
Lantmännen distrikt 
Kristianstad-Blekinge
Bäste medlem! 
2018 är året som vi kommer att minnas med extremt 
väder, låga avkastningar och akut brist på grovfoder. 
Torkan, som ledde till de sämsta skördarna sedan 
slutet av 50-talet har drabbat oss alla hårt ekono-
miskt. Ett riktigt tufft katastrofläge för svenskt lant-
bruk! Vi har ännu inte sett slutresultatet som kom-
mer att påverka oss i flera år framöver. 

Som ett kraftfullt åtgärdspaket kommer Lantmän-
nen att dela ut närmare en kvarts miljard kronor till 
sina medlemmar i form av extra återbäring och 
efter-likvider mm.  En del har redan betalats ut.

Det positiva har varit att vi lantbrukare har hjälpt 
varandra med att bl.a förmedla arealer och vallfoder i 
olika former. Även att politiker och konsumenter pra-
tar om att handla svenskt för att stödja det svenska 
lantbruket efter sommarens extrema väder.

www.lantmannen.com/kristianstad-blekinge
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Vi får hoppas att denna kris gör att konsumenterna 
tänker på det svenska lantbrukets värde och hand-
lar svenskt i mer än ett år. Svenskt lantbruk har så 
många starka mervärden som borde göra svenska 
produkter till det självklara valet i butikerna. Trots 
krisen har det inte gjorts tillräckliga prishöjningar 
inom handeln för att täcka de ökade produktions-
kostnaderna. Men framförallt att vi får en ökad 
långsiktig lönsamhet inom lantbruket om vi ska ha 
svenska livsmedel i butikshyllorna i framtiden. 

Vi får hoppas på ett riktigt bra skördeår 2019 och 
blicka framåt. Det gäller att tänka i nya banor, vara 
förberedda på snabba kast gällande vädrets makter, 
ta fram nya sorter, tekniker samt planerar för hur vi 
ska hushålla med vårt vatten. 

Vi ses på Bäckaskogs slott 13 mars!

God Jul och Gott Nytt År! 
Charlotte Norrman-Oredsson, ordförande 

Distriktsstämma 2019
Välkomna till nästa års stämma som hålls på Bäckaskogs slott onsdagen den 13 mars. 

Sammankallande i valberedningen är Anders Petersson, 070-836 01 20   anders.l.petersson@ronneby.se

Maskinvisningar 2018
Lantmännen Maskin, Kristianstad kommer att ha sin traktorkväll torsdagen 14/2

och lördagen 2/3 är det vårvisning på Maskin i Karlskrona.

Charlotte Norrman-Oredsson, Ordförande
070-852 52 58 charlotte@skeagard.se

Fredrik Persson, vice ordförande
073-376 44 49 fredrik.emmeryd@gmail.com

Magnus Rietz, sekreterare 
070-328 23 18 magnus.rietz@telia.com

Distriktsstyrelsen i Kristianstad-Blekinge
Välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen om du har några frågor eller funderingar.

Per Ericsson 
070-841 07 84 perericssons@gmail.com

Per-Göran Fjelkner
070-976 24 47 pgfjelkner@honnedal.se

Gunilla Johnsson
073-33 23 282 ebbarpsgard@gmail.com

Thomas Persson  
0730-22 90 22 persson.kulla@telia.com

Filip Nilsson 
073-411 92 61filipnilsson86@gmail.com



Höstmöte med julbord
Det har blivit en tradition att höstmötet hålls på Svängsta-
krogen och i år var det 130 personer som hade hörsammat 
kallelsen. Efter att Charlotte Norrman-Oredsson hälsat 
välkomna var det dags för kvällens första programpunkt 
nämligen julbordet.

I år representerades koncernstyrelsen av Per Lindahl. 
Torkan har präglat året och spannmålsskörden blev bara 
lite drygt hälften av normalt vilket kommer att påverka 
Lantbruks resultat. Ett sådant här år kan man verkligen se 
det positiva med att ha verksamheter på olika marknader. 
Unibake och Swecon påverkas inte av att det varit torrt. Det 
positiva är att konsumenterna har fått större förståelse för 
hur viktigt lantbruket är.

Foderproduktionen är alltid en aktuell fråga särskilt efter 
ett sådan här torrår. Lars Hermansson, produktchef, gick 
igenom prisbilden på råvaror och vad som styr priserna.  
Därefter blev det presentation av lämpliga foder som passar 
i den nya situationen. Det viktiga är att inventera, räkna och 
ta beslut på hur situationen ska hanteras.

Avslutningsvis informerade Maskins och Lantbruks lo-
kala representanter om aktuella frågor och kampanjer. 

www.lantmannen.com/kristianstad-blekinge

Sommarresa i Nordöstra Skåne
Vårt första besök var hos familjen Sibbesson på Torngården 
utanför Näsum. Huvudinriktningen är odling av hallon och 
jordgubbar och för att förlänga säsongen har man delar av 
odlingarna i lister och tunnlar. Man har även börjat med en 
mindre odling av olika sorters bönor. Efter rundvandringen 
avslutade vi med ett besök i den välfyllda gårdsbutiken.

På väg till nästa besök stannade vi till vid Vångaberget och 
åt lunch på Vånga 77:1 som ligger naturskönt vid Ivösjön.

Vårt andra besök var hos Per Modig med familj på gården 
Fagraslätt, norr om Kristianstad. Gården drivs ekologiskt 
och Per har satsat på varierande grödor. Här odlas bland 
annat potatis, morötter, linser och olika sorters bönor. 
Bönorna levereras bland annat till Go Green. En udda gröda 
man satsat på är Quinoa som är en släkting till vanlig målla. 
Just nu bygger man en ny anläggning för att rensa och 
paketera produkterna. Efter en tur till de olika fälten åkte vi 
vidare österut.

Dagens sista besök var på Åhus Grönt. Företaget är ett 
av de större vad gäller sallad men de odlar även lök, potatis 
och kål. 

Vi började med fika och Ingvar Svensson presenterade 
företaget. Det startades 1992 och har nu utvecklats till att ha 
plantproduktion, odling, lagring och distribution.  En ganska 
ny produkt är skivad och tärnad lök. Det här är en annan 
typ av jordbruk. Företaget är på drygt 700 ha och med 200 
anställda under högsäsong så påminner anläggning mer om 
en livsmedelsindustri. Besöket avslutades med en intres-
sant rundvandring i anläggningen.  

Roadshow
Roadshow är en mötesform där några ledamöter från 
koncernstyrelsen träffar distriktsstyrelserna i mindre 
grupper. I år hade vi detta möte tillsammans med distrik-
ten Höglandet och Kronoberg. Mötesformen är inte så 
formell och man diskuterar aktuella frågor med koncern-
styrelsen. Den viktigaste frågan i år var den uppdaterade 
strategin; Jord till bord 2030.

Distriktsstyrelsekonferens 2018
En gång om året samlas distriktsstyrelserna till 
konferens. Huvudtemat i år var den nya strategin ”Från 
jord till bord 2030”. Styrelsen redogjorde för sin sam-
manställning efter roadshowsmötena och därefter blev 
det grupparbete och diskussion. 

Ett delmål med detta evenemang är att utvecklas som 
förtroendevald och lära sig mer om koncernen.  I år 
bidrog Lantbruk med information om den internationella 
verksamheten. Unibake är en stor del av företaget så de 
fick ett pass. Det är viktigt att se framåt så ett föredrag 
behandlade trender vad gäller framtiden mat. 

Ett utbildningsblock handlade om prissättning och 
handel med emissionsinsatser. Sist men inte minst, vad 
vore en utbildningsdag utan stadgefrågor så avslutnings-
vis kom en punkt med genomgång av stadgeförändring-
arna och diskussion kring tillämpningsföreskrifterna.

     Magnus Rietz


