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Svar på appell angående akut torka och foderbrist 

Torkan har slagit till i Stockholms län, liksom i stora delar av Sverige, vilket har 

resulterat i brist på foder och bete. Länsstyrelsen delar uppfattningen att läget är 

allvarligt för länets lantbrukare och hästägare. Apropå detta har vi genomfört 

åtgärder och håller oss kontinuerligt uppdaterade om rådande situation. 

 

Den 15 juni beslutade Länsstyrelsen Stockholm att bevilja generell dispens att 

skörda trädor och skyddszoner före gällande villkorsperioder. Det innebär att 

länets lantbrukare nu kan skörda dessa ytor till foder. 

 

Länsstyrelsen har en kontinuerlig och nära dialog med LRF Mälardalen kring 

behovet av ett samlat krisarbete med aktörer på regional nivå. Det gäller flera 

olika frågeställningar, bland annat lantbrukarnas möjligheter till slakt respektive 

bankkrediter samt samordning så att marker som kan användas för foder och bete 

nyttjas på bästa sätt. Jag har tydligt klargjort att jag och hela Länsstyrelsen står till 

förfogande, inte minst för att samordna ett sådant arbete. Många aktörer 

uppmärksammar den allvarliga situationen, samtidigt är det viktigt att ha en 

samlad bild och samordnat krisarbete för bästa effekt.   

 

Med hänsyn till rådande torka har Jordbruksverket haft regeringskansliets uppdrag 

att ta fram underlag om hur situationen ser ut i landet. Länsstyrelsen Stockholm 

har i dialog med LRF Mälardalen lämnat en översiktlig bild av det allvarliga läget 

i länet till Jordbruksverket. Där framkommer bland annat att den första skörden är 

50–70 procent av en normalskörd, för många ekoproducenter ännu lägre, och att 

det är en mycket låg återväxt av vallen för den andra skörden. Vi ser också att 

spannmålen är kortväxt och mognar alltför snabbt samt att det finns en stor oro för 

att det kommer vara brist på halm till djuren under vintern.   

 

Den 9 juli höll landsbygdsminister Sven-Erik Bucht pressträff tillsammans med 

Jordbruksverket och LRF. Ministern informerade att det förs diskussioner om 

olika åtgärder för att hantera lantbrukarnas problem i och med torkan, bland annat 

ökade förskottsutbetalningar för miljöersättningar. Jag kommer att ta kontakt med 

landsbygdsministern för att höra om det finns något ytterligare som vi kan hjälpa 

till med från Länsstyrelsens sida. 
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Inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen (SSR) – som Länsstyrelsen 

medverkar i tillsammans med 36 andra aktörer – hanteras frågan om vattenbrist. 

Förra året, då grundvattennivåerna var ovanligt låga, togs det fram en regional 

handlingsplan för vattenbrist. Inför 2018 har risken för vattenbrist som drabbar 

lantbruksföretag och djur tidigt diskuterats inom SSR. Dessutom har 

Länsstyrelsen kontaktat länets kommuner för att uppmärksamma dem om att 

lantbrukare och betesdjursägare kan komma att behöva akut hjälp med 

vattenförsörjningen. Frågan följs varje vecka i SSR:s regionala 

samverkanskonferens. Utifrån den information vi fått in via 

samverkansplattformen SSR så har det inte inkommit några signaler om att det 

föreligger akuta behov av att vidta åtgärder från Länsstyrelsens håll. 

 

I appellen uppmanar författarna till tre åtgärder. Nedan följer sammanfattade svar 

på dessa i tur och ordning. 

 

1. Länsstyrelsen arbetar i dag med samordning på flera håll. Vi för dialog med 

representanter från lantbruket samt med kommuner och myndigheter inom 

ramen för Samverkan Stockholmsregionen. Vi för också kontinuerlig dialog 

med LRF Mälardalen för att på bästa sätt kunna stödja ett krisarbete. 

2. Vi har tillsammans med branschen och egen personal bistått Jordbruksverket 

och regeringskansliet med regionalt nulägesunderlag. Vår bedömning är att 

torkan inte skiljer sig nämnvärt mellan länets kommuner, men att grödor på 

sandjordar lider synligt mer brist på vatten jämfört med lerjordar. Om torkan 

fortsätter är det möjligt att det kommer behövas en något mer detaljerad 

nulägesanalys.  

3. Det pågår flera olika initiativ på sociala medier för att underlätta samverkan 

och säkra att foder och betesalternativ nyttjas så effektivt som möjligt. 

Länsstyrelsen överväger hur vi kan understödja denna samverkan på bästa sätt. 

 

Länsstyrelsen i Stockholms län 

 

 

 

 

Sven-Erik Österberg 

landshövding  


