
Lantmännen i fördjupat samarbete med
Svenskmärkning. Produkter från Kungsörnen, AXA,
GoGreen och Korvbrödsbagarn märks under 2021
Lantmännen ingår samarbetsavtal med Svenskmärkning och kommer under årets andra
kvartal utöka märkningen av varumärkesportföljen. Produkter från Kungsörnen, AXA,
GoGreen och Korvbrödsbagarn märks under 2021 i syfte att tydliggöra livsmedlens
ursprung och förädlingsprocess. På årsbasis kommer över 50 miljoner
konsumentförpackade produkter att svenskmärkas.

Mjöl från Kungsörnen märks sedan fjolåret och som märkesanvändare kommer Lantmännen
under första halvåret 2021 att utöka användningen av ”Från Sverige”-märket genom märkning
av Axa Havregryn samt ärtor, bönor och linser från GoGreen. Även konsumentförpackat bröd
från Korvbrödsbagarn kommer märkas successivt under sommaren. På årsbasis rör det sig om
drygt 50 miljoner konsumentförpackade produkter som kommer få den nya märkningen.

Med verksamheter i hela spannmålvärdekedjan är Lantmännen en stor aktör inom svensk
livsmedelsindustri och vill med adderandet av märkningen bidra till ökat förtroende för 
produkterna och stärka kopplingen till svenskt lantbruk.  

– Det handlar i grunden om att göra det enklare för konsumenter att välja produkter som odlas
och produceras i Sverige. Den nya märkningen tillsammans med Lantmännen Garanten
kommer skapa tydlighet för konsumenter samtidigt som vi synliggör kopplingen till våra ägare,
svenska bönder, säger Mark Robinsson, marknadschef på Lantmännen.

– Vi ser att konsumenter allt mer efterfrågar svenskproducerade livsmedel samtidigt som de
önskar en ökad tydlighet kring ursprung och hur varan produceras. För att använda märket ska
produkten vara odlad, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige och Lantmännen har hela
kedjan från jord till bord. Det är därför glädjande att Lantmännen nu märker ytterligare delar av
sin varumärkesportfölj, säger Ulrika Ekström, vd på Svenskmärkning.

Sveriges regering presenterade 2017 en nationell livsmedelsstrategi med övergripande
målsättning om att skapa en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja.

– Målet med samarbetet är att stödja lantbrukets utvecklingsmöjligheter i hela kedjan från jord
till bord. Vi ser att vi som märkesanvändare kan hjälpa till att medvetengöra konsumenter när de
väljer svenskt. På det sättet blir märkningen ett bidrag till det övergripande målet i den svenska
livsmedelsstrategin om ökad och mer hållbar livsmedelsproduktion, säger Patrik Myrelid,
strategichef på Lantmännen.

För mer information, kontakta gärna:

Svenskmärknings pressansvarig
Tel: 010 184 25 00
E-post: info@svenskmarkning.se

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com
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Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av
19 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 45 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.

Om Svenskmärkning
Svenskmärkning står bakom ursprungsmärkningen Från Sverige, som gör det enkelt för konsumenten att välja svenskproducerade
råvaror, livsmedel och växter. Idag är nära 11 000 produkter godkända från 200 företag. Företag som vill märka skriver avtal med
Svenskmärkning AB och produkterna ska uppfylla kriterierna odlat, fött och uppfött, förädlat, förpackat och kontrollerat i
Sverige. Märket Kött från Sverige används på kött och charkuterier och mejeriprodukter märket Mjölk från Sverige eller Från
Sverige. Livsmedelsföretagen LI, Svensk Dagligvaruhandel och LRF är ägare till Svenskmärkning AB. Läs gärna mer
på frånsverige.se

http://www.lantmannen.se/
https://fransverige.se/

