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Minnesanteckningar från Lägesbild länets 
lantbruk 2022-10-04 
Lantbruket har nu en relativt lugn period. Arbetssituationen är 
under kontroll. Vallskörden är avslutad och har gett bra skörd, i 
alla fall mängdmässigt. Bra avräkningspriser på både mjölk och 
kött. Viss oro framåt för prisbild på förnödenheter, betalningsnivå 
för produkterna och ränteutvecklingen.   

Deltagare 
Deltagare: Håkan Nilsson Arla, Brigitta Englsperger och Simon 
Brändström, Norrmejerier, Ann-Sofie-Collin, Jämtlandsgården och LRF, 
Lars Nathanaelsson, Jämtlands Nötköttsproducenter, Mikael Holmström, 
Maskinring Z, Sigrid Tirén, Hushållningssällskapet, Marie Sjölin, Torsta 
AB, Anders Nilsson, Landshypotek och Frida Lööf, Länsförsäkringar.  
Från Länsstyrelsen: Eva Engström, Ann-Kristin Eriksson, Magnus 
Lindow, Robin Åslund, Hanna Appelros och Agneta Andersson. 

Kom med inspel inför mötet gjorde: Ann Rudsby, Jämtlands 
fåravelsförening och Lena Råghall, Länsstyrelsen djurskydd. 

Lantbrukarnas arbetssituation (aktuellt just nu, mående) 

En mycket arbetsintensiv period går nu över i en lugnare fas för de flesta 
lantbrukare. Under sommar och höst har en del arbetsmoment blivit 
utdragna på grund av regn. Känslan av kris, både ekonomiskt och 
mentalt, är inte lika uttalad nu jämfört med i våras. 

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

Läget känns stabilt just nu, framför allt på grund av höjda 
avräkningspriser på mjölk och kött. Ingen uttalad efterfrågan på extra 
EU-krediter hos bankerna. Krisstödet har börjat betalas ut till dem som 
sökt tidigt. Ordinarie EU-stöd kommer också nu i november och 
december. Den oro som finns är vad som händer 2023 och 2024. Det 
gäller kostnader för ränta, kostnaderna för insatsvaror och hur 
avräkningspriserna står sig mot dessa. Viktigt är att räkna på varje 
verksamhet för sig och skilja på mjölk och köttproduktion gentemot 
sidoverksamheter. Framför allt entreprenadverksamhet som åkeri, 
snöröjning etc hårt drabbad av kostnadsökningarna.   
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Förnödenheter (tex utsäde, foder, gödsel, ensilageplast)  

Priserna på förnödenheter är fortsatt rekordhöga. Liksom i övriga 
samhället jobbar man intensivt för att leverera det som efterfrågas. 
Framför allt tillverkning av handelsgödsel har drabbats av bristen på gas 
men det ser ändå ut som att Yara och Lantmännen säkrat upp tillgången 
för den svenska marknaden. Inga signaler om brist på foder. Halm och 
spån viss brist. 

Marknad (mejeri och slakteri)  

Mejerierna har ökat avräkningspriset till bonden och höjt pris till 
konsument, Nu gäller det att bibehålla försäljningen. Viss risk att 
konsumenterna byter till lågprisalternativ. Mejerierna har haft ökade 
kostnader för bland annat energi som de måste kunna ta ut. På 
världsmarknaden har mjölkmängden minskat med 1-2 procent, men 
stabilare just nu. Efterfrågan på den ekologiska mjölken minskar och 
flera lantbrukare överväger att gå över till konventionell produktion igen 
på grund av minskad lönsamhet på eko.  

Slakterierna har höjda avräkningspriser och man kan se att det är 
konkurrens att få tag på slaktdjur. Man ser fortfarande effekter av 
utslaktning av djur pga torkan 2018. Även inom slakten ser man med oro 
på hur stort det procentuella påslaget blir i kronor räknat i butiksledet. 
Här finns en stor känslighet. Branschen har också svårt att hitta styckare 
och det gäller hela landet. Anmälningstiden för att få slakta ligger flera 
månader fram. Det finns gott om livkalv till salu just nu och många 
aktörer utanför länet är här och köper upp. Även gällande kött går 
efterfrågan på ekologiskt tillbaka. En stor del ekologiskt kött säljs som 
konventionellt. 

Växterna (vall, bete, spannmål)  

Vallskörden blev bra mängdmässigt. De som tog en tidig förstaskörd har 
bra näringsvärden på den. Alla analyser är inte klara så näringsvärde är 
mera osäkert på resten. Spannmålsskörden har överlag blivit god. Det 
som har skördats som helsäd eller hunnit tröskas ser generellt bra ut, 
men det finns en del otröskat kvar.  

Djuren (Fodertillgång, smittor etc)  

God tillgång på grovfoder. Inga kända smittor. 

Övrigt 

Statistik på hur många som sökt Krisstöd i vårt län är på ingång. 
Ansökningstiden har gått ut men Länsstyrelsen vill gärna ha in signaler 
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om det är lantbrukare som inte nåtts av information kring att stödet fanns 
att söka. Stödet har börjat betalas ut till de som sökte tidigt. 

LRF lyfter en EU-remiss kring restaurering av natur, som man har 
synpunkter på. Det handlar om ändringar i lagstiftning för att mildra 
klimatförändringarna och förhindra förlust av biologisk mångfald där 
målkonflikter finns med livsmedelsproduktion och skogsbruk.  

LRFs Norrlandsgrupp kommer att träffa de nyvalda riksdagsledamöterna 
för att informera dem om bla investeringsstöd och glesbygdsfaktor. 

Den regionala handlingsplanen som jobbats fram ska snart beslutas av 
regionens politiker. 

Kommande möte  

Nästa möte blir preliminärt i början av februari. 

 

Vid pennan Agneta Andersson och Hanna Appelros                             
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