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Träffa Lantmännen i Almedalen
Under årets politikervecka i Almedalen finns Lantmännen på plats. Ett flertal seminarier och
evenemang på teman som hållbar odling, export och bioenergi står på agendan.
KALENDARIUM
Lantmännens seminarier
Nu blir det andra bullar
Vad: Lantmännen bjuder in till seminarium om hållbar odling och framtidens livsmedelsförsörjning.
Medverkar gör bland annat Sven-Erik Bucht (S), landsbygdsminister, Johanna Sandahl, ordförande
Naturskyddsföreningen, Louise König, hållbarhetschef på Coop, och Bengt-Olov Gunnarson,
styrelseordförande Lantmännen.
När: Måndag 29/6 kl. 14.00-15.30
Var: Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4
Mer information: www.almedalsveckan.info/27155
Så snabbt kan vi göra dagens fordonsflotta hållbar och fossilfri – hänger politiken med?
Vad: Lantmännen och Preem bjuder in till samtal om klimatnytta, biodrivmedel och teknik.
Medverkar gör bland annat Maria Wetterstrand, ordförande i regeringens grupp för grön omställning
och konkurrenskraft, Nils Vikmång (S), statssekreterare hos energiminister Ibrahim Baylan, Carl von
Schantz, vd Lantmännen Energi, och Mattias Goldmann, vd Fores.
När: Tisdag 30/6 kl. 12.00-12.45
Var: Miljöaktuellt arena, Gotlands museum, Strandgatan 14
Mer information: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/28089?redir=%23eidx_1
Vad krävs för att öka exporten av jordbruksvaror och livsmedelsprodukter?
Vad: Lantmännen bjuder in till samtal om jordbruks- och livsmedelsexport. Medverkar gör bland
annat Annika Åhnberg, samordnare livsmedelsstrategin, Bengt-Olov Gunnarson, styrelseordförande
Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel.
Vi ägs av 29 000 svenska lantbrukare, har 10 500 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 37 miljarder
kronor. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända
varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Schulstad, Gooh, Finn Crisp och Bonjour. 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 värdekedjan, kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på:
lantmannen.se/omlantmannen

Lantmännen, Ulf Berg (M), jordbrukspolitisk talesperson, Elisabet Knutsson (MP), näringspolitisk
talesperson, och Marianne Pettersson (S), ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet.
När: Tisdag 30/6 kl. 15.30-16.30
Var: LRFs tält, Mellangatan 7, Visby
Mer information: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/26891?redir=%23eidx_4
Övriga seminarier där Lantmännen medverkar
Vill Hagainitiativet lägga ner Sverige AB?
Vad: Hagainitiativet bjuder in till seminarium om klimatmålet. Medverkar gör bland annat
Hagaföretagens vd:ar, Johan Kuylenstierna, chef Stockholm Resilience Centre, Johanna Sandahl,
ordförande Naturskyddsföreningen, och Åsa Westlund (S), riksdagsledamot.
När: Tisdag 30 juni kl. 13.00–14.45
Var: Teaterskeppet
Mer information: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/27283?redir=%23eidx_0

Vad: Löfbergs och WWF bjuder in till seminarium om det går att öka omställningstakten till en
hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion i Sverige. Medverkar gör bland annat Claes Johansson,
chef för hållbar utveckling, Lantmännen, Maria Smith, chef miljö & socialt ansvar, ICA, och SvenErik Bucht, landsbygdsminister.
När: Tisdag 30 juni kl. 15.30–16.00
Var: Cramérgatan, H307, Löfbergs kaffebil
Mer information: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/30209?redir=%23eidx_0
Logistik i världsklass – med färre lastbilar och längre tåg
Vad: Effektivare transporter är möjligt med tyngre och längre tåg och lastbilar. Det betyder färre
lastbilar och mer kapacitet för järnvägen. Men i dag är det inte tillåtet trots att en majoritet riksdagen
för det. Varför händer ändå inget? Medverkar gör bland annat Anna Johansson, infrastrukturminister,
(S). Jessica Rosencrantz (M), vice ordförande i Trafikutskottet och Carl von Schantz, chef division
Energi, Lantmännen.
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Så skapar vi en hållbar livsmedelskedja

När: onsdag 1 juli kl. 8.00–9.00
Var: S:t Hansgatan 18F/Trappgränd
Mer information: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/28541?redir
Fika med VD
Vad: Kända politiker frågar vd:arna i Hagainitiativet sina vassaste frågor om klimat och miljö.
Medverkar gör bland bland annat Anna Johansson (S), infrastrukturminister, Peter Eriksson (MP),
europaparlamentariker, Jens Henriksson, vd Folksam, och Carl von Schantz, vd Lantmännen Energi.
När: Onsdag 1 juli kl. 11.00 – 11.30
Var: Löfbergs kaffevagn, Hamnplats 218
Energidagen i Almedalen
Vad: SPBI bjuder in till heldag om hur energibranschen arbetar för att ta sig från fossilt till förnybart.
När: Torsdag 2 juli kl. 08.30-16.30

För ytterligare frågor kontakta:
Lantmännens presscenter, tel: +46 730 46 58 00
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Var: Spegelsalen, Clarion Hotel Visby

