
Lantmännen på god väg att fördubbla den ekologiska spannmålshandeln
Lantmännens ekologiska volymer ökar och företaget är på god väg att nå sina mål inom den ekologiska spannmålshandeln. Den ökade
försäljningen syns framförallt inom foder, utsäde, frö och spannmål, vilket presenterades under Ekogalan i Stockholm förra veckan.   

I början av 2017 satte Lantmännen ett ambitiöst mål om att fördubbla handeln med ekologiskt spannmål, totalt 200 000 ton till år 2020. En
summering av fjolåret visar att företaget är på god väg; under 2017 uppgick spannmålsvolymen till cirka 130 000 ton.

– På Lantmännen arbetar vi kontinuerligt med att utveckla affärerna för våra lantbrukare och här har vi sett ett växande intresse för det ekologiska,
vilket syns i fjolårets försäljning. Det är viktigt att vi fortsätter att jobba tillsammans och ser till att det finns bra avsättningsmöjligheter för det
ekologiska även i framtiden, säger Elisabeth Ringdahl, divisionschef på Lantmännen Lantbruk.

Ekogalan ägde rum i Stockholm torsdagen den 25 januari, för sjunde året i rad. Forumet samlar intressenter genom hela den ekologiska värdekedjan
– ”från mylla till hylla” – och har blivit en allt viktigare mötesplats för branschen. Elisabeth Ringdahl var en av talarna under dagen och berättade om
Lantmännens satsningar på ekologiskt från jord till bord. Även landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och miljöminister Karolina Skog medverkade
vid konferensen.

– Det känns viktigt för oss att delta i Ekogalan där vi får möjlighet att möta lantbrukare, kunder och kollegor och diskutera hur vi kan skapa bra
förutsättningar för hela den ekologiska värdekedjan, bland annat genom export. Vi jobbar aktivt för att stärka det svenska lantbrukets
konkurrenskraft. Både den konventionella och ekologiska odlingen behövs i framtidens lantbruk, säger Patrik Myrelid, strategichef på Lantmännen,
som också var på plats och representerade Lantmännen under Ekogalan.
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Om Lantmännen 
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska
lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 40 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi
åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh,
FINN CRISP och Schulstad. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling
och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com.


