
’Minnet är kort.’
Lantbrukares upplevelser

av torkan 2018

”Akutprojekt” finansierat av Formas

Tomas Germundsson

Kulturgeografiska institutionen

Sara Brogaard

LUCSUS (Hållbarhetscentrum)



Syfte:

Samla information, erfarenheter och åsikter från lantbrukare 
och andra näringsidkare på landsbygden av torkan 2018 
genom:

 Intervjuer
 Fokusgruppdiskussioner
 Enkäter

Region: Skåne (Halland, Blekinge)

Hjälp med kontakter bl.a. Hushållningssällskapet, LRF, media

Projekttid: 2019

Samla → sammanfatta, tillgängliggöra 



En av flera undersökningar, som t.ex.:

Långsiktiga effekter av torkan 2018 och hur jordbruket kan 
bli mer motståndskraftigt mot extremväder. 
Jordbruksverket 2019

Skördeutfall 2018
LRF 2018

Strategier i ekologisk produktion i Sverige för 
att öka resiliens mot extrem torka
SLU 2019



Teoretiska utgångspunkter:

Sårbarhet och anpassning i relation till klimatförändringar

Den Internationella Klimatpanelen (IPCC) definierar anpassning (“adaptation”) 
som: “adjustment in natural or human systems in response to actual or 
expected climatic stimuli or their effects, which moderates harm or exploits 
beneficial opportunities” (IPCC 2014).

IPCC skiljer vidare på olika typer av anpassning: förebyggande kontra reaktiv, 
privat kontra offentlig och autonom kontra planerad.



NDVI data juli

2017 2018

Metod för återkoppling till situationen 2018 vid intervjuer och fokusgrupp:

• Data vegetation, nederbörd, temperatur osv.
• ”Kalender” normalår/2018









Hästägare: exempel på svar 

• Sämre tillgång på  foder för mindre hästägare pga ej upparbetade kanaler. Foderhandlarna försåg 
sina ”gamla kunder” i första hand

• Massiv efterfråga på grovfoder från hästägare till intilliggande gårdar 

• Väldigt hastig vår – många hästar fick fång

• Problem med stödutfodring för dem som har bete på naturbetesmarker – där är stödutfodring 
inte tillåten. Detta ger betydligt mer arbete: djur behöver tas hem. Även vattning mer arbete. 

• Bra tillväxt på vall och bete under ”3e skördeperioden”, möjligt ha hästar ute sent till november

• Färre förfrågningar till turridning och lektioner pga värmen

• Mycket stånds i höet och även mer jord i foder

• ”Halm som köptes av grannbonde gick upp 70%”

• Under våren detta året dubbla priset per bal ensilage

• Det skedde även en hamstring under sommaren 2018. Folk blev mycket stressade och priserna 
skenade. Ensilage bal fr 600 till 1000 kr eller mer



Arbete pågår …

Fortsatta intervjuer

Enkäter
har gjort vid Odlardagarna i Göteborg
Lantbruksmässa Borgeby Fältdagar (juni)
web-baserad

Sammanställning
Rapport
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