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Lantmännen förlänger skördemottagningen
Ännu är årets skördeperiod inte avslutad utan stora arealer står fortfarande otröskade.
För att möjliggöra senare inleveranser från spannmålsodlarna förlänger Lantmännen
Lantbruk mottagningsperioden med drygt två veckor.
Årets skörd är inte bara ovanligt stor utan även långdragen. I Skåne och delar av södra landet
kunde man tröska i normal tid, medan skörden längre norrut har blivit ovanligt sen och
långdragen i år. Fortfarande står stora åkerarealer otröskade.
– Väderleken har gjort att många inte kunnat tröska mer än delar av sina arealer. För oss är det
självklart att göra vad vi kan för att hjälpa spannmålsodlarna. Vi kommer därför att förlänga
mottagningsperioden i de berörda områdena, säger Charlotte Elander, chef segment
spannmålsinköp på Lantmännen Lantbruk.
Mottagningsperioden förlängs med drygt två veckor till den 31 oktober och berör
Lantmännens skördemottagningar norr om Mälaren, i västra och östra Sverige samt på
Gotland. Mer information om exakt vilka anläggningar som förlänger mottagningsperioden
finns på hemsidan: www.lantmannenlantbruk.se.

För mer information, kontakta:
Maria Andersson, inköpskoordinator Spannmål, Lantmännen Lantbruk, tel: 0705-25 28 30

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

