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Varaslättens Lagerhus
- för Dig och Dina grödor

Affärsidé

Varaslättens Lagerhus bedriver spannmåls
handel, rådgivning och försäljning av in
satsvaror för att skapa största kund och 
bondenytta.

Vision
Varaslättens Lagerhus skall vara en      
framgångsrik och väl etablerad spannmåls
partner som är det självklara och lönsam
ma valet för odlare och kund.

En oberoende förening 
med fokus på spannmål

Inget år är det andra likt vilket det gånga verksamhetsåret 
visar. Pandemin påverkade hur vi kunde träffas och verksam
heter drivas. Samtidigt har vi gått framåt i stora frågor som 

att hitta en långsiktigt lösning på vår spannmålsexport.

För verksamhetsåret 2020/2021 gör Varaslättens 
Lagerhus ett resultat efter finansiella poster på  
32,2 miljoner kronor (28,2 mnkr 19/20). Omsättning
en landade på 919 miljoner kronor (928 mnkr 19/20).

— Det är fantastiskt roligt att få vara med och re
dovisa ett rekordresultat för föreningen i år, säger 
vd Fredrik Söderström. Det är också glädjande  
att få skicka tillbaka 60 procent av vinsten  
till medlemmarna.

Styrelsen har beslutat att 19 miljoner kronor  
(14,1 mnkr 19/20) av vinsten ska delas ut till med
lemmarna som efterlikvid. Vilket innebär 9 öre per 
kilo inlevererad vara. 

Ett gott år
— Jag kom ny till Varaslättens Lagerhus förra som
maren och fick vara med om min första skörd, säger 
Fredrik. Även med nya rutiner på grund av pande
min så flöt mottagningen och produktionen i an
läggningen på fint.

Skördemottagningen flöt på bra och kunde starta 
upp med kort varsel när tröskorna började att rulla 
på slätten. Gynnsamt väder och en utdragen skörd 
bidrog också till att det inte blev så långa köer och 
tiden för att lämna spannmål blev effektiv.

— Hela året har flutit på bra, konstaterar Fredrik. 

5 ÅR I SAMMANDRAG
Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag:

FLERÅRSÖVERSIKT 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17
Nettoomsättning, Mnkr 918,1 926,9 682,8 711,8 687,2

Resultat efter finansiella poster, Mnkr 32,2 28,2 7,5 31,5 24,8

Efterlikvid, Mnkr 19,0 14,1 6,4 17,7 14,2

Investeringar, Mnkr 25,2 24,9 36,0 22,6 5,2

Balansomslutning, Mnkr 529,4 531,2 461,0 477,1 416,0

Soliditet, % 23,9 21,7 22,3 21,1 21,3

Medelantal anställda 38 35 35 33 33

Antal medlemmar 1 957 1 947 1 914 1 896 1 903
Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

Det är glädjande 
att få skicka 
tillbaka  
60 procent 
av vinsten till 
medlemmarna.

- Fredrik Söderström
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Vi har levererat ut stora volymer till kunder som 
har varit nöjda med leveranser och kvalitet. Samti
digt har affärerna gått bra med rimligt bra nivåer på 
priserna.

Organisation som utvecklas
Under året har organisationen på Varaslättens La
gerhus förtydligats och en marknads- och försälj
ningschef för förnödenheter har tillsatts.

— Nu när Varaslättens Lagerhus växer kräver det 
mer av organisationen där vi har förtydligat och be
skrivit för att klara av tillväxten, säger Fredrik. Alla 
medarbetare har en viktig del i att det blir bra för 
våra medarbetare och kunder.

— Lagerhusandan bygger på att vi har ett väldigt 
stort fokus på medlemmen och att vi är en nära or
ganisation som skapar bondenytta.

Med fokus på kärnverksamheten
Under året har arbetet med att ta fram en 
affärsplan för Varaslättens Lagerhus 
fortskridit, en plan som ska visa 
vägen framåt för föreningen.

— Hela organisationen har 
varit med och tagit fram stra
tegier. Arbetet att bygga 
upp affärsplanen involverar 
många, vi har intervjuat hela 
kontoret + silopersonal, job
bat med omvärldsbevakning, 
involverat ledningsgrupp och 
styrelse, säger Fredrik.

Affärsplanen tydliggör också att 
vägen framåt är ett fortsatt fokus på 
spannmålen.

— Varaslättens Lagerhus ska hålla på med spann
mål och förnödenheter, säger Fredrik. Inte glida iväg 
på andra produkter.

Och får medhåll av Claes Friberg, Lagerhusets 
ordförande.

— Vi håller oss till vår kärnverksamhet och där 
ska vi vara fortsatt vassa. Konkurrens skapar                
bondenytta.

Oberoendet - en ledstjärna
— Det har blivit mer och mer tydligt hur viktigt ett 

oberoende Varaslättens Lagerhus är som en fri ak
tör på marknaden, säger Claes. Våra samarbeten 
begränsar oss inte utan oberoendet är vår ledstjär
na idag och framöver.

Ett steg i att öka föreningens oberoende är att 
äntligen kunna bygga en egen spannmålsanlägg
ning i Uddevalla hamn.

— Vi har haft ett bra samarbete med Lantmän
nen där vi hyr in oss i deras anläggning i Uddevalla 
för att lasta båtar, konstaterar Claes. Men nu sam
arbetar vi ett projekt där vardera förening kommer 
att äga sin egen anläggning i Uddevalla hamn och 
tillsammans äga en gemensam utlastning. Det blir 
ett stort steg mot ökat oberoende att äga en spann
målsanläggning i hamnen mot att som nu hyra in sig 
i någon annans anläggning.

— Vi och Lantmännen konkurrerar på marknaden 
hos bönderna, men samarbetar med en lösning för 
västsvensk spannmålsexport, säger Fredrik.

Exporten lyfter Västsverige
— Att ha en exportkanal för spannmål från Västs

verige är en förutsättning för en fungerande 
marknad, säger Claes. Vi producerar 

mer spannmål i området än vad 
som förbrukas här. Exporten ger 

oss fler potentiella köpare som 
konkurrerar om att få köpa 
våra grödor, och konkurrens 
är en förutsättning för att 
kunna få ut bästa pris för 
spannmålen.

— Att Varaslättens 
 Lagerhus har en väl

fungerande export är viktigt 
för våra medlemmars ekonomi, 

men det är också av betydelse för 
spannmålsodling i hela Västsverige.   

Kompetens och engagemang
— Att vi är en oberoende förening ger oss möjlighe
ter att handla med alla aktörer på marknaden utifrån 
vad som är bäst för våra medlemmar, säger Fredrik.

— Det i kombination med kompetensen och en
gagemanget hos våra medarbetare innebär att vi 
hela tiden kan fokusera på att skapa så mycket 
medlemsnytta som möjligt, konstaterar Claes.

Och han trycker på att det är alla delar av                 
Varaslättens Lagerhus som är viktiga för att helhet
en ska fungera bra.

— Alla våra medarbetare är viktiga för verksam
heten och alla jobbar för föreningens och medlem
marnas bästa med stort engagemang.

— Och då har veteexporten från Varaslättens La
gerhus blivit fodervete i första hand, förklarar Karl. 
För att få ut ett premium för kvarnvete så har det i år 
krävts storbåtsexport ut ur EU, i EU har det funnits 
gott om kvarnkvalitet.

Problem för maltkorn
Maltkornsmarknaden har i spåren av pandemin varit 
relativt trög under året.

— Vi har också haft problem med kvaliteten på 
maltkorn i år, säger Karl. Kornet tog stryk över att 
det kom mycket grönskott i slutet av sommaren 
som vi behövde vänta in för att kunna tröska grö
dan. Och då blev skörden av maltkorn för sen vilket 
gav problem med rosa kärnor, skalskador och gro
barheten.  Det är framförallt de rosa kärnorna som 
orsakat störst problem med kvaliteten. Skalskador 
har förekommit tidigare skördar men inte alls i den 
här omfattningen.

— Erfarenheten från skörden 2020 är att det inte 
går att vänta med tröskningen av maltkorn medan 
tröskningen av grynhavre gick bättre att skjuta fram, 

— För verksamhetsåret 2020/2021 har vi legat kvar 
på en omsättning över 300 000 ton, säger Karl De
lin, spannmålschef på Varaslättens Lagerhus.

Skörden var något mindre 2020 men fortfarande 
bra. En del av förklaringen till att man ligger kvar på 
den höga nivån är att volymer från rekordskörden 
2019 spillde över till verksamhetsåret när de expor
terades under sommaren.

Fodervete på export
— Grunden till våra spannmålsvolymer är våra od
lingskontrakt, men aktiviteten på fastpriskontrakt 
har ökat, säger Karl. 

Om kvarnvete var den stora exportvaran föregå
ende verksamhetsår så är det fodervete som har 
stått för de största exportvolymerna det gånga året.

Exporten av fodervete beror på att framförallt Eng
land hade en väldigt liten areal med höstvete vilket 
ledde till en kraftigt minskad export från Storbritan
nien. Länder som normalt importerar från Storbri
tannien, bland annat Irland och Nederländerna, har 
därför sökt andra leverantörer av fodervete. 

Verksamhetsåret 2020/2021 omsatte Varaslättens Lagerhus över 300 000 
ton spannmål. Man ligger därmed kvar på föregående års rekordnivå.

Starkt spannmålsår för  
Varaslättens Lagerhus

Claes Friberg
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säger Karl. Grönskotten i havre gav inga problem.

Trögre för havre
— Havren har å sin sida inte haft lika stark prisupp
gång som till exempel vete under året och det beror 
på att produktionen ökade både i Sverige och våra 
grannländer, säger Karl. Vi ser dock en fortsatt god 
efterfrågan på havre med ny förädlingskapacitet 
som sätts i drift i år.

Ekomarknaden
Den ekologiska spannmålsmark
naden har inte rosat odlarna med 
höga prisnivåer under det gångna 
året, undantaget raps och åkerbö
nor som har kunna betalas på en  
god prisnivå.

— Raps och bönor sticker ut 
positivt medan havre har varit den 
stora besvikelsen inom ekomarknaden, säger Karl. 

Att den ekologiska spannmålen har hamnat på en 
lägre prisnivå beror på en ökad produktion som det 
inte har funnits avsättning för på marknaden.
Det är viktigt att de som sköter inleveransen av 
spannmål till Varaslättens Lagerhus har ordning på 

sort och kvalitet så att lasset hamnar rätt när det 
tippas. Ordning på spannmålen, från fält till silo.

Det är också viktigt att flaken som transporterar 
spannmålen hålls rena så att det inte finns några 
främmande föremål i spannmålen. 

Avtal som passar dig
Varaslättens Lagerhus finns till för att sälja medlem
marnas spannmål till det bästa pris som marknaden 
kan erbjuda. Ryggraden i att lyckas så bra som möj

ligt med det uppdraget är fören
ingens odlingskontrakt komplet
terade med fastpriskontrakt. 

Målsättningen är att det ska 
vara enkelt och tryggt att hand
la med spannmål genom Varas
lättens Lagerhus. Välj en produkt/
avtalstyp som passar dig och går
dens förutsättningar och behov.

Odlingskontrakt med flexibilitet
För odlingskontraktet är det den kontrakterade are
alen som är bindande. Skörden kan variera uppåt 
och nedåt beroende på årsmånen och denna varia
tion får föreningen hantera. 

Odlaren förbinder sig att leverera hela skörden 
från den kontrakterade arealen och garanteras då 
samma pris på hela volymen oavsett om skörden 
blir större eller mindre än beräknat. 

Priset på varan sätts i tre steg; Först fastställs ett 
delbetalningspris som utgör ca 70 % av aktuellt 
marknadspris. I början av december sätts ett slut
pris baserat på vad Varaslättens Lagerhus har fått ut 
vid försäljningen av grödan fram till denna tidpunkt. 
På detta tillkommer en efterlikvid som utgör en ut
delning av det överskott som uppstått i Varaslättens 
Lagerhus under hela verksamhetsåret. 

Odlingskontrakten kan tecknas både för skörde
leverans och efterårsleverans.

Egna prisstrategier med fastpris
Det går att teckna fastprisavtal på samtliga grödor 
både före och efter skörd. Fastprisavtalet gäller för 
en bestämd mängd av en viss kvalitet för en viss 
leveranstid till ett uppgjort pris. 

Kontrakterad mängd ska levereras och tillåten 
avvikelse är -5%. Överlevererad volym prissätts till 
aktuellt dagspris på leveransdagen. Fattas mer än 
5 % av kontrakterad volym har Lagerhuset rätt att 

ODLINGSKONTRAKT GER TRYGGHET
En av de största vinsterna för odlaren med våra odlingskontrakt är 
att man kan lyfta bort en del av volymrisken vid kontraktstecknande, 
säger Karl och ger två exempel på vad han menar:

begära ersättning av odlaren. 

Spannmålsaffären ska vara enkel
En spannmålsaffär med Varaslättens Lagerhus ska 
vara enkel och trygg. Kvalitetskraven som ställs i 
kontrakten baseras på spannmålskundernas krav.

När Varaslättens Lagerhus tar emot grynhavre och 
maltkorn betalas fullt pris för hela volymen. Inga av
drag för rensutbyte görs.

Inte heller justeras priset ned på grynhavre utifrån 
om havre skulle vara gråfärgad.

— Grunden till den ökade spannmålsvolymen är 
givetvis den goda skörden som vi fick i höstas, sä
ger Karl. Men även att vi har varit mer aktiva i att 
teckna fastpriskontrakt på eftersäsongsmarknaden 
under året.

En bakomliggande orsak till att man har kunnat 
göra mer affärer i eftersäsongen är att det har varit 
ett bra flöde i logistiken och exporten. 

— Det var en god efterfrågan på kvarnvete under 
hösten och vi ökade vår försäljning till kunder i Syd
europa och Irland, säger Karl.

  Är skörden större än normalt och 
man får högre skörd än vad man hade 
vågat hoppats på när odlingskontrak
ten tecknades. 
— Tack vare att odlingskontrakten görs 
på areal och inte volym kan skörden 
från hela den kontrakterade arealen 
levereras in och betalas med odlings
kontraktspris. 

Grunden till våra 
spannmålsvolymer 
är våra odlings-
kontrakt.

  Är skörden mindre än normalt med 
en lägre volym per hektar än vad som 
kunde förväntas vid kontraktsteckning. 
— Tack vare att odlingskontrakten är 
arealbaserade drabbas medlemmen 
inte av straffavgifter så länge som hela 
skörden från kontrakterade arealen le
vereras in.
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Sedan 1999 ägs Wasabröd av italienska Barilla, 
som är ett 140 år gammalt, familjeägt företag och 
störst i världen på pastaproduktion. Men man har 
även andra verksamheter i koncernen.

    — Familjen Barilla är väldigt aktiva i företaget och 
deltar i utvecklingen av koncernen, säger Katarina 
Waak, global marknadschef med hållbarhetsfokus. 

 Wasa är inte det enda bageriet i koncernen utan 
Barilla har även dotterbolag som är marknadsledare 
på bröd i Frankrike och kakor i Italien. 

Lisa Trolle är inköpschef med ansvar för råvaruin
köpen till bagerierna i Filipstad och tyska Celle.

— Vi köper årligen in cirka 60 000 ton råg till de 
båda kvarnarna, varav 40 000 ton går till kvarnen i 
Filipstad, berättar Lisa.

Export över hela världen
Exporten är en viktig del i Wasas affärsmodell och 
man har en lång tradition av export, redan på 50-ta
let påbörjades exporten till USA. Idag säljs Wasas 
bröd i över 40 olika länder.

50 procent av Wasas produktion säljs i Norden 
samtidigt som försäljningstillväxten framförallt sker 
i övriga världen. 

— USA, Italien och Frankrike är marknader där vi 
växer, säger Katarina. Länder som inte är klassiska 

I  värmländska Filipstad går produktionen för fullt i Sveriges största 
bageri för knäckebröd. Där har Wasa bakat bröd sedan 1931,  

ett företag som inte bara är störst på knäckebröd i Sverige utan 
även är världens största producent av knäckebröd.

MED RÅGEN I FOKUS
Wasabröd

knäckebrödsländer men där intresset ökar.

Fokus på klimat och hållbarhet
Sedan 2010 har Wasa jobbat med att sänka sina 
koldioxidutsläppt och sedan 2019 är företaget helt 
klimatkompenserat.

— Den största delen av våra koldioxidutsläpp 
kommer från produktionen av våra råvaror, säger 
Katarina. Rågen i kvarnarna står för 25 procent av 
Wasas koldioxidsutsläpp.

— Därför vill vi jobba tillsammans med råg
odlarna för att minska utsläppen, säger Lisa.  
Och vi håller på att utvecklar ett odlingskoncept 
med fokus på klimatet.
Wasas klimatkoncept för rågodling består av 
fyra delar:

Biobränsle i traktorn.
Använda sig av precisionsodling för insatser.
BAT-gödning, (Best Available Technology) göd
ning producerad med så lite utsläpp av klimat
påverkande gaser som möjligt.
Icke-fossil energi i spannmålstorken. 

Konceptet har provats i praktiken under 2020 och 
har nu i år introducerats i liten skala. Man börjar i 
mindre omfattning för att kunna följa upp åtgärder

na och beräkna effekterna av dem.
— Nu provar vi klimatkonceptet för rågodlingen 

tillsammans med Varaslättens Lagerhus på cirka 10 
procent av rågarealen, säger Lisa. Det är viktigt att 
vi utvecklar konceptet tillsammans med rågodlarna 
så att det blir bra för alla. Under utvecklingen kan 
vi komma att lägga till nya eller ta bort delar för att 
förbättra det.

Regenerativt jordbruk
— Utöver klimatkonceptet för råg
odling har vi också inlett ett pilot
projekt inom regenerativt jordbruk 
för att öka våra kunskaper ytter
ligare om hur vi kan minska våra 
utsläpp och bidra till ökad kolin
lagring i marken, säger Katarina.

Pilotprojektet inom generativt 
jordbruk görs tillsammans med företagen Indigo 
Agriculture och Svensk kolinlagring.

— Indigo fokuserar på fem åtgärder, berättar Lisa. 
Minimerad jordbearbetning, växtföljder, mellangrö
dor, minimerad användning av växtskydd och att få 
in mer djur på gårdarna. Varje gård som är med i 
projektet får anpassade lösningar utifrån sina förut
sättningar.

Vikten av samarbete
— Vi har ett mycket gott samarbete med                           
Varaslättens Lagerhus, säger Lisa. Tillsammans kan 
vi hjälpas åt att utveckla koncept och samarbeten 
mellan odlare och bageri.

— Varaslättens Lagerhus är också en resurseffek-

tiv råvaruleverantör, torkar rågen med biobränsle 
och har ordning och reda på sina produkter. Det vi 
efterfrågar, levererar Varaslättens Lagerhus.

Rätt kvalitet
Barilla är stolta över sitt kvalitetssystem och höga 
krav på råvarukvaliteter. 

För råg lägger man i första hand fokus på renheten, 
mjöldryga, falltal och rymdvikt. Se
dan analyseras även parametrar 
som mykotoxiner, pesticidrester 
och tungmetaller. 

— Varaslättens Lagerhus ser till 
att alla kvalitetskrav uppfylls för 
rågen som går till våra kvarn, sä
ger Lisa. Leveranser av rätt kvalitet 
i rätt tid ser till att vår verksamhet 
fungerar som den ska.

Investerar i knäckebröd
Efterfrågan på Wasas knäckebröd är god och ök
ande. De båda knäckebrödsbagerierna går för fullt 
och i FIlipstad slog man produktionsrekord förra 
året.

Barilla har nyligen beslutat att investera mer än en 
miljard kronor i Wasas bagerier i Filipstad och Celle 
under de kommande fem åren. I Filipstad blir resul
tatet ny modern teknologi, högre nivå av automati
sering och en förbättrad arbetsmiljö. 

Totalt investeras mer än 700 miljoner kronor i Fi
lipstad. Planen är att utöka den nyare delen av ba
geriet med en helt ny produktionslinje och att fasa ut 
produktionslinjer i den äldre delen av bageriet.

Wasa Knäckebröd investerar för framtiden

Varaslättens  
Lagerhus ser till 
att alla kvalitets-
krav uppfylls.

t.v. i bild Lisa Trolle och t.h. Katarina Waak

Lisa Trolle
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dandet av gödning på fältet. För att lyckas hitta rätt 
gödningsstrategi för gården och årsmånen går det 
att ta hjälp av verktyg som N—sensor, Cropsat, At
farm och nollrutor för att anpassa gödslingen.

Varaslättens Lagerhus kan hjälpa medlemmar att 
skapa och hantera tilldelningsfiler för spridning av 
både kalk och gödning. Rätt produkt ska hamna rätt 
på fältet för att skapa mesta nytta.

Kunskap i fält
Förutom att köpa in spannmål eller sälja förnöden
heter ska Varaslättens Lagerhus hjälpa till med kun
skap och information till medlemmarna för att ge 
dem förutsättningar att lyckas så bra som möjligt 
med sin växtodling. 

Rådgivningen mellan säljare och kunder är en vik
tig byggsten i en bra affär. På Varaslättens Lagerhus 
erbjuder vi alltid ”ett gott råd” så att helheten i affä
ren gör det lönsamt för medlemmen. 

Som medlem kan du vara med i någon av Lager
husets fältvandringsgrupper. Där tittar vi på aktuellt 
läge i fält och vilka insatser som bör göras under 
säsongen. Varaslättens Lagerhus samarbetar med 
Hushållningssällskapets växtodlingsrådgivning så 
att medlemmarna kan bolla frågor och idéer, både 
med rådgivare i branschen och lantbrukskollegor för 
att gemensamt höja kunskapsnivån och lyfta sin od
ling ännu ett snäpp.

Syftet med markkartering är att ge lantbrukaren ett 
verktyg för behovsanpassad gödsling och kalkning. 
En aktuell markkartering är en förutsättning för en 
balanserad gödsling och därmed för en uthållig och 
lönsam växtodling. 

Varaslättens Lagerhus hjälper dig med att få din 
åkermark karterad eller en äldre markkartering 
uppdaterad. Du kan även få hjälp med hur du skall 
använda resultat från karteringen och vad du skall 
göra för eventuella insatser efter markkarteringen.  
Drygt 1000 hektar åkermark markkarteras per år i 
regi av Varaslättens Lagerhus.

Lär känna din åker
De flesta vet var på åkern det är lägre avkastning 
eller problem med ogräs, men inte alla vet vad som 
ligger under markytan och kan vara orsaken till pro
blemen.

Med en markkartering får man också bra koll 
på jordens kalktillstånd. Vid all växtodling sker en 
försurning av åkerjorden. Därför är det viktigt att 
inte glömma bort kalkningen. Rätt kalktillstånd bi
drar till maximal tillgänglighet för växtnäringen. 
Ett gott kalktillstånd är också viktigt för strukturen  
på lerjordar. 

Både för lantbrukarens lönsamhet, spannmålens 
kvalitet och miljön så gäller det att optimera använ

Basen i en bra växtodling idag är att ha koll på sin markkarta och sin 
täckdikning. Investera i din åkermark och höj  

gårdens avkastning.

NYTTJA DIN ÅKER
på bästa sättpå bästa sätt

Det varierande odlingslandskapet när man närmar 
sig gården skvallrar om att förutsättningarna för od
lingen skiftar rejält inom och mellan fälten.

— Vi har ganska omväxlande förhållande på går
den, allt från sandjordar till leror, berättar Mikael.

Från mjölk till spannmål
2004 upphörde Mikael och hans far med gårdens 
mjölkproduktion och fokuserade driften på växtod
lingen. I samband med det byggdes också gårdens 
tork med 600 kubikmeters lagringsutrymme samt 
att befintliga gårdsbyggnader gjordes om till två 
planlager på vardera 350 ton.

Gårdens växtodling omfattar råg, höstvete,       
höstraps, maltkorn, grynhavre och gröna ärtor.

— De gröna ärtorna är matärt som vi tröskar och 
torkar, säger Mikael. Det är en bra gröda med tidig 
skörd och en utmärkt förfrukt till vete.

Förädling som lyfter 
Mikael konstaterar att växtförädlingen har tagit sto
ra kliv framåt under det senaste decenniet och gyn
nat gårdens avkastning.

— Höstvetesorter har utvecklats till att passa allt 
bättre på våra skiften med lite lättare jordar, säger 
han. Även om det är rågen som fortfarande preste
rar bäst på den rena lättjorden. 

— Vårkornet har alltid trivts bra på våra jordar 
och jag tycker att det är en roligare gröda att odla 
än havre, konstaterar Mikael. Växtförädlingen på 
kornsorter har ju bidragit till att skördenivåer
na dragit ifrån havren rejält.

Satellitstyrd gödsling
Med olika jordarter och varierande odlingsförutsätt
ningar ser Mikael stora fördelar med att jobba med 
anpassade givor av både utsäde och gödning.

Sedan några år tillbaka har han använt Inter
nettjänsten Cropsat för att utifrån biomassekartor 
skapa tilldelningsfiler för kvävegödslingen. I år har 
han dock valt att istället för Cropsat använda Yaras 
tjänst för att skapa tilldelningsfiler, Atfarm.

Anpassad sådd ger rätt start
Mikael har också investerat i såmaskinen så att han 
kan anpassa utsädesmängd och gödning efter be
hov vid sådd.

— Vid sådden anpassar vi utsädesmängden efter 
jorden, på lättare jordar dras mängden ner och på 
leriga bitar justeras den upp, säger han. 

Vid sådden kombisår Mikael gödning utefter kali
umbehovet i marken. Och från såmaskinens fröså
låda tillförs samtidigt kopparsulfat efter det behov 
som markkartan visar. Fosfor tillförs sedan med 
gödningsspridaren efter markkarta.

— Man lär sig mer om sina jordar genom att jobba 
aktivt med satellitbilder, markkartor och tilldelnings
filer, säger Mikael. Och sedan får man uppföljningen 
i tröskan på skördekartan. 

En nära förening
Mikael har varit medlem i Lagerhuset sedan tio år.

— Orsaken till att jag började göra affärer med 
Lagerhuset var att det var en nära förening med 
ordning och reda, säger han. Och jag tror att det är 
viktigt att man fortsätter att vara nära sina medlem
mar även när föreningen växer.

RÄTT INSATS PÅ RÄTT PLATS
I Barne-Åsaka strax söder om Vara ligger Skattegården där Mikael Carlsson be
driver växtodling på 250 hektar. På gården jobbas det aktivt med att anpassa in
satserna efter de varierande förutsättningarna för att skapa bästa möjliga skörd.
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 På tur i Dalsland
Med Varaslättens Lagerhus kontor i Erikstad som utgångspunkt 
träffar vi fyra representanter för det dalsländska jordbruket. Till

sammans ger de sin syn på både det dalsländska jordbru
ket och på hur de ser på Varaslättens Lagerhus.

Södra Timmervik

Erikstad

Sedan växte produktio
nen när han tillsammans 

med sin dotter köpte en 
mjölkgård med 100 mjölk

kor och brukar nu totalt 200 
hektar. 

Rötter i företaget
Mats har ett förflutet som säljare på                    
Varaslättens Lagerhus, men hittas numer på 

Efter det blev det naturbruksgymna
siet i Dingle med inriktning jordbruk. Kar
riären har sedan burit med sig jobb som                         
skogsmaskinsförare, arbete med växtodling, 
mjölkproduktion samt grisproduktion.  

Dalslänning sedan 2005
Sedan 2005 är han Dalslänning, bosatt mel
lan Erikstad och Mellerud.

– Jag trivs jättebra som säljare på Lagerhu
set, säger Peter. Det är mycket utvecklande, 
kul att möta många människor och ingen ar
betsdag är den andra lik.

– Den största utmaningen som säljare är att 
hitta rätt lösning för kunden. Varje gård har 
sina egna förutsättningar för vad som passar 
bäst.

Modernt och drivet jordbruk
Peter spenderar fyra av fem dagar med ut

Axima i Grästorp. Sedan knappt ett år tillbaka 
sitter han med i förvaltningsrådet.

– Varaslättens Lagerhus är en välskött, fin 
förening, säger Mats. Och jag tycker att det 
är imponerande att se hur man kan hålla kvar 
stora kvarnkunder under lång tid. Det visar ju 
att man är duktiga och gör något rätt när man 
kan bibehålla dem som kunder, trots konkur
rensen. Att vi kan leverera de kvaliteter som 
efterfrågas.

gångspunkt från kontoret i Erikstad där det 
också finns ett kemförråd för att ge bästa ser
vice till närområdet. 

Vad är din uppfattning om det dalsländska 
jordbruket?

– Det dalsländska jordbruket är framåt, dri
vet och modernt, svarar Peter. Det är fin mark 
med bra arrondering på slätten som gör det 
möjligt att driva effektivt jordbruk.
– Men förutsättningarna varierar ju mycket 
i Dalsland också, vi brukar säga att det är i 
Sverige i miniatyr med kust, slätt, skog och 
fjäll samlat på en liten yta så vi har alla typer 
av gårdar.
– På Lagerhuset jobbar vi med bondenytta, 
slår Peter fast. Produkterna som vi har i vårt 
sortiment ska gynna lantbrukaren och hans 
lantbruk. Du ska veta att du får det bästa när 
du handlar med Lagerhuset.

Ållerud

— Vi blev medlemmar i Varaslättens Lager
hus när Mats Johansson började som säljare 
här i Dalsland, berättar Hans. Det var en frisk 
fläkt då att Lagerhuset satsade på det dals

ländska jordbruket när andra 
aktörer drog sig härifrån.

— Jag tycker att Lagerhuset är en 
trivsam förening med korta avstånd i organi
sationen.

Utanför Frändefors drev Mats Johansson fram tills början av 
året en gård med växtodling på 100 hektar. 

Peter Darljung är sedan ett år tillbaka säljare på Lagerhuset 
med ansvar för bland annat Dalsland. Han har haft intres
se för lantbruk sedan barnsben då han hjälpte morfar med 
mjölkkorna.

Tängelsbol

I sju år satt han i Förvaltningsrådet och sedan  
knappt ett år tillbaka är han nu ledamot i Vara -
slättens Lagerhus styrelse.

Högt i tak
—  Det var lätt att komma in som ny ledamot 
i styrelsen, det är högt i tak på styrelse
mötena och alla lyssnar på alla, 
säger Thomas om sin upple
velse att vara ny ledamot.

Han konstaterar att 
det är viktigt med en 
balans i styrelsen 
för Varaslättens La
gerhus mellan leda
möter som kommer 
med perspektiv ut
anför lantbruket och 
ledamöter som kommer 
från jordbruket. 

Lyhörda mot kund 
och medlem

— Nyckeln till framgång för                     
Varaslättens Lagerhus är spannmål, att vi 
är duktiga på att hantera spannmål och kan 
knyta ihop kunders behov med våra medlem
mars förutsättningar, säger Thomas. Att vi är 
med på vad kunderna vill ha men också med
vetna om vad våra medlemmar kan leverera 
in.

Han poängterar att det är viktigt att vara 

lyhörd mot kundernas behov, men likväl att 
vara noggranna med att ta betalt för de extra 
kostnader i odlingen som kan uppstå när man 
anpassar den efter kunden. 

Ett nära samarbete
– Vår förening har fokus på bondenytta, 

konstaterar Thomas. Och då måste 
vi alltid se till att vårt agerande är 

det bästa för bonden när vi fat
tar våra beslut.

Samtidigt måste sty
relsen hela tiden blicka 
framåt för att se hur om
världen förändras. Man 
får inte nöja sig med 
hur det är idag, utan 

måste fortsätta utveckla                               
föreningen framåt för att 

inte tappa konkurrenskraft.

Konkurrenskraftiga
– Vi är en liten förening och vår styrka 

är att vara effektiva och konkurrenskraftiga, 
säger Thomas. Att våra medlemmar vill göra 
affärer med oss för att det gynnar dem. 

En del i vår konkurrenskraft är att det finns 
en närhet mellan medlem, medarbetare och 
kunder, ett samarbete genom hela kedjan 
från bonde till kund.

Thomas Sylveson med familj brukar drygt 700 hektar åker, driver en suggpool med 
3000 suggor och har både vindkraft och biogasproduktion på gården.

På gården Ållerud strax utanför Brålanda driver Hans Rudell sin 
verksamhet med grisproduktion och 190 hektars växtodling där 
det mesta av spannmålen blir grisfoder. Sedan knappt ett år till
baka sitter han med i Förvaltningsrådet.
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Investerar för framtiden
Det händer mycket på Varaslättens Lagerhus. I Vara byggs det 
nya silos och utlastningskapaciteten utökas, i Tråvad planeras 

det för ny biobränslepanna och i Uddevalla pågår arbetet för fullt 
med att ta fram planerna på en helt ny exportanläggning.

— Anläggningen i Uddevalla kommer bestå av 
tre delar. Vår lagringsanläggning, Lantmännens an
läggning samt en gemensam utlastning för att fyl
la fartyg med, säger Fredrik. De separata anlägg
ningarna ägs av respektive aktör och utlastningen                 
gemensamt för att hålla nere investeringskostna
derna.

Automatiserad hantering
— Tanken är att vår anläggning i Uddevalla ska vara 
obemannad mestadels och kunna skötas 
på distans ifrån Vara, berättar Fred
rik. Chaufförerna kör dit spannmål 
analyserad och vägd i Vara, tippar 
lasset och spannmålen flyttas per 
automatik till silo. När det be
hövs personal till anläggningen 
kan vi hyra resurser och kompe
tens från Lantmännen. 

Lagringskapaciteten som det 
planeras för i Uddevalla är 25 000 
- 30 000 ton. Den nya anläggningen 
kommer göra det möjligt att lasta större 
båtar, upp till 30 000 ton.

Säkrar exporten
— Exporten är viktig för att kunna få rimligt betalt 
för spannmålen. Vi har en hög spannmålsproduk
tion i området, allt förbrukas inte här och det mås
te finnas möjlighet att exportera, säger Fredrik och 
fortsätter:

— En egen anläggning säkerställer att vi kan ex
portera ut våra volymer både idag och i framtiden. 
Samarbetet med Lantmännen ger oss en anlägg
ning som säkrar vår export samtidigt som vi sänker 
våra investerings- och hanteringskostnader. Tidi
gaste byggstart för projektet i Uddevalla är 2024.

 Plan för Vara
Köpet av kvarteret Svärdsliljan i Vara, där Lantmän
nen Maskin och Granngården tidigare låg, gjordes 
för att få rådighet över kommande verksamhet samt 
säkerställa möjligheten för anläggningen i Vara att 
kunna expandera när så önskas.

— Vi jobbar nu med en Masterplan för anlägg

ningen där vi skissar på möjliga utvecklingssteg så 
att vi inte bygger bort oss, säger Fredrik. Vi har även 
en mer kortsiktig plan för hur vi jobbar med den nya 
fastigheten.

Nya silos
Två nya silos om 5000 ton vardera med egen utlast
ning kommer att stå klara till skörd i Vara. Utlast
ningen består av två utlastningssilos som vardera 
rymmer spannmål motsvarande två bil och släp. 

Utlastningen kommer att ha hög kapacitet 
och automatiseringsgrad och beräknas 

vara färdig i november.
— Två nya silos minskar beho
vet av extern lagring och hjälper 
till att säkerställa en fortsatt god 
kvalitet på spannmålen.

Biobränsle i Tråvad
Varaslättens Lagerhus har be

viljats bidrag från Klimatklivet för 
att investera i en biobränslepanna i 

Tråvad som ska ersätta oljepannan för 
spannmålstorkning. 

— När vi byter ut oljepannan i Tråvad så har vi 
inget fossilt bränsle kvar i våra anläggningar, säger 
Fredrik. Bytet av pannan kommer att ske efter årets 
skörd, troligen i början av 2022.

Effektivare transporter
Efter årets skörd så kommer Varaslättens Lagerhus 
ha ett nytt transportplaneringssystem på plats.

— Det nya systemet ska hjälpa oss att planera 
våra transporter effektivare, säger Fredrik. Den öka
de effektiviteten ska inte bara ge ett mer lättjobbat 
system och hjälpa till att sänka kostnader, det kom
mer också att hjälpa till att minska våra koldioxidut
släpp och öka hållbarheten i våra transporter.

Det nya systemet ska kunna hjälpa till att infor
mera om när lastbilen kommer för lastning eller 
lossning. Det ger också en ökad kontroll på trans
porterna och en bättre kostnadskontroll. Transport
systemet kopplas också samman mot åkerierna 
som Varaslättens Lagerhus samarbetar med för att 
underlätta den planeringen.

männen möjlighet att bygga var sin anläggning för 
spannmålsexport.

Egen anläggning, gemensam utlastning
— Vi har kommit långt i planeringen av en exportan
läggning i Uddevalla, säger Fredrik Söderström, vd 
Varaslättens Lagerhus. Vi har en väldigt bra dialog 
med Lantmännen, Uddevalla kommun och Udde
valla hamn. Och har fått goda förutsättningar för en 
bra placering av anläggningen. 

Redan nu finns det en detaljerad lösning för hur 
anläggningen ska konstrueras och under hösten 
kommer kostnaderna för att bygga anläggningen 
vara framme.

— Det är ett stort steg som vi äntligen har kommit 
igång med i Uddevalla, säger Claes Friberg, ordfö
rande Varaslättens Lagerhus. Att det finns en ex
porthamn i Uddevalla är av stor vikt för Varaslättens 
Lagerhus och våra medlemmar, inte minst den loka
la spannmålsmarknaden i Väst sverige.

Idag hyr Varaslättens Lagerhus in sig i Lantmän
nens anläggning i Uddevalla för att kunna lasta 
båtar. Varaslättens Lagerhus står för ungefär halva 
volymen som skeppas ut från anläggningen i Udde
valla.

Den nuvarande anläggningen behöver dock flyt
tas och ett nytt område har anvisats för spannmåls
hantering. Där har Varaslättens Lagerhus och Lant

Varaslättens Lagerhus
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Policy för kvalitet och miljö
Vårt sätt att jobba bygger på ömsesidigt förtroende 
till våra medlemmar, kunder och leverantörer.  Vara
slättens Lagerhus skall ha en flexibel och kundvän
lig attityd med ett individuellt bemötande och hög 
servicegrad. 

Vi arbetar ständigt för att minska företagets mil
jöpåverkan genom att ha en effektiv elanvändning 
och minska förbrukningen av fossil energi.

Så här gör vi för att leva upp till vår policy
Vi bedriver seriös rådgivning som bygger på kun
skap och tillgänglighet. 
Vi har rutiner för kontroll av de produkter som vi 
tillhandahåller till våra medlemmar och kunder. 
Lagar och förordningar följs.
Vi bedriver ett ständigt förbättringsarbete till
sammans med våra medlemmar och kunder.
Vi utbildar vår personal för att hålla en bred och 
djup kompetens inom alla delar av verksamheten.

Vi är certifierade och jobbar enligt:
Kvalitet ISO 9001
Miljö ISO 14001
GTP (Good Trading Practice)
Ekologisk produktion enligt KRAV 
2BSvs (RED) Hållbar spannmål till bioenergi 

Hur jobbar vi med miljö och energi
Vår största miljöpåverkan är genom förbrukning av 
energi vid torkning, elförbrukning, transporter och i 
närmiljön genom buller och utsläpp av damm till luft. 
Detta mäts och följs upp regelbundet.

Energiförbrukningens största delar är värme till 
torkning, elförbrukning och transporter där värme 
till torkning utgör lite mer än hälften.

Större och mindre energieffektiviseringar ingår år
ligen i målen. Det kan både vara stora projekt och 
investeringar eller mål och styrning som t.ex. mål för 

vilken vattenhalt spannmålen ska torkas till för bästa 
resultat och minsta energiåtgång. 

Torkning av spannmål
Eftersom torkning av spannmål står för en så stor 
del av företagets energianvändning har mycket pro
jekt och investeringar gjorts för att göra torkningen 
så effektiv som möjligt och fasa ut fossila bränslen. 

Torkningen i Vara är i princip fossilfri sen några 
år. En anslutning där vi kan köpa en större mängd 
fjärrvärme från Vara Energi under skörden byggdes 
under 2012 och har varit mycket lyckad. Vi säljer 
också fjärrvärme under vintrarna. Den gamla fast
bränslepannan i Vara var uttjänt och byttes ut mot 
en ny under 2019 och den utgör basen i vårt ener
gibehov. 

Arbetet med att ersätta eldningsolja vid torkning 
av spannmål på anläggningen i Tråvad påbörjades 
under hösten 2020. Vi har sökt och blivit beviljade 
stöd från Naturvårdsverket inom Klimatklivet för åt
gärden att installera en biobränslepanna i Tråvad. 
Den nya pannan ska vara i drift till skörden 2022 
så för närvarande pågår planering och utredning av 
vilken leverantör och lösning som passar oss bäst.

Fordon och transporter
Under verksamhetsåret har en ny policy antagits för 
förmåns- och tjänstebilar. Vid nyanskaffning premie
ras miljöfordon (gas, el eller el/laddhybrid) och bilar 
med högre utsläpp än 120 gram CO2/km ska inte 
införskaffas.

Under hösten 2020 har laddstolpar för laddning 
av el- och laddhybridbilar installerats i Vara för att 
kunna ladda både företagets och besökandes bilar. 
Denna åtgärd delfinansieras med stöd från Natur
vårdsverket.

Sommaren 2020 togs en lastbil i drift som är an
passad för att kunna köras på RME (rapsmetyles
ter). 

Vi har också börjat undersöka möjligheten att köra 

Vi arbetar ständigt för att minska företagets miljö  påverkan 
genom att ha en effektiv elanvänd ning och minska förbruk

ningen av fossil energi.

Hållbarhetsrapport
lastbilar på LBG (flytande biogas) i framtiden.
Närmaste tankstation är idag i Götene och vi ser att 
det skulle kunna vara en möjlighet att ha lastbilar 
som drivs med LBG om en tankstation etableras 
i vårt närområde. Diskussioner har påbörjats med 
några intressenter.

Biologisk mångfald
Vi stöttar Hela Sverige Blommar som är ett samar
betsprojekt som skapar bättre förutsättningar för 
hela vårt ekosystem. Genom att odla blommande 
fältkanter eller trädor gynnar vi våra bin och andra 
pollinerare. 

Arbetsmiljöpolicy
Varaslättens Lagerhus ska ständigt arbeta för att ha 
en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö och und
vika ohälsa, arbetsskador och olycksfall.

Vi strävar efter att utföra ett kvalificerat och effek
tivt arbete. En förutsättning för detta är att persona
len trivs. Trivsel innebär för oss en god, trivsam och 
hälsosam arbetsmiljö.

I det dagliga arbetet ska varje medarbetare visa 
ett personligt ansvar för hälsa, miljö och sina arbets
uppgifter.

Vi ska skapa och upprätthålla goda relationer och 
verka för att alla utvecklas i arbetet och att var och 
en själv ska kunna påverka sin arbetssituation.

Förändringar av arbetsrutiner, teknik, lokaler m.m. 
ska fortlöpande vara ett steg mot bättre arbetsmiljö.

Jämställdhet
Varaslättens Lagerhus arbetar aktivt för att främja 
jämställdhet i arbetslivet. Samtliga tjänster ska kun
na tillsättas med manliga eller kvinnliga sökanden. 
Vi arbetar proaktivt för att alla former av trakasserier 

och kränkande särbehandling inte skall förekomma.

Hur jobbar vi med personal och                         
arbetsmiljö

Hela vår verksamhet omfattas av tecknade kollek
tivavtal. Vi genomför regelbundna skyddsronder för 
att säkerställa en bra arbetsmiljö och har en arbets
miljökommitté där t ex tillbud och andra arbetsmil
jöfrågor hanteras.

Vi har ett löpande arbete enligt SAM, systematiskt 
arbetsmiljöarbete.

Hälsoundersökningar genomförs regelbundet av 
företagshälsovården.

Minst två gånger per år samlas alla i personalen 
för gemensamma aktiviteter som t.ex. information 
och grupparbeten. Detta är en viktig del i att ha 
goda relationer och en trivsam arbetsplats.

Antalet anställda har under året varit 38, 30 män 
och 8 kvinnor. Även om det är flest män har vi för 
närvarande kvinnor inom de flesta områden på före
taget. Styrelsen består av 6 män och 1 kvinna.

Mänskliga rättigheter
Vi stödjer och respekterar internationellt erkända 
mänskliga rättigheter som t.ex. förbud mot tvångs
arbete, barnarbete, fackföreningars rättigheter och 
arbetsvillkor. 

Motverkande av korruption
Vi motsäger oss all form av korruption, mutor och 
bestickning och följer gällande lagar, krav och rikt
linjer.

*Företagets affärsmodell finns beskriven  
i förvaltningsberättelsen.
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Information om verksamheten
Varaslättens Lagerhus Ekonomisk Förening be
driver mottagning, rensning, torkning, lagring och 
försäljning av spannmål. Föreningen saluför också 
produktionsmedel för lantbrukets växtodling som 
utsäde, gödsel och växtskyddsmedel. Produk
tion av utsäde sker både i egen regi och legoba
serat. Föreningen säljer även diesel, eldningsolja 
och smörjmedel. Inom nämnda produktionsgrenar 
bedrivs en aktiv rådgivningsverksamhet. I mindre 
omfattning säljs värme till Varas fjärrvärmenät och 
antennplatser hyrs ut för telefoni, bredband mm. Till 
verksamheten hör en åkerirörelse som omfattar sex 
lastbilar. Verksamhet bedrivs i västra Sverige med 
kontor och spannmålsanläggningar i Vara och Trå
vad samt försäljningskontor i Erikstad och Skövde.

Varaslättens Lagerhus är certifierad enligt ISO-
standard för miljöledningssystem 14001 och kva
litetsledningssystem 9001. Föreningen är också 
certifierad enligt GTP (Good Trading Practice, eller 
fritt översatt ”God europeisk handelssed”), enligt 
hållbarhetsdirektiven för RED och för ekologisk pro
duktion (KRAV).

Varaslättens Lagerhus ägs av 1957 lantbrukare 
till vilka Lagerhuset vill leverera bondenytta. Under 
verksamhetsåret har 55 lantbrukare ansökt om in
träde och 45 om utträde. Föreningen har sitt säte 
i Vara.

Varaslättens Lagerhus äger 11 % av aktierna och 
har en styrelsepost i Spannex AB som är ett fristå
ende företag som handlar med kompletterande va
ror till lantbruksmarknaden. Varaslättens Lagerhus 
är också delägare i DLA Agro A.m.b.A. med en min
dre andelspost.

Förbrukare av vår spannmålsproduktion är fram
för allt in - och utrikes kunder med industriell pro
duktion av livsmedel och foder. 

Förvaltningsberättelse

Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret

I skörden 2020 vägde vi in 175 000 ton spannmål 
i Vara och Tråvad vilket är i nivå med en genom
snittlig skörd över ett längre tidsperspektiv för kon
trakterade arealer. Kvaliteterna var genomgående 
höga med bland annat bra proteinhalter. Årets to
tala spannmålsvolym blev ca 300 000 ton, varav ca 
20 000 ton ekologisk spannmål. Inköp av spannmål 
i lagersäsongen har varit något lägre jämfört med 
föregående år, framför allt med fastpriskontrakt. 
Försäljningen av spannmål har fungerat bra och till 
ökande priser under säsongen. De volymer vi ex
porterat via Uddevalla hamn har varit något lägre än 
föregående år då skörd 2019 var mycket stor och då 
efterfrågan på hemmamarknaden varit stark.

Spannmålsmarknaden har under året präglats 
av ett utbud som får betecknas som relativt nor
malt men med höga priser, delvis beroende på 
den pandemi som rått under hela verksamhets
året. Våra odlingskontraktspriser landar på en 
marknadsledande nivå och visar sin styrka genom 
att vara arealbaserade vilket ger medlemmarna  
stora fördelar.

Vi har fortsatt arbetet att utveckla våra affärsre
lationer med både våra medlemmar och externa 
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kunder avseende såväl spannmåls - som förnöd
enhetshandel vilket varit lyckat även under detta 
verksamhetsår. Vi strävar efter att stå för hög ser
vicegrad, hög kvalitet och pålitlighet vilket gör att vi 
får förtroende i marknaden av våra medlemmar och 
externa kunder.

Vi har fortsatt en stabil och hög försäljning av 
samtliga förnödenheter. Varaslättens Lagerhus är 
sedan 2005 delägare i inköpsföretaget DLA Agro. 
DLA Agro är en viktig partner vid inköp av växtod
lingsprodukter för att vi ska kunna fortsätta stärka 
vår marknadsposition och skapa bra service och 
konkurrenskraftiga priser till våra medlemmar.

Föreningens nya VD, Fredrik Söderström, har va
rit i tjänst sedan slutet av juni 2020. Med ny VD på 
plats har mindre förändringar skett gällande organi
sation, i första hand för att förtydliga och strukturera 
en verksamhet som relativt snabbt växt i omfattning. 

Under året har flera investeringsbeslut tagits. An
läggningen i Vara expanderar med ytterligare två 
lagringssilos om en kapacitet omfattande ca 11 
000 ton. Kopplat till kapacitetsutökningen har även 
en ny utlastningslösning beslutats där lastning och 
hantering effektiviseras samtidigt som verksam
heten säkerställer en hög kvalitet i hanteringen. Nya 
silos kommer att vara på plats och i drift innan skörd 
2021. Ett av vårt åkeris fordon har ersatts med nytt 
där det finns möjlighet att nyttja miljöbränsle i form 
av RME. Även föreningens tjänstebilar har i hög grad 

bytts ut mot miljöfordon där el- eller hybridlösningar 
nu är på plats. Laddningsstolpar för personal och 
besökare har installerats i Vara. Vi fortsätter som ti
digare att underhålla, förbättra och effektivisera våra 
anläggningar vilket under året bland annat berört 
styrsystem och betongsilos.

Under året har arbetet med en exportanläggning 
i Uddevalla blivit konkret med ett projekt där vi ge
mensamt med Lantmännen arbetar för en framtida 
anläggning där respektive part äger sin del. Målsätt
ningen för Lagerhuset är att få till en effektiv och 
säker lösning för export av de volymer som skeppas 
utanför Sveriges gränser. Genom samarbetet kan 
kostnader delas och investeringen bli lägre vilket är 
viktigt, dock är projektets målsättning tydlig med att 
respektive part alltid skall kunna hantera respektive 
volymer på egen hand. Tidplanen pekar på att an
läggningen ska kunna tas i drift tidigast år 2025 då 
planerad mark blir tillgänglig först 2024. 

Under verksamhetsåret och därefter har pande
min med Covid-19 fortsatt påverka vår verksamhet i 
form av att besök av kunder och medlemmar mins
kat. Även distansarbete för personal på kontoret har 
varit och är av betydande omfattning. De nya förut
sättningarna har dock hanterats bra och verksam
heten har inte på några områden drabbats negativt 
av pandemin. Väldigt få inom organisationen har 
blivit sjuka eller drabbade av Covid. Pandemins på
verkan på världsmarknaden för spannmål har inne

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom 
parentes avser föregående år.

5 ÅR I SAMMANDRAG
Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag:

FLERÅRSÖVERSIKT 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17

Nettoomsättning, Mnkr 918,1 926,9 682,8 711,8 687,2

Resultat efter finansiella poster, Mnkr 32,2 28,2 7,5 31,5 24,8

Efterlikvid, Mnkr 19,0 14,1 6,4 17,7 14,2

Investeringar, Mnkr 25,2 24,9 36,0 22,6 5,2

Balansomslutning, Mnkr 529,4 531,2 461,0 477,1 416,0

Soliditet, % 23,9 21,7 22,3 21,1 21,3

Medelantal anställda 38 35 35 33 33

Antal medlemmar 1 957 1 947 1 914 1 896 1 903

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.
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burit att priserna stigit då efterfrågan varit stark och 
ökande. Vi ser fortfarande att efterfrågan är stark då 
behovet av lagring finns på flera stora marknader.

 Väsentliga händelser efter 
räkenskapsårets slut

Under räkenskapsåret 2019/20 drabbade Corona
virus - Covid 19 världen i stor omfattning och det 
har fortsatt även under 2020/21. Varaslättens La
gerhus har hittills påverkats i mindre grad av den
na pandemi och i mycket liten omfattning jämfört 
med vissa andra branscher. Liksom övriga samhäl
let kommer även Lagerhuset framöver att påverkas 
till viss del i olika delar av verksamheten avseende 
Covid-19. Viss risk för negativ finansiell påverkan 
kan finnas men har hanterats bra under verksam
hetsåret 2020/21.

Vi följer utvecklingen noggrant och det har vid
tagits ett flertal åtgärder för att försöka minska på
verkan i verksamheten. Bolaget har en finansiell 
ställning som kan stå emot en betydande nedgång 
i affärsaktivitet, även om det inte är möjligt att upp
skatta hela den potentiella risken för påverkan. Sty
relsens bedömning är att vår verksamhet har en 
mycket stark grund. Vi ser en stark och stabil efter
frågan på våra varor och vår verksamhet.

Förväntad framtida utveckling
Varaslättens Lagerhus är en betydande aktör i vårt 
geo grafiska verksamhetsområde inom spannmål 

och han del med produktionsmedel för växtodling.  
Vi räknar med att bibehålla våra marknadsandelar 
inom samtliga produktområden där hög service
grad, närhet till vår personal och spetskompetens 
inom området är framgångsfaktorer. Ett stort fokus 
kommer att läggas på att ytterligare effektivisera vår 
spannmålshantering både i våra anläggningar och 
våra transporter. Att vara kost nadseffektiva inom 
alla områden kommer att vara nyck eln till bra betal
ningsförmåga för spannmål och konkur renskraftiga 
priser på växtodlingsprodukter.

Grundläggande för vår verksamhet ska vara en 
hög servicenivå och att det ska vara enkelt att få 
kontakt  och att göra affärer med oss. Med kvali
tet, effektivitet, noggrannhet, hög ambitionsförmå
ga och konkurrens kraftiga priser skall det även fort
sättningsvis göra oss till den naturliga partnern för 
våra ägare/medlemmar och våra kunder. Vårt fokus 
och strävan ska alltid vara att ständigt bli lite bättre.

Hållbarhetsrapport
Föreningens hållbarhetsrapport redovisas i den 
tryckta årsredovisningen.

  Tillstånds- eller anmälningspliktig 
verksamhet enligt miljöbalken

Föreningen bedriver anmälnings- och tillståndsplik
tig verksamhet enligt miljöbalken. 

Tillståndet är enligt förordningen om kemiska pro
dukter. Kontroller utförs enligt miljöledningssystem 
ISO 14001 och efter särskilt uppgjort schema.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
Balanserad vinst 21 552 494
Årets vinst 3 695 652

25 248 146

Disponeras så att i ny räkning överföres 25 248 146
25 248 146

Resultaträkning
Not

 20200501
20210430

 20190501
20200430

Rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning 918 061 926 851
Övriga rörelseintäkter 1 126 1 135
Summa intäkter m m 919 187 927 986

Rörelsens kostnader
Handelsvaror  -782 267 - 793 317
Övriga externa kostnader 3 - 58 167  -62 155
Personalkostnader 4  -31 516  -30 451
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar  -13 604  -12 476
Summa rörelsens kostnader 885 554 898 399

Rörelseresultat 33 633 29 587

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 1 673 1 990
Räntekostnader och liknande resultatposter 6 - 3 142 - 3 415
Summa resultat från finansiella investeringar 1 469 1 425

Resultat efter finansiella poster 32 164 28 162

Efterlikvid 7 - 19 000  -14 100
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 13 164 14 062

Bokslutsdispositioner 8 - 8 180 - 9 960
Resultat före skatt 4 984 4 102

Skatt på årets resultat 9  -1 288  -758
Årets resultat 3 696 3 344
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Balansräkning
Not 20210430 20200430

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 10 19 608 17 022
Maskiner, inventarier och siloanläggningar 11 114 358 113 128
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar 12 11 813 4 022

145 779 134 172
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 13 7 881 7 881
Andelar i intresseföretag 14 1 579 1 614

9 460 9 495
Summa anläggningstillgångar 155 239 143 667

Omsättningstillgångar
Varulager 120 460 166 165

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 126 710 172 050
Skattefordringar 336 954
Övriga fordringar 6 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 7 423 13 761

134 475 186 765
Kassa och bank 119 258 34 584
Summa omsättningstillgångar 374 193 387 514
SUMMA TILLGÅNGAR 529 432 531 181

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 16
Bundet eget kapital
Insatskapital 18 969 17 614
Reservfond 15 805 15 805

34 774 33 419
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 21 552 18 209
Årets resultat 3 696 3 344

25 248 21 553
Summa eget kapital 60 022 54 972

Obeskattade reserver 17 84 710 76 530

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 18,19 0 0
Leverantörsskulder 58 707 80 797
Övriga skulder 5 179 10 571
Skulder till medlemmar 286 031 276 029
Efterlikvid 7 19 000 14 100
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 15 783 18 182
Summa kortfristiga skulder 384 700 399 679
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 529 432 531 181

Förändringar i eget kapital
Insats 
kapital

Bundna 
reserver

Fritt  
eget kapital

Summa  
eget kapital

Ingående eget kapital 20190501 16 741 15 805 18 209 50 755

Insatsamorteringar 1 214   1 214
Utbetalda insatser -341   -341
Årets resultat   3 344 3 344
Summa totalresultat 873  3 344 4 217

Utgående eget kapital 20200430 17 614 15 805 21 553 54 972

Insatsamorteringar 1 844   1 844
Utbetalda insatser -489   -489
Årets resultat   3 695 3 695
Summa totalresultat 1 355  3 695 5 050

Utgående eget kapital 20210430 18 969 15 805 25 248 60 022
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Noter
Not 1 – Redovisnings och värderingsprinciper

  

Årsredovisningen har upprättats enligt Bokföringsnämn dens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovis
ning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregåen
de år.

Intäkter
Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar 
övergår från säljare till köpare i enlighet med försäljningsvillkoren. 
Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.

Utländska valutor
Affärer som gjorts i annan valuta än SEK valutasäkras. Vid valu
tasäkring omvärderas inte säkringsinstrumenten vid förändrade 
valutakurser och terminen redovisas inte i balansräkningen. Hela 
effekten av förändringar i valuta kurser redovisas i resultaträk
ningen när säkringen upphör och säkringsinstrumenten förfaller 
till betalning. Fordringar och skulder som ingår i valutasäkringen 
redovisas till faktureringsdagens kurs.

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som enligt förening
ens bedömning skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år 
samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Aktuella och 
uppskjutna skatter värde ras utifrån de skattesatser och skatte
regler som gäller på balansdagen.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår 
utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När 
en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras 
eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den 
nya komponentens an skaffningsvärde aktiveras. Utgifter för 
löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. 
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en 
anlägg ningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive 
Övrig rörelsekostnad. Materiella anläggningstillgångar skrivs 
av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjan deperiod och 
linjärt. Föreningens mark har obegränsad nyttjandeperiod och 
skrivs inte av. Låneutgifter aktiveras inte. Följande avskrivningsti
der tillämpas:

Markanläggningar 3,75- 5 %
Byggnader 2 -5 %
Siloanläggningar 4 %
Maskiner & inventarier 10 -20 %

Koncernredovisning
Koncernredovisning upprättas ej med stöd av Årsredovis-
ningslagen kapitel 7 § 3 a.

Nedskrivning av icke-finansiella tillgångar 
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs 
en prövning av nedskrivningsbehov.

Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redo
visade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. För tillgångar, 
andra än goodwill, som tidigare skrivits ner görs per varje balans
dag en prövning av om åter föring bör göras. I resultaträkningen 
redovisas nedskriv ningar och återföringar av nedskrivningar i den 
funktion där tillgången nyttjas.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkning en inkluderar 
värdepapper, kundfordringar, övriga ford ringar, leverantörsskulder 
och låneskulder. Upptaget värde motsvarar belopp som efter 
individuell bedöm ning beräknas bli betalt, för kundfordringar 
görs even tuellt avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 
Aktier och andelar redovisas till anskaffningsvärde, per boksluts
dagens kurs i SEK och med bedömning av om nedskrivningsbe
hov föreligger.

Varulager
Varulagret värderas enligt inkomstskattelagens bestäm melser till 
det lägsta av 97 procent av anskaffningsvärdet och nettoförsälj
ningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av 
först in, först ut -metoden (FIFU).

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing (hy
resavtal), oavsett om avtalen är finansiella eller ope rationella. 
Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingpe
rioden.

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräk
ningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld som är hänförbar till 
reserverna.

Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdis
positioner i resultaträkningen.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redo
visade kassaflödet omfattar endast transaktio ner som medfört 
in - eller utbetalningar. Kassaflödet re dovisas uppdelat på den 
löpande verksamheten, inves teringsverksamheten och finansie
ringsverksamheten.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet: Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för 
uppskjuten skatt) i förhållande till balans omslutningen.

Kassaflödesanalys
20200501 

20210430
20190501

20200430
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster inkl efterlikvid 14 633 15 487
Avskrivningar 13 604 12 476

28 237 27 963

Ränteintäkter 1 643 1 955
Utdelningar 30 35
Räntekostnader - 3 142 - 3 415
Inkomstskatt - 1 288 - 758

25 480 25 780

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Ökning ( -) minskning (+) av varulager 45 705  5 725
Ökning (- ) minskning (+) av kortfristiga fordringar 52 290 - 18 552
Ökning (+) minskning ( -) av kortfristiga rörelseskulder
(exkl. skulder till medlemmar, sparmedel) -24 981 22 892
Kassaflöde från den löpande verksamheten 98 494 24 395

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  25 212 - 17 048
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 35 - 7 892
Kassaflöde från investeringsverksamheten 25 177 24 940

Finansieringsverksamheten
Ökning (+) minskning (- ) av insatskapital 1 355 873
Ökning (+) minskning (- ) av skulder till medlemmar, sparmedel 10 002 33 111
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 11 357 33 984

Årets kassaflöde 84 674 33 439
Likvida medel vid årets början 34 584 1 145
Likvida medel vid årets slut 119 258 34 584
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Not 2 – Uppskattningar och bedömningar
Föreningens beräkning av lagervolym spannmål bygger på 
bedömning av såväl rymdvikter som packningsgrader.

Not 3 – Arvode till revisorer 
20200501

20210430
20190501

20200430

PwC, revisionsuppdrag 114 119
114 119

Not 4 – Anställda och personalkostnader
20200501

20210430
20190501

20200430

Medelantalet anställda
Kvinnor 8 7
Män 30 28
Totalt 38 35

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör 1 792 1 992
Övriga anställda 19 509 18 412
Totala löner och ersättningar 21 301 20 404

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och 
verkställande direktör 773 607
Pensionskostnader för övriga 
anställda 1 325 1 111
Övriga sociala avgifter enligt lag 
och avtal 6 478 6 262
Övriga kostnader 1 639 2 067
Totala löner, ersättningar, sociala 
kostnader och pensionskostna
der 31 516 30 451

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen 14% 17%
Andel män i styrelsen 86% 83%

Not 5 – Ränteintäkter och 
liknande resultatposter

20200501
20210430

20190501
20200430

Ränteintäkter 1 643 1 944
Utdelningar 30 35
Värdeförändring av finansiella an
läggningstillgångar p g a valutakurs 0 11

1 673 1 990

Not 6 – Räntekostnader och 
liknande resultatposter

20200501
20210430

20190501
20200430

Räntekostnader 3 104 3 415
Värdeförändring av finansiella an
läggningstillgångar p g a valutakurs 38 0

3 142 3 415

Not 7 – Efterlikvid
Styrelsen har beslutat att efterlikvid ska ges för 2020/21- års 
kontrakterade leveranser med:
• 9 kr/dt för konventionell och ekologisk spannmål, baljväx

ter och oljeväxter.
Av efterlikviden överförs 1 kr/dt till insatskapital, max 10 % av 
den fastställda insatsskyldigheten.
Beräknad kostnad för efterlikviden är 19 000 tkr.
För leveranser av blandsäd och på fastpriskontrakt lämnas 
ingen efterlikvid.

Not 8 – Bokslutsdispositioner
20200501

20210430
20190501

20200430

Avsättning till periodiseringsfond 2 005 1 175
Återföring från periodiseringsfond -445 0
Förändring av överavskrivningar 6 620 8 785

8 180 9 960

Not 9 – Skatt på årets resultat
20200501

20210430
20190501

20200430

Aktuell skatt 1 288 758
Skatt på årets resultat 1 288 758

Redovisat resultat före skatt 4 984 4 102
Skatt enligt gällande skattesats  1 067  878
Skatteeffekt av ej avdragsgilla 
kostnader 215 131
Skatteeffekt av schablonränta på 
periodiseringsfond 7 6
Skatteeffekt av andra 
skattemässiga justeringar 0 5
Redovisad skattekostnad 1 288 758

Not 10 – Byggnader och mark
20210430 20200430

Ingående anskaffningsvärden 32 018 28 687
Inköp 3 487 3 331
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 35 505 32 018

Ingående avskrivningar -14 996 - 14 201
Årets avskrivningar -901 - 795
Utgående ackumulerade 
avskrivningar 15 896 14 996
Utgående redovisat värde 19 609 17 022

Not 11 – Maskiner, inventarier 
och siloanläggningar

20210430 20200430

Ingående anskaffningsvärden 256 721 234 783
Inköp 9 912 9 694
Försäljningar/utrangeringar -2 883 - 239
Omklassificeringar 4 022 12 483
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 267 772 256 721

Ingående avskrivningar -143 593  132 151
Försäljningar/utrangeringar 2 883 239
Årets avskrivningar -12 704 - 11 681
Utgående ackumulerade 
avskrivningar 153 414 143 593
Utgående redovisat värde 114 358 113 128

Not 12 – Pågående nyanläggningar och 
förskott avseende materiella anläggningar

20210430 20200430

Ingående anskaffningsvärden 4 022 12 483
Inköp 11 813 4 022
Omklassificeringar -4 022 - 12 483
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 11 813 4 022
Utgående redovisat värde 11 813 4 022

Not 13 – Andelar i koncernföretag
20210430 20200430

Svärdsliljan Fastigheter AB 
(556938 -9173) 7 881

 
7 881

7 881 7 881

Not 14 – Andelar i intresse företag
20210430 20200430

Spannex AB 832 832
Kvänumbygdens Energi ek. för. 9 5
DLA Agro A.m.b.A. 738 777

1 579 1 614

Not 15 – Förutbetalda kost nader och  
upplupna intäkter

20210430 20200430
Upplupna intäkter ej fakturerade 
leveranser 249 11
Förutbetalda periodiserade leveran
törsfakturor 2 750 1 555
Övriga poster 4 424 12 195

7 423 13 761

Not 16 – Resultatdisposition
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
Balanserad vinst 21 552
Årets vinst 3 696

25 248
Disponeras så att i ny räkning överföres 25 248

25 248

Not 17 – Obeskattade reserver
20210430 20200430

Ackumulerade överavskrivningar 76 645 70 025
Periodiseringsfond 2015 0 445
Periodiseringsfond 2016 490 490
Periodiseringsfond 2017 1 785 1 785
Periodiseringsfond 2018 2 610 2 610
Periodiseringsfond 2020 1 175 1 175
Periodiseringsfond 2021 2 005 0

84 710 76 530

Uppskjuten skatt avseende obe
skattade reserver 17 544 16 409
Skatteeffekt av schablonränta på 
periodiseringsfond 7 6

Not 18 – Checkräkningskredit
20210430 20200430

Beviljat belopp på checkräknings-
kredit uppgår till 50 000 50 000

Not 19 – Ställda säkerheter
20210430 20200430

Avseende skulder till kreditin
stitut
Fastighetsinteckningar 39 136 39 136
Företagsinteckningar 92 700 92 700
Summa ställda säkerheter 131 836 131 836
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Not 20 – Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter

20210430 20200430

Upplupna räntekostnader 1 048 1 010
Upplupna löner 1 049 779
Upplupna semesterlöner 3 853 3 296
Upplupna sociala avgifter 2 171 1 894
Upplupna uttagna odlar - och forsk
ningsavgifter 225

 
306

Övriga poster 7 437 10 897
15 783 18 182

Not 21 – Väsentliga händelser efter 
räkenskapsårets slut
Under räkenskapsåret 2019/20 drabbade Coronavirus - Covid 
19 världen i stor omfattning och det har fortsatt även under 
2020/21. Varaslättens Lagerhus har hittills påverkats i mindre 
grad av denna pandemi och i mycket liten omfattning jämfört 
med vissa andra branscher. Liksom övriga samhället kommer 
även Lagerhuset framöver att påverkas till viss del i olika delar 
av verksamheten avseende Covid-19. Viss risk för negativ 
finansiell påverkan kan finnas men har hanterats bra under 
verksamhetsåret 2020/21.

Vi följer utvecklingen noggrant och det har vidtagits ett flertal 
åtgärder för att försöka minska påverkan i verksamheten. 
Bolaget har en finansiell ställning som kan stå emot en bety
dande nedgång i affärsaktivitet, även om det inte är möjligt att 
uppskatta hela den potentiella risken för påverkan. Styrelsens 
bedömning är att vår verksamhet har en mycket stark grund. 
Vi ser en stark och stabil efterfrågan på våra varor och vår 
verksamhet.

Revisionsberättelse
Utdrag ur Revisionsberättelsen
Till föreningsstämman i Varaslättens Lagerhus Ekonomisk Förening, org.nr 768400-2053 

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Varaslättens Lagerhus Ekonomisk Förening för räkenskapsåret 
2020-05-01-2021-04-30.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 30 april 2021 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning för Varaslättens Lagerhus Ekonomisk Förening för räkenskapsåret 2020-05-01-2021-04-30 
samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar sty-
relsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
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Styrelse
ORDINARIE STYRELSELEDAMÖTER
ORDFÖRANDE
Claes Friberg Malma Gård 0706- 77 24 68 claes@malmaegd.se
Carl- Herman Hallqvist Bossgården Häggesled 0706 -99 32 28 c -h@hallqvistab.se
Lennart Bogren Brännegården Katorp 0705 -32 88 87 lennart.bogren@outlook.com
Kjell Andersson Aplabo Malma 0705- 42 91 03 kjell@aplabogard.se
Jörgen Ehn Måns Olofsgården Slädene 0760- 25 50 11 jorgen.ehn@frenbo.se
Anna Giertta Korsgården Skärv 0722-18 33 44 annagiertta@gmail.com
Thomas Sylveson Tängelsbol Mellerud 0706-52 34 97 thomas.sylveson@telia.com

Revisorer
ORDINARIE REVISORER
Magnus Nyman 
auktoriserad revisor

PwC AB 0510-485 400 magnus.nyman@pwc.com

Frida Larsson Basegården Skarstad 0722 -01 27 78 frida@basegarden.se
Daniel Johansson Raggården Arentorp 0708 -11 32 22 daniel@raggarden.com

REVISORSSUPPLEANTER
Christer Holmstrand 
auktoriserad revisor

PwC AB 0510-485 400  

Björn Lundmark Kaggården Larv 0705- 29 54 05 bjorn.lundmark@skandia -elevator.se
Fredrik Gustafsson Prästtorp Hyringa 0703- 47 35 34 fredrik.gustafsson@tornum.se

Styrelsen, översta raden från vänster Jörgen Ehn, Carl-Herman Hallqvist, Anna Giertta, Thomas Sylveson,
ordförande Claes Friberg, Kjell Andersson, Lennart Bogren, VD Fredrik Söderström och administrativ chef Anders Hammer. 

Förvaltningsråd
ORDINARIE LEDAMÖTER FÖRVALTNINGSRÅDET
ORDFÖRANDE 
Erik Brink

 
Ekaberg Skarstad 0706- 00 45 48 erik@ekaberg.se

VICE ORDFÖRANDE 
Stefan Aldén Elisgården Vara 0705- 31 21 86 alden.s@telia.com
Magnus Karlsson Håberg Egd Flow 0706 -44 01 52 magnus@haberg.se
Per Larsson St. Attorp Ryda 0706 -40 34 66 per.attorp@gmail.com
Pelle Andersson Karstorp Naum 0706 -35 89 14 karstorp@hotmail.com
Anders Johansson Bya Gård Skarstad 0709 -92 96 33 skarstad@telia.com
Stefan Lundmark Horshaga Vedum 0706- 35 89 13 stefan@vedumsgras.se
Lennart Svensson Östbäck Längjum 0705 -47 11 62 ostbackslantbruk@gmail.com
Per Larsson Basegården Skarstad 0706- 26 97 90 pelleknoping@telia.com
Carl- Johan Svantesson Skyttagården Long 0705- 24 05 25 carljohan.svantesson@gmail.com
David Bjelke Jöstebacken Södra Lundby 0704- 44 25 06 david@radivoj.se
Roland Höckert Godegården Järpås 0767- 79 15 15 roland.hockert@godegarden.se
Mikael Andersson Bro Egendom Väring 0706-42 65 31 kliene@telia.com
Anders Gunnarsson Halla Edsvära 0706- 27 00 12 hallalantbruk@telia.com
Johan Kullander Helleberg Hällum 0708 -71 70 60 johan.kullander@lfskaraborg.se

SUPPLEANTER FÖRVALTNINGSRÅDET
Hans Rudell Ållerud Mellerud 0706-50 90 77 allerud@telia.com
Mats Johansson Södra Timmervik Frändefors 0708 -10 67 99 mats.johansson@axima.se
Peter Jonasson Lena Östadlund Alingsås 0730-51 94 31 ostadlund@gmail.com

Varaslättens Lagerhus är en liten och effek
tiv förening, där en viktig del i effektiviteten är 
närheten mellan medlemmar, medarbetare 
och förtroendevalda. Att lyssna på medlem
marna och fånga upp frågor och synpunkter 
på ett tidigt stadium är grunden till att Vara
slättens Lagerhus kan utvecklas efter med

Med fokus på medlemmen
Förvaltningsrådet i Vara Lagerhus har två huvud
sakliga uppgifter, dels att som valberedning ta 
fram lämpliga kandidater till föreningens företro
endeuppdrag. Dels att vara en extra kontakt med 
medlemmarna och fungera som en diskussions
partner till styrelsen.

lemmarnas behov och fortsätta vara bästa 
möjliga affärspartner för lantbruket.

Det är därför viktigt att du som medlem 
känner att du kan göra din röst hörd i fören
ingen, och också ser till att göra det. Oavsett 
om det sker via förvaltningsråd, styrelse eller 
medarbetare.
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Lagerhusgatan 4, 534 31 Vara | Telefon: 0512-300 450 
E-post: info@varalagerhus.se | www.varalagerhus.se

Varaslättens Lagerhus bedriver 

spannmålshandel, rådgivning och 

försäljning av insatsvaror för att skapa 

största kund- och bondenytta.
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