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Blandad skörd för lantbrukarna i Östergötland 

Lantbrukarna i Östergötland har haft en varierad skörd hittills i år. Grödorna 

klarade vintern, men omfattande regn under våren följt av en torr 

sommarperiod drabbade delar av skörden. Det visar en sammanställning från 

Landshypotek Bank. 

De östgötska lantbruken har haft en ganska tuff period. Höstgrödorna fick i princip 

normal skörd medan vårgrödorna fått ett sämre utfall. Ovanligt mycket regn i våras, 

följt av ett snabbt omslag till torrt och mycket varmt väder under sommaren, 

påverkade vårsådden negativt. Det som skördades var ändå av god kvalitet och det 

som klarade sig bäst var vallgräs och raps.  

– Priserna på både spannmål och oljeväxter har varit stabila, vilket stärkt intäkterna 

för lantbruken i vår region. Vi ser också att konsumenterna i allt högre utsträckning 

efterfrågar svenska livsmedel. Det ger oss en framtidstro ute på gårdarna, säger 

Johan von Kantzow, lantbrukare i Minsjö i Söderköping och ordförande för 

Landshypotek i region Östergötland. 

Skördearbetet började redan i mitten av juli månad, men har i augusti blivit avbrutet 

på grund en hel del regn. De flesta höstgrödor är nu tröskade och arbetet har 

påbörjats med vårspannmålen. 

Mer om lantbruket Östergötland 

Östergötland har den tredje största jordbruksarealen i landet. Samtidigt har länet 

skilda möjligheter för jordbruk, vilket speglas i typen av produktion. Omkring en 

tredjedel har växtodling, en tredjedel djurproduktion och en tredjedel blandad 

produktion eller småbruk. Närheten till industri ger också fler möjligheter. Lantbruket 



Sida 2 av 2 
 

och livsmedelsindustrin har en nettoomsättning på omkring 17 miljarder kronor i länet 

och ger arbetstillfällen för cirka 4 200 personer.  

 

Landshypotek Bank har även sammanfattat hur den totala skörden av spannmål, 

oljeväxter och vall ser ut att bli i Sverige i år, där utfallet skilja sig åt mer än vanligt 

runt om i landet. Se sammanfattningen av Skördeläget 2021 här och jämför med din 

region. 

https://www.landshypotek.se/artiklar/omvarld-trender/skordelaget-2021/

