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Behov av åtgärder med anledning av torkan 
 
 
Sommarens torka är på väg att leda till en fullständig katastrof för jordbruket med förlorad 
lönsamhet och konkurser som följd. I slutändan hotar det leda till en kraftigt försämrad 
livsmedelsförsörjning och ytterligare försvagad landsbygdsutveckling. 
 
Sveriges Jordägareförbund representerar ca 500 landsbygdsföretag som tillsammans förvaltar 
omkring 850 000 hektar jord- och skogsbruksmark i Syd- och Mellansverige. Liksom andra 
jordbrukare är våra medlemmar drabbade av torkan och dess effekter. 
 
Vi ser behov av ett flertal åtgärder för att minska de ekonomiska riskerna för företagarna och 
hjälpa de drabbade jordbrukarna. Det är positivt att regeringen och dess myndigheter redan 
vidtagit åtgärder men mer behövs. På kort sikt behöver de icke utbetalda stödpengarna från 
tidigare år utbetalas omgående. Det skulle snabbt förbättra likviditeten för många jordbrukare. 
Det är även positivt att taket för förhandsbetalningarna höjts till 85% men för att få effekt måste 
dessa göras i tid. Förbundets uppmaning till regeringen är därför att agera kraftfullt och snabbt 
för att obetalda stöd betalas ut omgående och att förskottsbetalningen för 2018 betalas så snabbt 
som möjligt. 
 
Angående det stöd för torkan som utbetalas 2019 är det viktigt att detta utformas på ett sätt som 
inte skapar omfattande byråkrati. Utformningen bör vara enkel för att undvika merarbete och 
kostnader för ansökan. 
 
Förbundet uppmanar även regeringen att begära undantag från de EU regler som begränsar 
gårdsstödsutbetalning till de största jordbruksföretagen. Dessa företag är drabbade i lika hög 
utsträckning som mindre företag och det är inte rimligt att dessa ska tvingas bära högre förluster 
av torkan än andra företag. Undantagsmöjligheter finns och bör utnyttjas.  
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Torkan är även en påminnelse om de konkurrensproblem som finns inom jordbruket. Nya 
torrperioder lär komma och det är därför viktigt att regeringen snarast ser över hur 
konkurrenskraften kan förstärkas generellt. SLU:s projekt om lagkrav och administration för 
lantbruksföretagen visar tydligt hur dess negativa inverkan växer kontinuerligt. Ett bra första 
steg vore därför att permanenta de undantag från lagkraven som gjorts med hänvisning till 
torkan. Likaså behövs en översyn av vattenförvaltningen där större fokus bör riktas mot hur 
vattnets avrinning kan stoppas. Dagens situation med kraftigt ifrågasättande av t.ex. dammar 
behöver revideras. En åtgärd med stor effekt på likviditeten vore även att ta bort energiskatten 
på diesel tills situationen återgår till det normala.  
 
Avslutningsvis föreslår förbundet att det tillsätts en kommission med uppgift att inom 6 
månader föreslå åtgärder hur liknande åtgärder kan hanteras bättre i framtiden. Kommissionen 
ska inte bara hantera jordbrukets problem utan även skogsbrukets där den så för skogsindustrin 
viktiga råvarutillgången kraftigt störts. 
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