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Lägesbild lantbrukets situation Jämtlands län 16 februari 2021  

Läget är stabilt gällande lantbrukarnas arbetssituation, med få kända sjukdomsfall. 

Saknaden är stor efter fysiska möten med kollegor. Några fall av sjukdomsutbrott i 

nötbesättningar aktualiserar vikten av att goda smittskyddsrutiner följs. Ingen rapporterad 

foderbrist, men stigande priser på förnödenheter. Relativt god balans på tillgång och 

efterfrågan på mjölkprodukter, medan det är risk för brist på inhemskt kött framåt våren. 

Se upp med fuktig lagrad spannmål när vårvärmen kommer!   

 

Deltog gjorde: Håkan Nilsson, Emma Gratte - Arla, Helena Uppenberg - Norrmejerier, Ove 

Hansson - Nyhlén-Hugosons, Stefan Zetterlund - Jämtlandsgården, Anders Nilsson - 

Landshypotek, Frida Löf - Länsförsäkringar, Marie Sjölin, Gun Haraldsson - LRF, Lena 

Kristoffersson - Maskinring Z och från Länsstyrelsen Jämtlands län: Agneta Andersson, Åsa 

Regnander-Dahl, Maria Lundvall, Lena Råghall, Eva Engström, Peter Andrén, Ann-Kristin 

Eriksson, Karin Schäfer, Britta Hamrén och Hanna Appelros. 

 

Deltog med skriftliga inspel gjorde: Lars Nathanaelsson – Jämtlands nötköttsproducenter, 

Jenny Hörnsten – Växa.  

 

Återblick:  
Förra lägesbildsmötet hade de flesta fått in det grovfoder som behövs, halmtillgången är liten och 

spannmålens kvalitet osäker. Normala slaktköer och god marknad för svenskt kött. Saknaden efter att 

få träffa kollegor i grupp är stor.  

Lantbrukarnas arbetssituation (aktuellt just nu, sjukdom) 

Arbetssituationen är under kontroll, men man jobbar i sin egen bubbla på gården. Saknaden 

efter att fysiskt få träffa kollegor och dryfta viktiga frågor är stor, även om man tagit till sig av 

ett nytt digitalt sätt att mötas på bred front. Få kända sjukdomsfall bland lantbrukare. 

Snöröjningsarbetet har i år varit omfattande och kylan emellanåt ihållande.  

I och med att många jobbar i sin egen bubbla uppmanas alla att hjälpas åt med att fånga upp 

eventuella signaler om människor och djur som mår dåligt, nu när färre besöker gårdarna.    

 

Grödorna grovfoder, spannmål, halm - att tänkta på inför odlingssäsongen 
Stabilt snötäcke i år, så risken för isbränna är än så länge liten. Mild höst och sen mycket snö 

gör att det inte finns tjäle i marken, där det är okört. Skoterkörning på åkrar är ett 

återkommande problem på vissa håll, som kan påverka nästa års skörd negativt.  

 

Det är nu hög tid att beställa utsäde, gödning, ensilageplast med mera inför odlingssäsongen.  

Djuren (Fodertillgång, smittor etc.) 

Inga signaler om brist på grovfoder i vårt län. I år är det extra viktigt att följa ts-halten i kornet 
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där det lagras. Signaler om att en hel del korn lagras ”för vått” i år. Nu när vårsolen börjar 

värma riskerar denna spannmål att mögla, vilket kan vara farligt för både människor o djur.  

Någon slags diarré-sjukdom börjat sprida sig bland korna igen. Samma smittskyddstänk gäller 

oavsett om det skulle vara RS eller Corona för nöt. Analys pågår. Nu är det extra viktigt att 

iaktta försiktighetsåtgärder kollegor emellan, när man besöker varandras ladugårdar. Att inte 

gå rakt in i ladugårdar, utan rengöra/byta stövlar och använda skyddskläder och god hygien.  

 

Även i vårt län är beredskapen förstärkt på grund av utbrott av fågelinfluensa, som hittills 

framför allt drabbat södra Sverige. Fjäderfä ska helst hållas inne, och åtminstone matas inne 

under tak. 

Marknad och logistik (mejeri och slakteri, förnödenheter etc) 

Inga köer till slakt idag. Tillgången på slaktdjur minskar, samtidigt som det är god efterfrågan 

på kött och chark. Handeln ”hotar” med ökad import för att möta efterfrågan. Det är även god 

efterfrågan på livkalvar, vilket är en signal om att framtidstro finns. Även kvigkalvar föds upp 

till slakt idag och tidigare köpmotstånd mot detta är borta.  

Slakten har i vinter rullat på bra utan befarade störningar orsakade av sjukdomar.  

Relativt stabilt mjölkpris. Balans mellan produktion och konsumtion, både i Sverige och 

globalt. Att det blev ett Brexit-avtal gjorde att det inte blev någon tull på livsmedel, vilket är 

positivt.  

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

De som köper kraftfoder har börjat märka av kraftigt stigande priser. Även priserna på 

handelsgödsel stiger. Ökade produktionskostnader och ökade krav på den som producerar 

livsmedel generellt påverkar producenter. 

 

Stabilt ekonomiskt läge generellt för mjölkproducenterna. Ingen ökning av EU-krediter bland 

dessa.  

 

SAM-internet har öppnat för ansökan. På Jordbruksverkets hemsida finns bra information om 

regler som gäller för stöd och ersättningar under övergångsåren 2021-2022.  

Om någon annan ska göra EU-ansökan åt någon annan så är det extra viktigt att ombesörja 

fullmakt i god tid.  

 

Övergångsåren 2021-2022 gäller även för projekt och företagsstöd i Landsbygdsprogrammet, 

med samma villkor som tidigare. Några åtgärder kommer inte att få ny budget. Ännu så länge 

är inte länsbudgeten för detta klar, men man kan söka investeringsstöd. Länsstyrelsen har 

sedan tidigare gott om ansökningar inne, så investeringsvilja finns.  

 

Övrigt   

Just nu pågår Vattenmyndigheternas samråd om den information som tagits fram om lokala 

vatten samt förslag till Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram och Miljökvalitetsnormer för 
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vattenarbetet under de kommande sex åren. Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt 

bjuder in till samråd för jord och skogsbruk den 3 mars. Mer information om samrådet och 

anmälan finns på Vattenmyndigheternas hemsida. 

 

EUs nya djurhälsoförordning innebär mycket nyheter under året. Jordbruksverket gick ut med 

ett pressmeddelande igår om vad som gäller för registrering av anläggningar. Bland annat ska 

anläggningar för häst registreras och produktionsplats byter namn till anläggning.  

Ny tillförordnad regionchef för LRF Mittnorrland är Annika Fälldin. Den digital 

regionstämman kommer vara 16 mars.   

Mycket snötyngda träd i skogen gör att risken för toppbrott, och att träd viker sig, är 

betydande.  

 

Kommande möten  

En avstämning görs i månadsskiftet april/maj om när nästa möte bör vara.    

 

https://www.vattenmyndigheterna.se/kalenderhandelser/2021-01-12-samradsmote-bottenhavets-vattendistrikt---tema-jord--och-skogsbruk.html

