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Lantmännen öppnar spannmålsanläggningen i Stockholm
inför rekordstor skörd i Mälardalen
På grund av den stora höstsådden, den milda vintern och den tidiga våren ser årets
skörd ut att bli den största på mycket länge. I Mälardalen väntas också en mycket stor
skörd och därför öppnar nu Lantmännen sin spannmålsanläggning i Frihamnen i
Stockholm.
Det ser ut som om skörden i Sverige i år kommer att bli rekordstor, framförallt på vete. Det
kan bli den högsta sedan 1997 då 5,9 miljoner ton spannmål skördades. Den höstsådda arealen
på vete är cirka 40 % högre än 2013, den största arealen vete någonsin. Men vädret under
kommande sommar påverkar också slutresultatet. Det gäller att hålla grödan frisk och ge rätt
förutsättningar för en god utveckling.
– I Mälardalen väntas en rekordstor skörd och för att lantbrukarna i området ska få bättre
service öppnar vi åter vår spannmålsanläggning i Frihamnen i Stockholm. Jag gläds åt en
väntad stor skörd och vi ska göra vårt bästa för att hålla en hög servicenivå, säger Johan
Andersson divisionschef på Lantmännen Lantbruk.
Spannmålsanläggning i Stockholm kommer ta emot följande grödor: Kvarnvete Olivin,
Kvarnvete övrigt (alla kvarnvetesorter) och Foderkorn.
Lantmännen Lantbruk har tidigare informerat om att lagom till skörd öppnas fyra nya
mottagningsplatser i Karpalund, Staffanstorp, Vara och Vårgårda.
För mer information:
Johan Andersson, divisionschef Lantmännen Lantbruk, telefon: +46(0)706294020, e-post:
johan.andersson@lantmannen.com

Fakta/ Lantmännen Lantbruk
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra
varumärken är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Hatting, Schulstad och Gooh. Vi ägs av 33 500 svenska lantbrukare,
har ca 8 600 anställda, har närvaro i 22 länder och omsätter cirka 33 miljarder kronor. Vårt företag är grundat på
kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling
och verksamhet i hela kedjan kan vi ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer
på: www.lantmannen.se/omlantmannen
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

