Nyhetsbrev från LRF Skåne
Torkbrev nr 7 – 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 Skåne bjuder in alla medlemmar till:
Stormöte kring torkans effekter på växtodling och
grönsaksproduktion
När: Tisdagen den 21 augusti, klockan 18.00 – 21.30.
Var: Foodhills (fd Findus), Billesholmsvägen 4, Bjuv.
Anmälan senast fredag 17 augusti till skanes.pf@lrf.se,
Program
•
•
•
•
•
•
•

Inledning, Hans Ramel, ordförande LRF Skåne
Hur har LRF agerat i torkans spår och vad kommer att göras framgent, Lennart
Nilsson, LRF Växtodling
Vad gör bankerna för att stödja lantbruket efter torkan? Paneldiskussion med
representanter från banker.
Hur ser uppköpare av växtodlings- och grönsaksprodukter på lantbrukets situation och
vad kan de bistå med? Paneldiskussion med representanter från branschföretag.
Vad har gjorts och vad är på gång på Länsstyrelsen, Ola Melin, Länsöverdirektör,
Länsstyrelsen i Skåne
Tid för mingel med medverkanden samt övriga deltagande företag.
Möjlighet att odla mellangröda för foder – Rådgivare HIR Skåne

Vi bjuder på fika under kvällen.
Välkomna
Hans Ramel
Ordförande
LRF Skåne
Mötet genomförs i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan, Skåneland.

Uppdrag att föreslå utformning av ekonomiskt stöd till lantbruksföretag som har
drabbats av sommarens torka
Regeringen uppdrar åt Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) att föreslå inriktning och
utformning av ekonomiskt stöd till lantbruksföretag som har drabbats av torkan under
sommaren 2018. Stödet ska framför allt bidra till att lindra konsekvenser av inkomstbortfall
som har uppstått på grund av torkan, vilket kan inkludera åtgärder som inte riktas direkt till
lantbruksföretag.
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2018/08/uppdrag-att-foresla-utformning-avekonomiskt-stod-till-lantbruksforetag-som-har-drabbats-av-sommarens-torka/

Mellangröda till foder
Skall det sås mellangröda till foder så är det hög tid att göra detta. Kontakta er rådgivare kring
sortval.

Sparbankerna lovar hjälpa lantbruket
Det finns trots allt ljuspunkter för de hårt drabbade svenska bönderna. Bankerna lovar ställa
upp med nya lån och amorteringsfrihet de närmaste åren. "Det är bara för dem att ringa",
säger Ulf Möller, ansvarig för skogs- och lantbruk på Swedbank och sparbankerna.
https://www.di.se/nyheter/bankerna-lovar-stotta-bonderna-efter-extremtorkan-bara-att-ringa/

Hans Ramel i intervju på Radio Malmöhus
Hans Ramel, ordförande LRF Skåne, medverkade i Radio Malmöhus eftermiddagsprogram
den 13 augusti. Klicka på länken nedan, klicka vidare på pilen P4 Malmöhus, igår 15.00 och
skrolla fram till 2.08.45 in i programmet så kan ni höra hela intervjun.
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1123275?programid=353

Borgström: ”Vänd böndernas kris till något bra, politiker”
”Tack för stödet, men vi behöver långsiktiga lösningar” – det skriver Palle Borgström i en
debattartikel i Aftonbladet. Samtidigt presenterar han ett förslag på samlad reformagenda för
det svenska lantbruket.
http://www.landlantbruk.se/lantbruk/borgstrom-vand-bondernas-kris-till-nagot-bra-politiker/

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/

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.

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

