Hälsningar från ett regnigt Australien
Vi hade redan planerat en hälsning från Australien men får nu extra nyheter från ett land som delvis
översvämmats av regn. Kartan nedan visar regnet som föll veckan som slutade den 16 mars
Under senaste sommaren föll 29% mer regn än landets normala genomsnitt, december månad var
till och med den tredje blötaste decembermånaden de på över 100 år! I nuläget fortsätter det
kraftiga regnfallet, och flera områden på östkusten har nu fått evakueras på grund av kraftig
nederbörd. På de flesta ställen finns nu inga marginaler för att förhindra att floderna stiger och
skapar stora översvämningar
Men det myckna regnet har också fört något gott med sig. Sommarhalvåret (oktober 20 – mars 21)
verkar bli exceptionellt för australiskt lantbruk som återhämtat sig stort efter både pandemi och
många år av torka. Detta märks genom en ny rekordomsättning för landets lantbruksnäring med en
uppskattad genomsnittlig ökning av inkomst med 18% per gård.

Livet i Australien är i stort sett tillbaka till det vanliga efter pandemin. Det är nästan bara de stora
städerna där de flesta covid-19 fallen varit som har restriktioner. Regeringen har prioriterat hälsa
före ekonomi vilket kommer leda till många års återhämtning. Man är nu orolig att stöd till anställda
ska dras in och leda till arbetslöshet. Men man har gått tillbaka till fysiska möten och att arbeta på
sina arbetsplatser. Kultur och sport evenemang är öppna för publik – om de är COVID- säkrade.
Vaccinering tror vara klart i slutet av året.
Eftersom Australiens placering på världskartan tillåter sådd och skörd på både sommarhalvåret och
vinterhalvåret, ändras odlingsförhållandena från det vi är vana vid i Sverige.
Växtodling
Spannmålsskörden från sommaren (November – januari) ser betydligt bättre ut än tidigare år, men
skördenivåerna ligger fortfarande under genomsnittet. Regnet har som tidigare nämnts varit
bidragande för att uppnå dessa nivåer, men samtidigt så har det kraftiga regnet påverkat sådden av
ny gröda i områden som Queensland och New South Wales.
Samtidigt bidrog vintersäsongens (juni-augusti) gynnsamma förhållanden till att mer areal än vanligt
odlades upp, vilket begränsat andelen odlingsbar mark under sommarsäsongen. Trots detta har strax
över 1 million hektar nu odlats under sommarsäsongen, en siffra som dock fortfarande ligger 13 %
under 10-årsgenomsnittet.

Köttdjur
För köttdjur drivs priserna av konkurrens mellan förädlingsmarknaden och bönder som vill bygga
upp sina hjordar. Under den långa torkan tvingades man slakta ut framförallt hondjur. När nu
tillgång på bete och foder är god är det ekonomiskt hållbart att öka sina besättningar igen. På kort
sikt ser marknaden positiv ut, med gynnsamma förhållanden och goda priser på nöt. Även export på
levande boskap ser ut att öka aningen i framtiden, medan en minskad slakt och köttproduktion
förväntas dra ner exporten av nötprodukter med runt 4%.
Mjölknäringen
När effekterna av pandemin nu börjat avta i landet väntas importen av mjölkprodukter återgå till det
normala. Mjölkpriser för inhemsk producerad mjölk förväntas också att öka med 2%, till 48,8 cent
per liter (3,21 kr/liter) under det kommande året. Detta beror på att internationell efterfrågan i
högre grad påverkar priserna, samt att produktionen nu återgår till mer normala förhållanden efter
historiskt låga produktionsnivåer.
Vin
Australiens vinmarknad ser dock en kraftig minskning, vilket beror på att landet tappat Kina som
importör av australiensiska viner. Förlusten för förväntas medföra ett prisfall på 22 % från tidigare
nivåer, till 540 dollar (3550 kr) per ton druvor.
Totalt har lantbrukssektorn visat stor flexibilitet under pandemin men man har andra stora
utmaningar för att säkra framtidens lantbruk. Bland annat är det konsumenternas krav, effektiv
export och ersättning till bonden för kvalitet som måste säkras.
Bränderna under 2019–2020 var det värsta i landets historia och kommer att påverka landet många
år framåt. Man uppskattar att 19 miljoner hektar brändes varav 12,6 miljoner ha skog och
”bushland”. Glädjande i detta är dock att de påverkade områdena snabbt byggt upp och nu
välkomnar resenärer med öppna armar, samtidigt som naturen i nu långsamt börjat grönska igen.
Resa till Australien
I dagsläget är det inte möjligt att resa som turist till Australien. Därtill avråder ju UD från alla onödiga
resor utanför EU. Vi ser alla fram emot andra tider!
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