Torkbrev nr 6 – augusti 2018
Välkommen till Nyhetsbrev special om torkan från LRF Skåne. Att nyhetsbrevet ser
annorlunda ut än tidigare brev beror på att nu under augusti använder annan utskickskanal.
Helen Rosengren
Regionchef LRF Skåne

LRF inrättar stödlinje för medlemmar: 0771-18 08 11
Efter sommarens extrema vädersituation med torka och bränder över hela landet ökar LRF
beredskapen att hantera frågor från medlemmarna och inrättar en telefonlinje för att svara på
frågor och fungera som en lots till samverkanspartners, regioner och lokala omsorgsgrupper.
https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2018/08/stod-i-brand-och-torka-0771-18-08-11/

Läget för stödutbetalningarna efter EU-beslut
Den svåra situationen med torka i stora delar av Europa har lett till att EU-kommissionen höjt
ersättningen på det förskott som EU-länderna kan betala ut för miljöersättningar, ersättningar
för ekologisk produktion samt kompensationsstöd inom landsbygdsprogrammet.
Kommissionen har även öppnat upp för möjligheten att betala ut förskott på direktstöden.
http://www.jordbruksverket.se/4.4e9a8c7a160cb216910c6a37.html#/pressreleases/laegetfoer-stoedutbetalningarna-efter-eu-beslut-2617840

Nationellt krisstöd, dispenser och undantag ska mildra effekterna av torkan
Efter tre månader med ovanligt varmt och regnfattigt väder står jordbruket inför stora
utmaningar när det gäller djurhållning och växtodling. Jordbruksverket följer dag för dag
utvecklingen och analyserar konsekvenserna för lantbruket för att kunna hitta lösningar som
mildrar effekterna av torkan.
http://www.jordbruksverket.se/4.4e9a8c7a160cb216910c6a37.html#/pressreleases/nationelltkrisstoed-dispenser-och-undantag-ska-mildra-effekterna-av-torkan-2612765

Avvikelse tvärvillkor p g a torkan
På grund av mycket varmt väder och för lite regn under maj, juni och juli i Sverige har
problem uppstått när det gäller att uppfylla en del tvärvillkor. Mot bakgrund av detta har
Jordbruksverket beslutat om force majeure. Med stöd av artikel 4.1 i förordningen
640/2014 vill Jordbruksverket därför medge undantag från att ge tvärvillkorsavdrag om
det är konstaterat att avvikelsen beror på torkan. Beslutet gäller avvikelser som uppstått
p g a torkan från och med den 13 juni 2018 till 31 december 2018. Jordbruksverket
kommer att uppdatera Kontrollinstruktionen för tvärvillkor med information angående
detta.
Kontrollerna av tvärvillkor kommer att genomföras enligt länsstyrelsens kontrollplan, men
under de nuvarande svåra väderförhållandena kan stödmottagare undantas från
tvärvillkorsavdrag, om avvikelsen beror på torkan och värmen. Länsstyrelsen ska göra en
bedömning om avvikelsen beror på torkan eller värmen i varje enskilt fall.

Fler grödor får användas som foder på grund av torkan
Sommarens torka har gjort att det bland annat råder foderbrist i Sverige.
Kemikalieinspektionen har samarbetat med Jordbruksverket och Livsmedelsverket och i
dialog med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) för att bidra till att lösa problemen på ett så bra
sätt som möjligt.
https://www.kemi.se/nyheter-fran-kemikalieinspektionen/2018/fler-grodor-far-anvandas-somfoder-pa-grund-av-torkan/

Vattendomar
Ni som har vattendomar. Följ upp så ni inte överskrider villkoren i dessa.

Dispens från att använda hund vid vildsvinsjakt i foderytor.
Från och med 1 augusti – 31 augusti råder förbud mot att jaga eller jaktträna med lös hund
efter vildsvin och älg i Skåne, efter beslut från Länsstyrelsen i Skåne. LRF Skåne har varit i
kontakt med Länsstyrelsen i frågan. Det finns möjlighet att söka dispens, t ex för att skydda
majs från vildsvinsskador, genom att e-posta in vem som ska ha dispensen, orsak och
fastighetsbeteckning till eva.g.johansson@lansstyrelsen.se.

Bidrag till stängsling Sparbanken syd
Med anledning av den rådande torkan har Sparbanken Syds Stiftelse beslutat att avsätta medel
som ekonomiskt stöd för att underlätta för lantbrukare med djur. Bidraget går till djurägare
som vill och har möjlighet att släppa djur på marker som är lämpliga för bete men som idag
saknar stängsel.
https://www.sparbankensyd.se/om-sparbanken-syd/stiftelse/bidrag-till-lantbrukare/

LRF och restaurangbranschen i gemensamt upprop.
Målet är att öka efterfrågan på svenska råvaror. Sommarens torka i Sverige har slagit hårt mot
skördarna i hela landet. Detta har lett till brist på bete till djuren och därför tvingas bönderna
skicka djur till slakt tidigare än beräknat. Det ger ett överskott av svenskt kött, nu och de
kommande månaderna. Torkan har även påverkat skörden av svenska grönsaker.
Genom att öka efterfrågan på det svenska köttet under hösten och vintern kan vi tillsammans
korta köerna till slakterierna och stödja svenska bönder i den svåra situationen.
https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2018/08/lrf-och-restaurangbranschen-i-gemensamtupprop/

Fyll gödseltunnor.
I beredskapssyfte uppmanas alla som har gödseltunna att ha dessa fyllda med vatten.
Ytterligare några dagar varnas för höga temperaturer och extrem stor brandrisk i skog och
mark.
Skogsstyrelsen rekommenderar att avstå från skogsbruk vid extrem brandrisk
På grund av den extrema torka och den extremt höga brandrisk som råder i stora delar av
Sverige rekommenderar Skogsstyrelsen nu att inget skogsbruk utförs i dessa områden om inte
exceptionella skyddsåtgärder vidtas. Även om största delen av skogsbruket redan tar hänsyn
till brandrisken finns undantag. Det kan dessutom vara brottsligt att slarva med säkerheten.
https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslista/skogsstyrelsen-rekommenderar-att-avsta-franskogsbruk-vid-extrem-brandrisk/

Samordna eftersläckningsarbete vid skogsbränder
Regeringen har idag gett Länsstyrelsen i Jämtlands län uppdraget att samordna
eftersläckningsarbetet av de stora skogsbränderna 2018. Syftet med uppdraget är att
säkerställa att eftersläckningsarbetet sker på ett samordnat och säkert sätt.
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/08/efterslackningsarbetet-far-nationellsamordning/

Spridning av smitta via foder
Vid import av hö och halm är det viktigt att beakta risken för spridning av ogräs och olika sjukdomar.
Ett exempel är faran med svinpest i samband med import av hö och halm från länder som har smittan.
Det kan räcka med lämningar från smittade grisar för spridning.

Senast nytt om torkan från LRF
På nedan länk finns de senaste nyheterna från LRF om torkan.
https://www.lrf.se/politikochpaverkan/aganderatt-och-miljo/torka/

Information från Länsstyrelsen i Skåne
På Länsstyrelsens hemsida finns samlad information om torkan, foderbristen och vad du som
markägare – privatpersoner, bolag och kommuner – kan göra för att hjälpa till. Här uppdaterar
vi också med nyttiga länkar för lant- och skogsbruket.
https://www.lansstyrelsen.se/skane/om-lansstyrelsen-skane/nyheter-och-press/nyheter--skane/2018-07-25-samlad-information-om-torka-och-foderbrist-i-skane.html

