberberikade foderblandningarna 

under hela 2019 för att fortsatt kunna erbjuda ett komplement till en lägre 

grovfodergiva. Förbereder sig på stundande spannmålsskörd som ser ut att bli relativt 

god i både mängd och kvalitet. Försöker vara så förberedd och lyhörd som det går.  

HS: Håller med om att återväxten på sent slagna vallar är mycket svag och att 

majsen börjar bli stressad. Spannmålsskörden börjar även den se något stressad ut. 

Man pointerar att det är stor lokal variation i skörd och hur grödorna ser ut.  

Mörbylånga & Kalmar Kommun: Ser att det kan finnas behov av mer dispenser av 

spridning längre in i oktober.  

Synpunkter inkomna efter samverkansmötet: 

KLS Ugglarps: Det är fortsatt väntetider på slakt och dessa kommer antagligen att 

bestå under hela 2019. KLS slaktkö för landet uppgår till cirka 13 000 nöt vilket 

innebär ungefär 5 veckors kö. Under våren 2019 har man slaktat 10 % mer nöt. 

Många producenter har en önskan om att skicka djur med något lägre vikt till slakt än 

under 2016-2018. Detta beror på både likviditets- och fodersituationen. Det är i 

mångt och mycket detta som leder till väntetiden. Om man kan verka för att 
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producenterna ökar slaktvikten med cirka 10 kg på nöt så skulle köerna minska 

betydligt. 

Frågor och tankar ställda till Länsstyrelsen 

Bevattningsfrågor 

Hushållningssällskapet: Ser gärna att det kommer ut lite mer information kring vad 

som gäller kring att ta ut vatten från dammar och vattendrag. Hushållningssällskapet 

ser att det är många lantbrukare som har tillgång på vatten men inte har kunskap om 

regelverket kopplat till detta.  

Svar Länsstyrelsen: Finns hjälp att få via Greppa Näringen samt att det pågår 

en kraftsamling kring dessa frågor att för att göra det lättare.  

LRF: Skulle det gå att göra en samlat grepp, likt möte eller seminarier eller liknande 

för att kunna nå ut till flera? 

Svar Länsstyrelsen: Har anordnats sådana dagar tidigare och frågan bollas 

vidare till utvecklingsenheten för att eventuellt kunna anordna fler.  

Frågor om dispenser  

LRF & KLS Ugglarps: Kommer det att komma några dispenser för att skörda till 

exempel trädor? 

Svar Länsstyrelsen: Kommer gå igenom detta efter mötet huruvida 

Länsstyrelsen har lagrum att kunna ge ut dispenser för skörd av trädor och 

skyddszoner.  

Länsstyrelsens sammanfattning 

• Normal förstaskörd eller strax där omkring på länsnivå, men med stor variation. 

• Förstaskörden används direkt för utfodring.  

• Betena är sämre, framförallt alvarbeten ser svaga ut.   

• Spannmålsgrödorna och majsen ser bra ut men börjar bli stresspåverkad. Mycket 

hänger på hur nederbörden de kommande veckorna ser ut. 

 

Nästa möte 

Nästa samverkansmöte sker den 15 augusti. Inbjudan skickas per e-post. Dispenser 

kommer hanteras även utan möte, de tas när behov uppstår.  
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Växa kommer ha ett sommarmöte på Öland med lantbrukarna den 7 augusti och 

redovisar om detta på nästkommande möte. 

Länsstyrelsen samordnar all information kring torkan, Se 

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/lantbruk-och-landsbygd/jordbruk-och-djurhallning/stod-

till-jordbruksforetagare/torkan-och-foderbrist-2018---2019.html 
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