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2017 och 2018 har varit utmaningarnas år
Förra årets blöta och årets torka båda åren kom-
mer vi sent att glömma, Sverige fick nästan en 
halverad spannmålsskörd jämfört med ett nor-
malt år. Vilket gör att Lantmännen i år får im-
portera spannmål till Etanol tillverkningen och 
delar av bageriverksamheten med mera.

På lokal nivå så har man gjort en förändring i 
Stugsund. Man har stängt silos och hyrt in sig 
hos Söderhamns Stuveri som skött om mottag-
ningen av spannmål på platta av skörden vilket 
har fungerat väl.

Lantmännen Maskin genomför nu en del för-
ändringar runt om i landet för att få lönsamhet 
i bolaget. Ca 65 tjänster håller på att förhandlas 
bort varav ca hälften är pensionsavgångar.
Man ska inte ta bort någon servicetekniker har 
man sagt, snarare anställa fler.

Vi har nu under hösten och vintern haft infor-
mations- möten med inriktning på Lantmännen 
Maskin och Lantbruk, där vi har fått en genom-
gång på hur man vill arbeta framåt med Lant-
männen Maskin. Från Lantbruk hur man har 
försökt att hjälpa till med olika gårdslösningar 
på grund av torkans effekter.

Lantmännens åtgärdspaket 220 mkr:
 I augusti genomförde vi en webbaserad extra-
stämma vilket innebar att samtliga fullmäktige 
skulle godkänna förslaget om en extra utdelning 
på 220 mkr som Koncernstyrelsen hade som
förslag att fördela som  efterlikvid och återbä-
ring på 2 % på den handel som man har haft 
med Lantmännen Lantbruk Sverige under året.
Extra stämman godkändes och det visar att 
Lantmännen som ett Kooperativt företag kan 
agera snabbt och att man går mot en mer digita-
liserad medlemsorganisation.

Kommande aktiviteter 
2019-03-12 Distriktsstämma på Scandic hotell i 
Bollnäs. Inbjudan kommer senare, spara datu-
met redan nu.
Välkomna!

Nu hoppas jag på ett mer normalt år 2019 där vi 
får lagom med värme, sol och regn så det växer 
bra i hela vårt land.

Gott Nytt År!
önskar vi från Distriktsstyrelsen
Johan Sahlin
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Road Show 2018

Årets Road Show för vårt distrikt gick av stapeln 
i Tällberg där vi hade ett gemensamt möte med 
distrikten Dala Aros och Jämtland. Mycket vär-
defullt att knyta kontakter mellan distrikten, för 
att eventuellt kunna ha framtida samarbeten.  
Vi kunde utbyta ideèr och diskutera olika frågor 
som vi har gemensamt. Årets road show gästa-
des av Gunilla Aschan och Ove Gustafsson från  
Koncernstyrelsen. Dom presenterade den upp-
daterade strategin ”Jord till bord 2030 ”, som 
följdes av en diskussion om kommande målsätt-
ningar.

Ungdomsträff
Den 24 augusti anordnade Lantmännen en 
ungdomsträff för de norra distrikten. Årets 
tema var vall. 44 glada norrlänningar träffades 
på Bergshotellet i Järvsö. Dagen började med 
info om Lantmännen och sen kom Per-Anders 
Andersson, som är fröexpert, och pratade om 
fröblandningar, om olika frösorter och vilka som 
tål torka. Det diskuterades om hur viktigt det är 
att få fröna på rätt djup så det blir bra uppkomst.  
Tina pratade foderstater och hur olika vallfrö-
blandningar påverkar foderstaterna. 

Henrik Rosenqvist från Vallens gård, pratade 
om deras företag.  Därefter åkte vi upp till Val-
lens gård i samlad trupp. Det blev ett väldigt 
givande gårdsbesök på Vallen gård!

Kvällen avslutades på Järvsö bergshotell med 
middag och mycket pratande.

Lördagen började med rovdjursmatning på 
Järvsö zoo. Väldigt intressant att höra om rov-
djuren. Efteråt åkte vi upp till Mittia-mässan där 
alla fick gå titta och åka hem som man ville.    
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