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Om Lantmännen 

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs 

av 18 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 60 miljarder SEK på 

årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända 

varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt 

företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och 

verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se.  

 

Patrick Aulin föreslås som ny ledamot i Lantmännens 

koncernstyrelse 

Lantmännen presenterar idag valberedningens förslag till ny styrelse där Patrick Aulin, 

Nyköping, föreslås som ny ledamot i koncernstyrelsen. Valberedningen föreslår även 

omval av Per Lindahl, Jenny Bengtsson, Johan Bygge och Gunilla Aschan vars 

mandattider löper ut i år. 

Lantmännens styrelse består i dag av Per Lindahl, ordförande, Jan Ehrensvärd, vice 

ordförande, styrelseledamöterna Gunilla Aschan, Jenny Bengtsson, Sonat Burman-Olsson, 

Johan Bygge, Jan-Erik Hansson, Henrik Wahlberg och Per Wijkander, samt tre 

arbetstagarrepresentanter. 

Inför föreningsstämman den 3 maj 2023 föreslår valberedningen omval av Per Lindahl, 

Gunilla Aschan, Jenny Bengtsson och Johan Bygge samt nyval av Patrick Aulin. Sittande 

ledamot Henrik Wahlberg har meddelat att han har avböjt omval. Övriga ledamöter har 

mandatperiod till 2024. Valberedningen föreslår även omval av de förtroendevalda 

revisorerna Kristina Glantz Nilsson och Jimmy Grinsvall samt nyval av Ann-Sofie Ignell. 

Maude Fyrenius har avböjt omval för posten som förtroendevald revisor. 

– Patrick Aulin brinner för ett hållbart odlingssätt och har en långsiktig omtanke om vår jord, 

för lantbruket och svensk livsmedelsförsörjning. Vidare har han ett starkt engagemang för 

Lantmännen och dess medlemmar. Hans kompetens och engagemang skulle vara en stor 

tillgång i Lantmännens koncernstyrelse, säger Inge Erlandson, valberedningens ordförande. 

Patrick Aulin, som varit förtroendevald inom Lantmännen sedan 2013, är 50 år och driver 

tillsammans med sin far en omfattande lantbruksverksamhet om cirka 600 hektar på Lilla 

Kungsladugården i Nyköping. Utöver växtodling rymmer verksamheten bostäder och 

affärslokaler, entreprenadverksamhet och skogsbruk. 

Valen sker vid Lantmännens föreningsstämma som hålls den 3 maj på Hilton Hotel, vid 

Slussen i Stockholm.  

För mer information, kontakta gärna:  

Inge Erlandson, valberedningens ordförande 

Tel: 0708 43 64 29  

E-post: inge.erlandson@moek.se 

Lantmännens presstjänst 

Tel: 010 556 88 00  

E-post: press@lantmannen.com 
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