
   

 
Fakta om Lantmännen och om Nötcenter Viken 
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 
 
Nötcenter Viken är Lantmännen Lantbruks försöksgård för foderförsök med vallväxter och kraftfoder samt 
avelsverksamhet med embryoproduktion och prövning av tjurmödrar. Verksamheten samarbetar med Viking 
Genetics men även med andra aktörer som SLU och flera internationella bolag.  
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Ökad satsning på Nötcenter Viken för Lantmännen 
Lantmännen Lantbruk satsar ytterligare på utvecklingsverksamheten och blir ensam 
ägare av försöksgården Nötcenter Viken. Det nära samarbetet med Viking Genetics 
fortsätter. 
 
Försöksgården Nötcenter Viken, utanför Falköping, har tidigare varit ett delägt bolag mellan 
Lantmännen och Viking Genetics. Efter en överenskommelse mellan parterna är nu 
Lantmännen Lantbruk ensam ägare av bolaget, men det viktiga samarbetet fortsätter. 
 
– Genom ägarförändringen blir Nötcenter Viken en mer naturlig del av vår 
utvecklingsverksamhet. Det är en strategisk och långsiktig satsning från Lantmännens sida, 
säger Peter Annas, utvecklingschef på Lantmännen Lantbruk.  
 
Lantmännen satsar årligen betydande resurser på utveckling för ett livskraftigt svenskt 
lantbruk.  
 
– Mjölkkor är det dominerande djurslaget i Sverige och bland annat genom våra jämförande 
studier, som pågår på försöksgården, bidrar Lantmännen Lantbruk till att utveckla svensk 
mjölk- och nötdjursproduktion.  
 
– Sveriges mest använda nötfoder, Solid 120 och Unik 52, är båda utvecklade på Nötcenter 
Viken. Och just nu håller vi på med ett projekt där vi utreder fiberns funktion och betydelse 
för kornas mjölkproduktion. Något som även det ska leda till bra resultat för 
mjölkproducenterna. 
 
Samtidigt som Lantmännen ökar satsningen på Nötcenter Viken har en ny platschef tillträtt. 
Lisbeth Riberth, kommer närmast från Viking Genetics där hon varit platschef på 
tjurstationen i Falkenberg.  
 
För mer information, kontakta: 
Peter Annas, utvecklingschef, Lantmännen Lantbruk, telefon: 070-699 03 65 
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