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Tel 0771-38 64 00 | www.lantmannenmaskin.se
Följ oss på 
sociala medier

Fendt 700 Vario Gen7 
203-303 hk

Valtra Q 
230-305 hk

Fendt 700 Vario Gen7 
203-303 hk

Årets traktornyheter!
Den som väntar på något gott behöver inte vänta längre. Vår redan starka maskinpark har utökats med två sprillans nya 
traktormodeller – Fendt 700 Vario Gen7 och Valtra Q. Fendt 700 Vario Gen7 ger dig prestanda på ett helt nytt sätt och den 
är full med teknik som underlättar din vardag. Allt är genomtänkt in i minsta detalj. Traktorerna i Valtra Q-serien är ett rent 
nöje att arbeta med och alla förares dröm. Valtra Q erbjuder den perfekta kombinationen av kraft, funktionalitet, precision 
och prestation för förbättrad effektivitet och lönsamhet. 

Väljer du Fendt och Valtra, backas du upp med säker reservdelsförsörjning och service på fler än 50 platser i hela landet. 
Så vänta inte – besök oss eller kontakta någon av våra maskinsäljare för mer information. Du kommer inte bli besviken. 
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Martina Schagerlund var 42 
år när hon började arrendera 
mark och jobba som bonde på 
heltid.

Få koll på spännande 
konsumentprodukter 
som lanseras under 
Lantmännens varumärken.

24
Under familjen Dahlqvists 
generationsväxling har det varit 
viktigt att låta alla inblandade få 
komma till tals, så alla är överens.

PÅ OMSLAGET

Fotografen Samuel Unéus har tagit bilden till omslaget, en förmiddag den 1 november 2022, på 
Lindholms Gård utanför Eskilstuna. Samuel Unéus är porträttfotograf som även kan konsten att 
fånga välmående kor på bete med kameran. ”Jag har aldrig haft sådan panik som när kossorna 
löpte amok efter att jag flög drönaren över deras huvuden”, säger han om fototillfället. 

19
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Vi är rustade att 
möta framtiden 
på både kort och 
lång sikt
2022 GÅR MOT sitt slut, och det har varit ett omväl-
vande år på många sätt. Året har i stor utsträckning 
präglats av den ryska invasionen av Ukraina och 
konsekvenserna av det tragiska kriget, som påver-
kar hela världen. Vi befinner oss i en utmanande 
situation, med stor ekonomisk osäkerhet och en 
orolig omvärld.

Men trots osäkerheten så fortsätter Lantmän-
nens affärer att leverera starka resultat, och alla 
verksamheter har genomfört ett intensivt arbete 
för att parera situationen på marknaden. Vår breda 
affärsportfölj är en stor fördel, inte minst när det 
gäller att sprida riskerna mellan olika branscher 
och industrier. Under 2022 har affärerna i division 
Energi levererat historiskt höga resultat, medan vår 
livsmedelsdivision har mött utmaningar.

ÄVEN OM VI fortsätter möta utmaningar, så är jag 
övertygad om att vi är rustade att möta framtiden 
på både kort och lång sikt. Lantmännen fortsätter 
att investera i hela kedjan från jord till bord, både 
genom nya produktionsanläggningar – till exempel 
miljardinvesteringen i produktion av ärtprotein i 
Lidköping – och genom samarbeten, nya odlings-
koncept och innovativ växtförädling. Under 2023 
kommer Lantmännen tillsammans med Yara att 
kunna erbjuda fossilfri mineralgödsel, och därmed 
de allra första helt fossilfria spannmålsprodukterna.

Ett annat viktigt område är våra internationella 
satsningar. Lantmännen är en global aktör som 
verkar på många geografiska marknader. Samti-

digt kräver varje marknad kunskap om de lokala 
förutsättningarna och möjligheterna. Att kunna 
”tänka globalt och agera lokalt” stärker vår konkur-
renskraft, minskar vår affärsrisk och leder till en 
ökad intjäning – vilket i slutändan kommer våra 
medlemmar till godo.

SAMMANFATTNINGSVIS STÅR Lantmännen som 
företag stabilt. Vi har ett bra finansiellt läge, starka 
varumärken, engagerade medlemmar och en stark, 
kompetent organisation. Lantmännen uppfattas 
också som ett meningsfullt, ansvarstagande och 
hållbart företag, vilket speglar den viktiga roll vi 
har i samhället och de satsningar vi gör för framti-
den. Det är något vi alla kan vara stolta över, både 
medlemmar och medarbetare. Vår ambition är att 
vara världens bästa lantbrukskooperativ – och vi 
tar ständigt nya steg i rätt riktning.

Magnus Kagevik
Vd och koncernchef Lantmännen

L E DA R E
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Sveriges mest meningsfulla företag

Nyplockat

Lantmännen arrangerade i 
november ett livesänt event där 
fokus var utvecklingen av en 
fossilfri värdekedja för livsmedel 
som samtidigt stärker Sveriges 
livsmedelsförsörjning. 

Vad var det viktigaste med 
eventet enligt dig Claes 
Johansson, Lantmännens 
hållbarhetschef?

– Att vi förmedlar att 
verktygen är på plats, att det 
faktiskt är möjligt att göra hela 
livsmedelskedjan fossilfri och nå 
de uppsatta klimatmålen. 

Hur är Lantmännen nyckel- 
spelare i omställningen till 
fossilfritt?

– Yara, som utvecklar göds-
let i Norge, hade kunnat välja 
vilken partner som helst – men 
de valde oss. Vi har ju handen 
på spaden, påverkar tidigt i ked-
jan och har samtidigt tillgång till 
hela kedjan. Och vi förstår att 
arbetet börjar ännu tidigare. 

Hur är arrangemang som 
detta bra för Lantmännens 
medlemmar?

– Det här är en del i arbetet 
för att på olika sätt skapa en 
bra affär för alla medlemmar 
och få ut de mervärden som kan 
produceras på svenska gårdar. 

I en undersökning genomförd av varumärkesbyrån Lynxeye toppar 
Lantmännen listan över vad som upplevs som Sveriges mest 
meningsfulla företag. Därmed får listas tidigare förstaplacering, Ikea, 
flytta ned till en andra plats. Lantmännens höga poäng gäller främst 
ansvarstagande, och är ett av de bolag i årets studie som svenskarna litar 
mest på, enligt tidningen Resumé.

A K T U E L L T  O C H  N Y T T  F R Å N  L A N T M Ä N N E N S  V Ä R L D

TRE FRÅGOR TILL 
LANTMÄNNENS 
HÅLLBARHETS-

CHEF 

” Det känns otroligt roligt att 
bidra till att fler svenska 
konsumenter får i sig mer 
fullkorn genom att snacksa gott” 
Lantmännen Cerealias Helena Fridström, Marketing & 
Portfolio Director Pasta & Crisp, efter att FINN 
CRISP snacks – Creamy Ranch fått ta emot 
utmärkelsen Årets dagligvara. Priset delas 
ut av branschorganisationen Svensk 
Dagligvaruhandel.
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Nyplockat

Tel 0510-500 29
070-545 00 29

Fax 0510-500 04
leif@fotegarden.se

www.fotegarden.se

NY 
HEMSIDA!

HAVREANLÄGGNINGEN i Kimstad har 
satt igång sin produktion för värme-
behandling av skalad havrekärna. 
Produktionen startade i juni i år och 
väntas uppnå en volym på 10 000 ton 
kommande år. Målet är att öka pro-
duktionen till 23 000 ton under en 
treårsperiod. Cajsa Johansson, Head 
of Operations, är optimistisk.  

 – Vi är ännu i en uppstartsfas 
med relativt låga volymer och håller 
fortfarande på att utbilda de anställda 
för att lära sig processen, men att vi 
har fått ett extra ben att stå på affärs-
mässigt är jättepositivt för Kimstad, 
säger hon. 

 
LANTMÄNNEN BIOREFINERIES anlägg-
ning levererar idag havre till ett annat 
koncernbolag, Cerealia, men i takt 

med att produktionen kommer att 
öka finns det möjlighet att leverera 
även till andra kunder. Lantmännen 
har tre anläggningar för värmebe-
handling av skalade havrekärnor 
sedan tidigare, men som har varit 
fullbelagda. Syftet med förvärvet av 
anläggningen i Kimstad 2019 var just 
att kunna utöka kapaciteten och växa 
inom detta produktionsområde, där 
man ser en ökad efterfrågan. 

 – Vi har nu ytterligare en produkt 
i Biorefineries omfattande portfölj 
som bidrar till vår lönsamhet och 
som externa kunder kan förädla 
till produkter som havregryn och 
havredryck. Men det är förstås 
också roligt och viktigt med utökade 
samarbeten inom Lantmännen, säger 
Cajsa Johansson. 

Ska öka till 23 000 
ton på tre år 

K I M STA D

Lantmännen köpte 
havreanläggningen i 
Kimstad 2019. Sedan i juni 
i år är man igång med den 
nya produktionen.

I senaste avsnittet av Grodden-
podden intervjuas Jan-Erik 
Hansson, som är ny ledamot 
i Lantmännens styrelse. 
Jan-Erik driver tillsammans 
med sin familj en stor lant-
bruksverksamhet i Färila i 
Hälsingland. 

Groddenpodden finns på 
Spotify. Sök i appen eller 
använd QR-koden: klicka på 
kamerasymbolen i appen, 
rikta kameran mot Spotify-
koden nedan och kom direkt 
till Groddenpodden.

LYSSNA PÅ 
GRODDENPODDEN
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Nyplockat

I OK TOBER BÖRJADE lanseringen av 
två av hästfodervarumärket KRAFFT:s 
bästsäljare, Groov Original och Groov 
Protein som Klimat & Natur-produkter. 

Genom odlingsprogrammet*, som 
lanserades 2015, kan Lantmän-

nen erbjuda produkter som 
framställts med 30 procent 
mindre klimatpåverkan. 

Sales and Marketing 
Manager på KRAFFT, Frida 

Måshammar Nordell, tycker 
att steget in i Klimat & Natur 
är viktigt, dels för att kunna 
erbjuda mer klimatvänliga pro-

dukter, dels för att tydliggöra KRAFFT:s 
koppling till Lantmännen. 

– Vi vill ligga i framkant i den håll-
bara utvecklingen, det är något som är 

världsunikt för oss, det finns inget annat 
hästfoder som är med i Klimat & Natur. 
Detta är bara början, vi vill ta ledarskap, 
och redan nästa höst kommer en till pro-
dukt från KRAFFT. Vi hoppas att växa 
i takt med att fler lantbruk ansluter till 
Klimat & Natur, säger Frida Måshammar 
Nordell.  

VAD ÄR KLIMAT & NATUR?

Redan 2015 bestämde Lantmännen sig för 
att göra verklig skillnad. Tillsammans med 
sina 19 000 ägare, tog man första steget mot 
en omställning av jordbruket. Klimat & Natur 
är Lantmännens program för framtidens 
jordbruk, och innehåller massor av konkreta, 
klimatsmarta åtgärder.

* Läs mer om Klimat & Natur på: lantmannen.se/
framtidens-jordbruk/klimat-o-natur/

Klimat & Natur växer  
med produkter från KRAFFT

Mer kapital till unga lantbrukare

Frida Måshammar 
Nordell. 

T I L LVÄ X T B O L AG E T

Utbetalda lån/lånelöfte via Tillväxtbolaget 2018–2022. 
Källa: Tillväxtbolaget

TILLVÄXTBOLAGET TOG NYLIGEN in 35 
miljoner kronor i nytt kapital från sina 
ägare, – Lantmännen, LRF, HKScan, Växa 
Sverige och Svensk Mjölk. Pengarna ska gå 
till lantbrukare som söker kapital för hållbara 
investeringar på sina gårdar.

– Våra pengar går rakt ut till med-
lemmarna. Alla kan ansöka, men vi gör 
mest nytta i de större investeringarna, och 
är ett komplement till banklånen, säger 
Tillväxtbolagets vd Helena Silvander.

Trots tuffare tider kommer det in nya 
låneförfrågningar varje vecka, säger hon. 
Störst andel kommer från unga lantbrukare, 
inte mindre än 70 procent av Tillväxtbolagets 
kunder är under 44 år. 

*Tillväxtbolaget erbjuder lån till lantbruksföretag som 
vill göra hållbara investeringar. Lantmännen är en av 
fem ägare.
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TILLVÄXTBOLAGETS KUNDER FÖRDELADE PÅ ÅLDER
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” Marknaden för 
gröna proteiner  
växer”

Nyplockat

SEDAN SAMARBETET MED Mycorena startade 
under våren 2022, har Lantmännen Cerealias 
innovationsteam tagit fram ett antal prototyper 
för att utforska råvaran, ett svampbaserat pro-
tein. Tillsammans med stjärnkocken Sebastian 
Gibrand och sensoriker Johan Swahn har man 
testat de olika prototyperna, där utmaningen 
har varit att lyckas i smak och konsistens. 

– Det som är intressant med själva 
råvaran är att den har en neutral 
smak och bra textur. Och vi tror 
att den växtbaserade mark-
naden kommer att växa, med 
plats för flera olika växtbase-
rade proteinkällor, säger Maja 
Påhlman, Head of Innovation 
& Insights på Lantmännen 
Cerealia.

Hon tillägger:
– Vi har även testat ett litet nytt 

sätt att jobba med en väldigt snabb takt i fram-
tagandet av prototyper, vilket vi har som mål i 
vårt innovationsarbete. 

”Bollar” och kebab, som blandats ut med lin-
ser och bönor, nuggets, och korv är några av de 
produkter som kan framställas med Mycorenas 
svampprotein. 

NÄSTA STEG I processen är att redan innan års-
skiftet skala upp och testa produkterna bredare 
på konsument. 

– Vi får se hur det tas emot, vi hoppas 
förstås på att det ska gå bra. Därefter ska vi 
sätta en go-to-market-strategi. Inget är beslutat 
om lansering än. Men vi har inte bråttom, 
det viktigaste är att det vi gör blir riktigt bra. 
Konsumenterna och kunderna efterfrågar 
goda, hållbara alternativa proteiner, säger Maja 
Påhlman.

C E R E A L I A

Maja Påhlman
 

 

NU LANSERAS 
AGROL SERVICE CENTER
Rätt val av smörjmedel är viktigt för dina maskiner. 
Nu har Agro Oil och Lantmännen Maskin utökat 
samarbetet. Lantmännen Maskins anläggningar  
blir Agrol Service Centers. 

Hos Agrol Service Center får du personlig  
rådgivning av utbildad personal. Det gör att du  
kan känna dig trygg i att valet av smörjmedel är 
det som passar din maskinpark absolut bäst.

Besök ett Agrol Service Center för att få hjälp med 
att hitta rätt smörjmedel till din maskinpark.

www.agrol.se

Maja Påhlman.

Lantmännen Cerealia och foodtech-
bolaget Mycorena, som samarbetar 
för att utveckla livsmedel baserade 
på hållbart producerat svampprotein, 
hoppas kunna testa nya produkter 
mot kund redan till årsskiftet.

Med Mycorenas 
svampprotein finns 
möjligheter att utveckla 
spännande produkter åt 
Cerealia.
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Medlemsdemokrati
Så funkar
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Lantmännen har sina rötter i lokala lantbruks-
föreningar som bildades under 1800-talet, och 
består idag av 20 medlemsdistrikt. Dessa utgör 
fundamentet i Lantmännens idé om medlems-
demokrati. Som medlem i Lantmännen har man 
flera roller - både som affärspartner och som 
ägare. Ägarstyrning och medlemsdialog sker i 

många forum, bland annat via distriktsstämmor, 
föreningsstämma, koncernstyrelse och förtroen-
deråd. Varje medlem har en röst och kan påverka 
vid medlemsmöten och distriktsstämmor. 
Distriktsstyrelsen består av förtroendevalda som 
är med och påverkar Lantmännens och det 
svenska lantbrukets framtid.

M E D L E M M A R

Lantmännen ägs av 19 000 svenska lantbrukare. 
Aktiva och engagerade medlemmar kan 
bli förtroendevalda till sina respektive 
distriktsstyrelser och representera 
medlemmarna i sitt distrikt.

D I ST R I K S STÄ M M O R

Lantmännens distrikt utgör basen för medlemmar-
nas inflytande i Lantmännen. På de årliga distriks- 

stämorna väljer man ledamöter 
och valberedning. Även val av 
fullmäktige till föreningsstämman 
sker under distriksstämmorna.

FÖ R E N I N G S STÄ M M A

På föreningsstämman, som äger rum i Stockholm, 
väljs koncernstyrelse och valberedning. Efter 

föreningsstämman presenteras de motioner och svar 
på de som har behandlats i högsta instans.

Motioner 1
Varje medlem har en 
röst och kan påverka 
vid medlemsmöten 
och distriktsstämmor 
genom att skicka in 
motioner.

Motioner 2
På distriksstämmorna pre-
senteras motioner från med-
lemmar och distriksstyrelser. 
Ställer sig distriktsstämman 
bakom motionen skickas den 
vidare till Föreningsstäm-
man. Avslås den kan motio-
nären själv skicka den vidare 
till Föreningsstämman.
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Unikt steg mot mer 
hållbart lantbruk

Lantmännen investerar i återvunnen sträckfilm 
för ett mer hållbart jordbruk. Nu får lantbrukarna 
en chans att att minska sitt klimatavtryck utan 
att tumma på foderkvaliteten. 

L
antmännen har tillsammans 
med norska Fellekjøpet, 
och danska Hornsyld Køb-
mndsgaard fattat det vik-
tiga beslutet att gå över till 
sträckfilm med 30 procents 

lägre klimatpåverkan.
– Överenskommelsen om att använda 

sträckfilm som till 30 procent består av 
återvunnet material ger lantbrukarna en 
chans att minska sitt klimatavtryck utan 
att göra avkall på foderkvaliteten, säger 
Helena Häggblad, ansvarig för affären 
på Lantmännen.

Plasten är nödvändig för att kunna 
producera ett ensilage med bra kvalitet, 
och i dagsläget finns ingen ersättning 
för plasten, som hittills har tillverkats av 
enbart ny plastråvara.

Stora mängder använd sträckfilm 
samlas snabbt på gårdarna, där större 
delen samlas in för att tvättas och gå 
som returplast för att bli råvara. Tidiga-
re användes den återvunna plastråvaran 
till enkla plastprodukter, men nu blir 
den råvara till ny sträckfilm.

LANTMÄNNEN HAR LEGAT i framkant i 
hållbarhetstänket i mer än tio år genom 
att satsa på tunnare sträckfilmspro-
dukter. Sedan debatten om att minska 
beroendet av fossila råvaror intensi-
fierats har flera aktörer gjort försök 
med att blanda i återvunnen plast i ny 
plastråvara för att minska klimatav-
trycket. Svårigheten har varit att få fram 
en sträckfilm med motsvarande höga 
tekniska kvalitet.

Men 2021 lanserade småländska 
företaget Trioworld en svensktillverkad 
produkt som till nästan en tredjedel be-
står av återvunnen sträckfilm. Överens-
kommelsen som nu har gjorts mellan 
de nordiska lantbruksföretagen innebär 
att deras sträckfilm från Trioworld till 
år 2025 helt ska ersättas med produkter 
från det mer hållbara sortimentet.

Hur kommer priset mot lantbrukarna 
att påverkas?
– Det kommer inte att påverkas. Lant-
männen väljer att subventionera priset 

tillsammans med Trioworld och kan på 
så sätt erbjuda samma kostnad för det 
nya Triowrap Loop som för motsva-
rande sträckfilm tillverkad av enbart ny 
plastråvara, säger Helena Häggblad.

Och när blir säljstart?
– I mitten av januari 2023, då kommer vi 
att erbjuda fem Triowrap Loop-artiklar
i vårt sortiment, i tjockleken 25μ. Utöver 
det har vi också en Loop-artikel i Trio-
BaleCompressor-sortimentet (mantel-
film) samt en Triowrap plus Loop 21μ, 
1900 m. 

 
Hur hoppas du att den nya 
sträckfilmen ska tas emot? 
– Jag hoppas att våra medlemmar 
känner stolthet över att vi tar det här 
steget – vi är först i världen med att 
kunna erbjuda så många produkter med 
hög inblandning av återvunnen lant-
bruksplast, utan att tumma på den höga 
kvaliteten.

 
HELENA HÄGGBLAD TILLÄGGER att 
överenskommelsen är ett viktigt steg i 
arbetet för ett mer hållbart lantbruk. I 
Lantmännens plaststrategi står bland 
annat att den jungfruliga, fossilbaserade 
plasten ska ersättas med återvunna och 
förnybara material till år 2030.

– Kan vi minska klimatpåverkan vid 
balningen med 30 procent har vi kom-
mit en bra bit på väg.

TEXT Helena Holmkrantz, Hanna Dunér  
FOTO Lantmännen

INNOVATION

”Vi är först i världen 
med att kunna 
erbjuda så pass 
många produkter 
med hög inblandning 
av återvunnen 
lantbruksplast”
Helena Häggblad
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Hej 
Axel Walle!

S
ÄG “BÖRSEN” OCH den du pratar med tän-
ker sannolikt på aktier, hedgefonder och 
obligationer. Axel Walle ägnar dagarna åt 
börshandel, men i säljer istället spannmål 
och oljeväxter.

Som spannmålshandlare på Lantmännen vaknar han 
varje morgon, slår på datorn och ser över spannmåls-
prisernas utveckling på börsen.

Vad gör du egentligen på jobbet?
– Det finns två stora delar i mitt jobb: börshandel med 
spannmål är den ena och fysisk handel är den andra. 
I börshandeln jobbar jag mest mot Europas ledande 
spannmålsbörs, Euronext (Matif).

Varför behövs en börs för spannmål?
– Det är sällan som efterfrågan hos kunderna exakt 
matchar med volymen som odlarna vill sälja vid just 
samma tidpunkt, och då behövs börsen som en han-
delsplats som ser till att du alltid kan både köpa och 
sälja till ett marknadspris.

Hur mycket spannmål säljs via börsen?
– Det är svårt att säga en exakt siffra, men det handlas 
mellan sex till sju gånger världens totala veteproduk-
tion på vetebörserna i Europa och USA. Det beror på 
att du kan vända en position flera gånger om. Chicago-
börsen är den största spannmålsbörsen i världen. Har 
du sett filmen “Ombytta roller” med Eddie Murphy och 
Dan Akroyd? Den utspelar sig en del på börsgolvet i 
Chicago. En klassisk film bland spannmålshandlare!

Hur är stämningen på spannmålsmarknaden mot 
slutet av 2022?
– Väldigt nervös, kriget i Ukraina har lett till stora 
störningar. Som tur är har det varit hyfsade skördar 
på andra håll i världen, så vi har kommit tillbaka lite 
från den högsta toppen i våras. Men det är fortfaran-
de historiskt höga prisnivåer på vete. Energikrisen i 
Europa har även drivit upp priserna på gödselmedel, 

vilket innebär en ännu större osäkerhet för världens 
spannmålsproduktion.

Annars måste vädret vara det som påverkar priset 
mest?
– Ja, även politiska beslut som gäller exportskatter 
och restriktioner, sådant påverkar priserna direkt 
också. Nu när vi tycks vara på väg mot recession 
kan också en svagare konsumtion påverka priserna.

Vad måste du vara bra på i ditt jobb?
– Att utifrån den information jag har och de parame-
trar som finns kunna analysera marknaden. Sedan 
jobbar jag också mycket med försäljning till olika 
kunder runt om i Sverige och Europa, där är det 
viktigt att skapa en bra relation till kunden, förstå 
dess verksamhet – och skapa ett mervärde för våra 
produkter.

Hur är ditt jobb viktigt för Lantmännens 
medlemmar?
– I min roll som säljare är det genom att skapa 
efterfrågan för våra produkter, alltså sälja till ett så 
bra pris som möjligt givet aktuell marknad. Genom 
börshandeln gör vi det möjligt att ställa priser dag-
ligen på våra grödor till odlare och kunder både på 
kort och lång sikt.

” Historiskt höga 
prisnivåer på vete”

Axel Walle

Yrke: Spannmålshandlare. På Lantmännen 
sedan 2007.

Bor: Vellinge

Ålder: 41

Favoritspannmål: “Jag måste väl säga vete, 
haha. Men det stämmer faktiskt, jag gillar verkli-
gen vete”.

TEXT Peter Hammarbäck

G R O D D E N  5 . 202 2  11



FÖR KÄRLEKEN TILL 
DET SVENSKA JORDBRUKET

År 2008 reste sig Martina Schagerlund upp och lämnade 
kontorslandskapet i Stockholm. Sedan dess har hon ägnat all sin tid åt 
att förvalta den gård som drivits av familjen i generationer. Idag är hon 

tvåfaldigt prisbelönad för sitt värv.

svenskt jordbruk och familjens gård, där hon själv 
växte upp, var hennes kall här i livet. Det var först 
vid 42 års ålder som hon började arrendera mark 
av sin pappa, som fortfarande bor på gården. 

Men det var inte enkelt att få med sig man och 
tre barn.

– När jag ser tillbaka på tiden i Stockholm inser 
jag att det krävdes många diskussioner för att få 
hela familjen att flytta hit. Men jag skulle aldrig 
kunna bo där och pendla hit, det vore inte trovär-
digt. Visst, jag älskar att åka till Stockholm och gå 
ut på restaurang och kanske se en teaterföreställ-
ning. Men det här är hemma för mig, säger hon.

EN ANNAN SAK som inte var helt lätt att tampas 
med var den machokultur som på den tiden 
präglade näringen. Hon minns hur både hon och 

DET ÄR EN gråmulen höstdag när vi anländer till 
Lindholms gård, belägen mellan Strängnäs och 
Eskilstuna. Förutom flera byggnader, varav den 
närmast slottsliknande huvudbyggnaden är mest 
iögonfallande, ryms här även omfattande spann-
måls- och nötköttsproduktion. Dessutom förvaltar 
Martina Schagerlund och hennes man ett 30-tal 
bostadshus. Sammanfattningsvis kan vi säga att 
hon knappast har problem att fylla sina dagar. 

– Min man brukar säga att det inte finns någon 
annan yrkesgrupp som arbetar så mycket för så 
lite, säger hon med ett leende när vi slagit oss ned 
i ett av gårdens kök för en kopp kaffe. 

Trots allt arbete, med långa dagar och “to 
do”-listor, som aldrig tycks ta slut, är det uppen-
bart att hon inte skulle vilja vara någon annan-
stans. Men det tog tid att komma på att just 

TEXT Patrik Wirén  FOTO Samuel Unéus

PORTRÄTTET
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Det tog ett tag för 
köttbonden Martina 
Schagerlund att hitta 
sitt kall i livet. Nu vill 
hon inte vara någon 
annanstans än med 
djuren och ute i naturen. 
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överlycklig, minns Martina, innan vi reser oss för 
att få en guidad tur på gården.

UNDER VÅR PROMENAD möter vi bland annat 
dikorna som lever på gården. Här föds nötkreatur 
från 105 dikor upp för att sedan säljas i Martinas 
egna varumärke Rekarnekött. I nuläget går köttet 
att köpa hos Ica och på Parken Zoo, där köttet ser-
veras som burgare. Dessutom medförde pandemin 
att hon fick en hel del privatkunder som har stan-
nat kvar. Och hon gör sitt bästa för att sprida ordet 
när det gäller den egna produktionen. Genom att 
ge smakprov i butiker och bjuda in till kosläpp 
hoppas hon kunna ökar allmänhetens kunskap 
om de svenska råvarornas ursprung och kvalitet. 

– Det är skillnad på kött och kött, säger hon 
och tillägger att allt korna äter produceras här på 
gården. 

INNAN VI LÄMNAR Lindholms gård och låter Mar-
tina återgå till sysslorna får vi veta att hon tagit in 
en ekonom/vd-assistent som ska hjälpa till med 
en del av all den administration som jobbet kräver. 
För det är inte där, mellan bokföringens tjocka 
pärmar, som hon trivs bäst. 

– Att jobba med djur är grejen för mig och att 
hålla på med bokföring är inte alls utvecklande på 
samma sätt. Om allt annat är stressigt är det så 
lugnande att vara med djuren och ute i naturen, 
säger Martina avslutningsvis. 

hennes pappa tyckte att det var fånigt att skydds-
ombudet, som inspekterade det nybyggda omkläd-
ningsrummet, ifrågasatte varför det bara fanns 
ett omklädningsrum. “Var ska en kvinna duscha”, 
undrade han, men möttes av helt oförstående 
blickar.

– Ett annat exempel är att det tar längre tid för 
mig att lassa av när det kommer gödningslass. 
Förr blev chauffören jätteirriterad och hoppade ur 
för att göra det själv. Men det var då. I dag är de 
trevliga och det känns som om saker håller på att 
förändras, säger Martina.

FÖR HENNES EGEN del ändrades saker för ett par 
år sedan, i samband med att hon läste “Osynliga 
kvinnor” av Caroline Criado Perez. “Då trillade 
poletten ner”, som hon själv uttrycker det. 

I boken beskriver författaren hur kvinnor 
systematiskt ignoreras och jo, i dag finns det en 
separat dusch för kvinnor på gården.

Möjligen påverkade hennes nyfunna insikt 
också att hon tog uppdraget som värd för Women 
Executive Program. Programmet har initierats av 
näringslivsenheten i Eskilstuna och syftar till att 
lyfta kvinnliga företagare.

– Jag har varit med och berättat om mina ut-
maningar som kvinna. Jag är inte med i nätverket 
nu eftersom jag har så många andra uppdrag, men 
det var verkligen jätteroligt. 

NÅGOT ANNAT SOM sätter extra guldprägel på 
tillvaron är att få priser. Förra året utsåg Lant-
brukarnas riksförbund, LRF, henne till Årets 
nötköttsföretagare i Södermanland, och 2022 kan 
hon titulera sig Årets företagare i Eskilstuna efter 
att Företagarna Eskilstuna-Torshälla sagt sitt. Det 
sistnämnda priset var, minst sagt, oväntat.  

– Jag blev jätteglad över att bli Årets nötkötts-
företagare, det var någonting jag verkligen hade 
slitit med. Men i Årets företagare var jag bara glad 
över att bli nominerad och hade inte förväntat mig 
någonting alls. Det var helt galet och kändes sur-
realistiskt. Det är första gången ett jordbruksföre-
tag får priset, och att få sätta jordbruket på kartan 
på det viset, det var otroligt. Jag var verkligen 

”Att få sätta jordbruket 
på kartan på det viset, 
det var otroligt”

PORTRÄTTET

Martina Schagerlund

Familj: Man och tre vuxna barn.

Bor: På Lindholms gård utanför Eskilstuna. På 
gården finns 105 dikor. 20 procent av kalvarna blir 
rekryteringsdjur och övriga föds upp. Här odlas även 
380 hektar spannmål, cirka 80 hektar vall för vin-
terfoder till djuren och under sommaren betas åker 
och naturbete på 130 hektar. På gården hålls även 
jaktmiddagar och konferenser.  
Priser: Årets nötköttsföretagare i Södermanland 
2021 samt Årets företagare i Eskilstuna 2022. 
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Martina Schagerlund 
har prisats 
både för Årets 
nötköttsföretagare 
i Södermanland och 
Årets företagare i 
Eskilstuna.
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Vi blir allt fler människor på jorden som behöver 
mat och samtidigt måste livsmedelsproduktionens 
klimatpåverkan minska. Det är en stor klimatutmaning 
att hantera, men Lantmännen har en tydlig plan för hur 
det ska gå till. Målsättningen är klimatneutralitet 2050.
TEXT Frida Anter  FOTO Lantmännen

kommer att hända. Vi måste få med 
oss politikerna och marknaden för 
att det ska bli verklighet.  

 
LANTMÄNNEN HAR EN TYDLIG plan 
framåt – Framtidens Jordbruk, 
som Grodden har rapporterat om 
tidigare. Målet är att skapa förutsätt-
ningar för en hållbar produktion med 
halverad klimatpåverkan vart tionde år 
och klimatneutralitet 2050. Grunden för 
all utveckling är också att säkerställa ett 
ekonomiskt lönsamt jordbruk. En del av 
planen är Lantmännens Framtidsgårdar 
– Bjertorp, Viken och Svalöv – där teori 
omsätts till praktik. Gårdarna används 
för att testa och utvärdera hur odlings-
metoder, växtförädling och teknologisk 
utveckling fungerar. Sammantaget ger 
det en bild av hur framtidens hållbara 
jordbruk ser ut. 

 
Hur kan medlemmarna dra 
nytta av ert hållbarhetsarbete på 
Framtidsgårdarna – hur kommer det 

L
ivsmedelsförsörjningen 
är en central del i ett 
samhälle och samtidigt 
utsatt för hård press. 
Lantbrukarna behöver 
producera mer – men 

med lägre klimatavtryck. Lantmännen 
jobbar för att lösa hållbarhetsutmaning-
en på bästa sätt. 

– Vi har exempelvis tagit fram 
rapporten ”Framtidens Jordbruk: 
Växtodling” (2019). Där identifierar vi 
verktyg som finns för att möta klimat-
utmaningarna och samtidigt producera 
mer från åkermarken, och kvantifierar 
hur långt man kommer med de olika 
metoderna. Vi har också tagit fram 
rapporten “Framtidens Jordbruk: Mjölk 
& Nötkött” (2021) om vägen framåt för 
svensk mjölk- och nötköttsproduktion, 
säger Claes Johansson, Lantmännens 
hållbarhetschef, och tillägger:

– Vi vet att det går. Tekniken finns 
och vi har verktygen som gör det möjligt 
– men det är inte samma sak som att det 

FRAMTIDENS JORDBRUK

Framtidsplanen för 
ett klimatneutralt 
lantbruk
”Målet är högre avkastning med en 
optimal användning av insatsvaror”

dem till gagn som ägare?
– På Framtidsgårdarna bedrivs det 

ett viktigt utvecklingsarbete för att öka 
produktivitet och resurseffektivitet i 
odlingen. Högre avkastning med en 
optimal användning av insatsvaror är 
målet för att nyttja åkermarken på bästa 
sätt. Genom försöken Viken så jobbar 
vi också med utveckling för att optime-
ra mjölkproduktionen för att minska 
klimatpåverkan. 

 

Claes Johansson.
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”Tekniken finns och vi har 
verktygen som gör det 
möjligt – men det är inte 
samma sak som att det 
kommer att hända.”

Hållbarhetsprojekt på 
Framtidsgårdarna

En annan direkt koppling till med-
lemmarna är att gårdarna står öppna 
för Lantmännens lantbrukare, samt att 
besök ordnas, där kunskap förmedlas.

 – Vi använder våra Framtidsgårdar 
mot kunder i livsmedelskedjan och kan 
visa upp de mervärden medlemmarna 
producerar. Vi skapar en förståelse för 
att betala lantbrukarna för att detta ska 
kunna ske. Så det handlar både om ut-
vecklingsarbete och förpackning av ett 
marknadserbjudande, säger han.

 
EN ANNAN DEL av Framtidens Jordbruk 
rör sig samverkan med andra aktörer, 
som är en nyckelfaktor för att få saker 
att hända. 

 – Ett exempel är att vi nu designar 
den första fossilfria värdekedjan för 

På Lantmännens tre Framtidsgårdar Viken, Bjertorp och 
Svalöv bedrivs en lång rad projekt, med målet att nå ett mer 
klimatsmart och självförsörjande lantbruk. Här är bara några av de 
hållbarhetssatsningar och forskningsprojekt som görs:

VIKEN

Forskningsprojekt för  
klimatsmart foderstat 
Under 2022 har det genomförts ett delprojekt inom samarbetet 
”Sustainimal”*, för att undersöka sammansättning av foderstat 
med syfte att nå en så hållbar mjölkproduktion som möjligt. 
Tre olika foderstater och deras effekt på mjölkproduktion, 
metanemissioner, klimatpåverkan och djurens mående jämförs. 
Djurens produktivitet, och fodereffektivitet är två av 
de viktigaste områdena att arbeta med för 
en hållbar mjölkproduktion. Djurvälfärd 
är högt prioriterat på Viken, och 
även ett viktigt område i våra 
foderförsök. 

*Läs mer: www.slu.se/site/ 
sustainimal/

JORDHÄLSA  
OCH SKÖRD I ETT  

FÖRÄNDERLIGT KLIMAT

I projektet ”Jordhälsa och skörd i ett föränderligt kli-
mat” undersöker forskare vid SLU jorden på gården. 
Projektets hypotes är att en god jordhälsa förbätt-
rar skördestabiliteten och att ett mer diversifierat 

system, där till exempel växtföljden varieras och jord-
bearbetningen minskas, gör markens kvalitet bättre. 

60–70 olika fält i Östergötland och Västergötland ska 
ingå i projektet, som pågår under fem år. 

livsmedel – genom introduktionen av 
fossilfri mineralgödsel finns nu alla 
komponenter som krävs. Detta är ett 
resultat av vårt samarbete med Yara, en 
norsk industrikoncern med inriktning 
på jordbrukskemikalier och gödselme-
del. Ett annat viktigt samarbete är det 
med med DeLaval, vars nya teknik i 
mjölkningsrobotarna innebär att vi kan 
mäta på en helt annan nivå och därmed 
driva våra foderförsök framåt, säger 
Claes Johansson.

FLER 
PROJEKT 
PÅ NÄSTA 
SIDA 
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FRAMTIDENS JORDBRUK

SVALÖV

SLU Grogrund

BJERTORP

Nya gödselbrunnar 
Två nya gödselbrunnar för att kunna ta emot 
och lagra stallgödsel från en närliggande gris-
producent har byggts på Bjertorp. Att tillföra 
organiskt gödsel bedöms bidra positivt till bör-
dighet och jordhälsa, som ger förutsättningar 
för bättre avkastning. Det minskar också beho-
vet av handelsgödsel och stärker det cirkulära 
system som utvecklas på gården när resurser i 
närområdet tas tillvara genom samverkan 
mellan växtodlingsgårdar och djurgårdar.

Framtidsgården i Svalöv är inblandad i bortåt 
20 projekt inom ramen för det fyraåriga pro-
grammet SLU Grogrund*. Ett av de aktuella 
forskningsprojekten fokuserar på utveck-
ling av höstvete med ökad resistens mot 
sjukdomar. Genom att förädla fram sorter 
med hög motståndskraft mot sjukdomar, kan 
användningen av kemiska växtskyddsmedel 
minskas. 

Alla projekt som genomförs eller delvis 

inomförs i Svalöv inom växtförädling och pre-
cisionsodling, har ett hållbarhetsmål, enligt 
Lantmännens växtförädlingschef Annette 
Olesen. Hon nämner fortsatt självförsörjning 
och odling i en verklighet med klimatföränd-
ringar som exempel där Lantmännen, liksom 
andra lantbruksföretag står inför stora 
utmaningar. 

*Läs mer på www.slu.se.
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Svårt att hänga med i allt som kommer ut från 
Lantmännens konsumentvarumärken? Grodden bjuder 

på ett axplock av de senaste lanseringarna. 

Nytt i hyllan

Prylar

AV Hanna Dunér

Storsäljare i vegetarisk tappning
Gooh har lanserat storfavoriterna köttbullar med 
potatismos och korv stroganoff som vegetariska 

varianter. Grillost Stroganoff och Vegobullar 
med potatismos är två gröna och vällagade 

måltidsalternativ, som inte tummar på 
vare sig smak eller råvaror.

Premium 
Pizzamjöl
Under sommaren 
lanserade Lantmännen 
Nordmills Premium 
pizzamjöl i 12,5 kg till 
foodservicesortimentet. 
Tillskottet är perfekt för 
ved- och stenugn.

Bjud en vän 
på nybakat  
i ett swish!
SKANNA KODEN OCH SWISHA  

EN PEPPARKAKSMIX TILL 
NÅGON DU TYCKER OM.Pepparkaka  

med kärlek
Swisha en pepparkaka 
till någon du tycker om! 
Lantmännen uppmuntrar till att 
dela julglädjen genom att skänka lite 
nygräddad kärlek till någon man vill visa lite 
extra omtanke. Kungsörnens pepparkaksmix 
ger en god, mjuk och saftig pepparkaka. 
Kampanjen pågår fram till vecka 51. 

Kungsörnen 
Pizzamjöl
Kungsörnens 
nya pizzamjöl för 
hemmapizzabagaren 
produceras på Cerealias 
kvarn i Malmö, och består 
av 100 procent finmalet 
svenskt vårvete. Mjölet 
är framtaget för att ge en 
smidig och lättarbetad 
pizzadeg.

Kosttillskott på havreprotein
På Lantmännen Biorefineries anläggning i 
Kimstad produceras spännande produkter 
som utvinns från havre, det är protein och den 
hälsofrämjande fibern betaglukan. PrOatein 
och PromOat är två produkter i pulverform 
som säljs som ingredienser till livsmedel och 
hälsokost. 

Ny müslidesign
Sedan i oktober syns den 
nya designen på AXA:s 
müsliportfölj i butik. Nya 
designen har modern färg 
och en AXA kvarn stämpel. 
En kvalitetsstämpel för lokalt 
producerat av näringsrika 
råvaror med hög kvalitet.
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NULÄGETS 

”Klokt att säkra tillgången   på gödsel”

De kraftiga prisökningarna på insatsvaror och el får allvarliga 
konsekvenser för Sveriges lantbrukare. Många har redan börjat 
vidta åtgärder för att minska riskerna i de egna företagen, inte 
minst de inom djurhållning, som drabbas hårt av skenande 
foderkostnader. Men hur ska man tänka framåt? Grodden har 
pratat med tre experter inom de områden där lantbrukarna ser 
de största utmaningarna; foder, gödsel och el, om läget framåt.

Gödselpriserna kommer inte att 
återgå till det normala på länge, 
varnar Göran Larsson, produktchef 
växtnäring på Lantmännen. Därför 
är det klokt att säkra tillgången inför 
kommande säsong.

– Att ligga och vänta är en 
farlig strategi, säger han. 

Under hösten 
2022 nådde 
gödselpriserna 
en toppnivå efter 

att ha rört sig uppåt sedan 
nyåret 2021, konstaterar Göran 
Larsson. Som exempel tar han kvä-
vegödslet NS 27-4, som trefaldigats i 
pris under perioden.

Stark efterfrågan efter pandemin 
har klingat av i kombination med 
ökade energipriser i krigets spår är 

de viktigaste orsakerna, förklarar 
han. När gaspriserna rusade under 
sensommaren stängde gödseltillver-
karna i Europa ner många fabriker. 
Under hösten föll gaspriserna till 
följd av välfyllda lager i Europa och 

flera fabriker öppnades igen. Men 
det är för tidigt att blåsa faran 

över, enligt Göran Larsson.
– Gaslagren i Europa 

räcker bara några månader 
och jag är fortsatt orolig för 

gasförsörjningen. Det kan 
dröja år innan vi får normala 

gödselpriser.
Hans uppmaning är att agera 

redan nu.
– Rådet är att se om sitt hus och 

säkerställa tillgången inför nästa 
säsong. Man kan välja att köpa 70 
procent och vänta med resten för att 

TEXT Sten Sjögren  ILLUSTRATION: Ivan Åkerberg  FOTO Lantmännen  

EKONOMI

G Ö D S E L

Göran Larsson.

UTMANINGAR
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”Klokt att säkra tillgången   på gödsel”

” Byt till LED-belysning”
Det finns mycket lantbrukare kan 
göra själva för att sänka elkostnader-
na på gården, enligt Nils Helmersson, 
energirådgivare på Hushållningssäll-
skapet i Skåne.

– Titta över de enkla åtgärderna 
först. Du behöver inte köpa nytt, 
säger han.

Snabbt stigande energipri-
ser har lett till dramatiskt 
ökade kostnader för många 
lantbruk det senaste året. 

Både bränsle och el har gått upp i 
pris, men det är elen som stuckit 
i väg mest. När elpriserna i södra 
Sverige slog rekord mitt under 
skördesäsongen i augusti hade de 
mer än trefaldigats, jämfört med ett 
år tidigare. Höga priser på naturgas 
i Europa, som en följd av minskade 
flöden, är en viktig orsak till den 
snabba prisuppgången.

Sedan toppen i augusti har 
elpriset fallit, men prisutveckling-
en framöver är osäker. Men allt är 
inte nattsvart. Nils Helmersson ser 
många möjligheter för lantbrukarna 
att sänka elförbrukningen på den 
egna gården.

– Mest el används på grisgårdar, 
speciellt de som har smågrisproduk-

tion. Det är uppvärmning, belysning 
och ventilation. De använder nästan 
bara el.

– Oavsett vilken produktion man 
har är det de enkla sakerna man 
kan göra först: ha bra städrutiner, 
släcka och se till att styrningen på 
belysningen fungerar till exempel, 
säger han.

På nästa nivå handlar det om 
mindre investeringar.

– Byta till LED-belysning är en 
bra investering. Det behövs inte 
många brinntimmar för att det ska 
löna sig. Satsning på 
effektivare ventilation 
får du också tillbaka 
ganska fort.

Egen elproduktion 
i en biogasanläggning 
är ett exempel på större 
investeringar som 
lönar sig. Idag finns ett femtiotal 
biogasanläggningar i drift ute på 
gårdarna och tre gånger så många är 
på gång med statlig delfinansiering 
via Klimatklivet.

Trots höjda elpriser kan det löna 
sig byta ut dieseldrivna maskiner 
mot eldrivna, konstaterar Nils Hel-
mersson. Dessutom talar mycket för 
att fossila bränslen ska fasas ut.

se hur priset utvecklar sig.
Än så länge har de flesta bönder 

kunnat hantera gödselpriserna.
– Växtodlarna har klarat det gan-

ska bra. Ökande priser på spannmål 
och andra grödor har gett kompen-
sation. Kalkylen ser bättre ut idag än 
för några år sedan, trots tre gånger så 
höga gödselpriser.

Slutsatsen är att det knappast 
finns någon anledning att bromsa 
odlingen på grund av gödselpriserna. 
Varje insatt krona ger mer tillbaka. 
Men om spannmålspriserna sjunker 
på grund av sämre tider, och de höga 
gödselpriserna består, kan kalkylen 
förändras. Därför är rådet att säkra 
sin kalkyl.

– Har man otur kan man bli tvung-
en att sälja billig spannmål gödslad 
med dyr gödsel, säger Göran Larsson.

•  El

•  Gödsel

•  Foder

Nils Helmersson.

E L
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UTBLICK

”Det gäller att optimera”
Trots kraftigt ökande foderpriser är 
läget inte nattsvart för svenska bönder, 
enligt Lantmännens foderchef Kristina 
Gustafsson. Största orosmolnet är en 
kommande lågkonjunktur.

Sedan årsskiftet har priserna på 
foder stigit med omkring 60 
procent. Huvudorsaken är det 
minskade utbudet av råvara 

från Ryssland och Ukraina, som normalt 
står för en stor del av världsproduktio-
nen av spannmål och proteinråvaror. 
Med ökade kostnader för energi, driv-
medel och räntor blir kalkylen rätt tuff, 
konstaterar Kristina Gustafsson.

– En del produktionsgrenar har det 
svårare än andra. Några kommer visa 
mycket starka bokslut medan andra 
får det svårare att hantera situationen. 

Trots att avräkningspriser till 
lantbrukarna stigit är det 

inte tillräckligt för att 
kompensera för ökade 
kostnader. 

Det är också svårt att 
snåla in på fodret.

 – Djur är känsliga för 
förändringar och behö-

ver ett högkvalitativt foder. Det blir 
viktigt att välja rätt foder och optimera 
utfodring för att få ut mesta möjliga 
produktion till lägsta kostnad, säger 
Kristina Gustafsson. 

Hos mjölkproducenter ser det just nu 
ljusare ut medan det är lite mörkare för 
ägg- och grisproducenter där avräk-

ningspriser inte hängt med.
– De höjda avräkningspriserna har 

gett kompensation för stigande foder-
priser till viss del. Med bättre avräk-
ningspriser kan det vara lönsamt att öka 
produktionen med hjälp av kraftfoder, 
även om det kostar lite mer. Det gäller 
att optimera produktionsresultatet, 
säger hon.

Hur priserna kommer att utveckla 
sig framöver är svårt att bedöma, menar 

FO D E R

Kristina Gustafsson. Trots de höga pri-
serna på foder ser hon ljuspunkter i det 
svenska lantbruket. Som att följsamhe-
ten i avräkningspriset mot marknad har 
en bättre korrelation än tidigare.

 – Ett hot är ökad import som kan 
ställa till problem för producenter. Ett 
annat är en lågkonjunktur där konsu-
menterna handlar lågpris och det blir 
svårt att ta ut ökade kostnader. 

Enligt en undersökning från LRF 
i januari 2022 planerade ungefär 
en av fyra svaranden att dra ner 
på produktionen på grund av 
kostnadsökningarna.
Lantbrukarnas Riksförbund, 2022

Kristina Gustafsson.
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Minskat utbud av råvara har lett 
till ökat pris på foder, vilket är en 
del i dagens tuffa kalkyl. 
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”Det gäller att optimera”
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Vem ska ta över gården – och 
när? Att äga och driva ett 
företag, som man dessutom 
bor på, är förenat både med 
glädje och utmaningar. Familjen 

Dahlqvist på Möllehall gård i Blekinge är en av de 
många som är inne i en generationsväxling. De har 
varit överens om mycket men har ändå haft stor hjälp 
av externa rådgivare.  TEXT Maud Lindholm  FOTO Jeffery Richt 

REPORTAGE

En gård 
     kommer   lastad
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En gård 
     kommer   lastad Olof Dahlqvist är 

femte generationen 
på Möllehall gård. 
Yngsta dottern Karin 
gick in i verksamheten 
2015. ”För min del gör 
det inget om pappa 
är kvar, det blir en 
mjuk övergång”, säger 
Karin. 
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– DET FÅR TA sin tid. Var öppen. Ta råd av andra 
och ta in extern hjälp. Prata med varandra och inte 
om varandra. Och det har jag lärt mig, att en förut-
sättning för ett lyckat projekt är att alla får samma 
information samtidigt.

Det säger Olof Dahlqvist, femte generationen 
på Möllehall i Fågelmara, och lutar sig framåt i 
stolen när han sammanfattar sina bästa råd för 
den som liksom han har en släktgård som behöver 
tas om hand av yngre förmågor. 

Olof är född och uppvuxen på Blekingegården 
och tog själv över driften från sina föräldrar 1976. 
De hade i sin tur haft ansvaret sedan 1951. Det var 
Olof som valde att satsa på kycklinguppfödning 
och idag har Möllehall 9 000 kvm uppfödnings-
yta och markarealen är omkring 440 hektar 
jord, ganska jämt fördelad mellan åker, skog och 
betesmark. 

NU HAR OLOF hunnit passera pensionsstrecket och 
sjätte generationen har tagit över stafettpinnen, 
eller är i färd att göra det. Dottern Annas man 
Henrik började jobba på gården 2014, och 2015 
gick Karin, den yngre dottern, in i verksamheten. 
Men skiftet inte är helt genomfört än. 

– Som det är idag äger vi en tredjedel var av 

aktierna i driftbolaget. Pappa har också skogen 
kvar. För min del så gör det inget om pappa är 
kvar och jobbar även när vi har skiftat färdigt. 
Det blir en mjuk övergång och jag gillar det, säger 
Karin.

Klockan har passerat tio och hon har varit 
igång sedan tidig morgon. När hon gick ut vid 
sjutiden för att kolla till stallarna var Olof redan på 
plats. Trots att det är lördag och trots att han inte 
har något formellt ansvar. 

– Det är ofta pappa som är här först. Den ruti-
nen sitter väl i kroppen på honom. Och det känns 
bra. Även om man önskar att han kunde unna sig 
en sovmorgon någon gång så är jag tacksam att 
han kommer, säger Karin. 

NEJ, DET GÖR verkligen inget att ett skifte tar 
tid. Det kan snarare vara en förutsättning för att 
lyckas väl. Det menar Carl-Johan Dunge, och han 
borde veta. Han är rådgivare med expertis inom 
skatt, fastighetsrätt och generationsväxling och 
har en bakgrund på Skogsvårdsstyrelsen och LRF 
konsult. Nu jobbar han för konsultfirman Skog och 
Lantbruk och har bistått vid många skiften, bland 
annat det på Möllehall.

– Att tvinga fram en lösning kan skada relatio-

REPORTAGE

”Jag har ju framtiden bakom 
mig. Nu har jag pension och 
det kommer in tusenlappar 
på kontot utan att jag 
behöver göra något. Det 
har jag aldrig varit med om 
tidigare!”
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ner och skapa osämja för evigt, säger han. 
Carl-Johan kallar sig en katalysator och liknar 

sin roll vid en präst på ett bröllop. 
– Jag hjälper familjer att komma till beslut som 

de kan enas kring. 
Det händer att han stöter på knutar som verkar 

omöjliga att lösa. Det kan handla om vem som ska 
bo i mangårdsbyggnaden och om gamla konflikter 
som kommer upp till ytan.

– Då rör det sig oftast om skiften där generatio-
nen som ska ta över hunnit nå 60-årsåldern. Kan-
ske är det ingifta som ser till pengarna, snarare än 
till historiken.   

Generellt är han annars för att eventuella ingif-
ta parter ska involveras i diskussionen. 

– Annars kan de känna att de inte räknas och i 
värsta fall kan det leda till att äktenskap spricker. 

Om den äldre generationen är rädd att gården 
ska splittras vid en eventuell skilsmässa finns lös-
ningar, menar Carl-Johan. Man kan exempelvis ge 
en del av fastigheten till barnet som enskild egen-
dom medan den ingifta parten får del i fastigheten 
som giftorätt. Vid en eventuell skilsmässa är det 
då bara gåvan med giftorätt som ingår i bodelning-
en, med andra ord behöver bara en fjärdedel lösas 
in av barnet. 

Idag har Möllehall 900 
kvm uppfödningsyta för 
kyckling. Markarealen är 
runt 400 hektar fördelad 
mellan åker, skog och 
betesmark.  

”Jag pluggade maskinteknik 
i fem år – och insåg vad 
jag inte ville jobba med! På 
gården är arbetet varierat, 
med administration och 
praktiskt arbete. Och 
det är härligt att få följa 
årstiderna.”
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För att lösa boendesituationen 
på gården i samband med 
skiftet byggde man ett nytt hus 
till äldsta dottern Anna och 
hennes man Henrik.  

Om åsikterna skiljer sig 
åt diskuterar de – och 
kompromissar. ”Och vi har så 
stora ytor att springa på, så det är 
inga problem”, skämtar Henrik.

REPORTAGE
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På Möllehall hittade familjen en lösning som 
alla är tillfreds med. Gården delades i två delar, 
medan Olof och frun Carina tog över en ärvd fast-
ighet vid kusten – vilken sonen John, som valt en 
karriär i stan, kommer att ärva en dag. Karin flyt-
tade in i barndomshemmet och systern Anna och 
Henrik har byggt nytt på den nyskapade grann-
fastigheten. En lösning som familjen funderat sig 
fram till i godan ro. 

– Jag och Henrik kände inte varandra jättebra 
och vi har ju inte valt varandra, konstaterar Karin 
– men det har gått jättebra. Nu känner vi varandra 
väl och det fungerar bra att jobba ihop, konstaterar 
Karin. 

Henrik instämmer.
– Vi hjälps åt med allt. Vi har inte skrivit att X 

ska göra det och Y ska göra det. Vi försöker göra 
så mycket som möjligt tillsammans, säger han och 
tillägger:

– Det är ju en av de stora fördelarna med att 
vara två: Att inte stå själv. Och vi frågar Olof om 
saker titt som tätt. Han har många nya idéer och 
försöker inte få oss att gå kvar i gamla hjulspår.

NÄR YNGSTA DOTTERN Karin först visade intresse 
för företaget avrådde Olof henne. Det är ett jobb 
som det är lätt att slukas av. Men han tog hennes 
vilja på fullt allvar och hon förstår att det är av 
omtanke som han nu fortsätter att dyka upp dessa 
tidiga morgnar. 

– Pappa har själv bilden av att han tillbringade 
för lite tid med oss barn när vi växte upp, men så 
minns jag det inte alls. Han kom alltid in och åt 
lunch och middag, och ville man vara mer med 
honom var det bara att gå ut på gården. 

I en flygelbyggnad driver mamma Carina en 
presentbutik. Hon berättar att det var Olof som 
uppmuntrade henne att starta den, som såg att 
hon hade både intresse och fallenhet för det. Och 
medan maken nu lotsar Karin och Henrik in i 
kycklinguppfödningen introducerar Carina dot-
tern Anna i försäljning. 

– Vi skulle ju aldrig pressa barnen att ta över, 
men visst skulle jag tycka att det var roligt om 
Anna ville jobba vidare med butiken en dag!

Ibland vågar föräldrar inte fråga barnen om 
de vill ta över, och vissa barn vågar inte säga vad 
de vill. Och då går åren, konstaterar Carl-Johan 
Dunge och säger:

– DÅ ÄR DET föräldragenerationens ansvar att tag 
i detta och peka med hela handen. Sedan måste 
alla ha en chans att välja – liksom att välja om. Så 
man inte blir intvingad i ett hörn, och inte vågar 
säga ifrån, om man inser att man inte har det som 
krävs. 

OM DET SAKNAS En lämplig arvinge kan gården 
alltid gå till försäljning, påpekar han. Carl-Johan 
menar att man ska undvika att göra det hela mer 
komplicerat än det är: 

– Det handlar om mål, drivkrafter, ägande och 
pengar. Och det kan vara till både nytta och för-
därv. Ett bra generationsskifte kan faktiskt vara 
att grannens barn tar över fastigheten!

TIPS!

Mera kunskap
För de som vill ha stöd utifrån finns hjälp att tillgå 
från olika håll. Bland annat har Hushållnings-
sällskapet och Ludvig & Co företagsrådgivning. 
Lantmännen Växtråd stöttar i hur man ska odla 
för bästa lönsamhet. Växtrådgivare Johan Lager-
holm konstaterar att alla skiften är unika men att 
generationerna ofta har olika åsikter om bäst väg 
framåt.

– De yngre kan sakna erfarenhet men är å 
andra sidan fulla av idéer, och ofta blir växlingen 
en avspark för en ny verksamhetsgren. Det är ett 
bra läge att satsa nytt. 

”Ibland vågar föräldrar inte 
fråga barnen om de vill ta 
över, och vissa barn vågar 
inte säga vad de vill.”
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Landet runt
 Grodden gör nedslag i några av Lantmännens 20 distrikt

SVALÖV/KRONOBERG

Slutsats i Projekt Svalöv
I november gjordes sista inspel-
ningen av Projekt Svalöv. I slutet 
av december blir filmen klar, och 
resultaten efter betupptagningen 
och slutsatserna av denna kom-
mer att presenteras. 

STOCKHOLM

150 medlemmar på plats
”Lantmännen i en glokal värld” 
var temat för året distriktsstyrel-
sekonferens som ägde rum den 
17–18 november på Courtyard 
by Marriott i Stockholm. Drygt 
150 förtroendevalda medlemmar, 
tjänstemän och föredragshållare 
deltog i konferensen och dagarna 
bjöd på en fullspäckad agenda 
där intressanta och aktuella äm-
nen diskuterades. 

NORRBOTTEN

Agrol rullas ut 
Alla Lantmännen Maskins anläggningar blir 
”Agrol service centers”. Detta betyder att 
Lantmännen höjer kunskap och kompetens inom 
området smörjmedel för att på bästa sätt kunna 
hjälpa kunden rätt. Genom detta vill man också visa på bredden inom 
hela Lantmännen.

KALMAR/ÖLAND

Höstmöte med omvärldskoll
Höstmöte i Kalmar – Öland. Det var fullsatt 
i maskinhallen i Kalmar när medlemmarna 
bjöds in till höstträff med tema Omvärldsa-
nalys – gödning, utsäde, foder och kriget. 

NORRKÖPING/ÖSTERGÖTLAND

Om höstens prövningar
Öppet hus och höstmöte i Norr-
köping – god stämning rådde 
på den trevliga medlemsträffen 
i maskinhallen, där besökarna 
kunde mingla med säljare och 
kollegor, träffa vd Magnus Kagevik 
samt höra mer om höstens utmaningar för 
spannmålslogistiken. 

JÖNKÖPING/HÖGLANDET

Slut på muffins
I oktober var det premiär för Elmia 
Lantbruk 2022, den första mässan 
på fyra år. Elmias 300 utställare fick 
ta emot drygt 20 000 besökare. Pre-
miärvisningen av nya Valtra Q var en 
stor succé, även Lantmännens goda 
muffins, som tog slut. 
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Å andra sidan …
”Många viktiga 
lärdomar”

Å ena sidan …
”Överlåt okvalificerade 
uppgifter till maskinerna”

Robotar på fälten?

Två sidor

”VI HAR IDENTIFIERAT att det kommer att ske en 
strukturell förändring av lantbruksmaskiner på läng-
re sikt. Därför behöver vi skaffa oss kunskap om hur 
det här funkar. Så vi har finansierat ett testprojekt via 
RISE och deras testbädd i Uppsala. Där har vi tittat 
på fördelar och nackdelar med autonoma maskiner 
i praktisk användning. Och det vi såg är att tekniken 
inte är där ännu. Maskinen vi testade var 
inte effektiv, inte produktiv och inte 
enkel. Idag finns inte mycket på 
plussidan om man ska vara krass. 
Men vi har gjort många lärdomar 
som är viktiga. 

Till exempel att det finns 
en stor regulatorisk utmaning. 
En autonom jordbruksmaskin 
betraktas juridiskt sett som ett 
arbetsfordon, som måste övervakas 
inom synligt räckhåll och kunna styras 
av en operatör. Då tappar man mycket 
av poängen. Lagar och regler behöver 
också möta upp den här utvecklingen. 

Det finns mindre områden där 
robotar fungerar ganska bra för vissa uppgifter, som 
till exempel inom grönsaksodling, men för spannmål-
sodling ställs andra krav. Där finns inga tillgängliga 
lösningar som har den kapacitet som krävs för att få 
fäste. Men utvecklingen går fort, på lite längre sikt 
kommer tekniken att bli en betydande hjälp. Robotar 
kommer dock inte ersätta lantbrukarens kunskap 
och erfarenhet till fullo. I stället kommer vi att jobba 
tillsammans med robotarna i fält, vilket kommer att 
frigöra tid för analys och finjustering.

I det skedet vi är nu skulle jag inte rekommendera 
att lägga pengar på detta. Men vi bevakar området 
noga.”

”DET FINNS MÅNGA potentiella fördelar med autonoma 
maskiner på åkrarna. Jordbruket kan bli mer effektivt 
och lönsamt om tekniken blir tillräckligt prisvärd. Till 
exempel så har lantbrukare idag ofta svårt att hitta 
arbetskraft, så om maskiner kan göra flera uppgif-
ter minskar det problemet. Som lantbrukare kan du 
frigöra tid från det monotona arbetet och ägna mer tid 
strategiska uppgifter. Man kan likna det vid en mjölk-
gård som går över till mjölkrobotar, då får bonden 
mer tid att se till korna och förfina verksamheten. En 
annan intressant aspekt är att jordbruksmaskinerna 
de senaste åren har blivit större för att öka produkti-
viteten. Med det tillkommer höga kostnader för inköp 
och bränsle, problem med markpackningsskador 
och större risk för verksamheten om en maskin går 
sönder. Med autonom teknik behöver maskinerna 

inte vara stora för att ha hög kapacitet, 
eftersom de kan köras längre tid på 

dygnet och flera maskiner kan 
köra samtidigt. Det finns också 
stora miljövinster med mindre 
maskiner som kan drivas på 
el och kan ladda själv när det 
passar. Den autonoma tekni-

ken främjar också utvecklingen 
av precisionsodling.
Idag handlar det inte heller om 

att autonoma maskiner ska göra 
allt jobb på gården själva. Det 
ligger väldigt långt fram i tiden. 
Det handlar snarare om en lång-
sam förflyttning. Till exempel 
att en förare kör yttervarvet på 

åkern och så kan maskinen köra klart själv. Man över-
låter de okvalificerade uppgifterna till maskinerna. Det 
tycker nog många är rätt bra.” 

Är det dags för lantbrukaren att kliva ur traktorn och bli övervakare åt en 
robotflotta? Å ena sidan skulle robotar på fälten kunna göra jordbruket 
mer effektivt, lönsamt och miljövänligt. Å andra sidan har tekniken många 
utmaningar att övervinna innan den på allvar kan konkurrera. 

Jonas Engström är forskare 
på RISE med fokus på 

digitalisering, eldrift och 
autonoma maskiner inom 

jordbruket. 

Johan Wågstam är 
teknik- och digital 

utvecklare på 
Lantmännen.

TEXT: JOHAN LARSSON
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One 
Touch

 ska förbättra logistikkedjan

LANTMÄNNEN LANTBRUK
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Mikael Jeppsson

S
körden 2022 bekräftar trenden att 
skördearbetet går snabbare och 
snabbare, och spannmålsmottag-
ningarna får ta emot stora volymer 
på kort tid. Kombination med att 
det finns en begränsning i hur 
många bilar som går att få fram un-

der skörd resulterade i långa väntetider för gårds-
hämtningarna. Spannmålschef Mikael Jeppsson 
menar också att prissättningen vid Lantmännens 
51 spannmålsmottagningar – plattor, logistik- och 
huvudanläggningar – är en del av logistikpro-
blemet. 

– Vi har en prissättning, där skillnaden 
mellan en spannmålsplatta och en huvud-
anläggning, dit spannmålet skall komma 
slutgiltigt för export eller förbrukning, är 
för liten. Säg att vi betalar 3 kronor per kilo 
vid en huvudanläggning och 2,94 kronor 
vid en platta, då är det ofta inte lönt för 
lantbrukaren att köra den extra sträckan till hu-
vudanläggningen, säger Mikael Jeppsson. 

NÄR EN LANTBRUKARE kör till en spannmålsplatta, 
omlastar Lantmännen varan och transporterar 
den till en huvudanläggning. Samma sak om det 
kommer fler leveranser till en logistikanläggning 
(inlandssilo) än vad den klarar att lagra, flyttas 
spannmålet till en huvudanläggning där spannmå-
let kan lagras eller säljas vidare ganska omgående.

– Transportkapaciteten är alltid en trång sektor 
under skörden, ju mer vara som kan levereras 
direkt till huvudanläggningarna desto mindre 
resurser behöver vi lägga på interna transporter. 
Det får effekten att vi har mer kapacitet att hämta 
på gård, förklarar Mikael Jeppsson. 

KOSTNADSTÄCKNINGEN FÖR HANTERINGEN och ex-
tratransporterna behöver också bli bättre, berättar 
han. Just nu subventioneras plattorna på grund av 
prissättningen. 

För att effektivisera logistiken och utnyttja 
transportflottan bättre vid skörd inför Lantmännen 
programmet One Touch 2023. En ny prissättning ska 
vara ett incitament att leverera till rätt ort, direkt. 
– Genom att använda våra resurser klokare kan vi också 
betala bättre för spannmålen, säger Spannmålschef 
Mikael Jeppsson.  TEXT Henrik Emilsson   BILD Lantmännen

I KORTHET
One Touch införs till 
skörden 2023. Då 
kommer nya ortsjus-
teringar att införas. 
Samtidigt kommer 
vissa befintliga att 
minskas på de platser 
dit Lantmännen vill 
ha varan levererad. 
Redan nu går det att 
se de preliminära 
ortsjusteringarna på 
LM2, vilka fastställs i 
juli månad. 

– Vi har till exempel på flera plattor där ort-
sjusteringen har varit 60 eller 80 kr/ton men där 
frakt och hantering nu kostar mer än 100 kr/ton 
för samma tjänst. Självklart kommer vi att ta emot 
spannmål på plattorna, men det är viktigt att det 
finns en kostnadstäckning för frakt och hantering.

LÖSNINGEN OCH INNEBÖRDEN av One Touch är 
ganska okomplicerad. Lantmännen ändrar pris-
bilden och betalar bättre på huvudanläggningarna 

och mindre på plattorna och logistikanlägg-
ningarna på det som transporteras vidare 

under skörd. Detta ger färre transport-
kilometer och lägre hanteringskostna-
der totalt, vilket gynnar lantbrukarna i 
slutänden.  

– Vi har sett att frakt- och hante-
ringskostnaderna ökar, då är det jätte-
viktigt att vi styr varan så effektivt som 
möjligt. Inte bara för Lantmännen utan 

för medlemmarna också. Sparar vi pengar för frakt 
och hantering kan vi betala bättre för spannmålet. 
Alla pengar som sparas i varuflödeskedjan tillfaller 
lantbrukaren på ett eller annat sätt. Antingen i 
form av utdelning eller ett högre spannmålspris. 
Det är en mycket viktig del i detta, säger Mikael 
Jeppsson. 

VARFÖR HAR LANTMÄNNEN inte genomfört liknan-
de åtgärder tidigare?

– Jag får ofta den frågan när jag har varit 
ute och informerat om One Touch, att det låter 
självklart att vi tar betalt för våra kostnader. Varför 
har vi inte gjort det tidigare? Det beror på att vi 
kommer från en historia där priserna var mer ut-
jämnade geografiskt och att vi är måna om att få in 
så mycket volym som möjligt. Det är vi fortfarande, 
men grunden är att vi har en effektiv logistikappa-
rat, avslutar Mikael Jeppsson.
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”Tillsammans har vi en 
viktig nöt att knäcka”

HUR MYCKET VILL man hinna med innan den 
fule mannen i långrock, med lien i höger 
hand och med den svart- och vitrutiga flag-
gan i vänster hand, vinkar av loppet så man 
blir tvungen att stanna bilen för gott?

Svaret på detta är givetvis väldigt indivi-
duellt. Själv har jag ställt upp två kriterier 
för det jag skall hålla på med. 
Antingen ska jag tycka att 
arbetet/uppdraget är roligt, 
eller så ska det generera en 
ekonomisk vinst. Lyckligtvis 
har jag har den stora förmå-
nen att få uppleva båda dessa 
på flera områden. 

ATT JOBBA MED förtroendeuppdrag har givit 
mig massor av kunskap och glädje genom 
åren. Att få vara med och driva förändring, 
spännande projekt, utveckla verksamheter, 
ha förvaltande uppdrag och vara medlem-
mens röst i föreningen. Det har gett mig 
ett stort nätverk – både privat och för mitt 
företagande. Dessutom vill jag tro att jag har 
varit med och gjort lite skillnad, på några 
ställen. 

Givetvis innebär förtroendemannaskapet 
också att man får en del kritik emellanåt. 
Men vilket arbete erbjuder bara ros och 
beröm?

Men tillsammans har vi en viktig nöt att 
knäcka – hur vi skall kunna attrahera till-

räckligt med nya kompetenser till alla dessa 
spännande uppdrag inför framtiden! 

ÅTERVÄXTEN INOM föreningslivet är tyvärr 
svag, vilket är ett bekymmer inför framtiden 
och så även för demokratin. Här behöver vi 
alla hjälpas åt med att tala väl om varann, vara 

transparenta och demokra-
tiska, bjuda med de yngre till 
föreningsmöten, och erbjuda 
vår erfarenhet och vårt men-
torsskap, allt för att locka de 
unga till att vilja engagera sig i 
de föreningar och det företag vi 
tillsammans äger. Ungdomar-
na är framtiden, det är inte vi 

som snart har framtiden bakom oss som skall 
utveckla den. 

DET FINNS EN anledning till varför det heter 
förtroendeuppdrag. Har man inte längre 
medlemmarnas förtroende eller tappat sitt 
engagemang, är det kanske dags att lämna 
plats åt någon annan. Någon yngre!

Jag bestämde mig redan i 20 års ålder att 
fylla mina dagar med så meningsfulla aktivite-
ter som möjligt, detta för att på hemmet slippa 
konstatera att: Livet var det dom där dagarna 
som bara gick utan att jag gjorde någonting. 

Roberth Kihlin, Västerås
Vice ordförande distrikt Dala-Aros

”Det finns en 
anledning till 
varför det heter 
förtroendeuppdrag”

Krönika

R O B E RT H  K I H L I N
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Siffror

56 000 ton ärta skördades förra året, vilket kan 
jämföras med superspannmålet havre, vars skördar 
resulterade i tio gånger så stora mängder. Här är ett 

axplock av det svenska jordbruket 2021. 

Svenskt jordbruk i siffror 

AV Linda Hällqvist

Markpriser – genomsnitt 
för hela riket 2021
Pris per hektar, tkr per hektar

Åkermark

Betesmark

Jordbruksmark

121,8

45,3

99,9

Nötkreatur
Så många nötkreatur fanns i Sverige, december 2021

TOTALT

1 389 892

Kalvar,  
under 1 år,  
460 137

Kor för mjölk- 
produktion,  

299 598

Kor för 
uppfödning  

av kalvar, 
197 318

Kvigor, tjurar 
och stutar, 
432 839

55 900 

551 200 4,9

Så många ton ärta skördades 2021

Så många ton var totalskörden Så många miljoner ton var totalskörden 
för spannmål 2021

SUPERSPANNMÅLET HAVRE
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Vi i Lantmännen

Stämmosäsongen närmar sig

H Å L L E R  D I G  U P P D A T E R A D  O M  D I T T  M E D L E M S S K A P  I  L A N T M Ä N N E N

GUSTAV THURESSON, sammankallan-
de valberedare för distriktsstyrelsen i 
Lantmännen Östergötland. 
Hur går det med arbetet i 
valberedningen?

– Det är en process som pågår under 
hela året och allt eftersom blir det mer 
och mer uppenbart om det kommer att 
ske förändringar i distriktsstyrelsen. Nu 
ska vi som sitter i valberedningen börja 
vara mer aktiva.

Hur jobbar ni med urvalet till styrelsen 
och vad är viktigast att tänka på?

– Det viktigaste är att höra med 
styrelsen hur de tycker arbetet fung-
erar, om det är någon kompetens som 
saknas eller liknande. Vi har både egna 
idéer kring kandidater och får en del 
tips från säljare. Sedan tittar vi även på 
Lantmännens ambassadörsprogram för 
få in yngre.

– Vi försöker ha en 
långsiktig bank med 

intressanta personer 
som är intresserade av 
styrelsearbete.

Distrikt Datum Program 

Södra Skåne 27/2 kväll Scandic, Lund

NV Skåne 2/3 kväll Margretetorp, Ängelholm

Kristianstad-Blekinge 1/3 kväll Bäckaskogslott, Kristianstad

Halland 28/2 kväll Plats meddelas senare

Kronoberg 15/3 kväll Rådmannen, Alvesta

Kalmar-Öland 6/3 kväll Kalmarsalen, Kalmar

Höglandet 20/3 dag Stora Hotellet, Jönköping

Västra Sverige 2/3 kväll Kalaskoket, Trollhättan

Skaraborg 14/3 kväll Plats meddelas senare

Gotland 6/3 kväll Lövsta, Roma Kloster

Östergötland 16/3 kväll Vreta Kluster, Vreta Kloster

Sörmland 7/3 em/kväll Öster Malma, Tystberga

Uppland 13/3 kväll Viktoria, Uppsala

Örebro-Värmland 6/3 em/kväll Karlskoga

Dala-Aros 13/3 em/kväll
Skultuna Brukshotell, Väs-
terås

Gävleborg 14/3 em/kväll Bollnäs

Västernorrland 15/3 dag Sollefteå

Jämtland 16/3 dag OSD, Östersund

Västerbotten 21/3 dag Skellefteå

Norrbotten 22/3 dag Luleå

Tider och platser meddelas senare. All information om distriktsstämmorna 
finns på www.lantmannen.se/distriktsstammor2023

I slutet av februari inleds 2023 års 
distriktsstämmor, med start i Södra 
Skåne. Ulf Johansson i Västra Sverige 
och Gustav Thuresson i Östergötland 
är två engagerade förtroendevalda 
som ser fram emot stämmoperioden. 
Förberedelserna pågår för fullt och de 
frågor som bubblar i distrikten mest just 
nu är prishöjningar på insatsvaror och 
logistiken i samband med skörden.

VÄ L KO M M E N  T I L L  D I ST R I K T S STÄ M M O R N A !

Stämman ger medlemmarna möjlighet att påverka Lantmännens 
utveckling och framtid. På stämman presenteras Lantmännens 
resultat och utdelning för 2022, viktiga händelser under året och 
planer frammåt. För att kunna rösta vid årets distriktsstämmor måste 
man som medlem vara på plats, annars kan stämman följas digitalt. 

”Vi försöker ha en 
långsiktig bank 
med intressanta 
personer”
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Lyckat i Lycksele 
Många hade sett fram emot medlemsträffen i 
Lycksele i år, den första sedan 2017. 360 personer 
deltog, varav 300 var medlemmar. Framgångsre-
ceptet för den lyckade träffen var kombinationen 
av umgänge, kunskapsutbyte, inspiration och 
nöje, säger de som var där.

Malin Sjöström,  
Västerbotten
– Det var ett väldigt 
lyckat arrangemang. 
Det bästa är mixen av 
olika saker. Man har tid 
att umgås, och även gå 
på seminarier och få 
inspiration. 
Temat var gårdens 
resurser, hur upplevde 
du det?
– Bra och relevant för 
tiden. Paneldebatten om 
hur olika organisationer 
ser på framtiden var 
intressant. Ekonomin 
känns mest angelägen 
för alla just nu.

Olle Karlsson,  
Boden 
– Det var jättetrevligt, bra 
utställare, och ett väldigt 
stort engagemang från 
Lantmännens sida. Det 
var fantastiskt.
Vad hade du mest värde 
av?
– Jag gillar nätverkande. 
Jag är social och gillar 
att prata med andra 
bönder och knyta nya 
kontakter. Det är roligt att 
utbyta erfarenheter, alla 
har ju olika förutsättning-
ar. Jag har lärt känna ett 
gäng nya människor.

Gustav Tingvall,  
Kalix
– Det är lika trevligt 
varje gång, roligast är 
att träffa folk och gå på 
utställningar och semi-
narier, det ger massor av 
energi.
Vad var bäst?
– Att få prata och byta 
erfarenheter med andra 
i samma bransch. Det är 
skönt att känna att man 
inte är ensam i den här 
situationen. När man 
träffas så inser man att 
man har något väldigt 
starkt gemensamt.  

 

ULF JOHANSSON, ny distriktsordföran-
de i Lantmännen Västra Sverige sedan 
i mars 2022. 

Hur har din första tid som ordförande 
varit?

– Det har varit ett engagerande sty-
relsearbete och vi har hunnit med ett 
antal medlemsträffar. Bland annat flera 
träffar ihop med division Lantbruk, där 
vi har fått möjlighet att diskutera olika 
frågor med medlemmarna.

Vilka frågor och diskussioner är det 
som har präglat ditt distrikt mest 
under perioden?

– Framför allt logistiken i samband 
med skörden och gödselpriserna som 
stigit de senaste åren. Det i kombina-
tion med att alla insatsvaror blivit dyra-
re kan skapa lönsamhetsproblem. 

I vår är det dags för stämmor, hur har 
ni planerat för er stämma?

– Planeringen är i full gång, stäm-
man blir den 2 mars i Trollhättan, och 
eftersom vårt distrikt är så stort och 
långsträckt så är vi måna om att kunna 
erbjuda medlemmarna att delta digitalt 
om det passar dem bättre.

Är det några särskilda frågor som 
brukar beröras under stämman?

– Ja, spannmålsanläggningar som 
börjar bli till åren komna. Just nu 
gäller det i synnerhet anläggningen 
i Uddevalla som ska läggas ner och 
flyttas. Det är många som berörs av det 
och vill veta vad som händer, säger Ulf 
Johansson.

M OT I O N E R A  M E R A !

Utöva ditt medlems- och ägaransvar inför distriktsstämmorna ge-
nom att framföra dina åsikter och förslag på förändring. Det kan 
du göra genom att skriva en motion. Motionen ska vara inskickad 
till distriktsstyrelsen senast en vecka före respektive stämma. 

Se hur du skriver en bra motion på:  
www.lantmannen.se/vara-agare/medlemskap/motionsskola/

”Det har varit 
ett engagerande 
styrelsearbete”

Elin Lindén stationschef 
på Lännäs, ställer ut på 
Hotell Lappland, där 
träffen ägde rum.

Hur var årets upplaga av Lyckseleträffen? 
F R ÅG A  3
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Vi i Lantmännen

Dagens unga lantbrukare  
– morgondagens förtroendevalda
Årets ambassadörsprogram avslutades 
med en tvådagars träff på Lantmännens 
huvudkontor i Stockholm. För deltagarna 
har programmet öppnat ögonen för nya 
områden inom Lantmännen, och gett 
blodad tand för möjligheten att påverka.   

DET FINNS EN anledning till att de 29 
deltagarna i årets utbildningsprogram 
blev nominerade och utvalda. Det fram-
går också i samtal med ambassadörerna, 
som förutom intresset för lantbruk, gil-
lar att engagera sig och driva förändring. 

– Jag är landsbygdsutvecklare i 
grunden, så förändring ligger mig nära. 
Det var spännande att se vilken potenti-
al det finns i att Lantmännen investerar 
i forskning och innovation av hållbara 
produkter, säger Stina Jonsson från 
Väse.

Det var hennes pappa, som tidigare 
satt i valberedningen i Värmlandsdi-
striktet, som skickade in en rekommen-
dation.

Varför var ambassadörsprogrammet 
intressant för dig?

– Jag ville lära mig mer om Lantmän-
nen som organisation. Det var också 
en bra möjlighet att träffa andra unga 
lantbrukare och få chans att diskutera 
och utbyta erfarenheter med dem. 

FILIP AXELSSON fick frågan av distrikts-
styrelsen i Kalmar-Gotland. För Filip, 
som redan idag är lantbrukare i Kalmar, 
var det även viktigt att få lära sig mer 
om Lantmännen som affärspartner och 
förtroendeorganisation.

– Jag har lärt mig massor 
och fått en bra inblick i hur allt 
fungerar, säger han.

Det viktigaste han tar med sig 
är att Lantmännen är en stabil 
och trygg organisation, och en affärs-
partner med ett långsiktigt tänk. 

Skulle du vilja bli förtroendevald om 
du fick frågan?

– Det skulle vara väldigt roligt med 
ett förtroendeuppdrag, jag tycker om 
att engagera mig. Det är kul att kunna 
påverka sin framtid. 

SOM FÖRTROENDEVALD 

skulle Stina vilja på-
verka utvecklingen av 
svenskt lantbruk.

– I vårt distrikt pratas det 
för lite om de utvecklings-

möjligheter som finns – till 
exempel inom vidareföräd-
ling av grödor. Dessa frågor 

skulle jag vilja pusha för.

FÖR EMMA PERSSON var det bästa att få 
komma till Lantmännens huvudkontor 
i Stockholm och få en inblick i övriga 
verksamheter. På sikt ska hon ta över 
gården Vassmolösa, söder om Kalmar 
av sina föräldrar. Under programmet 
har hon fått kontakt med andra unga i 
liknande situation, och har fått möjlighet 
att utbyta tankar och erfarenheter.

Vad lockar mest med att bli 
lantbrukare?

– Just nu känns det särskilt viktigt 
att få bidra till utvecklingen av lantbru-
ket och vår självförsörjandegrad. Det 
är häftigt att få vara med på den resan, 
säger hon. 

A M B AS S A D Ö R E R N A

Filip Axelsson

Emma Persson

Stina Jonsson

AMBASSADÖRSPROGRAMMET

Lantmännens ambassadörsprogram är ett utbildningsprogram som ska ge en 
ökad förståelse för Lantmännen som affärspartner och för ägandet av fören-
ingen. Deltagarna medverkar under tre träffar med inspel om hur Lantmännen 
på bästa sätt kan möta behov och förväntningar hos morgondagens medlem-
mar. Träffen i Stockholm i november var den avslutande för 2022 års program.
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Handel med emissionsinsatser Kontoöversikt och gällande räntesatser

Emissionshandel

Handels-
period

Antal köp 
styck

Antal sälj 
styck

Transak-
tionspris 
procent

Omsatt  
volym styck

2022

4 47 72 135 6 505 042

5 26 85 136 7 023 767

6 15 27 136 2 739019

7 17 62 137 5 408 034

8 12 58 137 3 286 222

9 32 73 138 7 029 453

Lantmännen Lantbruk/Maskin SE Aktuella räntesatser 14 november 
2022

Kundrestkontra
Fakturor, dröjsmålsränta efter förfallodag 12,80 %

Kundrestkontra 
Finansieringstjänst efter förfallodag

efter nytt förfallodatum
6,45 % 
12,80 %

Avräkningar ej förfallet
Avräkningskonto
Avräkningskonto

tillgodo 
skuld 
spannmålsförskott

0,00 % 
2,80 % 
2,80 %

Avräkningar, disponibelt endast medlemmar 1,75 %

Sparmedel endast medlemmar 1,75 %

AL-KO Snowline 
700 E Snöslunga

14899:-

Underställ Merinoull  
Herr och Dam
Merinoull reglerar värme och 
transporterar bort fukt och 
håller dig därför varm och torr.

795:-

Värmeväst  
Arctic Original 
Herr och dam

1595:-

Network Dubbad 
Känga Svart

695:- 
Tidigare pris 895:- 

Elverk 
MDG7500S-3 3-fas 
diesel tystgående

.23995:-

XP-4200  
Pannlampa

999:-
Nyhet!Kampanj 

t.o.m. 
31/12

Värmehandske 
Arctic

995:-

Håll dig 
varm!

Se alla värmekläder 
online

Storsäljare

Storsäljare

Inkl.
motorolja

Värde 119:-

Presentkort 
(Digitalt)
Leverans inom 1 timme!

Pris från 100:-

Alla priser är inklusive moms. Vi reserverar oss för tryckfel, 
slutförsäljning och eventuella prisjusteringar. Gäller så långt 
lagret räcker. Eventuell fraktkostnad tillkommer. Se resten 
av vårt breda sortiment på www.hylte-lantman.com 

Öppettider i butiken: 
Måndag-fredag: 9-18 • Lördag: 9-13 • Dygnet runt på webben!

0345-400 00
www.hylte-lantman.com

Hantverksgatan 15, 314 34 HYLTEBRUK

Prisjakt 4.8 - Trustpilot 4.8 - Pricerunner 4.9

Kompletterande information finns på lantmannen.se/emissionshandel Har du frågor om dina konton eller sparmedel? Kontakta cf.ssc.kassatjanst@

lantmannen.com
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Hej! Hur kommer det sig att 
det inte framgår tydligare på 
produkter att de ingår i Lant-
männens sortiment? Vore inte 
det bra att lyfta fram? 
/Undrar stolt medlem

SVAR: Det gläder oss att ni 
efterlyser en ännu tydligare 
märkning av Lantmännens 
produkter. I över tio år har vi 
märkt våra produkter med 
Lantmännens logotyp. Någon-
ting som särskiljer oss från de 
flesta andra livsmedelsföretag 
med många produktvarumär-
ken. Vi ser också i våra egna 
konsumentstudier att detta 
har gett goda resultat och 
att fler vill köpa våra pro-

Skriv till oss!
Har du tankar, åsikter eller hejarop som du vill dela med Groddens 
läsare, mejla din insändare till jesper.broberg@lantmannen.comÅsikt

dukter när man vet att det är 
Lantmännen som står bakom. 
Något som vi förväntar oss 
kommer öka ytterligare, då 
intresset för hållbart produce-
rade livsmedel och ett livskraf-
tigt lantbruk ökar. 
/Mark Robinson, Director 
Group Brand & MarketingIL
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Sagt om nya 
Grodden:

”Kul att ni tar med 
frågor från medlemmar, 

nya medlemmar och 
gästkrönika av medlem. Kul 

att fler medlemmar syns 
i Grodden! Modern och 

väldigt tilltalande, hela nya 
Grodden”.

”Fortsätt att ligga i 
framkant! Hade varit kul att 
läsa mer om Lantmännens 
verksamheter utomlands 
och hur mycket pengar vi 

ägare tjänar på dessa”.

Ge drömmarna växtkraft 
med medlemsränta
Ett sparkonto hos oss är ett lika klokt som tryggt 
val för att få pengarna att växa – oavsett om du 
sparar till en buffert eller dina framtidsdrömmar. 

Som medlem i Lantmännen får du dessutom extra förmånlig
sparränta. Just nu 2,25 procent*.

Självklart sätter du in och tar ut pengar helt utan avgifter.
Vi omfattas av den statliga insättningsgarantin så dina pengar
växer tryggt med oss.

Välkommen att öppna konto på lantmannenfinans.se

* Räntan gäller fr o m 2022-11-07.
   Den kan komma att justeras.

Spara till
medlemsränta:

 2,25 %*
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och fungerar då som återförsäljare och har ett 
tätt samarbete med Lantmännens distrikts- och 
affärsorganisation. Lokalföreningen tar också del 
av den årliga utdelningen från Lantmännen. 

NÄRA HÄLFTEN AV Lantmännens medlemmar i 
Skåne och Halland är medlemmar via olika lo-
kalföreningar. Lokalföreningens medlemmar har 
alltså rösträtt på Lantmännens distriktsstämmor 
och ingår i fullmäktigeberäkning till Lantmännens 
Föreningsstämma i Stockholm. 

Dessa föreningar förtjänar en egen plats i 
Lantmännens historieskrivning. Mycket för-

enklat kan utvecklingen beskrivas med att det för 
hundra år sedan startades lokalföreningar i hela 
landet. Efter många turer, fusioner och samgåen-
de bildades det Lantmännen vi har idag. 

Men utvecklingen har sett lite annorlunda ut 
i Skåne och Halland. Där har lokalföreningarna 
fortsatt finnas kvar som självständiga inköps- och 
försäljningsorganisationer parallellt med Lant-
männens nationella utveckling. 

I MIN ROLL SOM medlemschef ingår att ansvara 
för lokalföreningarnas medlemsrelaterade frågor. 
Under hösten har jag besökt flera och imponerats 
av verksamheten och det lokala engagemanget. 
Kan man inte skapa naturliga stordriftsfördelar 
får man i stället vara snabbfotad och flexibel när 
det gäller service, tjänster och varor!

FRAMTIDEN DÅ? Om jag får önska, så här i juletid, 
är det att lokalföreningarna fortsätter att ut-
vecklas. De bidrar till en levande landsbygd och 
bär Lantmännens varumärke med en naturlig 
stolthet. Lokalföreningarna behöver Lantmännen 
– och jag tror att Lantmännen behöver lokalfören-
ingarna. Vi kan lära av varandra och tillsammans 
fortsätta att bidra till ett lönsamt och hållbart 
svenskt lantbruk.  

Jesper Broberg,  medlemschef Lantmännen

U 
tanför Skåne och Halland är 
lokalföreningarna troligen inte så 
kända. Men faktum är att de har 
spelat en viktig roll i Lantmän-
nens utveckling och är idag en 

viktig del av Lantmännens affär i södra Sverige. 
De är väl värda uppmärksamhet.

En lokalförening är en lokal inköps- och 
försäljningsorganisation. En ekonomisk förening 
med egna stadgar, styrelse och medlemmar. 
Affären består av handel med lantbruksförnöd-
enheter kombinerat med en väl utbyggd butik, 
ofta bygghandel och kanske en biltvätt. Entre-
prenörsandan är stor. 

I SKÅNE OCH Halland är lokalföreningen det nor-
mala. Harplinge Lantmän, Södra Åby lokalför-
ening, Hörby Lantmän, m fl. De flesta lokalfören-
ingar har valt att vara medlemmar i Lantmännen 

Levande lokalföreningar!

Jespers reflektion
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Kryss

Korsord är både till nytta och nöje, men kanske fram-
förallt ett skönt sätt att koppla av. Från och med detta 
nummer av Grodden kan du därför lösa magasinets 
eget korsord. Lös det i pappersform eller digitalt. 
Skicka in till Lantmännens medlemsavdelning, Box 
30 192, SE-104 25 Stockholm, och märk kuvertet Korsord nr 5/22. 
Eller mejla det lösta korsordet till grodden@lantmannen.com. Senast 
den 28 februari vill vi ha ditt svar. De tio först kontrollerade och rätta 
svaren får en Lantmännen-keps hemskickad.  

Lös krysset vinn en keps!

Förnamn:  

Efternamn:  

Gatuadress:  

Postnummer: 

Postort: 

ALLÉ ORD 
FÖR ER

TAS 
JACKOR

HALKA-
DE INTE 

MEN 
SLANT

BLIR 
BAST PÅ 
SLANG

KAN 
MÅLAS 

PÅ 
VÄGGEN?

KANT PÅ 
ISHOCK-
EYRINK

NY- 
BÖR-
JARE

AAAA 

BETY-
DELSE-
LÖST

ATTEN- 
TAT

SES I 
ADELS-
NAMN

GREN I 
VATTNET

FISK 
ELLER 
VIRKE

DEN 
FINNS 
SVART, 

RÖD OCH 
VIT

DE 
SPELAR

VISAR 
RE-

SPEKT-
LÖS

BJUDS 
UT

OMSKRI-
VEN 
DON

STÄLLER 
MÅLARE

EN 
MYNNING 

ÅKTE PÅ 
RYGG

KICKAS 
DET I

BYTERM
 

TOPP-
KORTEN

KAN 
OLLE VARA 
DENSAMMA

 

REGI-KAY

MYNTEN-
HET I 

TURKIET 

RETA UPP

VERAN-
DA

KLAGO-
SÅNG

SÅNGARE 
DÄR BAK 

SES TAJ 
MAHAL I

HÄVD
 

BLÅSA
DE 

KYLIGA 
ÖPP-

NINGAR-
NA

TID-
SKRIFT

KAN SKAPA 
RAS

 

FÖRBJU-
DET HÄR

BRUK-
BAR 
LOTT

DITT 
OCH 
DITT

CAE-
SARS 
FYRA

DET 
HÅLLER 
IHOP 

ALADÅBEN
 

BORDSBÖN

GARN- 
ÄNDE

I FLERA 
DELAR ÄGNA

ÄR INTE 
HÄRDAD

DAM I 
PÄLS

MASK-
TYP
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Jesper

Jul
klapps
TIPS

Värmeväst Sälen 
Effektivt förstärkningsplagg – passar både som ytter-
plagg och mellanlager. Tre uppvärmningsområden 
fördelat över bröst och övre rygg. Värmeslingorna 
drivs av en extern powerbank med USB- anslutning 
(ingår ej). Temperaturen styrs av ett lättskött reglage. 
Tre temperaturlägen (låg, mellan, hög).

DAM - Art 7531 • Stl. 36-48.  
HERR - Art 7530 • Stl. S-3XL. 

Värmesittunderlag - Art 7527
Mjukt och lätt sittunderlag med värmeslingor som  
värms upp på nolltid! Drivs av en extern powerbank  
med USB- anslutning (ingår ej). Stl. 38x32x4 cm.  
Ej tvättbar - torkas av med fuktig trasa.

399•-
Perfekt både som 
sittunderlag och 
som ryggvärmare.

995•-

DAM HERR

PRESENTKORT 
- den bästa julklappen! 

Köp & läs mer på engelsons.se

Hand-och tåvärmare
Engångs hand- och tåvärmare som 
snabbt skyddar dig mot kyla var du än befinner dig.

Handvärmare 10 par - Art 8860 • Pris 100:-
Tåvärmare 10 par - Art 8861 • Pris 100:-

SNABB
VÄRME!

Beställ dygnet runt  
på engelsons.se 

Beställ på engelsons.se eller ring 0346-71 38 40

Canadabyxa - Art 1698
Fodrade, extra varma och 
sköna byxor med yttertyg 
av slitstark nylon och insida 
i mjuk flanell med klassiskt 
rutmönster. Färg: Grön.

HERR 
Normal modell: C46-58  
Kort modell: D96-112.

EXTRA 
 VARMA!

695•-

HERR

Vinterparkas KVIKKJOKK
Extra tjock, slitstark, varmfodrad och vattentät parkas med  
andasfunktion. Samtliga sömmar är tejpade.

DAM - Art 1952 • Stl. 36-48. | HERR - Art 1951 • Stl. C46-58.

AndasVind- och vattentätVarmfodrad

995•-

Jaktunderställ 
MERINOULL 220 g - Art 4106
Funktionsunderställ i mjuk och skön merinoull.
Håller dig garanterat varmoch torr kalla dagar 
mellan +5° till -25°. Färg: Brun.

DAM • Stl. 34/36-50/52. 
HERR • Stl. S-3XL.

DAM

HERR

HERR

DAM

850•-
SKÖNT PILEFODER

PÅ INSIDAN!

Fleecebyxa CABIN 
Kraftiga, varma fleecebyxor med stickad utsida och skönt 
pilefoder på insidan. Passar perfekt som tjockare Lager-2- 
underställ eller som skön mysbyxa. Färg: Antracitgrå. 

DAM - Art 5766 • Stl. 34/36-50/52. 
HERR - Art 5765 • Stl. S-3XL.

395•-

DAM

SUPER-
PRIS!

MYCKET VÄRME FÖR
PENGARNA!

HERR
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Vi förädlar för din lönsamhet!

Bra stråegenskaper och stabilt falltal.Väldigt bra stråstyrka.

Kommer ifrån vår egna svenska växtförädling.

Mycket hög avkastningsnivå och väldigt
goda kvalitets- och odlingsegenskaper.

Stora kärnor och en bättre skalbarhet 
och kärnhalt.

Vi på Lantmännen är experter på växtförädling för vårt nordiska klimat. Vi satsar på växtförädling 
för att säkerhetsställa framgångsrik växtodling. På vår Framtidsgård i Svalöv öppnade vi i juni 2022 
en av världens mest avancerade och moderna växtförädlingsanläggning. Med växtförädling kan vi 
ta fram växtsorter som ökar skördar, har stärkt motståndskraft mot klimatförändringar och som 
har nya kvalitativa egenskaper.

Kontakta din säljare för mer information.

Grynhavren EOS är stabil och odlingssäker! FLIPPEN är vetet med full pott!

Kommer ifrån vår egna svenska växtförädling.

Hög avkastning och fi na bakningsegenskaper.

Mycket odlingsvärd sort med stora kärnor 
och en bra proteinhalt.
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