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Minnesanteckningar ”Lägesbild länets lantbruk” 2021-
05-11 

Sammanfattning 
Vårbruket står och stampar, efter en kall vår och snörik vinter. Det behövs regn för det 
är mycket torrt på många håll, medan snön inte har smält än på andra ställen. 
Fortfarande finns en osäkerhet hur vallarna har klarat sig. Tillgången på grovfoder är 
god, men priserna på kraftfoder och andra förnödenheter har stigit kraftigt. Efterfrågan 
på svenskt kött och livdjur är god och priserna hålls uppe. Den internationella 
marknaden på mjölk innebär stora skillnader mellan mejeriföreningarna, vilket har stor 
betydelse för mjölkpriset till bonden. Det finns en investeringsvilja hos 
lantbruksföretagen, men tillgången till investeringsstöd är begränsande 

Deltagare på mötet 
Håkan Nilsson - Arla, Eva Vidholm - Norrmejerier, Ove Hansson - Nyhlén-Hugosons, 
Frida Löf - Länsförsäkringar, Marie Sjölin - LRF, Lena Kristoffersson - Maskinring Z, 
Jenny Hörnsten – Växa, Nils Hultin – Fåravelsföreningen, Lena Oscarsson och Gunnar 
Lögdberg – Lantmännen och från Länsstyrelsen Jämtlands län: Peter Andrén, Agneta 
Andersson, Hanna Appelros, Eva Engström, Ann-Kristin Eriksson, Britta Hamrén, 
Jenny Ingemarsdotter, Maria Lundvall, Lina Molin och Lena Råghall.  
Deltog med skriftliga inspel gjorde: Lars Nathanaelsson – Jämtlands 
nötköttsproducenter och Karin Olsson, SMAK 

Lantbrukarnas arbetssituation (aktuellt just nu, sjukdom) 
Ungefär samma läge som förut, men fler signaler än tidigare om konstaterade fall av 
covid bland lantbrukare. Kan leda till bekymmer bland personalen på grund av karantän 
på gårdsnivå.  
Den mest intensiva Lamningssperioden är avklarad för de flesta fårägare och även 
vårkalvningarna hos dikoproducenterna.  
Vårbruket står och stampar, på grund av kall vår och mycket snö. Lugnet före stormen, 
ur arbetssynpunkt. 

Grödorna (grovfoder, spannmål – vårbruk, bete etc) 
”En kall å blåsig vår gör det torrt i markerna, snön ser ut å dunsta istället för å smälta.” 
Stor variation över länet, där många fält fortfarande har snö. Många gödselbassänger är 
fulla. En del har kunnat köra gödsel på plöjd och frusen mark eftersom det har varit 
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torrt, medan andra får vänta med gödning och skitkörning en vecka till. Några få har 
kunnat harva och så spannmål. Arbete med att stänga hage pågår på många håll.  
 
Det finns stora förhoppningar om att det regn som väntas i dagarna gör att tillväxten kan 
sätta fart. Regn som redan kommit gör att det börjar spritta i vallar och beten. En del 
vallar är tufsiga och på sina håll är skador orsakade av sork mer omfattande än vanligt. 
Viss oro att fjolårets vallinsådd har tagit skada på grund av sen tröskning av spannmål.  
  

Djuren (Fodertillgång, smittor etc) 
Rapport från i huvudsak dikogårdar säger att 2020 års foderskörd gav en bra grund för 
djur i bra kondition. Få problem vid kalvningar och friska välmående djur. En del har 
mycket foder kvar, kanske för att man inte har återhämtat sig efter 2018 års torka 
beträffande djurantal.  
 
De flesta gårdar har det foder de behöver, men med varierande kvaliteter. Nu när 
temperaturen stiger är det viktigt att vara extra observant på fuktig spannmål, där mögel 
lätt uppstår vid lagring.  Det har också förekommit problem med mycket sork i 
rundbalslager.  
 
Att få tag på vaccin mot tex ringorm har varit svårt, vilket ev kan vara covid-relaterat.  
Fågelinfluensan verkar ha klingat av i Sverige. Jordbruksverket överväger att sänka 
skyddsnivån inom kort.  
 
Det finns anledning att tänka extra på smittskydd vid köp och försäljning av djur. Vi ser 
speciellt en ökning av klövsjukdomar som är besvärliga om de kommer in i en 
besättning. Kontakta din veterinär eller husdjursförening om du behöver stöd med tex 
rutiner vid inköp av djur. 

Marknad och logistik (mejeri och slakteri, förnödenheter etc)  
Det finns förre djur totalt sett, vilket har gjort att slakt- och livdjurspriserna har ökat. 
Det är också god efterfrågan på svenskt kött och man har lyckats få upp priserna något i 
butik. Man befarar att från och med nu kommer många lantbrukare att behålla sina djur 
fram till augusti (räkningsperiod för stöd). Detta kan leda till brist på svenskt kött, även 
om bristerna i norr är mindre än i södra Sverige. Det finns även en marknad att sälja 
livdjur till mjölkproducenter i vårt närområde.  
 
På mjölksidan bidrar den internationella marknaden till ett högt pris för Arlas räkning. 
Arla har idag det högsta mjölkpriset på 20 år. Det är god efterfrågan på många 
produkter och även på eko har efterfrågan vänt uppåt igen. Mjölkinvägningen i 
Jämtlands län ökar och det är flera investeringar på gång. Arla använder de 
klimatberäkningar som de har gjort på gårdsnivå för att visa på mjölkproduktionens 
klimatbelastning, och hur mycket kol som binds i växtodlingen.  
För Norrmejerier är prisbilden inte lika ljus, eftersom de enbart rör sig på den svenska 
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marknaden och avräkningspriserna är betydligt lägre just nu. Det blir en tuff ekonomisk 
situation för Norrmejeriers mjölkproducenter. Mejeriets försäljning av den nya 
produkten grillost är en ljuspunkt.  
Kraftfoderpriserna är de högsta på många år. Brist på soja gör att även priserna på andra 
proteinfodermedel, tex raps, ökar. Priserna på plast och gödning har gått upp rejält, för 
de som inte köpt på försäsong. Det finns fortfarande utsäde kvar, men det börjar bli lite 
utplockat speciellt när det gäller grönfoder. För fröerna så kommer det påfyllning framåt 
sommaren. Utkörning av gödsel är något försenad och mycket körs ut nu. Även brist på 
glyfosat befaras. När det gäller reservdelar så behöver man vara ute i god tid för att 
köpa. Det gäller särskilt ”slitdelar” för både vårbruk och skörd. Det kan ta längre tid än 
vanligt med transporter och viss risk för brist. 
Många planerar, eller har markkarterat och det pratas mycket om behov av kalkning på 
många håll. Entreprenörer som kan kalka är förhoppningsvis på gång.    

Ekonomi (signaler om företagens situation och näringen i 
helhet.) 
Många funderingar hos lantbrukarna runt nya CAP. Just nu är vi inne i övergångsår 
2021-2022, när de gamla reglerna gäller. Många har sökt investeringsstöd, väntar på 
besked men budgeten är översökt. Det kan ofta vara svårt att få lånelöfte från bankerna 
innan man beviljats investeringsstöd. Vårt lantbruk är väldigt beroende av att 
stödnivåerna åtminstone ligger kvar på nuvarande nivåer, för både investeringsstöd och 
övriga jordbrukarstöd som till exempel kompensationsstödet.   

Övrigt 
Förutom arbete med CAP och nya stödvillkor så har LRF regionalt jobbat mycket med 
en nationell remiss kring vattendirektivet och bristen på veterinärer vid långa avstånd i 
norr. 

Kommande möten 
Nästa möte planeras preliminärt till sista veckan i juni eller första veckan i juli. 
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