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Positivt halvår för lantbrukarna i norr 

Skörden för lantbrukarna i norr har gått relativt bra, både till kvalitet och volym, 

samtidigt som priserna har varit stabila. Det har gynnat gårdarna i 

Västerbotten. Det visar en sammanställning från Landshypotek Bank 

Västerbotten har generellt sett fått en bra vallskörd i år. För foderspannmålen ser 

läget mer ojämnt ut, där det som såddes tidigt har sämre utfall än det som såddes 

senare.  

– Tack vare stabila priser på våra norrländska produkter så har gårdarna haft en 

riktigt bra period under första halvåret i år. Vi har dessutom fått en bra vallskörd här 

uppe, vilket underlättar produktionen för djuren, säger Anders Nilsson, regionchef 

Norr på Landshypotek Bank.  

I norra Sverige är kött- och mjölkproduktion mer dominerande än på andra håll i 

landet. Priserna på dessa varor har stigit och konsumenterna har i ökad utsträckning 

efterfrågat svenska produkter. Det har gynnat lantbrukarna i regionen. 

För skogsbrukarna har vintern inneburit en del skador. Det var tunga snöfall på kort 

tid som gav många toppbrott på träden och en del stormfällen. 

Mer om lantbruket i Västerbotten 

Västerbotten har den största arealen skog i landet som ägs av enskilda skogsägare. 

Skogsbruk, ofta i kombination med småbruk eller annan sysselsättning, är den 

vanligaste verksamheten inom jord- och skogsbruket i länet. Av lantbruksföretagen 

har cirka 20 procent växtodling och 20 procent djurhållning med stor mjölkproduktion. 

I länet skapar lantbruket och livsmedelsindustrin cirka 1 600 heltidsjobb. Därutöver är 

lantbruksföretagen en viktig motor för andra serviceyrken i närområdet. 
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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/

