
Motion   ”Öppna egen dagligvaruhandel ”Farmers Store” .  
Till Föreningsstämma 2012 på Clarion Hotell i Stockholm den 2 maj. 

 
Bygg upp en egen dagligvaruhandel med Lantmännen  Scan och Arla och bönder  med flera 
som ägare. Gårdsslakterier , små förädlingsföretag , närproducerat,  kan få en egen 
dagligvaruhandel med mindre antal handelsled.  
I Årsredovisningen 2012  sidan17  står det Lantmännen verkar i hela värdekedjan för 

spannmål från jord till bord. Sanningen är att den sista delen ”bord” sköter någon annan 
nämligen Ica och Coop med flera. Där har inte Lantmännen  något inflytande att tal om.   Till 
bordet saknas det fortfarande inflytande. Idag går det nämligen inte att hävda Lantmännens 
varumärken i butiker. 

 
Ica skriver - Våra egna varor & varumärken  

----Det finns två anledningar till att vi på ICA tar fram egna varor. Att det saknas något på marknaden 

eller att vi kan sälja en bra vara billigare. Vår grundidé med egna märkesvaror är att vi som stora inköpare 

och leverantörer kan sänka våra kostnader och på det sättet få ett lägre pris till konsumenten. Målet är att 

erbjuda våra kunder prisvärda varor.----- 

Fråga. Är det rätt att bli behandlade av handeln att våra varumärken försvinner `? 
  

Det måste vara slut på att stå med mössan i näven för att få produkterna på hyllan på ICA  och COOP 
med flera.  

Vi har redan produkterna att ställa på hyllan.  Lantmännen Unibake, Lantmännen Cerealia, 
Lantmännen Kronfågel, Lantmännen Doggy, Lantmännen Kraft.  Samt alla andra som vill sälja 
direkt från tillverkaren bönder eller mindre företag som förädlar jordbruksprodukter.  Det som inte 
vi kan ta fram själva köper vi in.  

 
 Det är bara att köra igång i liten skala först för att lära. Det är inte att vänta på att andelen 
varor från svenska bönder kommer att öka på ICA och COOP.  Lantmännen kan driva 
dagligvaruhandel, det är jag övertygad om. 

 
Lantmännen tar bort ett handelsled mellan bonden och butik.  Öppna upp för förädling hos 
bönder som får vara leverantörer direkt till  ”Farmers store”.  Farmartjäns kan vara 
med att vara personal, så kunderna får träffa riktiga bönder I butiken. Starta på 
någon ledig plats på något köpcentrum.   
Jag ska övernatta utanför butiken vid invigningen för att vara först in. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Undertecknad motionär  yrkar 
att     Bygg upp en egen dagligvaruhandel med Lantmännen  Scan och Arla och bönder  med   
          flera som ägare. Gårdsslakterier , små förädlingsföretag , närproducerat,  kan få en egen  
          dagligvaruhandel med mindre antal handelsled. Mer betalt för varorna  till köksbordet 
 
att   Vi bönder måste ta hela kedjan från plogen till köksbordet inte bara till bakdörren  
         Inkommande gods  till ICA .  Att bygga upp ”Farm Store”  i varje köpcentrum. 

 
att   Detta göra att bönderna tycker att Lantmännen är vårt företag och att fler affärer 

              görs med Lantmännen och inte bara prata om mindre och vassare hela tiden. . 
 

att   Stämman beslutar tillstyrka motionen  och  ge styrelsen i  
         uppdrag  att utreda  enligt ovan. 
 
att  utredningen redovisas             ex. på 2012 års Distriktstyrelsekonferens  
 
 
 

 
 
Med Vänlig Hälsning  Bengt Jonsson  Skeppsta  Örebro  019-228005 

 
 
 


