
   

 

Fakta/ Lantmännen Lantbruk 

Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra 

varumärken är Axa, Kungsörnen, Kronfågel, GoGreen, Hatting, Schulstad och Gooh. Vi ägs av 35 000 svenska 

lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, har närvaro i 22 länder och omsätter 38 miljarder kronor. Vårt företag är 

grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Det, kombinerat med att 

Lantmännen har verksamhet i hela kedjan från jord till bord, gör att vi kan ta ansvar för alla steg i kedjan. Läs 

gärna mer på: www.lantmannen.com eller www.lantmannen.se  

 

Lantmännen Lantbruk utvecklar och erbjuder produkter och tjänster, för växtodling, spannmåls- och 

animalieproduktion, som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på 

www.lantmannenlantbruk.se 

 

PRESSMEDDELANDE 2012-11-13 

 

Lantmännen fortsätter med mottagning av spannmål i 
Söderhamn 
Lantmännen har beslutat att fortsätta driva spannmålsmottagningen i Söderhamn 

under de kommande åren. Mottagningen under skörd 2013 kommer att ske vid silon i 

Stugsund.  

 

Det har tidigare funnits planer på en avveckling, men Lantmännen har nu tagit ett beslut om 

att behålla spannmålsmottagningen i Stugsund. Mottagningen kommer att hålla öppet som 

vanligt under skördeperioden 2013. Lantmännen ger ett löfte om att mottagning i området 

dessutom kommer att finnas för de kommande åren. Efter skörden 2013 görs en utvärdering 

och beslut tas om var och hur mottagning framöver kommer att ske. 

 

– Vi vill fortsätta att köpa spannmål från detta område och för att fortsatt kunna vara en bra 

affärspartner för lantbrukarna behövs en spannmålsmottagning i området. Spannmåls-

leverantörerna i närheten behöver en bra lösning på flera års sikt för att fortsatt våga satsa på 

spannmålsodling, säger Charlotte Elander, chef segment spannmålsinköp på Lantmännen 

Lantbruk. 

 

Spannmålsmottagningen kommer att hålla öppet under ordinarie skördeperiod.  

 

För mer information, kontakta: 

Charlotte Elander, chef segment spannmålsinköp, Lantmännen Lantbruk, tel: 070-211 2691 

 


