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Vi vill växa
tillsammans
även i denna tid

Per Lindblad, vd Landshypotek Bank.

Det har blivit en annorlunda vår än vad
vi alla hade tänkt oss. Åtgärderna mot
smittspridningen av Covid-19 har
skapat ekonomisk turbulens med stor
dramatik i samhället. Företag i vissa
branscher har sett sina intäkter helt falla
bort. De statliga stimulanspaketen för
tillfällig lindring har avlöst varandra.
Den realekonomiska krisen är av ett
slag som vi tidigare inte upplevt. Det här
påverkar givetvis oss alla. Jämfört med
många andra har dock både ni lantbrukare, och vi på Landshypotek Bank, varit
mindre påverkade.

Gunnar Lans är föreningschef i Landshypotek
Ekonomisk Förening.

”Vikten av att träffas kan
inte underskattas”
I närtid har det uppstått problem med arbetskraft inom vissa delar av lantbruket. Men
på lite längre sikt kan den diskussion som nu uppkommit om självförsörjningsgrad
och närodlat förhoppningsvis gynna de gröna näringarna. Skogsindustrin har tydligare påverkats. Det finns ändå inget som talar emot en återhämtning när samhället går
igång igen. Många som lever på tjänsteinkomster från annat än lantbruket kan påverkas av det minskade antalet arbetstillfällen och nedgången i konjunkturen. Samtidigt
görs mycket från olika håll i samhället för att säkra täckning för hushållens kostnader.
Vi vill bidra till fortsatta utvecklingen i de gröna näringarna och har den här våren
lagt särskilt fokus på:
Att fortsätta låna ut och driva vår bank. Att stå för fortsatt utlåning och möjligheter
till sparande för både nuvarande och nya kunder är för oss ett samhällsuppdrag som
ständigt vårdas och utvecklas. Vi har kapacitet att fortsätta låna ut. Vi är måna om våra
kundrelationer och är öppna för nya kunder. Vi anser att vi behövs som bank, särskilt
i denna tid.
Att förstärka kunddialogen. Vi har en tradition alltsedan 1836 att vara nära och stödja
våra kunder. Det har vi gjort i både med- och motgång. Nu prövas ekonomin för många
hushåll och företag. Vi uppmanar, liksom vid torkan under sommaren 2018, till tät kontakt med oss. Efter dialog och individuell prövning kan bl.a. behovet av tillfälliga åtgärder ses över.
Landshypotek Bank står stadigt finansiellt. Jag hade med den utgångspunkten gärna
fortsatt vår tradition att under våren dela ut vår vinst till er medlemmar. Vår utdelning är
en del av vår affärsmodell och bekräftar vårt syfte. Men vi är en bank. Staten, såväl
politiker som myndigheter, har ytterst tydligt uppmanat att vi banker ska hålla pengarna i banksystemet. Föreningen har efter dialog med Finansinspektionen beslutat att
skjuta upp utdelningen – men lovar också att aktivt arbeta för att kunna återkomma
med ett nytt utdelningsbesked i höst.
Vi påverkas alla, men vi vill tillsammans med er göra det bästa av den här situationen
– så att alla lantbruksföretagare och landsbygdsboende står starka när hjulen börjar
snurra igen.

”Att laga efter läge är ni alla i föreningen väl
vana vid. För det finns inga direkta normalår för jord- och skogsbrukare. Coronaepidemins verkningar och konsekvenser
är dock något nytt att förhålla sig till – för
oss alla och på olika sätt.
Jag har vanligtvis förmånen att få resa
runt en hel del i landet – och träffa många
av er. Jag besöker ofta bankens olika kontor, är med på mässor och branschträffar,
möter regionstyrelser och försöker delta
på så många medlemsmöten jag kan.
Här är inget sig likt i år och jag saknar
verkligen den direkta kontakten. Men
när möjligheten att ses är begränsade
behöver vi tänka nytt och på andra sätt.
Årets regionmöten fick exempelvis
genomföras som telefonmöten istället.
För det är viktigt att driva föreningsfrågorna vidare, även om det nu blev i ett ytterst
avskalat format. Mer om regionmötena
kan du läsa på sidan 4 och på
landshypotek.se/regionmote. I år har vi
lagt extra krut på att samla information om
banken och föreningen där för vi vill ha välinformerade medlemmar även i denna tid.
Föreningsstyrelsen har också beslutat
att flytta fram den ordinarie stämman.
Nu håller vi stämma, framförallt med
digitala medel, den 17 juni.

Per Lindblad
VD Landshypotek Bank

Att vi inom Landshypotek är bra på att
hålla dialogen levande och stötta varandra i såväl goda som tuffare tider har vi
visat prov på tidigare. Jag är övertygad
om att det kommer att prägla även 2020
– fast kanske mer från lagom distanshåll.
Vi hoppas att vi snart kan börja träffas i
verkliga livet igen. Planen är att bjuda in
till någon typ av medlemsträffar under
hösten. På återseende – förr eller senare
– alltså!”

@VD_Landshypotek

Hälsningar Gunnar Lans
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Internettjänsten öppnar för fler
bankärenden framöver
Ett utvecklingsarbete pågår på Landshypotek Bank som kommer att göra det
möjligt att kunna sköta fler banktjänster
i Internettjänsten framöver. Förhoppningen är att en ökad möjlighet att hantera fler ärenden digitalt; som villkorsändringar med mera, både ska förenkla
för dig som kund och snabba upp handläggningen.
Så fungerar det: Du som har registrerat
din e-postadress och/eller mobilnummer får ett meddelande på mejl eller sms
när du har nya ärenden i Internettjänsten. Mejlet eller SMS:et säger av sekretesskäl kort och gott att du har fått ett
säkert meddelande av något slag. För
att ta del av det i sin helhet behöver du
sedan logga in i Internettjänsten. För att
skydda dig som kund ber vi aldrig om
några uppgifter eller skickar information
som röjer dina bankaffärer eller ditt
engagemang i Landshypotek via e-post
eller sms. Och du ska aldrig lämna sådana uppgifter ifrån dig denna väg.

Så kan du förbereda dig: Om du inte har
registrerat din e-postadress och/eller
ditt mobilnummer ännu lägger du enkelt
in dina kontaktuppgifter under fliken
Inställningar>Användarinformation i
Internettjänstens toppmeny högst upp
på sidan. Har du bytt e-postadress eller
mobilnummer kan du också uppdatera
dem här. Och vill du inte missa bankens
digitala nyhetsbrev, som både lyfter
aktuella frågor och många bra tips, är
det ytterligare en anledning att registrera din e-postadress.
Har du frågor om hur du lägger in dina
kontaktuppgifter, skickar och tar emot
säkra meddelanden eller annat som kan
underlätta dina bankärenden är du alltid
välkommen att kontakta banken. Kundservice når du alla helgfria vardagar
mellan klockan 08.00 – 17.00 på telefon
0771-44 00 20 eller via chatten.

I Internettjänsten kan du lägga in eller ändra din e-postadress och ditt mobilnummer.

Trygg verksamhet och stabilt resultat
i en orolig tid
Landshypotek Banks rörelseresultat för
årets första kvartal uppgick till 99 mnkr,
vilket var något bättre jämfört med såväl
motsvarande period förra året (87 mnkr)
som föregående kvartal (74 mnkr). Det
visar delårsrapporten som publicerades
29:e april.
– I vårt resultat ser vi enbart mindre spår
av den dramatik som den senaste tiden
präglat världen och de finansiella marknaderna. Intjäningen är stabil och vi gör
ett något bättre resultat jämfört med
motsvarande period föregående år
– och även jämfört med föregående

kvartal. Vi fortsätter att växa i volym,
dock något långsammare än planerat.
Vår del av lånemarknaden är något
avvaktande, efter såväl Riksbankens
ränteförändring i början av året som det
samhällsekonomiska raset utlöst av
bekämpningen av covid-19, säger
Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank,
i en kommentar till rapporten.
Hela delårsrapporten jan-mars 2020
finns att ta del av på landshypotek.se
under sidrubriken Finansiella rapporter.

I korthet
Allt fler upptäcker möjligheten att
söka lån digitalt
När Landshypotek i höstas öppnade upp
möjligheten att ansöka om lån med säkerhet i jord och skog digitalt var det unikt på
marknaden. Med den nya vägen in till banken går det att när som helst på dygnet,
365 dagar om året, göra en låneansökan
på landshypotek.se. Vid slutet av mars
hade det kommit in över 1 100 ansökningar via den Digitala ansökan.
Landshypotek Bank är Årets
Bolånebank
Landshypotek är utsedd till Årets Bolånebank av Villaägarnas Riksförbund. Det är
ett jättefint kvitto på att kunderna uppskattar en trygg värderingsdriven bank
som sedan 2017 utmanar på bolånemarknaden med konkurrenskraftiga villkor och
transparant prismodell.
Vanliga frågor och svar i corona-tider
Spridningen av coronaviruset påverkar
hela samhället. För många hushåll och
företag innebär det också en ekonomisk
påfrestning och på banken får vi många
frågor om allt från öppettider till möjligheten till amorteringsbefrielse. På
landshypotek.se under rubriken Aktuell
kundinformation hittar du svaren på de
vanligaste frågorna just nu.
Vi gillar samarbeten
Hemmet som en plats att trivas på lyfts
ofta fram i Landshypoteks bolånemarknadsföring. För att ytterligare lyfta fram
hemmets betydelse är banken även i år
huvudpartner till tävlingen ”Sveriges
mysigaste hem”, som arrangeras av tidningen Villalivet. Landshypotek Bank
fortsätter också samarbetet med Falu
Rödfärg, nu som partner i tävlingen
Folkets Rödfärgpris. Här kan alla som
har ett slamfärgsmålat hus vara med
och tävla. Mer om samarbetet och hur
du tävlar kan du läsa på sidan 7.
Skogsägare bjöds in till träff på nätet
Den 4:e maj hölls en mycket populär
digital skogsägarträff tillsammans med
Virkesbörsen. Temat var corona-epidemiens påverkan på skogsnäringen och
hur en lågkonjunktur påverkar
skogsbruket.
Stort intresse för Uppsatsstipendiet
Med Landshypotek Banks uppsatsstipendium för de gröna näringarnas framtid
vill vi stimulera och uppmuntra studenter
som visar särskilt intresse för jord- och
skogsbruk, och bidrar till ny kunskap inom
området. Stipendiet delas ut årligen och
omfattar en prispeng på 10 000 kronor.
När årets ansökan stängdes den 31 mars
hade över 30 uppsatser skickats in.
Stipendiaten presenteras i juni.
Fortsätter på nästa sida
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Så var årets regionmöten
Regionmötena är den största årliga träffpunkten för Landshypoteks alla aktiva och
intresserade ägare runt om i hela landet. Men coronasituationen gjorde att föreningen var tvungna att tänka nytt. Istället bjöds medlemmarna in till att delta över telefon
och i en mer avskalad form. ”För inget är omöjligt för bönder”, som Rickard Axdorff,
förtroendevald, sa efter ett kort men väl genomfört regionmöte i Örebro.
Under en vecka i mars möts vanligen
medlemmar, föreningens förtroendevalda, bankens medarbetare och andra
intressenter för att lyfta aktuella frågor,
lyssna till intressanta föredrag och ta del
av vad som händer i föreningen och den
medlemsägda banken.

Så kan du hålla dig uppdaterad
– Vi vill göra det möjligt för medlemmarna att vara välinformerade och kunna
berätta om vår utveckling, även om det i
denna tid framförallt blir i skriftlig form,
säger Per-Olof Hilmér ordförande i
Landshypotek Ekonomisk Förening.

– I år var vi tvungna att ställa in de uppskattade regionmötena på det sätt som
de var planerade. Men det är viktigt att
fortsätta arbetet och driva den demokratiska processen vidare även i dessa
exeptionella tider, säger Per-Olof Hilmér,
ordförande i Landshypotek Ekonomisk
Förening.

Mer information om banken och
föreningen finns därför att läsa på
landshypotek.se och
landshypotek.se/regionmote

De elva regionmötena blev istället lika
många telefonmöten som genomfördes
i ytterst avskalat format 3-7 april.
Därför lades extra kraft på att istället
dela så mycket material om banken
och föreningen som möjligt på
landshypotek.se. Banken och föreningen utökade också tillgängligheten och
öppnade för fler kontaktvägar. Bl.a.
kunde frågor ställas direkt till Per-Olof
Hilmér, ordförande för Landshypotek
Ekonomisk Förening och Per Lindblad,
vd på Landshypotek Bank, inför och
efter mötena.

Se exempelvis:
• Summering som föreningsstyrelsens
representanter brukar ge på Regionmötena.
• Årsrapporten som summerar årsredovisningarna för banken och
föreningen. Vill du ha ett eget exemplar
hemskickat kan du beställa det här.
• Årsredovisningen för Landshypotek
Bank 2019.
• Årsredovisningen för Landshypotek
Ekonomisk Förening
• Per Lindblad, vd Landshypotek Bank,
om samhällsansvaret att driva
banken och möta kundernas behov
i dessa tider

Valberedningarnas förslag togs med
bifall och tio nyvalda ledamöter kunde
hälsas välkomna till regionstyrelserna.
De presenteras närmare här till höger.
– Min förhoppning är att vi kan bjuda in
till nya medlemsträffar under hösten för
att prata vidare om arbetet i den ekonomiska föreningen, vad som är på gång
och utvecklingen framöver, hälsar
Per-Olof.

I korthet, forts.
Lars-Johan Merin utnämnd till Årets
lantmästare
Grattis säger vi till Lars-Johan Merin,
Landshypotek Ekonomisk Förenings
regionordförande i Örebro, som har blivit
utnämnd till ”Årets Lantmästare” av
Lantmästarförbundet. Lars-Johan har
förutom engagemanget för Landshypotek
många andra strängar på sin lyra. Han
driver bl.a. växtodlingsgård där lite entreprenadverksamhet och fastighetsförvaltning också ingår. Sen jobbar han nästan
halvtid med annat. Bland annat frågor
inom Frö- och Oljeväxt-odlarna (SFO)
och LRF Växtodling, där SFO är
organisationsmedlem.
Antalet medlemmar vid årets slut
Landshypotek Bank hade vid årets slut
37 506 kunder som lånade till jord och
skog, och därmed är medlemmar i föreningen. Det gör Landshypotek till en av
landets större kooperationer.

Tio nya ledamöter i
regionstyrelserna
Valberedningarnas förslag togs med
bifall på årets regionmöten. Vi hälsar de
tio nyvalda ledamöterna i föreningens
regionstyrelser varmt välkomna. De är alla
utsedda av er medlemmar och företräder
dig som medlem tillsammans med de runt
110 andra förtroendevalda i föreningsstyrelsen, regionala styrelsen och
valberedningen.
Charlotte Malmqvist
Regionstyrelsen för region Småland
m.fl. provinser
Sandra Andersson
Regionstyrelsen för region Småland
m.fl. provinser
Marie Larsson
Regionstyrelsen för region Wermland
Louise Änggård
Regionstyrelsen för region
Mälarprovinserna
Peter Knutsson
Regionstyrelsen för region Skåne
Malin Indebetou
Regionstyrelsen för region Älvsborg
m.fl. län
Erica Pershagen
Regionstyrelsen för region Gävle Dala
Jenni Hellman
Regionstyrelsen för region Norr
Erik Persson
Regionstyrelsen för region Örebro
Richard Folin
Regionstyrelsen för region Örebro

Så här såg det ut när region Örebro höll sitt regionmöte. Bilden togs av Rickard Axdorff.

En närmare presentation av de tio
hittar du här.
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Utdelningen till
medlemmarna
skjuts upp
Landshypotek Ekonomisk Förening
föreslår föreningsstämman i juni att
besluta om att hålla inne utdelningen
till medlemmarna runt om i landet.
Beslutet kommer efter en aktiv dialog
med bland annat Finansinspektionen.
Styrelsen för den ekonomiska förening,
som äger Landshypotek Bank, väljer
därmed att följa den allmänna inriktningen om återhållsamhet och särskilt
Finansinspektionens tydliga uppmaning
om att banker inte ska göra utdelningar
i det osäkra läge som råder i samhällsekonomin för närvarande.
Föreningsstyrelsen aviserar samtidigt
möjligheten att hålla en extrastämma
för nytt utdelningsbeslut och därmed utdelningsbesked till medlemmarna under
hösten. Nya aktiva bedömningar kommer att göras vartefter situationen
förändras.
– Vi har förståelse för situationen i samhället i stort i denna tid och väljer därför
att avvakta med vår utdelning, även om
vi inte ser att viss utdelning redan nu
under våren på något sätt hade äventyrat vår ekonomi eller vår banks möjligheter att låna ut pengar, säger Per-Olof
Hilmér, ordförande i Landshypotek
Ekonomisk Förening.
Finansinspektionen har särskilt uppmanat banker att hålla inne sina utdelningar i den osäkra tid som råder nu.
Landshypotek Ekonomisk Förening har
en ytterst trygg ekonomi och kapitalsituation. Kapaciteten för Landshypotek
Bank att låna ut till såväl hushåll som
företag är god och motståndskraften
mot eventuella kreditförluster är stark.
Utdelningen är även en viktig del av
bankens affärsmodell som styrelserna
vill vårda.
Landshypoteks utdelning är en del av
en cirkulär ekonomi och unik på marknaden, där bankens kunder med insatser bygger eget kapital och får utifrån
sina insatser del av vinstmedlen. Att
utdelningen går tillbaka till bankens
kunder inom jord och skog innebär en
likviditetsstärkande åtgärd för Sveriges
lantbrukare och därmed en del av att
stärka den samhällsviktiga verksamhet
som livsmedelsproduktion enligt myndigheterna är.

Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.

– Vår utdelning går direkt till aktiva jordoch skogsbrukare och gör stor och nödvändig nytta för att stärka den samhällsviktiga verksamhet som myndigheterna
i andra sammanhang slagit fast att livsmedelsproduktion är.

Efter ytterligare dialog med Finansinspektionen väljer Landshypotek dock
att helt följa myndighetens uppmaning.
Det tidigare förslaget på medlemsutdelning som gavs i anslutning till årsredovisningen för 2019 dras nu tillbaka.

Vi hade gärna tagit ansvar genom att
kombinera att hålla medel kvar i banken
och samtidigt dela ut till pengar till lantbrukare. Det hade för oss varit att bidra
till störst samhällsnytta, säger Per-Olof
Hilmér, ordförande i Landshypotek
Ekonomisk Förening.

Föreningsstämma där utdelningen
beslutas kommer att hållas 17 juni. Föreningen öppnar samtidigt för möjligheten att hålla extra stämma senare under
året och vid en möjlig annan samhällsekonomisk situation, besluta om utdelning till medlemmarna och därmed
direkt stärka det svenska lantbruket.
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Medlemsporträttet
Vi har tidigare, och lite av och till,
presenterat medlemmars verksamheter och affärsidéer i mer omfattande reportage här i Medlemsaktuellt. Efter önskemål från flera
av er läsare kommer vi att försöka
ha Medlemsporträttet som ett återkommande inslag i Medlemsaktuellt.
Först ut att presentera sig närmare
är Peter Tagesson som äger och
brukar 230 hektar produktiv skogsmark i Västergötland. Peter har
dessutom ett starkt engagemang
i föreningen som förtroendevald
i region Älvsborg m.fl. län.
Vill du dela med dig av berättelsen
om ditt företagande i kommande
nummer? Skriv några rader i
ett mejl till
kommunikation@landshypotek.se
så kanske det är dig vi kan läsa om
och inspireras av i nästa Medlemsporträtt.
Peter Tagesson i sin skog.

Skogsägare med respekt för naturen
På Peter Tagesson skogsmarker, mitt
emellan Borås och Jönköping, växer
granar och björkar som blir till ved, virke
och pappersmassa. Det ännu blygsamma aspbeståndet ska en dag förhoppningsvis bli timmer till tändstickor.
Skogsindustrin är en jätteapparat. Förädlingen av skogen slukar stora volymer
träd, så stora att det är svårt att omfatta
med tanken. Värö massabruk – som
Peter Tagesson levererar till – tar varje
dag emot 350 bilar med släp fulla av virke.
Inför sina leveranser arbetar han hårt för
att få ihop ett lass massaved. På bruket
tar det bara sex minuter i ”tuggen”,
sedan är virket borta.

Parallellt med det kommersiella skogsbruket är Peter mån om att värna den
biologiska mångfalden i sin skog. Det
handlar om naturvård. Han högg nyligen
ned granskog för att framhäva ett skogsbryn med lövskog.
– Om vi bara hade kronor för ögonen,
då hade vi huggit ut björk istället, säger
Peter Tagesson.
Det finns flera sätt att värna skogen som
en levande miljö för djur och människor,
exempelvis genom att hugga rent runt
torplämningar. En annan viktig insats är
bevarandet av ekar. Träden, som kan bli
350-400 år gamla, lockar alla möjliga
sorts kryp och växter och är viktiga för
den biologiska mångfalden.

Skogsägardrömmen blev sann
Till skillnad från många andra privata
skogsägare har Peter Tagesson inte
ärvt sin roll. Han har förvärvat sin skogsmark genom en kombination av målmedvetenhet och tur. Efter att ha gett
upp drömmen om ett liv som stridsflygare utbildade Peter sig till lantmästare på
Alnarp. Som utpräglad entreprenör
längtar han alltid vidare ”när cementen
hårdnar” och har genom åren startat
flera bolag. Under åtta år var han regionchef på Lantbrukarnas Riksförbund.
Drömmen om att bli skogsägare och att
få äga ”en bit av jordskorpan” har dock
följt honom genom livet.
Fortsätter på nästa sida
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Fortsättning från föregående sida.

En morgon för lite drygt tio år sedan blev
den verklighet. På väg till brevlådan mötte Peter en granne som berättade att
han var på väg att sälja sin skog. – Då sa
jag ”men det kan du inte göra”, berättar
Peter. Mötet resulterade i en affärsuppgörelse där Peter lyckades köpa grannens skogsfastighet.
Ett år som skogsägare
Skogsägarrollen passar den rastlöse
Peter Tagesson bra. Jobbet omfattar
det mesta man kan tänka sig – ansvar för
budget och personal, kontakt med myn-

digheter och så förstås allt arbete i skogen. Det sista styrs av årstiderna. På våren, från april till midsommar, handlar det
mycket om plantering. Under sommaren
går tiden bland annat åt till dikesrensning och markberedning inför kommande plantering. Man planerar gallring av
skogen och snitslar vägar. Under juli, augusti, september röjer och stamkvistar
man i lövträdsbestånden. Under hösten
och vintern är det fokus på gallring och
avverkning.

På frågan vad han lärt sig efter alla år
som skogsägare, svarar Peter snabbt.
– Respekt för naturen. Insikten om att
det är vi som ska ta hand om det här, den
blir tydligare för varje år.
Peter Tagesson är också förtroendevald
i Landshypotek Ekonomisk Förening i
region Älvsborg m.fl. län och sitter sedan
2018 med i regionstyrelsen.

Nu söker vi Sveriges charmigaste hus – är det ditt?
Tillsammans med Falu Rödfärg startar
Landshypotek nu jakten på Sveriges
charmigaste hus i Folkets Rödfärgspris.
Det spelar ingen roll om huset är nytt
eller från 1500-talet. Så länge det finns i
Sverige och är målat med Falu Rödfärg
Original eller annan slamfärg kan ditt hus
vara med och tävla. Och alla kulörer är
välkomna, inte bara rött. Du nominerar
ditt hus genom att ladda upp minst en
av dina finaste bilder på det.
De 10 bidrag som har flest röster efter
den 31 augusti går vidare till en finalomgång. Eftersom det här är just Folkets
Rödfärgspris är det bidraget som fått
allra flest röster i slutet av röstningsperioden som kammar hem förstaplatsen.

Ta chansen att vinna en hotellövernattning för två samt biljetter till Rödfärgsprisets prisutdelning där vinnaren får ta
emot sitt pris inför några av Sveriges
främsta arkitekter. Vinnaren får också
ett presentkort på Falu Rödfärg för en
ommålning av sitt hus samt Falu Rödfärgs exklusiva designfilt och en fin gåva
från Landshypotek.
Lycka till!

Läs mer och anmäl ditt hus
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Att stärka lokal livsmedelsproduktion
kräver mer än fina ord
Coronakrisen har satt frågan om svensk livsmedelsproduktion i nytt ljus. Svensk
självförsörjning av livsmedel är sämre än hos våra grannländer. Hur hamnade vi
här? Vad kommuner, handlare med flera köper in har stor betydelse. Det visar den
senaste Lantbrukspanelen från Landshypotek Bank.
Många talar om att stärka svensk livsmedelsproduktion och de senaste veckorna har röster höjts från flera håll. Strax
innan coronakrisen frågade vi lantbruksföretagare som ingår i Landshypoteks
Lantbrukspanel hur de upplever engagemanget från resten av samhället.
En stor andel av panelen, åtta av tio,
svarade att politikerna inte ger livsmedelsproducenterna tillräckligt stöd utifrån
en rad saker; som regelverk, lokala upphandlingar, djurhållning och information
till konsumenter.
– Sverige har alla förutsättningar att vara
en stor livsmedelsproducent. Men det

Resultat i
Lantbrukspanelen
Fråga: Anser du att svenska politiker
gör tillräckligt för att stödja svensk
livsmedelsproduktion?
Nej
Ja
Varken eller

81 %
4%
15 %

Fråga: Känner du att det finns ett
lokalt engagemang (t.ex. från invånare, restauranger, politiker, media)
för din livsmedelsproduktion?
Ja, i hög tillräcklig utsträckning: 2 %
Ja, men kan bli bättre
39 %
Nej, inte särskilt mycket
39 %
Nej, det kan bli mycket bättre 14 %

Läs mer och se hela
resultatet här

räcker inte med fina ord om lantbruket,
det måste bli konkret handling också.
Att få möjlighet att stödja det lokala jordbruket genom att exempelvis köpa in
närproducerade råvaror till skolor och
äldreboenden borde vara självklart,
säger Per Lindblad, vd på Landshypotek
Bank.
En annan tydlig slutsats från panelen är
att det lokala engagemanget har stor
betydelse för lantbrukarna.
– Att våra livsmedelsproducerande bönder känner engagemang och stöd från
sin omgivning är avgörande. Att välja
närproducerade råvaror i affären är en

Om Lantbrukspanelen
Lantbrukspanelen är en återkommande enkät som besvaras två
gånger per år av en fast panel med
svenska lantbrukare. Den senaste
Lantbrukspanelen genomfördes i
december 2019. Antalet respondenter var 126 stycken. Med panelen tar
Landshypotek Bank tempen på olika
frågor som rör branschen och hur
det är att vara företagare inom de
gröna näringarna.
Undersökningen är inte och gör inte
anspråk på att vara statistiskt säkerställd, men ger en bild av känslan hos
landets lantbrukare och därmed
större primärproducenter av livsmedel.
Vill du prenumerera kostnadsfritt på
kommande rapporter direkt till din
e-post?
Fyll i formuläret här.

bra början, men många fler behöver öka
medvetenheten och stå för aktiviteter
som främjar svensk livsmedelsproduktion.
Rapporten sätter således fokus på att
det är vår gemensamma efterfrågan
som gör skillnad för det svenska lantbruket och därmed stärker Sverige inför
framtida krissituationer. Landshypotek
arbetar nu aktivt för att dela lantbrukarnas perspektiv med alla som har makt
att påverka vad vi lägger på tallriken.
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Förtroendevalda samlade på Lundsbrunn utanför Skara.

Förtroendevalda ökar engagemanget
för att nå fler medlemmar
Landshypotek är unik på bankmarknaden, som medlemsägd bank och med
syftet att finnas till för det svenska jordoch skogsbruket. Relationen till lantbruket och medlemmarna står de förtroendevalda för. För några månader sedan
träffades alla som är valda till styrelser
och valberedningar i Landshypotek på
Lundsbrunn utanför Skara. Ambitionen
var att diskutera hur Landshypotek med
de förtroendevalda i spetsen kan ta en
ännu tydligare plats som en aktör inom
de gröna näringarna och ytterligare
utveckla medlemsrelationen.

– Vi vill ta en mer aktiv roll för att fler
jord- och skogsbrukare ska kunna ta del
av vår nytta och att vi därmed stärker
Landshypotek för framtiden. Vår aktivitet för att möta potentiella och nuvarande medlemmar är avgörande för att
lyckas, sade Per-Olof Hilmér, som inledde dagarna på Lundsbrunn.
Dagarna leddes av Gunnar Lans, föreningschef, Kajsa Wejåker, förtroendevald
i Mälarprovinserna med stöd av föreningens medlemskommitté.

Marknadsför din verksamhet
Gilla landet är Landshypoteks guide för
att fler ska upptäcka vad hela landet har
att erbjuda. Här samlas mer än 200
närproducerade smaker, spännande
gårdsbesök och andra platser värda
en omväg från norr till söder.
Även om resandet just nu är begränsat
hoppas vi att ”Gilla landet” kan inspirera
fler att ta del av och söka upp det som
finns nära, det lokalproducerade och
det som erbjuds lokalt.
Vill du marknadsföra din verksamhet
och vad du erbjuder på din gård här?
Var med du också och visa upp all den
mångfald och entreprenörsanda som
finns på gårdar och andra platser runt
om i landet för fler att upptäcka och
uppleva.

De förtroendevalda fick förutom dialogerna om föreningens nästa steg och
aktiviteter för fler medlemmar och
utvecklad medlemskommunikation,
inspel om bankens utveckling. Under
dagarna medverkade även representanter för Landkreditt, som är Norges
motsvarighet till Landshypotek.

Det är kostnadsfritt och allt du behöver
göra är att fylla i en beskrivning av din
verksamhet i anmälningsformuläret på
landshypotek.se/gillalandet. Det kan
exempel vara vad som produceras eller
erbjuds på din gård, vad som odlas på
fälten, gårdens historia eller något annat
intressant om byggnaderna, företagandet eller ägorna. Bifoga sen upp till fem
egna bilder, fyll i dina kontaktuppgifter
och tryck på Skicka. Godkända ”gillalandet-bidrag” publiceras inom en
vecka.

Tyck till om
Medlemsaktuellt!
Detta nummer av Medlemsaktuellt
publiceras endast i en digital version
för att vara så aktuell som möjligt när
det når dig som läsare i en tid när
saker kan förändras snabbare än
vanligt.
Vi vill gärna passa på att höra vad
du tycker om tidningen; som vad du
gillar att läsa om eller vilken information från banken och/eller föreningen du skulle vilja ta del av här?
Förslag, ris och ros för att ge dig som
medlem ett ännu bättre Medlemsaktuellt tas tacksamt emot via läsarenkäten på landshypotek.se/
medlemsaktuellt.
Tack på förhand!

Medlemsaktuellt är en tidning för
Landshypoteks alla medlemmar.
Detta nummer publiceras endast i
digitalt format. För produktionen
svarar Marknads- och kommunikationsavdelningen på Landshypotek
Bank. Ansvarig utgivare är Tomas
Uddin, marknads- och kommunikationschef.

I detta nummer har Tomas Uddin,
Anna Berglund, Jonas Feinberg och
Elin Ekstrand på Landshypotek Bank
bidragit med text samt Falu Rödfärg
och frilansskribenten Pontus
Holmgren. För redigeringen svarar
Minnesota Communication.

facebook.com/landshypotek
twitter.com/landshypotek
instagram.com/landshypotekbank
linkedin.com/company/
landshypotek-ab
www.landshypotek.se
kommunikation@landshypotek.se

