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Minnesanteckningar från Lägesbild länets 
lantbruk 2022-05-31 
Just nu är det en arbetsintensiv period för lantbrukarna. 
Förutsättningar för vårbruket är gynnsamma. Ingen akut kris på 
tillgång till förnödenheter, men fortsatt höga priser. Den stora oron 
bland lantbrukarna har dämpats. Den ekonomiska situationen är 
inte lika mörk som den var i april. 

Inledning 
Inför mötet ombads alla att titta på minnesanteckningarna från 
föregående lägesbildsmöte den 7 april 2022, så att dagens möte kunde 
fokusera på eventuella förändringar av läget.   

Deltagare 
Deltagare:  
Norrmejerier - Brigitta Karlsson Englsperger, Jämtlands 
nötköttsproducenter - Lars Nathanaelsson, Jämtlands fåravelsförening  - 
Nils Hultin, Hushållningssällskapet Jämtland – Anna Dencker, 
Lantmännen - Lena Oskarsson och Pär Eriksson, Länsförsäkringar 
Jämtland - Lars Andersson, Torsta AB - Marie Sjölin och Helen 
Axelsson, SMAK- Karin Olsson, Region Jämtland-Härjedalen - Kim 
Strömmer 
Från Länsstyrelsen: Peter Andrén, Eva Engström, Agneta Andersson, 
Åsa Regnander Dahl, Britta Hamrén, Lena Råghall, Magnus Lindow och 
Hanna Appelros. 

Inspel till mötet: Arla – Håkan Nilsson, Växa- Jenny Hörnsten, 
Norrmejerier Helena Uppenberg, Länsstyrelsen (vattenenheten) - Ann-
Kristin Eriksson 

Lantbrukarnas arbetssituation (aktuellt just nu, mående) 

Just nu är det en intensiv arbetsperiod för lantbrukare. Länet är stort. I 
vissa områden pågår fortfarande vårbruk, medan andra rapporterar att 
vårbruket är klart och gick fort och bra.  

Stängsling och betessläpp pågår. Samtidigt pågår förberedelser för 
vallskörd.  
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Vinterns och vårens stora oro för krigets påverkan på förnödenheter och 
på produktionen har dämpats. Lantbrukarna har jobbat hårt för att hitta 
strategier för att minimera sårbarheten på företaget, orsakat av 
prishöjningar m.m. ”Det känns som att vi har fått kontroll på 
situationen.” Dessutom är påverkan från corona mindre och sista veckan 
har regn fallit.  

Djuren (Fodertillgång, smittor etc)  

Vissa lantbrukare har brist på grovfoder, men det finns andra som har 
överskott. Totalt sett ingen brist på grovfoder. Inga negativa signaler vid 
djurskyddskontroller av lantbrukets djur. 

Förnödenheter (tex utsäde, foder, gödsel, ensilageplast)  

Fortsatt höga priser på förnödenheter, framför allt foder. Slut på utsäde 
(spannmål, ärt mm), men frö finns. Fortsatt mycket höga priser på 
kvävegödsel. Inom 1-2 veckor börjar nästa års gödsel att säljas. 
Prisnivåerna för detta är för närvarande osäker.  

Leveranserna av förnödenheter har gått bättre än befarat. Det har varit 
vissa förseningar av kvävegödsel, men nu är det mesta levererat till 
lantbrukarna.  

De flesta har köpt ensilageplast, trots stigande priser. Det finns risk att 
priserna fortsätter att öka, på grund av brist på vissa ingående 
komponenter i tillverkningen. Vissa fabrikat utgår.  

Växterna (vårbruk, bete, vallarnas tillstånd) 

För vårbruket rapporteras över lag gynnsamma förhållanden, med snabb 
upptorkning och lättbrukad jord. Samtidigt har tjälen legat kvar länge i 
vissa områden, och släppte först då regn kom. Regnet sista veckan var 
mycket välkommet. Vallarna och beten ser fina ut.  

Grundvattensituationen just nu är i små magasin varierande med allt 
ifrån mycket under till mycket över det normala. För större magasin 
varierar det från normalt till mycket över det normala.  

Marknad (mejeri och slakteri)  

Marknaden för mjölk är god. Fortsatt hög efterfrågan och Arla har 
genomfört ytterligare prishöjningar till bonden. De mindre 
mejeriföreningarna har andra förutsättningar och ligger efter i 
avräkningspris. Norrmejerier har styrelsemöte i kväll, 31/5 och ska då 
diskutera prissättning för mjölken juli-augusti.  

 



Länsstyrelsen 
Jämtlands län 

 
3 (3) 

  
 
Slakterierna i hela Sverige går i betydligt lägre fart än vanligt. Det är stor 
brist på djur att slakta, vilket kommer märkas i att det troligen blir brist 
på svenskt nötkött i butik i sommar. En del av förklaringen till detta är 
eftersläpande effekter av torksommaren 2018.  

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

Den ekonomiska situationen är inte lika mörk som den var i april. 
Likviditeten tär ju fortfarande, men den brukar samtidigt vara sämre 
under vårbruket. Spannet i likviditet är stort, som vanligt. Lantbrukarna 
har gjort aktiva val i prioritering av vad som måste göras nu och vad som 
kan skjutas på framtiden, vilket gett effekt.  

Övrigt 

Tendens till att flera mindre företag går ur ekocertifiering, som en följd 
av ökat regelkrångel och ökade kostnader.  

Torsta är med på ett hörn i YH-Driftsledarutbildning, som hålls av 
Forslundagymnasiet i Umeå.   

Flera myndigheter har tillsammans, inom ramen för Miljömålsrådet, 
jobbat fram gemensamma målbilder för att kunna stärka hållbara 
livsmedelssystem i hela landet.  

Organisation för att hantera krisstödet håller på att formeras och kommer 
handläggas av andra myndigheter än vår Länsstyrelse. Stöd kommer 
börja betalas ut i september och pågå under hösten.  

Kommande möte  

Nästa möte blir i början av juli, preliminärt 5 juli. 

 

Hanna Appelros och Agneta Andersson                               

 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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