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Lantmännens Strategi 2020

Tillväxt och framtid för svensk animalieproduktion

Per Lindahl, Ordförande Lantmännen 
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Min vision för Lantmännen 

Lantmännen ska vara…
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Ett lönsamt företag som stärker konkurrenskraften och 

lönsamheten på ägarnas gårdar inom både växtodling

och djurhållning

Det ledande företaget inom agribusiness i

Östersjöregionen

Det mest innovativa företaget inom livsmedels- och 

lantbruksbranschen

Den mest attraktiva arbetsgivaren i

Östersjöregionen

Spjutspetsen in i den digitala framtiden och därmed

lantbrukarens bästa affärspartner – i dag och imorgon

Ett kooperativt företag som ägs och styrs av svenska

lantbrukare
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Lantmännen skapar värde från jord till bord med 

lantbruksföretaget i centrum

Lantmännen

Växtförädling

Utsäde och frö

Insatsvaror

Lantbruks- och anläggningsmaskiner

Finansiering, rådgivning & 

riskhantering

Foder

Lantmännen

Spannmål & oljeväxter

Handel/expor

t

Mjöl Bageriprodukter

Stärkelse och sprit

Etanol Bioråvaror

Mälteri

Foderproduktion

(Animalieproduktio

n)

Lantbruks-

företaget

Lantmännen 

tillhandahåller varor 

och tjänster

Lantmännen skapar värde 

av spannmål
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Betydande resultatförbättring de senaste åren

Vi har etablerat oss på en ny och högre nivå.
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Lantmännens utdelning på den högsta nivån någonsin

Över de senaste tio åren har Lantmännen delat ut

nästan 3,5 miljarder SEK till svenska

lantbrukare – och det egna kapitalet har ökat med 

5 miljarder SEK till 15 miljarder.
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Ägardialog pågår för fortsatt utveckling bortom år 2020 för

en uppdaterad strategi
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Vi håller på att stärka vår position i Östersjöområdet
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Lantbruk Cerealia UnibakeSwecon
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Lantbruk Cerealia UnibakeSwecon
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Lantbruk Cerealia UnibakeSwecon
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Vi håller på att stärka vår position i Östersjöområdet
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Lantbruk Cerealia UnibakeSwecon
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Lantbruksaffären fortsätter att utvecklas tillsammans med 

lantbruksföretagen

• Förbättringar inom alla områden av 

lantbruksaffären

• En lönsam affär som stärker 

konkurrenskraften och lönsamheten på 

ägarnas gårdar – både inom växtodling och 

animalieproduktion

• Starkt fokus på digitalisering genom LM2 och 

Dataväxt

• Förstärkt fokus på Sverige för Lantmännen 

Maskin

Ett starkt affärspartnerskap mellan lantbruksföretagen och Lantmännen driver utvecklingen

mot att bli det ledande företaget inom agribusiness i Östersjöområdet.
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Spannmålsstrategi

Lönsam tillväxt för svensk växtodling.
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Foder- och animaliestrategi

• Kärnaffär med utvecklingspotential

• Skapar värde tillsammans med animalieföretagen

• Synergier med spannmålsaffären

• Fortsatta satsningar på innovation och utökat fodersortiment

• Ökat fokus på animalieproduktion inom LM2

• Foderinfrastrukturen utvecklas

• Accelerera utvecklingen av Tillväxtbolaget

• Aktivt värdeskapande genom animalieinnehav: Scandi Standard 

och HK Scan
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Lönsam tillväxt för animalieföretagen.
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Lantmännen jobbar för en lönsam svensk mjölk- och 

köttproduktion

• Högre fodereffektivitet ger lönsammare och mer hållbar produktion

• Bättre näringsförsörjning ger friskare och därmed produktivare kor
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En av nycklarna till lönsamhet är 

foder. Med en genomtänkt 

foderstrategi och med foder som 

tillför en balanserad mängd 

näringsämnen är detta möjligt!
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Försöksgård Nötcenter Viken ger unika möjligheter att 

utveckla det bästa fodret

• Lantmännens Nötfor-sortiment är testat på vår försöksgård ”Nötcenter Viken” 

samt i samarbete med gårdar från norr till söder – genom detta upplägg 

erbjuder vi produkter anpassade för alla produktionsmodeller

• På Nötcenter Viken testas foderkoncept och andra produkter som kan vara 

intressanta för den svenska marknaden

• Innovation och kunskap ett viktigt ledord i vår foderutveckling! Viktiga 

samarbetspartners för att nå framgång i utvecklingsarbetet är Nötcenter 

Viken och samarbetet med Schothorst Feed Research, norska Felleskjöpet

samt SLU
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LM2 – verktyget för jordens entreprenörer

• Den digitala plattformen är etablerad – 5 000 

användare under 2017 

• Digitalt arbetsverktyg för att:

– Förenkla tillgång till information och tjänster.

– Utöka och förbättra e-handel.

– Möjliggöra bättre beslut via data och analys.

– Effektivisera administration.

– Successivt nya lanseringar

– Ökat fokus på animalieproduktionen under 2018 
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LM2

Maskiner Odling Spannmål EkonomiFoder
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Målbild för LM2 – den digitala vägen mot ökad lönsamhet 

för lantbruksföretagen
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LM2

Lantbruksföretagens 

digitala relation med 

Lantmännen

2017

Lantmännen vill leda digitaliseringen inom det 

svenska lantbruket för att skapa ökad lönsamhet 

för lantbruksföretaget

LM2
2030

Samla in och 

ackumulera data från 

växtodlingsgårdar

Samla in och 

ackumulera data från 

animaliegårdar

Addera rådgivning 

från Lantmännen och 

fler aktörer

LM2 blir en 

helhetslösning som 

passar alla typer av 

lantbruksföretag

“Why use big data?“

“To make every L(iter) 

and M2 smarter!”
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Lantmännen engagerar sig i den Nationella

Livsmedelsstrategin – för ökad svensk produktion

• Kompetenscenter för växtförädling

• Samverkansarena Livsmedel – skapa 

innovation från jord till bord

• Industridoktorander förstärker kopplingen 

mellan näring och akademi

• Livsmedelsförsörjning

• Livsmedelsexport – Team Sweden
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Hur ska Lantmännen och lantbruksföretagen tillsammans 

ta nästa steg i strategin?
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Hur kan vi öka vår  

innovationstakt?

Hur kan vi accelerera vår

organiska tillväxt?

Rör vi oss snabbt nog på 

tillväxtmarknader?

Hur får vi tillgång till rätt

kompetens och de bästa 

talangerna?

Finns det lönsamma ‘vita 

fläckar’ runt Östersjön som 

vi borde agera på?

Vilken roll ska Lantmännen 

spela i lantbrukets 

digitalisering?
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Lantmännen ska fortsätta att göra skillnad genom att skapa 

förutsättningar för ett livskraftigt svenskt lantbruk.


