Ekonomi
Den rådande torkan ger en rad med effekter på ekonomin. Även om de flesta av er har tankar och
planer på åtgärder så sätt ned det på papper. Den blir mer ”verklig” och konkret då, även om ni har
en bra uppfattning i tanken.
Handlingsplan & Framförhållning. Upprätta en skriftlig och realistisk handlingsplan med
konkreta och tidsangivna åtgärder. Gör den på kort och lång sikt. Vad kan ni göra redan nu och
som ger effekt under lång tid.
Likviditeten riskerar att bli ansträngd. Gör en budget för se vilket utrymme det finns för ökat
inköp av foder. Hur påverkas ert företag av väntetider till slakt?
Finansiering. Behöves det ökat utrymme av krediter för klara ökat inköp av foder? Hur ska det
lösas och hur stort är behovet?
Prissäkring. Det kan vara intressant att prissäkra foder. Torka i länder även i närområdet kan
bidra till stigande priser framöver.
Stoppa investeringstankar, skjut investeringar på framtiden
Kalkyl på utslaktning. Hur påverkas ditt företag nästa år av att besättningen minskas? Sätt det i
relation till att köpa mer och dyrare foder redan nu. I andra sammanhang beräknas kostnaden
för ofrivillig utslagning till 5000-6000 kr per mjölkko. Gör en egen kalkyl utifrån dina
förutsättningar. Tänk då bland annat på
• Ditt foderpris
• Din fodertillgång
• Foderstatens sammansättning
• Dina kostnader för byggnader och anläggningar
• Dina kostnader för arbetskraft
Sammanfattning
Gör tidiga insatser
Ta tidiga kontakter med Slakt, Banker, Foderleverantör & rådgivare

Sammanfattning från Möte angående torkan på LRF riks 19 juni
Slutsatser:
• Situationen är svår, men det är viktigt att inte överdriva.
• Varje enskilt lantbruks- och trädgårdsföretag kommer att ha en strategi för att lösa sina
specifika problem, viktigt att alla kan bidra till att underlätta detta.
• På det jordbrukspolitiska området måste, så långt det är möjligt, stödutbetalningarna
tidigareläggas. Detta gäller främst stöden i landsbygdsprogrammet, gårdsstödet är svårare.
• Finns en beredskap hos SJV för ytterligare krisåtgärder liknande de som använts i Finland
och Baltikum under hösten/vintern.
• Kommunikation och information är extremt viktigt. Här har LRF ett speciellt ansvar.
• Det måste ske en dialog med banker och handel. Syfte med denna dialog är att även
involvera dem i arbetet.
• Vikten av en samla information om läget och åtgärder. Viktigt att vi alla pratar om
situationen på samma sätt.
• LRF kommer att bjuda in till ett ev. nytt möte. Mycket beroende på hur situationen
utvecklas.
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Är en hemsida där köp- och sälj av foder, strö sker
PROTEINTIPSET.se är ett samarbete mellan Ekologiska Lantbrukarna, KRAV, LRF och Växa
Sverige.

http://proteintipset.se/

