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28 NU FINNS HKSCAN GRISFODER  
UTE PÅ MARKNADEN

18 EN GOD VÄRLDSNYHET  
– BULLENS BEER BANGERS

MARIA OCH ÖRJAN ÄR 
ÅRETS LEVERANTÖR GRIS



Information och anmälan hkscanagri.se

STOCKHOLM – HELSINGFORS
FÖLJ MED PÅ KRYSSNING 29/11–1/12

Vi upprepar succén! Följ med oss på kryssning, ett spännande 
event med intressanta föredrag, nätverkande 

mellan länderna och god mat!

På vår hemsida finns mer information och bokning, 
eller kontakta din inköpare!

http://hkscanagri.se/
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SOFIA HAR ORDET
SOM NYTILLTRÄDD VD för HKScan i Sverige är det många nya spännande utmaningar 
att sätta sig in i och arbeta vidare med. För er som inte känner mig, bor jag i Båstad 
med familjen och har en lång bakgrund inom livsmedelsbranschen, allt från Zoégas, 
Nestle till Pärsons och Findus. 

Jag ser mycket fram emot att tillsammans med alla duktiga och professionella 
leverantörer, kunder och medarbetare, ta till vara på den tillväxtpotential som vi 
har på den svenska marknaden. Det finns verkligen mycket att vara stolt över och 
att arbeta på. Tillsammans kommer vi kunna stärka våra erbjudanden till kunder 
och konsumenter, samt våra varumärken ytterligare.

Det smakar bättre när man vet var maten kommer ifrån!  
Förra året arrangerades för första gången en middag  
ute på gård, hos en av våra leverantörer, i samarbete  
med köttrestaurangen AG. Succé är en underdrift.  
Alla 100 platserna sålde slut på nolltid och vi fick en  
väntelista om vi skulle ordna något liknande igen, och  
det ska vi! I sommar kommer vi anordna flera middagar  
runt om i Sverige och först ut är Skattmansö. Läs mer  
på www.gårdsmiddag.se

Med gårdsmiddagar vill vi visa, eller rättare sagt få konsumenten att förstå 
vad som ligger bakom alla våra fantastiska produkter. Få dem att känna 
närhet till gården, visa det svenska ursprunget på riktigt. Visa det ansvar 
vi tillsammans tar och fina arbete vi alla gör, för att förse marknaden 
med ett kött som är bra för hälsa, miljö och som smakar gott.

Ett annat steg i dialogen, kring koppling gård till produkt, är att du 
efter sommaren kan läsa på våra Rapsgrisförpackningar vilken gård 
som står bakom köttet i den goda produkten.

För att koppla samman gård och kund även i vår organisation har 
jag nyligen tillsatt Torbjörn Lithell, tidigare inköpsdirektör HKScan 
Agri, som vår nya försäljningsdirektör i Sverige. Torbjörn har en djup 
erfarenhet och kunskap från både handeln och djurinköp. Magnus 
Lindholm, som idag är ansvarig för produktion och varuflöde, 
kommer även tillfälligt ansvara för HKScan Agri tills vår nya inköps
direktör tillträder. Givetvis kommer våra duktiga djurinköpare och 
annan personal finnas kvar för bästa support till dig framöver. 

Trevlig sommar önskar 
//Sofia

GÅRDSMIDDAG 

VISAR DET SVENSKA 

URSPRUNGET  

PÅ RIKTIGT

Sofia Hyléen Toresson, EVP, Market Area Sweden 
har gedigen erfarenhet inom livsmedelsbranschen 
genom sina tidigare uppdrag på Zoégas, Nestlé, 
Pärsons och Findus.

http://www.g�rdsmiddag.se/
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Mjölkgård i Halland fick HKScans  
Miljöpris till Leverantör
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Köttets plats på tallriken
TEXT: ELISABETH SVENSSON

Det nya smittskyddsprogrammet ”Smittsäkrad besättning gris” har börjat rulla igång  
ute på gårdarna. Programmet ersätter ”Frivilliga salmonellaprogrammet” som många 

redan är anslutna till. Kontroll programmet är godkänt av Jordbruksverket och drivs av 
Gård & Djurhälsan i samarbete med Lundens Djurhälsovård, Distriktsveterinärerna 
och Sveriges Grisföretagare. Programmet är en del i arbetet att förebygga sjukdoms
utbrott, så som tillexempel salmonella. Om det skulle ske ett salmonella utbrott ute 
på gård så ligger detta kontrollprogram till grund för om du kan få statlig ersättning 
för skadan. Enligt det nya kontrollprogrammet får endast anslutna besättningar köpa 
djur från andra besättningar som är anslutna till ”Smittsäkrad besättning gris”. Du som 

säljer smågrisar måste vara ansluten till kontrollprogrammen från och med 1 september 
2017. För mer information om Smittsäkrad besättning, se www.smittsäkra.se eller 

kontakta din djur hälsoveterinär.

Vilken köttkonsumtion är förenlig med  
en långsiktig hållbar proteinförsörjning?  
Vi ställer frågan till Patrik Holm-Thisner, 
HKScans kvalitets- och hållbarhetsdirektör. 

– Djurproduktion är absolut förenlig med hållbar 
proteinförsörjning! Vi behöver djurens gödsel för att 
odla spannmål och grönsaker, och dessutom att bryta 
av växtföljden med vall ger marken högre bördighet 
och minskar kemikalieanvändningen. Man kan däre 
mot diskutera ”vad som ska produceras var” och i vilka 
mängder. Olika länder, landskap och regioner har 
olika karaktär och det finns möjligheter att anpassa 
jordbruket och valet av råvaror som produceras till varje 
specifikt område så att vi får en så effektiv och hållbar 
produktion som möjligt, förklarar Patrik.

I Sverige har vi goda förutsättningar för djurhållning. 
Men även inom landet råder det stora variationer. På 
bördig åkermark där vi kan odla grödor för livsmedels
produktion är det ur hållbarhetssynpunkt inte optimalt 
att producera stora mängder foder till djur. Om vi 

istället kan öka utnyttjandet av betesmarker, som inte är 
lämpliga att odla andra grödor på, kan vi minska resurs
utnyttjandet på den bördiga åkermarken. I Sverige och 
Norden har vi gott om sådan mark. Du kan läsa mera på 
www.framtidenskött.se eller se filmen på Youtube, sök 
på ”proteinskifte”.

SMITTSÄKRA.SE
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EKEBY GÅRD har en helintegrerad suggbesättning med 330 
suggor samt spannmålsodling för eget bruk. Örjans farfar 
köpte gården 1951. På den tiden var det i huvudsak mjölk
produktion på gården. För drygt 40 år sedan, 1975, startades 
den första grisproduktionen på Ekeby.

– Under en tioårsperiod, från det jag tog över gården 1985, 
fortsatte jag med uppfödning av slaktgrisar, berättar Örjan. 
Men så bestämde Maria och jag oss 
för att bygga ett suggstall och började 
arbeta med integrerad grisproduktion 
för vi ville ha kontroll över hela kedjan.

Snart påbörjades en ganska snabb 
tillväxtfas i inledningen av 2000talet. 
Paret Lindahl byggde först ett nytt stall 
för slaktgrisar med 1 200 platser och 
några år senare ytterligare ett i samma 
storlek. I samband med detta avveckla
des de äldre stallarna och hela produk
tionen moderniserades och rationaliserades.

– Nu har vi 2 400 slaktgrisplatser och 330 suggplatser, 
berättar Maria. Totala årsproduktionen är 7 800 slakt 
grisar. Vi har arbetat med egen rekrytering sedan 2008. Vi 
har elva suggrupper om 30 suggor vilket innebär att 30 suggor 
grisar var 14:e dag.

TRADITION OCH NYTÄNKANDE
Nyfikenhet och intresse för utveckling av Ekeby har funnits 
med sedan farfars tid. Framförallt inom foderområdet har 
många olika saker testats och gett nya lärdomar. Att hitta bra 
foder som grisarna trivs med och som gör att de växer bra har 
alltid varit viktigt på Ekeby. På gården odlas cirka 260 hektar 
inklusive arrenden och skötselkontrakt. Allt som odlas 

används till grisarnas foder. Grödorna är 
vete, korn och åkerbönor. Örjan och 
Maria köper in extra åkerbönor för att 
täcka proteinbehovet. Ingen soja används 
till grisarna på Ekeby. 

– För tillfället utfodrar vi med drank 
från etanolfabriken i Norrköping, havre
slurry från Biovelop International i  
Kimstad och med gränsmjölk från  
Kalhäll, säger Örjan. Smågrisarna och 
diande suggor får dessutom laxsoppa 

som tillverkas av restprodukter från norska laxodlingar. Min 
far var tidig med att bland annat testa öljäst och bröd som 
foder. Det gäller att hitta foder som grisarna tycker om, som 
inte ger några störningar hos djuren och som har rätt pris. Det 
vi bjuder på nu är mycket uppskattat av grisarna,  det märks 
tydligt, förklarar Örjan. 

VI BÖRJADE

MED INTEGRERAD 

GRISPRODUKTION FÖR 

VI VILLE HA KONTROLL 

ÖVER HELA KEDJAN

PÅ EKEBY FÅR GRISARNA 
HAVRESLURRY OCH LAXSOPPA

TEXT: NILS JIRSELL, FOTO: HANS BJÖRLING OCH LOUISA JIRSELL

Hos Örjan och Maria Lindahl på gården Ekeby i Valla föds grisarna upp på 
laxsoppa och andra godsaker som grisarna tycker smakar riktigt gott samtidigt 

som foderkostnaderna minskas. Intresset för att testa alternativa foder fanns 
redan på åttiotalet då Örjans far drev gården.
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GÅRDSFAKTA

GÅRD: 
Ekeby

ORT: 
Valla

ÄGARE:  
Örjan och Maria Lindahl

UPPFÖDNING:  
Integrerad grisproduktion

ANTAL STALLPLATSER:  
2 400 slaktgris- och 330 suggplatser

BRUKAD AREAL:  
260 hektar

ANSTÄLLDA:  
Fyra stycken utöver Örjan och Maria

Örjan och Maria producerar 
7 800 slaktgrisar per år och 
jobbar ständigt med att 
utveckla och förfina den 
integrerade grisproduktion 
på Ekeby
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Örjan och Maria är naturintresserade 
och i maj månad bjöds intresserade 
grisproducenter in för att se deras anlagda 
fågelsjö i de gamla tegelbuktsdammarna

Experimentlustan och nyfikenheten på att testa nya 
möjligheter visar sig också genom att Ekeby var en av de första 
gårdarna i landet som förra året slutade kastrera kirurgiskt 
och gick över till att vaccinera mot galtlukt. Vaccineringen 
görs två gånger varav sista gången 
sex veckor innan leverans. Örjan och 
Maria tycker det fungerar bra och att 
arbetet flyter smidigt.

– Två man vaccinerar 140 grisar på 
45 minuter, berättar Örjan. Vi har bara 
positiva erfarenheter av vaccinering i 
stället för traditionell kastrering. 

Hans Larsson som är parets inköpare 
på HKScan, vill lyfta fram deras 
noggrannhet i att följa upp produktionen 
och alla nyckeltal.

– Jag är alltid trygg i att det som är 
planerat stämmer, säger Hans. Jag vet 
också att fyra gånger per år tar Örjan och Maria in en råd 
givare från Gård & Djurhälsan för att tillsammans gå igenom 
produktionen och identifiera förbättringsområden. Det tror 
jag är en väldigt klok investering.

PRODUKTIVITETSPENG
Örjans och Marias fokus ligger i att ständigt utveckla och 
förfina den befintliga verksamheten. Just nu finns inte några 
direkta planer på att bygga ut med fler stallplatser. Maria jobbar 
tillsammans med en anställd för att utveckla bättre lösningar 
i stallet för smågrisar och för att förbättra nyckeltalen. Om 
en besättning har en produktivitet mellan  25,5–25,8 grisar per 

årssugga får man fem kronor per smågris i produktivitets
peng från slakterierna via Svenska Köttföretagen. Om man 
har över 28,1 grisar eller mer per årssugga får man 10 kronor.

– Nu handlar det om att förbättra den verksamhet vi har, 
säger Maria. Vi ligger på 24 just nu och 
planen är att i ett första steg ta oss upp 
till 26 grisar per sugga. Vi har mycket 
bra tillväxtsiffror men det finns poten
tial att öka antalet smågris per sugga.    

MILJÖ OCH BALANS 
Att skapa balans i produktionen och att 
minska miljöbelastning och kostnader 
för foder och insatsvaror är ett sätt 
att tänka som blir allt mer aktuellt, 
anser Örjan och Maria. Som exempel 
på miljötänkande går gårdens gödsel 
till en biogasanläggning i närliggande 

Valla där det omvandlas till biogödsel och biogas. Biogödseln 
lagras i en egen brunn ute på fälten där det kan pumpas ut 
till rätt ställe. Örjan menar att det blir ett vassare gödsel som 
dessutom ger betydligt mindre lukt. Ett projekt som har startat 
är att lägga solceller på stallens tak för att bli självförsörjande 
på el. Flera byggnader ligger i rätt riktning och investeringen 
ska löna sig i framtiden.

– Man inser allt mer vikten av att skapa balans och harmoni 
i samklang med naturen och med gårdens naturliga flöden. 
Det ger både välmående djur, minskade kostnader och miljö
vänligare produktion, funderar Örjan. Och lyckas man med 
det mår vi förstås också bättre själva. 

ATT SKAPA BALANS  

I PRODUKTIONEN  

OCH ATT MINSKA 

MILJÖBELASTNING 

OCH KOSTNADER FÖR

INSATSVAROR BLIR 

ALLT MER AKTUELLT



MODERN TEKNIK 

KOMMER ATT VARA 

BETYDELSEFULL 

I FRAMTIDENS 

LANTBRUK

Stora förväntningar  
på miljö i lantbruket

ATT ARBETA MED ATT MINSKA PÅVERKAN PÅ VÅR MILJÖ 
har aldrig varit så efterfrågat som idag, både från 
våra kunder, våra konsumenter, våra medarbetare 
och samhället i stort. Parisavtalet har godkänts och 
Sverige håller på att anta en klimatlag som innebär 
att vi inte ska ha några nettoutsläpp av klimatgaser 
till  atmosfären år 2045. Samtidigt ska vi uppnå våra 
miljömål om bland annat biologisk mångfald. 

För att klara våra klimatmål ser forskarna att den 
gröna sektorn, skogs och jordbruket, måste bli en 
gigantisk kolsänka (mer kol ska lagras i marken än 
den mängd växthusgaser som släpps ut), detta från 
att vara en stor källa till växthusgaser. Utmaningarna 
kommer att vara betydande men genom teknik och 
nya innovationer kommer vi att skapa nya möjligheter.

RESURSEFFEKTIVITET OCH RIKT ODLINGSLANDSKAP
När jag arbetar med miljöfrågor på HKScan handlar det mesta om att 
vara resurs effektiv, använda mindre vatten, mindre energi och mindre 
insatsmaterial. Jag vågar påstå att alla de åtgärderna är direkt lönsamma 
för oss som företag, använder vi mindre så kostar det mindre. Samma arbete 
och besparingspotential ser jag hos våra producenter, många arbetar med 
energieffektivisering i stallar, sparsammare körsätt i traktorer samt mindre 
användning av insatsmaterial. En utveckling som gått framåt under lång tid 
men där det fortfarande finns mycket att göra. 

Underhåll av våra naturbetesmarker och slåtterängar är en förutsättning 
för att vi ska bevara vår biologiska mångfald. Sprutfria kantzoner, blomster
bäddar och rika vattenområden har också betydelse för att vi ska få behålla 
de ekosystemtjänster som en biologisk mångfald innebär. Här har lantbruket 
en avgörande roll för att Sverige ska ha en hög biodiversitet. 

MODERN TEKNIK EN DEL AV LÖSNINGEN
Modern teknik som GPS och Nsensor minskar användningen av kväve, 
bekämpningsmedel och drivmedel samtidigt som gården får en bättre skörd. 
Och det är teknik som måste vara lösningen på sista raden för att jordbruket 
ska bli en kolsänka. Den kolinlagring som kan göras på naturlig väg i våra 
marker kommer inte att räcka, även om det kommer att vara en del av 
lösningen. 

Det som måste till är en utveckling av BECCS (BioEnergy Carbon Capture 
and Storage), på så sätt kan vi ta koldioxid från atmosfären och lagra den i 
underjorden. Däri kan du som producent ha en betydande roll i framtiden, 
likväl som vi tillsammans gör vårt yttersta för att minska miljöpåverkan och 
utvecklar de miljövärden vi har idag, från gård till bord.   

HUR DU KAN BIDRA
Om du som producent är intresserad av att lära dig mer om hur du kan skapa 
miljövärden och minska miljöpåverkan vill jag tipsa om Greppa Näringen,  
genom dem kan man få kostnadsfri rådgivning. Jag vill också passa på att slå 
ett slag för HKScans miljöpris, fundera på hur du bidrar till miljöutveckling 
och skicka in ditt bidrag till nästa års utnämning, mer info kommer i höst. 

TEXT: VERA SÖDERBERG, FOTO: NILS JIRSELL OCH HKSCAN

Vera Söderbeg 
ansvarar för  
miljö- och  
håll barhetsfrågor  
på HKScan



GÅRDSFAKTA

GÅRDSNAMN:  
Olof Lars Gård

ÄGARE:  
Bröderna Fredrik och Mattias 
Lindeberg

PRODUKTION:  
Mjölk- och köttproduktion  
– HKScans miljöpristagare 2016

ANTAL DJUR:  
1 450 djur varav 750 är mjölkande 
kor och 700 rekryteringsdjur

AREAL: 
1 150 hektar varav 150 hektar 
är betesmark
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GÅRDEN HAR BRUKATS AV FAMILJEN under flera 
generationer och bröderna Fredrik och Mattias Lindeberg är 
nu femte generationen som driver gården. Fram till 1965, då 
brödernas mor och far tog över, fanns både grisar, höns, får och 
mjölkkor på gården. På den tiden brukades 35 hektar åker och 
det fanns 16 kor på gården.

EN STOR MJÖLKGÅRD 
Nu är den ”lilla gården” ett omfattande företag som förutom 
en stor maskinstation har cirka 1 450 djur varav 750 är mjöl
kande kor och 700 rekryteringsdjur. Arealerna som brukas är  
1 150 hektar varav 150 hektar är betesmark. 

Resan från den ursprungliga gården till dagens stora och 
miljöinriktade företag påbörjades av Fredrik och Mattias för
äldrar och drevs vidare av Fredrik som 
arrenderat gården sedan 1985. Några 
år senare anslöt sig också lillebror 
Mattias som började arbeta på gården 
efter avslutade studier och inskaffade 
erfarenheter från arbete både på Hus
hållningssällskapet och i Australien. I 
samband med att en granngård köptes 
år 2000 blev Mattias också delägare i 
både driftsbolaget och i Olof Lars Gård. 

– Det har hänt mycket på gården 
under de senaste 16 åren, berättar 
 Fredrik. Redan 2001 bestämde vi oss för att bygga ett nytt stall. 
Efter tre års ritande, miljökonsekvensbeskrivningar och sam
råd med grannar var vi färdiga för byggstart. 2003 stod det nya 
stallet klart och inrymde då 240 kor och 150 ungdjur. Planen 

var att utöka till cirka 500 djur. Vi förvärvade också en grann
gård vilket innebar att vi då brukade 270 hektar åker. Några år 
senare blev ytterligare en granngård införlivad i verksamheten.

De ökande arealerna gav möjlighet att öka antalet kor och 
det befintliga stallet byggdes ut 2008 och ett nytt djup ströstall 
började byggas 2009. Halmen strös med hjälp av en själv
gående strövagn som löper i taket längs med hela stallet. 2014 
gavs det åter möjlighet att förvärva en gård som var till salu 
exekutivt. Gården ger plats till 570 kvigor.

DJURVÄLFÄRD OCH MILJÖTÄNK 
Att integrera ett miljö och djuromsorgstänkande i allt som  
görs är inte bara bra för vårt eget välmående, menar Fredrik 
och Mattias. Det är också lönsamt säger de. När vi besöker 

gården är det tydligt att djuren mår 
bra i de rymliga och väl strödda stal
len. Kalvarna i sina kalvhyddor var 
klädda i kappor och ligger välmående 
och mjukt nedbäddade i halmen. På 
sommaren går kvigorna på naturbete 
längs den vackra halländska stranden 
och ute på två öar som de kan vada till.

– Ju mer man lär om miljöanpass
ningar desto roligare blir det, säger 
Mattias. Man upptäcker också ganska 
snabbt att i de allra flesta fall är det 

lönsamt. En viktig del är att minimera alla insatsvaror som 
till exempel konstgödsel, växtskyddsmedel, el och diesel. Det 
finns bra teknik idag som gör att det går att analysera och styra 
användningen väldigt noga.

OLOF LARS GÅRD  
I TVÅÅKER – HKSCANS 

MILJÖPRISTAGARE 2016

TEXT: NILS JIRSELL OCH ELISABETH SVENSSON, FOTO: NILS JIRSELL OCH FAMILJ LINDEBERG

Med en fantastisk utveckling av företaget och med ett stort fokus på miljö och 
djuromsorg har 2016 års Miljöpristagare visat att lönsamhet och miljö är två grenar  

på samma träd. En princip som bröderna Lindeberg i Tvååker arbetat efter i många år.

GÅRDEN LIGGER  

LÅNGT FRAMME VAD 

GÄLLER KUNSKAP 

OCH TEKNIK KRING 

VÄXTSKYDDSMEDEL 

OCH GÖDNING

Bröderna Fredrik och Mattias Lindeberg 
strävar efter att integrera miljö- och 
djuromsorgstänkande i allt som görs på 
gården – bra både för djurens välmående 
och för plånboken
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ÄR DU NÄSTA MILJÖPRISTAGARE?
HKSCANS MILJÖPRIS är ett nyinstiftat pris och syftar till att 
lyfta goda exempel och sprida kunskap från gårdsnivå. 
Miljöarbetet på gårdarna är en viktig del i HKScans CR 
arbete (Corporate Responsibility). CRarbetet omfattar  
alla delar kring hållbarhet, djuromsorg, socialt och  
ekonomiskt ansvar samt miljö. Vi vill tillsammans med 
våra leverantörer utveckla och förbättra oss genom 
hela kedjan. Vi behöver visa för våra kunder och 
slutkonsumenter att vi menar allvar med vårt miljö
arbete och att vi har frågan högt upp på agendan. 

Miljö omfattar många aspekter – inte minst på en 
gård med djurproduktion. Exempel på områden där 
du kanske har gjort framsteg är energi, minskat svinn eller 
förbrukning av resurser, övergödning, biologisk mångfald 
eller något annat med anknytning till miljö och klimat frågor 
i stort.

 
ANMÄL DIG IDAG!
Vi vill ha in goda exempel och tips från dig som är 
leverantör. Vi kommer även i år att utse en vinnare som 
kommer att uppmärksammas lite extra och få HKScans 
miljöpris för leverantörer. 

Gör så här: skriv en kort text om din djurproduk
tion eller den gård som du vill nominera. Ange 
gärna omfattning såsom odlad areal, antal djur 
och inriktning på din produktion. Beskriv vad du 

har gjort för miljöförbättrande arbete och vilka de 
positiva effekterna är. Varför ville du göra föränd

ringen och eller investeringen?
Ditt bidrag mailar du till elisabeth.svensson@hkscan.com.  

Vi har en öppen anmälan under hela året. Du kan kontakta 
Elisabeth om du har frågor på 044–19 40 63. 

Olof Lars Gård ligger långt framme vad gäller kunskap och 
teknik kring växtskyddsmedel och gödning. Amazones pro
gram används, switchstyrt med GPSteknik. Det blir en hög 
exakthet på givorna och risken för överlappning blir liten. 
Framför allt mängden gödning har kunnat minskas ”när man 
låter maskinerna göra jobbet själva”. Nsensor används vid 
tilläggsgiva på spannmålen. Flytgödsel myllas ner med myll
ningsaggregat på vallarna. Gödseln flyttas med pumpar till 
satellitbrunnar för att minska på traktorkörning och diesel
åtgång. Spruta och sprututrustning besiktigas vartannat år för 
att säkerställa att allt fungerar med god exakthet.

Markerna kartläggs genom jordprover vart 10:e år men 
stickprov tas så ofta som vart annat eller vart tredje år för att se 
trender och mäta fosforn lite extra noga. Målsättningen är att 
kunna dra ner på fosforgivorna. Gården har ingen bevattning 
till grödorna utan förlitar sig på att nederbörden räcker, dess
utom ser de till att alltid ha goda lager av grovfoder hemma 
på gården. Om det blir riktigt torrt något år kan bröderna 
välja att skörda en del spannmål som helsäd och därmed 
fortfarande klara av sitt grovfoderbehov. För övrigt kan växt 
odlingen och arealen beskrivas som effektiv med ”få fasta 
hinder”, typ rösen eller solitärträd. Däremot är bröderna noga 
med att alltid bevaka permanenta kantzoner och använder 
inte växtskyddsmedel för nära vattendrag.

Gården använder kommunalt vatten till sin disknings
anläggning för att undvika att få in skadliga främmande 
partiklar medan djuren får sitt dricksvatten från en egen djup 
borrad brunn.

Olof Lars Gård jobbar med värmeåtervinning från mjöl
ken. När mjölken kyls ner blir det spillvärme som tas tillvara 
för att värma verkstad och kontor. Gården har också inves
terat i ett foderkök där alla foderråvaror finns på ett ställe 
och mixas samman till en färdig foderblandning. Foderköket 
sparar maskin/diesel och arbetstid då mixen blir enklare och 
snabbare färdig (cirka en timme om dagen i reducerad tid). 
All belysning styrs med timer för att få rätt ljus på rätt ställe 
vid rätt tid. Timers säkerställer att inget ljus står på i onödan 
och förbrukar el.

Slutligen kan nämnas att i det stall som har djupströbädd 
sker halmning med en eldriven robotteknik. Tekniken innebär 
att halm tillförs i liten mängd ofta vilket gör att total mängd 
halm som går åt reduceras med 30 % samtidigt som djuren 
får en mycket torr och ren bädd. I andra stallet har Fredrik 
och Mattias växlat från spån till torv som strö då det är bättre 
för jorden.

Gården har också sin egen miljöstation där allt avfall 
redan från början sorteras i rätt fraktioner i sina respektive 
containrar. 

FORTSATT FINSLIPNING 
– Nu har vi vuxit mycket på ganska kort tid, säger Fredrik och  
Mattias, så nu är planen att arbeta med förbättringar och utveck
ling av våra system och rutiner. Att vi fick utmärkelsen HKScans  
Miljöpristagare 2016 ser vi som en sporre till att hitta ytterli
gare miljöförbättringar. Som väl är blir det ju aldrig klart – det 
finns alltid möjlighet till förbättringar. 

Ju mer man lär om miljöanpassningar desto 
roligare blir det. Det finns bra teknik att 
använda idag menar mjölkproducenterna 
Fredrik och Mattias Lindeberg

2017

mailto:elisabeth.svensson@hkscan.com


 HKSCAN AGRI 02 2017   13 

FASTVIKT STÄLLER NYA KRAV

13

FASTVIKT INNEBÄR att en konsumentförpackad köttdetalj 
har en fast vikt med ett styckpris, vilket blivit alltmer efterfrågat 
på marknaden. Bakom trenden syns den ökade ehandeln där 
slutkund vant sig vid och vill veta precis vad köttet väger och 
kostar. Matkassekonceptet har stärkt behovet ytterligare med 
färdiga recept och precisa viktangivelser som hemmakocken 
vill kunna förhålla sig till.

Även inom den traditionella detaljhandeln är fastvikt allt
mer förekommande. Väger en köttprodukt mindre än ett kilo 
signalerar handlaren ett lägre pris, och får man samma vikt 
på flera köttprodukter kan det exempelvis användas i fler
köpskampanjer. Konkurrensfördelar, helt enkelt.

KPK:s maskinpark är designad för att ta fram skivade 
köttprodukter vilket ställer särskilda krav på råvaran. En 
utmaning är variationen som finns mellan djur, men också 
inom de olika styckningsdetaljerna med olika beskaffenheter 
i köttet beroende på säsong och om ben ska vara med eller 
inte. Maria exemplifierar med entrecôte.  

– Med krav på fastvikt behöver 
vi förhålla oss till att skivorna ska 
väga lika mycket. Finns det en 
variation i de delar som vi får finns 
förstås risken att skivornas tjocklek 
istället kan variera. Naturligtvis är 
vi ytterst beroende av att det har 
gjorts en bra sortering i föregående 
processsteg. 

ÖKAD EFFEKTIVITET OCH 
UTNYTTJANDEGRAD

Maria berättar att KPK under en 
längre tid har arbetat med målsätt
ningen att få ut likvärdiga storlekar 
på olika styckningsdetaljer. Det är 
inget nytt. Nu förfinas denna ambi
tion ytterligare, vilket möts med 
investeringar i såväl teknik som 
kompetensutveckling. 

– Vi uppgraderade vå r mask   inpark 

under 2016, bland annat med en helt ny skivutrustning. Vi har 
personal med stor yrkesstolthet och kunskap om vår råvara så 
jag är övertygad om att allt kommer att gå bra. 

För Maria handlar det om effektivitet. Inte bara fokus på vad 
maskinen kan göra – utan vilken kapacitet som finns utifrån 
den råvaruvariation som föreligger. 

– Det kan skilja oerhört i kapacitet mellan olika produk
ter. Kött är ju biologiskt material. Då är det viktigt att vi hål
ler uppe volymerna i produktionen, säger hon och summerar 
arbetet som komplext med många parametrar. 

Komplexiteten är förvisso inget nytt enligt Maria. 
 Konsumentbeteenden, trender, olika förutsättningar och vill
kor har gjort HKScan till en aktör som är van att hantera nya 
situationer och skeenden i sin produktion. Men hon beto
nar att investeringar kräver volymer, och det är en fråga som 
HKScan  jobbar brett med. 

– Vi har ett nära samarbete med marknadsavdelningen. 
Målet är att matcha konsumentens intresse för vårt utbud och 

acceptans för pris med hur vi kan 
nyttja våra råvaror på ett effektivt 
och hållbart sätt. Ju mer framgång 
här, desto större effektivitet och där 
med lönsamhet, avslutar Maria. 

MARIA LINDSTRÖM 
Ålder: 43 år
Familj: Make, 3 barn,  
hund och katt
Tid i företaget: 7 år
Intressen: Umgås med  
familjen (med tre barn  
så är man inte sysslolös),  
hund och skidåkning  
samt matlagning

Det arbetas med fastvikt lite överallt på HKScan. En av de avdelningar som kanske 
påverkas mest av de nya konsumenttrenderna är KPK, Konsumentförpackat kött, i 

Linköping. Maria Lindström är produktionschef KPK och hon menar att det stora intresset 
för fastvikt märks tydligt i avdelningens processer. Det är ett stort team av medarbetare 
som jobbar med att tillgodose så att HKScans kunder får vad de vill ha gällande fastvikt.

TEXT: CAMILLA ERLANDSSON, FOTO: HKSCAN
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GÅRDEN LUNDAGÅRD är en gammal släktgård från Johans 
mors sida. Gården ligger vackert vid Dalälvens strand där Johan 
och Karin brukar 150 hektar mark varav 40 hektar är i deras 
egen ägo.  

– Vi har successivt tagit oss närmre och närmre vårt mål att 
ha 600 tackor och att kunna arbeta heltid på gården båda två, 
säger Johan. Vi har fått klart med att arrendera en granngård 
och när det blir genomfört kommer vi att ha plats för expan
sion. Eftersom vi har tre barn i ålder från tre till nio år har vi 
varit noga med att inte ta på oss mer än att de också fått sin del 
av föräldrarnas närvaro. Men nu är vi mogna för nästa steg i 
utvecklingen av företaget.

För något år sedan arbetade Johan som lastbilschaufför på vin
tern och Karin arbetade på ett trädgårdsföretag på sommaren 

parallellt med driften av gården. Nu är det bara en av dem som 
jobbar deltid utanför verksamheten.

Lammproduktionen började i liten skala och ett första större 
steg togs när Johan och Karins dåvarande HKScaninköpare 
”lurade på oss” 100 ungtackor, som Karin säger med ett skratt.

Sen blev det 100 till året därpå och nu är antalet tackor på Lunda 
gård uppe i cirka 400. HKScan har varit behjälpligt med livdjurs
krediter efter hand som nya grupper med tackor kommit till.

EFTERFRÅGAN STYR LEVERANS 
– Tackorna är en blandning av finull och dorset som vi betäcker 
med texel, berättar Karin. Med tiden så ska vi lära oss mer hur 
vi ska få en allt bättre besättning. Den nuvarande är bra men vi 
kan inte slå oss till ro med det. Det finns hur mycket som helst 

LIVET SOM 
LAMMPRODUCENTER 

Redan när Johan Hörnström och Karin Olsson 2006 började arrendera Lundagård i 
Folkärna fanns tanken och viljan att gården på sikt skulle ge försörjning till dem båda. 

Lammproduktionen började i liten skala och har växt till dagens 400 tackor.

TEXT OCH FOTO: NILS JIRSELL



att lära om genetik, utfodring och allt annat 
som en lammproducent måste veta.  Hittills 
har vi inte hunnit med eller haft möjlig
het att påverka besättningens genetik i 
någon nämnvärd omfattning. Vi har fram 
till nu fokuserat på att få så många och så 
bra lamm som möjligt. Något som vi varit 
noga med redan från början är att scanna 
tackorna så att vi har full kontroll på vad 
vi har att vänta när det är dags för lamning.

– Johan och Karin berättar att de har 
kontakt med en grupp av andra lammproducenter som de kan 
byta erfarenheter med. De menar att det bästa är att lära av andras 

LAMMEN ÄR 

LEVERANSKLARA FRÅN 

APRIL TILL JUNI – LAGOM 

TILL VÅRENS HELGER 

OCH TILL SOMMARENS 

GRILLNING

redan gjorda misstag eller framgångar. Paret på Lundagård 
upplever att de  också har ett gott stöd i Elisabeth Svensson på 
HKScan som kan allt om lammproduktion.

Huvuddelen av lamningen sker i januari och resterande i 
april. Då är lammen leveransklara från april till juni, lagom 
till vårens helger och till sommarens grillning – när priserna 
är som bäst.

ALL ODLING KRAVMÄRKT
På gården odlas vall, havre, ärtor och höstvete. Allt är för avsalu 
förutom vallfodret som används för eget bruk. Vallen är på 70 hek
tar vilket räcker för att täcka gårdens behov. Hela växtodlingen är 
Kravgodkänd vilket ger ett extra bidrag till verksamheten. Johan 
och Karin har också testat att gå över till EUekologiska lamm 

Karin och Johan har som mål att öka till  
600 tackor och HKScans livdjurskrediter  
har varit bra sätt att finansiera inköpet av 
djur allt eftersom

GÅRDSFAKTA

GÅRDSNAMN: 
Lundagård

ÄGARE:  
Johan Hörnström och Karin Olsson

ORT:  
Folkärna

ANTAL TACKOR:  
Cirka 400

LEVERERADE LAMM: 
Cirka 770

BRUKAD AREAL: 
150 hektar

Lammproduktionen växer på Lundagård  
i Folkärna och snart jobbar både Karin  
och Johan uteslutande hemma på gården

men kalkylen gick inte riktigt ihop så för 
tillfället är det projektet lagt på is.

– Stallarna är före detta ko och kvigstall 
som hade stått tomma i 8 år när vi tog över 
dem, berättar Karin. Det fungerar bra och 
det krävdes inte några stora ombyggnader 
för att de skulle fungera till våra tackor.

Djuren får mixat foder som körs in med 
en minilastare. Tackorna och lammen har i 
stort sett tillgång till foder hela tiden.

ETT GOTT SAMARBETE MED HKSCAN
– Johan och Karin fick först kontakt med mig och Pär Thyrén i 

samband med en lammsatsning vi gjorde för cirka 10 år sedan, 
berättar Elisabeth Svensson som är lammansvarig på HKScan. De 
har alltid levererat fina lamm och tackorna har i genomsnitt gett 
1,9 lamm/tacka. Det har varit spännande att följa deras utveckling 
och jag ser fram emot fortsättningen som lovar gott. 

Paret på Lundagård tycker det är tryggt och bra att arbeta till
sammans med HKScan.

– Det fungerar bra med livdjurskrediter, slakten i Linköping 
är nog Europas finaste, ITsystemen fungerar smidigt och fram
för allt är det ordning och reda samtidigt som det finns jordnära 
och kunniga personer att prata med när det behövs, säger Johan.

Johan och Karin närmar sig stadigt och uthålligt sitt mål att 
komma upp i 600 tackor vilket snart ska göra det möjligt för dem 
båda att arbeta heltid på gården. 
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Mathias Emilsson  
och Benny 
Granqvist

Motiverade 
matmissionärer 

Tips om hur du kan bli en vinnare i köket 

TEXT: CAMILLA ERLANDSSON, FOTO: HKSCAN

I en unik satsning ska Mathias Emilsson och Benny Granqvist sätta HKScan på 
gourmetkartan. – Vi har ett kött i världsklass. Nu ska vi bli bättre på att skapa  

kunskap om våra högkvalitativa produkter, säger de gemensamt.

/ PRODUKTER PÅ GÅNG /

MATHIAS EMILSSON är Köksmäs
tare och Utvecklingsansvarig 

för Away from Home på  
HKScan. Som sådan arbetar 
han strategiskt med utveck
ling av såväl varumärke  
som produkter. En stor del 

handlar om att bearbeta  
restaurangbranschen. Få kan 

vara bättre lämpade för uppgiften 
med tanke på det nätverk som Mathias 
byggt upp över tid som bland annat 
pris belönt kökschef, sommelier, TV
kock, kokboksförfattare, föredrags
hållare, med mera. 

– HKScan vilar på en lång, stolt 
tradition av yrkeshantverk i alla led. 
Nu är det läge att växla upp vår kom
munikation och våra relationer med 
restaurangerna genom att visa denna 
tyngd oavsett om det handlar om 

djurhållning, miljö, teknik, styckningsdetaljer, tillagning 
eller trender. Vi representerar en gastronomisk helhet, 
från gård till bord. 

Mathias vill ha med hängivna kollegor på sin missions 
resa, som liksom honom brinner för att inspirera och 
informera om företagets kvalitativa helhet. En som är 
lika hängiven som Mathias är köttmästare Benny 
Granqvist på HKScan i Linköping.

– Jag tror denna satsning ligger helt rätt i tiden. Jag 
har föreläst mycket i ämnet, både internt, för leveran
törer och på skolor och kan säga att intresset för kött 
aldrig har varit så stort som nu, säger Benny. 

LIVETS GODA
Ett nytt grepp som Mathias initierat är att låta HKScan 

dyka upp i lite olika forum med passion för den väl
lagade måltiden. Ett sånt är tidskriften och nättidningen 
Livets goda. Här kommer både Mathias och Benny att 
kunna bidra med sin expertis utifrån sina yrkesroller. 

– Jag kommer bland annat att bjuda på en styck
ningsskola där jag planerar att visa två detaljer per 
gång. Sen vill jag gärna förmedla min yrkeskunskap 
med vikten av god djurhållning, hur man selekterar 
djur, och så vidare, säger Benny. 

– Och jag kommer att visa hur man lagar ett utsökt 
kött, men också tipsa om hur man kan förstärka måltids
upplevelsen med en passande dryck, säger Mathias. 

NÄTVERK VIKTIGT
Som ett forum för inspiration och erfarenhetsutbyte 
har Mathias skapat en referensgrupp med represen
tanter från restauranger och kök i olika storlekar. De 
kommer att träffas regelbundet för att diskutera ämnen 
som berör branschen. 

– Det är en fantastisk förmån för mig att få möjlighet 
att jobba med både gamla och nya kollegor. Här ska vi 
ha högt i tak. Vi kan stå fullt ut för HKScans produkter 
och alla i referensgruppen delar en sann matglädje. 
Här kommer det att hända saker! 

Mathias återkommer, under intervjun, ofta tillbaka till 
leverantörerna, de välskötta gårdarna med bönderna 
som gör sitt yttersta för att föda upp välmående, friska 
djur. Han ser det som sin uppgift att belysa deras  
arbete ytterligare genom olika samarbeten, projekt 
och reportage.

– Jag brukar jämföra med vinbonden där jordmånen 
för druvorna är A och O. Växtplatsen är så viktig för den 
kvalitet som vinet får. Och naturligtvis har betesmarkerna 
där djuren betar betydelse för köttet som vi förädlar. Vi 
kan vara stolta över de växtplatser som våra leverantörer 
öronmärker för våra djur! 

TIPS! 
Kolla gärna in filmklippet där Benny visar hur man styckar en halv rapsgris  

på www.livetsgoda.se, sök på Benny Granqvist.

http://www.livetsgoda.se/
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Den ljusa Bullens Beer Banger 
Lager är smaksatt med lager 
och pilsnermalt

Den fruktiga Bullens Beer 
Banger IPA är smaksatt med 
IPA och karamellmalt

Den mörka Bullens Beer Banger 
Stout är smaksatt med stout och 
svartmalt 

KOM OCH SMAKA!
Vi bjuder på smakprovning av Bullens Beer Bangers på Borgeby fältdagar den 28–29 juni! 

Vi finns ute på fältet i monter A137 – vi ses!

Världspremiär för nya 
Bullens Beer Banger 

Nu välkomnar Bullens för första gången sedan 1953 en ny produkt: Bullens Beer Banger.  
En kvalitetskorv med 90 procent svenskt kött som grillas eller steks för bästa resultat.  

Smaksatt med mikrobryggd lager, IPA och stout samt rostat maltkorn vilket ger en Bullens  
Beer Banger med det bästa av två världar – korv och öl.

TEXT: NILS JIRSELL, FOTO: HKSCAN

– MAT SKA VARA ENKELT, kul och gott. Med Bullens Beer Banger har vi tagit fasta på smakglädjen i maten  
och skapat tre riktigt goda korvar med unika smakkombinationer, säger Ann Baker, produktchef för Bullens. 
Korvarna är fulla av karaktär, där tanken är att det ska finnas en korv för varje ölsmak. Med nyheten tar Bullens 
ett stort steg in i framtiden, med förhoppning om att även framöver förknippas med några av livets mest  
minnesvärda stunder.

Bullens Beer Banger är kokt, istället för rökt, för att bibehålla sin unika färg och smak. Resultatet blir en matig 
och smakrik korv som passar perfekt på grillen i sommar eller i stekpannan i höst. Bullens Beer Banger är den 
första korven på marknaden som innehåller riktig öl och malt.

SMAKSATT MED ÖL FRÅN SKÅNSKT MIKROBRYGGERI
Ölen är framtagen tillsammans med det skånska mikrobryggeriet Charlis Brygghus som har utvecklat tre 
unika lättölsvarianter av Charlis Lager, Charlis IPA samt Charlis Stout. 

– Vi blev jätteglada när HKScan kontaktade oss och frågade om vi tillsammans skulle göra korv med öl.  
Vi brinner för öl och försöker som mikrobryggeri att fokusera på småskalig produktion och alltid bibehålla  
glädjen i det vi gör, vilket fungerar väldigt bra med de värden som Bullens står för, säger Kasper Schönhult, 
vd Charlis Brygghus. Ölen och malten skapar tillsammans färg och smakkombinationer som ger korvarna 
sin unika karaktär. 
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Heli Arantola, medlem i koncern-
ledningen samt ny chef och utvecklings-
ansvarig för HKScans kategorier och 
koncept, tillför företaget en gedigen 
kännedom om konsumenttrender och 
konsumentbeteenden. Enligt Heli  
skapas innovationer i framtiden  
genom allt närmare samarbete  
med leverantörer och med en  
starkt framtidsinriktad inställning.  

Insyn i 
konsumenternas 
inre och den  
föränderliga 
matkulturen

TEXT: SALLA MATILAINEN 
FOTO: SAMPO KORHONEN
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DJUPGÅENDE GRANSKNING av framtidens konsument
behov är avgörande för en framgångsrik produkt
utveckling. HKScan fokuserar nu i allt högre grad på att 
öka sin förståelse av konsumentprofiler och konsument
beteenden. HKScans nya team och avdelning ”Kategorier  
och koncept” har skapats just för detta ändamål.
Funktionen leds av EVP Heli Arantola, som inledde 
sitt arbete på HKScan i början av maj. Heli ansvarar   
för utvecklingen av HKScans utbud för alla företagets 
hemmamarknader samt närmare 50 exportmarknader. 

TILLFÄLLIGA PÅFUND OCH VERKLIGA BANBRYTARE
Heli har tidigare varit med och skapat framgång för 
bland annat Fazers havreprodukter och i bagaget har 
hon även tiotals års erfarenhet av konsumentbeteende. 
Enligt Heli sker förändringar inom matkulturen i väl
digt långsam takt i ett årstiondeperspektiv, till 
skillnad från vad många ofta tror.  

– Vissa av trenderna är tillfälliga 
nycker, medan vissa vävs ihop för  
att bli del av en mer bestående 
mattrend. Det är viktigt att förstå att 
flera olika trender kan vara aktuella 
samtidigt. Till exempel talas det 
mycket om vegetarisk mat, medan 
det samtidigt även öppnar flera  
restauranger som specialiserar sig på kött i London. 

På samma sätt är matlagning en stor passion för 
somliga, medan andra endast ser det som ett nödvän
digt ont i vardagen. Den första gruppen tar sig uttryck 
i kändiskockarnas populäritet, i försäljningssiffror 
för kokböcker och butiker som säljer köksföremål, i 
handledningsvideos på YouTube och i allt större kök, 
medan den andra gruppens inverkan syns i allt färre 
gemensamma mål tider och en allt oftare förekom
mande snackingmellanmålsvana. Allt detta beskriver 
den verksamhetsmiljö, där vi på HKScan måste hitta de 
för oss naturliga och kommersiellt intressanta verksam
hetsmöjligheterna, summerar Heli. 

HKScan måste även kunna serva dem som har en 
rutinmässig inställning till mat. Ensidiga och ohälso
samma matvanor kan bytas ut mot en hälsosammare 
matkultur genom enkla och praktiska lösningar, där 
köttfärs är ett bra exempel eftersom det går att tillreda 
olika maträtter för flera dagar. Enkla och smidiga 
lösningar gör själva matlagningströskeln lägre. 

Enligt Heli talar flera av nutidens trender för HKScan 
och HKScans leverantörer.

– Den mest pålästa gruppen inom matkultur vill 
ha inhemsk, tillsatsfri, antibiotikafri, säker och icke 
processad mat på sitt fat. Vi vill veta exakt vad det är vi 
äter, och kött behöver ingen lång innehållsförteckning. 
Vi har utmärkta möjligheter att erbjuda konsumenter 
mat enligt denna trend. 

GÅRDARNA INVOLVERAS  
Helis team samlar all kunskap som finns inom HKScan 
och synar utbudet från konsumentens synvinkel – i 
vilken slags matkultur företaget vill vara delaktigt i och 
hurdana tillväxtmöjligheter som det medför. Avsikten 
är att genom kollektiv kraft utnyttja hela värdekedjans 
expertkännedom, från gårdarna till marknadsföringen. 
Det är just här, tillsammans med  leverantörerna, som 
HKScans styrka finns.   

– Företaget har en fin historia inom innovationer, till 
exempel Rapsgris®. Nu fokuserar vi allt mer på inno
vationsledning och organisering, beslutsfattande och 
hur vi bäst för saker framåt. 

Det nya arbetssättet lägger även större vikt på före
tagets förmåga att se in i framtiden. Enligt Heli innebär 
detta å ena sidan snabbhet och smidighet, men å 
andra sidan även förmåga att planera långsiktigt. Även 

om takten ökar, är det viktigt att ändå 
behålla kontrollen. 

– Vi vill vara nära i produktutveck
lingen och uppmärksamt lyssna till 
såväl leverantörer som konsumenter. 
Vi har utmärkta möjligheter till detta, 
till exempel genom att analysera 
matvarukorgarnas försäljningsdata. 
Genom att utnyttja flera olika infor

mationskällor får vi djupgående förståelse för mat
kulturen och kan förutspå förändringar. Det viktigaste 
är att alltid veta i vilket skede av utvecklingskurvan vi 
befinner oss menar Heli. 

INNOVATIONER INTRESSERAR ALLTID 
Heli är inte förvånad över att uppfinningar som ”pulled 
havre” och bondböneprodukten ”Härkis” uppmärk
sammats så mycket i finska media. 

– Innovationer intresserar alltid och det finns ingen 
orsak till att köttindustrins innovationer inte kunde 
intressera på samma sätt. Vi kommer att vara en 
aktivare röst i diskussionen med tanke på detta, 
säger Heli bestämt. 

Helis team har en stark grund att bygga vidare 
på. Företaget har framgångsrika varumärken som är 
omtyckta i flera länder och som har god potential för 
tillväxt. Heli urskiljer även en nordisk äkthet och känsla 
i företagets verksamhet – alla vill skapa genuint bra 
produkter, vilket innebär att produkterna inte behöver 
utsmyckas för att verka bra.   

– Kvalitet är en hjärtefråga i produktionen. Detta 
under lättar vårt jobb i matkedjan. Utöver våra fram
gångsrika varumärken ligger vår styrka och framgång 
även i våra 7 000 medarbetare, som känner till våra 
processer utantill och innantill. Tillsammans får vi det 
bästa utav denna apparatur, som vi byggt upp under 
de senaste 100 åren, avslutar Heli. 

HELI ARANTOLA 

LANDSBYGDENS 

FORTSATTA EXISTENS 

ÄR VIKTIG FÖR 

MÄNSKLIGHETEN 

• 10 års erfarenhet inom telebranschen 
• 11 år som delägare och konsult inom företagsledning  
• 6,5 år hos Fazer som varumärkes- och strategi-

ansvarig samt som VD för kvarnverksamheten 

• Heli var med och skapade framgång för Fazers havre-
produkter, som nu exporteras till 30 olika länder   

• Heli har även skrivit en doktorsavhandling  
och böcker om konsumentbeteende 
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TEXT: STEFAN CLAUSSON, FOTO: HKSCAN

I LÄNGDEN BETALAR SIG 
EN HÅLLBAR PRODUKTION 
Corporate Responsiblity-arbetet i ett företag granskas noga av finansanalytiker som bedömer 

ett bolags risker och möjligheter. Därför måste bolagen bli bättre på att redovisa sitt arbete 
med exempelvis miljöansvar och socialt ansvar.  

– MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSFRÅGOR handlar om det 
ansvarstagande vi har som företag. Vi behöver bli 
bättre på att kommunicera det vi gör på ett tydligare 
sätt än vad vi gjort hittills och vara stolta över våra 
åtgärder. Jag tror också att vi framöver tydligt behö
ver differentiera oss mot våra konkurrenter, vilket inte 
minst är viktigt när 
delar av eller de 
flesta inom primär
produktionen 
upplever att mark
naden är ekono
miskt ansträngd 
samtidigt som vår 
utmaning på lång 
sikt är att försöka 
vinna genom priser 
och volymer,  
säger Patrik 
Holm-Thisner, 
nytillträdd VP  
Quality and Corpo
rate Responsibility 
för HKScan.

– Med en hög 
produktionskost
nad, och en skev 
tillgång och efter
frågan gör det vårt 
kött dyrare än det 
importerade, vilket 
komplicerar vår 
verksamhet. Det är 
där hållbarhet ger 
oss en möjlighet 
till differentiering, 
där etik, miljö och 
ekonomi måste vik
tas jämlikt. Genom 
att prata om vårt 
hållbarhetsarbete 
och agera med 
djärvhet har vi alla 

förutsättningar att långsiktigt bli världsbäst inom miljö
mässiga, sociala, och etiska frågor, menar Patrik.

Konsumenterna blir allt mer medvetna om etik och 
miljöfrågor. Trender visar också hur konsumenterna 
allt oftare gör sina val av varor efter de insikterna. 

– Ja, konsumenterna har till viss del fått en ökad 
kunskapsnivå kring 
delar av CR 
frågorna, men sam
tidigt har konsu
menterna generellt 
allt mindre erfaren
het av hur djuren 
föds upp, vilket 
ibland skapar en 
skev och humani
serad bild av vad 
som egentligen är 
en bra en upp
födning och hur 
och när djuren bör 
behandlas. Dessa 
värderingar, obero
ende om det är rätt 
eller fel, måste vi ta 
hänsyn till eftersom 
konsumenterna 
till viss del sätter 
agendan. Vårt 
ansvar är att över
vaka djurvälfärden 
och att vi visar att 
djuren har det så 
bra som möjligt 
fram till slakt. Kan 
vi differentiera oss 
mot våra konkur
renter när det 
gäller etiken i djur
hanteringen kan vi 
leda utvecklingen, 
förklarar Patrik.

En stor del av 
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HKSCAN HAR KUNNAT 

REDUCERA SINA 

VÄXTHUS GASUTSLÄPP

MED HELA 72 %  

I SVERIGE

CIRKELN SLÖTS när Patrik HolmThisner, utsågs till VP 
för Quality and Corporate Responsibility för HKScan.

– På ett sätt kändes det som att jag kom hem. Dels 
för att mitt hjärta ligger nära primärproduktionen,  
men också för att mitt första jobb var på ett slakteri  
i småländska Ljungby. Där jobbade jag på lov och 
helgdagar och även ett drygt halvår efter studenten. 
Det var också där jag beslutade mig att bli Livsmedels
agronom och få användning av det jag lärt mig.

Inte oväntat specialiserade sig Patrik på kött och  
köttvetenskap och gjorde sitt examensarbete i USA  
på kycklingkött. 

– Efter utbildningen var mitt första jobb som  
Livsmedelsinspektör innan jag fick ett  vikariat på  
Slagteriernes Forskningsinstitut (DMRI) i Roskilde. Där 
kom jag i kontakt med Swedish Meats R&D i Kävlinge, 
och jobbade som Project Manager inom nötkött.  

När det lades ned 2001 började en karriär på  
McDonald’s. Först som ansvarig för kycklingkvalitet  
i Europa.

– 2008 fick jag chans att ta över Supply Chain  
avdelningen på Svenska McDonald’s, med totalansvar 
för inköp, kvalitet och logistik. Under dessa år hade  
jag en nära kontakt med HKScan.  

Under utbildningen hann Patrik med att praktisera 
på en grisgård under ett år. 

– Det var otroligt lärorikt att få en praktisk erfarenhet,   
vilket jag har haft nytta av i mina olika roller, inte minst 
inom McDonald’s när vi utvecklade initiativet ”I stolt 
samarbete med 1000 Svenska Bönder”. 

Familjen bor nu på en släktgård utanför Enköping, 
där man under 40 år haft slaktgrisproduktion. 

– Det är min frus föräldragård, där vi producerade 
grisar till Scan fram till 2008. Marken arrenderar vi 
idag ut men brukar skogen extensivt. Familjen har 
tre barn mellan fyra och tretton år och tillsammans 
har de ett aktivt liv där bl a skidåkning står högt i kurs, 
beskriver Patrik.   

Cirkeln slöts när 
Patrik kom till HKScan

debatten om klimatpåverkan har handlat om livs
medelsproduktion och framför allt om kött.

– Kritiken mot kött och dess klimateffekter måste vi 
ta på allvar och det är något vi har jobbat med länge. 
Men det är viktigt att vi också berättar vad vi gör bra 
och att vi är stolta över vårt utvecklingsarbete. I 
koncernen har vi minskar våra växthusgasutsläpp 
med 53 % och i Sverige med 72 %. En stor del av 
denna minskningen beror på att vi köper grön 
förnyelsebar el. Vårt mål är att reducera växthusgas
utsläpp till 2030 med 95 % i Sverige. Men det finns 
fler saker att göra. Det är inte målet som är destina
tionen utan det är resan som är målet, resan att 
utvecklas mer hållbart, utan att kompromissa på vår 
goda kvalitet eller de ekonomiska aspekterna.

– Vi ska inte glömma att vi även köper RTRS soja 
(certifierad soja) till Sverige och Finland och har satt 
ett mål att till 2019 endast använda 100 % RTRS soja, 
vilket är ytterligare en del i vårt hållbarhetsarbete. 

Hållbara gårdar, sustai
nable farms, kan ge en 
mera miljömässigt hållbar 
produktion. 

– Får vi möjlighet att 
utveckla det konceptet 
och hålla det på en 
generell nivå är det 
intressant. Trots att det 
krävs lite investeringar 
kommer det utan tvekan att 

vara lönsamt på lång sikt. Hållbara investeringar och 
en hållbar produktion betalar sig i längden, menar 
Patrik som också tror att certifiering är rätt väg att gå.

– Vi måste förstå att hållbarhets och miljöfrågor 
inte bara är en trend utan snarare håller på att bli 
en norm. För inte alltför länge sedan marknadsförde  
vi våra kvalitetskriterier och där har vi och andra 
seriösa företag idag en eller flera former av 
certifieringar. Förmodligen kommer CRfrågorna 
också att vandra den vägen, så att även primär
produktionen efter vissa parametrar blir certifierad. 
Här har vi en möjlighet att göra skillnad jämfört med 
våra konkurrenter. 



INGELA LÖFQVIST
HIR Skåne 

Q&A
MISSA INTE GODBITARNA 
PÅ BORGEBY FÄLTDAGAR

/ FRÅGA EXPERTEN /

TEXT: NILS JIRSELL, FOTO: HIR SKÅNE 

KRÖNIKA
ELISABETH SVENSSON
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DE FLESTA AV HIRS RÅDGIVARE är engagerade i 
planeringen av mässan och de kommer naturligtvis 
att finnas på plats under de två dagarna. Vi har bett 
Ingela Löfqvist, som är en av rådgivarna på HIR, att 
berätta om vilka delar av den stora mässan som hon 
tycker att du inte ska missa.

– Först skulle jag rekommendera dig som redan 
har kontakt med en rådgivare hos oss, och som 
kanske redan har projekt på gång eller har 
funderingar på att göra förbättringar på din gård, 
att ta kontakt innan mässan och boka ett möte, säger 
Ingela. Vad det än handlar om så vågar jag nästan 
lova att det finns kunskap att hämta på Borgeby. 
Och att vi från HIR kan ge dig svaren eller hjälpa 
dig att hitta de rätta kontakterna.

EKOLOGISK PRODUKTION
– Mycket fokus i år kommer att ligga på jordbear
betning och etablering som är årets tema, berättar 
Ingela. Smart jordbearbetning utifrån förutsättning
arna på varje enskild gård helt enkelt. Det är det som 
vi kallar ”Smart tillage”.

Det blir också mycket nytt inom ekologiska produkter 
och ekologisk produktion ur olika aspekter. Här 
kommer du som har funderingar i denna riktningen 
garanterat att ha mycket att hämta. 

En nyhet inom ekologisk grisproduktion är till 
exempel en mobil svinhydda som gör det enkelt för 
den som vill komma igång med utomhusproduktion 
av slaktgris. Den kommer att finnas att beskåda på 
Borgeby.

FODER OCH VALLODLING
Ett viktigt och stort ämne är foder och vallodling.  
Det finns en generell potential i Sverige att utveckla 
vallodling och betesvallar för att skapa ökad lönsam
het. Svårigheten jämfört med avsalugrödor är att 
vallens kvalitet till stor del först visar sig i nästa steg. 

På mässan kommer det att finnas många möjligheter 
att prata med experter och att med egna ögon se 
olika alternativ i verkligheten. 

Håkan Rosenqvist, som är kunnig konsult och 
forskare i lantbruksekonomi och vallodling kommer 
att ha ett seminarium som heter: ”Öka din lönsam
het med vall i växtföljden”. Seminariet hålls kl. 15.00 
båda dagarna. 

HKScan kommer att presentera sin nya fodersats
ning. I ett första steg är det grisfoder som tagits fram. 
Syftet är att förbättra tillväxt och att skapa bättre lön
samhet för grisproducenter. Självklart finns alla andra 
foderföretag också närvarande med sina experter för 
dig som vill diskutera foderfrågor.

– Något du absolut inte ska missa är ”Gropen” 
säger Ingela. Den är väldigt pedagogisk och visar 
tydligt hur olika grödors och växters rotsystem ser ut 
och till exempel hur rotsystemen påverkas långt ner 
under markytan av maskiner som belastar marken.

PLANERA I FÖRVÄG
Ingela vill skicka med ett råd till dig som har vikt den 
28–29 juni till Borgeby fältdagar. Kom förberedd, för 
utbudet är stort och det är annars lätt att missa det 
som är viktigt för just dig. Fundera på vad du vill veta 
utifrån din egen gård och de planer du har för den. 
Ha koll på programmet och boka gärna in en tid hos 
de utställare som du är speciellt intresserad av. Då 
slipper du trängas för att få en pratstund med de 
du vill träffa. Tänk på att hela landets experter inom 
olika agrara frågor kommer att finnas tillgängliga helt 
kostnadsfritt under dessa två dagar – ta vara på den 
möjligheten.

– Och inte minst kom till oss i HIRtältet och prata 
med en rådgivare som kan hjälpa dig hitta just det 
som du är intresserad av, tipsar Ingela. Då kan du få 
guidning av en rådgivare eller kanske hjälp att hitta 
en expert eller utställare som har svaret på just dina 
frågor, avslutar Ingela. 

Borgeby Fältdagar startade 1999 och är idag den naturliga 
mötesplatsen för den professionella lantbrukaren. Varje år 
möts över 380 svenska och internationella utställare och 

uppåt 20 000 besökare under två dagar sista veckan i juni. 
Huvudarrangör av Borgeby Fältdagar är HIR Skåne AB som är 
en av landets stora kunskapsorganisationer som arbetar med 

utveckling av svenskt lantbruk.
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PRODUCENTTJÄNSTER

KRÖNIKA
ELISABETH SVENSSON

25

FÖR GANSKA EXAKT ETT ÅR SEDAN startade HKScans 
arbete med Producenttjänster på allvar. Verksamheten 
omfattar alla djurslag och spänner över både Sverige och 
Finland. Samarbetet mellan länderna skapar möjligheter att 
dela på bästa lösningar och tips samt att utnyttja experter och 
resurser så effektivt och smart som möjligt.

Jag vill mena att HKScans lammproducenter snabbt 
kommer att se nyttan med de tjänster och verktyg som HKScan 
nu tar fram och erbjuder. Både stora heltidsproducenter men 
även mindre del- eller fritidsproducenter tjänar på att bli mer 
effektiva. Det handlar om att hinna med mer på den tid som 
du lägger ner på produktionen och att få fler kvalitetslamm 
till slakt. Detta är centralt och aktuellt oavsett hur stor din 
produktion är. Är du en deltidsproducent är du kanske ännu 
mera mån om att produktionen behöver ske på ett planerat 
och förutsägbart sätt och att skötsel och insatser inte får kräva 
för mycket tid. Här gäller det att hitta en bra plan och på bästa 
sätt genomföra betäckningsperiod, lamning, avvänjning, 
slaktplanering, vägning etcetera.

NYHETER PÅ INTERNETTJÄNSTEN
HKScans internettjänster har funnits i många år och används 
av nästan alla våra leverantörer. På 
internettjänsten hittar du basservice 
som slaktanmälan, slaktdata-online, 
självfakturor och lite till. Sedan hös-
ten 2016 har det dykt upp flera nya 
spännande verktyg riktat till våra 
lammleverantörer.

• Lamningsplan Här slår du själv 
in vilket datum du önskar att lamning 
skall ske i din besättning och verktyget 
räknar fram en checklista med 
datum när olika insatser skall ske, 
såsom avvänjning, hullbedömning, 
klippning, flushing, insläpp av teaser-
bagge, scanning, vaccinering och 
mycket annat. Det som är extra bra 
är att du får konkreta datum i din 
checklista. Om du glömmer dig längs 
vägen kan du snabbt korrigera och 
se till att vara på banan igen och kan 
hålla din plan.

• Foderplanering Här slår du in analysvärden för ditt grov-
foder. Ange vikt och antal tackor i din besättning. Verktyget 
räknar fram mängden foder som kommer gå åt till dina tackor 
under stallperioden samt ett förslag på foderstat för dräktiga 
respektive digivande tackor.

• Besiktningsfynd Vi märker att många är observanta och 
har frågor om de besiktningsfynd som veterinärerna anger 
vid besiktning av slaktkroppar. Nu kan du göra uppföljning 
och få en sammanställning som visar mängden olika anmärk-
ningar och hur trenden utvecklas i din besättning över tiden. 
Du kommer enklare få en blick om någon anmärkning bör-
jar öka och är tecken på att något kanske är fel i din besättning 
och bör åtgärdas. Exempel på anmärkningar kan vara lever-
flundra eller lunginflammation.

SEMINARIER OCH WEBBINARS
Redan förra året kom vi igång med seminarier tillsammans 
med Lammproducenterna. Hittills har sex seminarier genom-
förts med 200 deltagare! Jättekul att intresset är så stort och 
extra tack till de gårdar som ställt upp för studiebesök i anslut-
ning till respektive seminarier.

I vinter har vi bjudit in er att vara med på webbinar. Här är vi 
på HKScan i framkant och erbjuder dig 
som leverantör att lyssna till inbjudna 
experter genom att koppla upp dig 
hemifrån och delta via webben. Vi 
har redan haft ett 50-tal deltagare som 
har lyssnat på Ulrika König från Gård 
och Djurhälsan och lärt sig mera om 
lammöverlevnad och fått användbara 
checklistor hemskickade efter genom-
förd kurs.

Helt nyligen hade vi ännu en webbi-
nar med tema mineraler och spårämnen. 

Går du och tänker på något bra 
verktyg eller rapport som skulle under-
lätta din vardag? Vi fångar gärna upp 
bra tips, vi är bara ett samtal bort, ring 
mig gärna! 

Elisabeth Svensson
Kategorichef Lamm 
Producenttjänster HKScan
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/ PARTNER /

HKScan är med  
när e-handeln växer

Den digitala livsmedelshandeln är en av de branscher som kom in förhållandevis 
sent på nätet. Nu har branschen samlat sig och alla de stora aktörerna har 

e-handelssatsningar vilket gör att tillväxten kan ta fart på allvar. 

TEXT: NILS JIRSELL, FOTO: MATHEM OCH HKSCAN

DET ÄR FORTFARANDE endast en bråkdel av den 
totala dagligvaruhandeln som sker på nätet. Om man 
följer andra branscher så förstår man ganska snabbt att 
dagligvaruhandeln med all sannolikhet kommer att 
fortsätta att växa inom ehandeln. Tillväxt som behövs 
om Sverige ska komma ikapp länder som till exempel 
Storbritannien som länge legat i framkant inom områ
det. Den typiska kunden som beställer livsmedel på nätet 

är inte helt oväntat småbarnsföräldrar. Färre vardags
moment gör livspusslet enklare för stressade föräldrar. 
Att beställa matvaror på nätet och få dem hemlevere
rade ger tid över till annat än att stå i kö i matbutiken.

FASTVIKT ÄR NYCKELN  
Sedan januari månad har HKScan levererat 5 kött 
produkter med fastvikt till MatHem som är den 
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dominerande aktören när det kom
mer till lösplock av dagligvaror 
sålda via nätet.

Med fastvikt menas att produkten 
har ett fixt pris istället för att det är ett 
kilopris. Till exempel fastpris 39,90 
för 500 gram istället för  fallandevikt 
och ett pris på 79,80/kilo. Det är en 
utmaning att producera produkter 
där alla förpackningar väger lika 
mycket, eller nästan lika mycket, 
utan att det blir ett för stort svinn. 
I ett ehandelssystem är det rent 
praktiskt svårt att sälja produkter 
med fallandevikt. Konsumenten vill 

veta exakt hur stor förpackningen är och vad den kostar.
– Eftersom alla leverantörer inte kan erbjuda fastvikt tvingas 

MatHem idag själva att stå för det svinn som uppstår när de 
säljer styckat med fallandevikt. Detta eftersom att det inte går 
att släppa iväg varor med mindre vikt än vad kunden beställt. 
MatHem tvingas då lägga till övervikt, förklarar Per Fahrman 
affärschef för ehandel på HKScan. Per påpekar också att 
HKScan har ett försprång i och 
med att vi nu kan erbjuda fast 
vikt på ett antal av våra produkter. 
Detta betyder i realiteten att 
HKScan hjälper MatHem att öka 
lönsamheten.

– De konkurrenter som kan 
erbjuda fastvikt är oftast mindre 
aktörer som själva putsar till 
styckningsdetaljer för att få fastvikt. Utmaningen för dessa är 
att de inte kan erbjuda tillräcklig volym i samma utsträckning 
som en större producent. Idag är vi ensamma om att kunna 
erbjuda stora volymer fastviktsprodukter vilket naturligtvis 
är en fördel som vi ska utnyttja, menar Per.

  
SPÄNNANDE UTVECKLING
De produkter HKScan säljer via MatHem produceras i Linköping. 
Nuvarande sortiment består av: Kotlett 240 g, Karré 280 g,  
Ryggbiff 400 g och Entrecote 400 g med två skivor i varje 
förpackning, samt nötfärs i rullpack.

Förra året hade MatHem, som med sina 250 distributionsbilar 
levererar mat hem till konsumenter 7 dagar i veckan, en 
nettoomsättning på 963 miljoner kronor, en ökning med 
35 procent. Det är utvecklingstal som vi inte kan se någon 
annan stans inom traditionell dagligvaruhandel. I MatHems 
ägar krets finns sedan tidigare bland andra H&M:s VD och 
storägare Karl Johan Persson samt danska miljardären Anders 
Holch Povlsen, som bland annat äger klädkedjorna Vero Moda 
och Jack&Jones.

Konkurrensen kring ehandel av mat via nätet ökar i takt 
med att traditionella dagligvaruhandelsföretagen Ica, Coop, 
Axfood och Bergendahls investerar mer i ehandelslösningar. 
Nyligen gav konkurrensverket klartecken till Axfood att köpa 
företaget Mat.se som konkurrerar med bland annat MatHem. 

HKSCAN HAR ETT 

FÖRSPRÅNG I OCH 

MED ATT VI NU KAN 

ERBJUDA FAST VIKT

SVENSK DAGLIG 
VARUHANDEL  
I SIFFROR 
I SVERIGE SÄLJS livsmedel och alkoholfria drycker 
för totalt cirka 260 miljarder kronor inklusive 
moms. Av dessa står kött för cirka 37 miljarder 
eller cirka 15 %. Kött är därmed den största 
varugruppen enligt SCBs indelning.

DLF är en branschorganisation för företag 
som säljer dagligvaror till handel, restauranger 
och storhushåll i Sverige. De ger varje år ut en 
sammanställning över försäljningen i de olika 
kanalerna på den svenska marknaden.  
I den senaste utgåvan ”Dagligvarukartan 
2016” presenteras 2015 års siffror. 

KEDJORNA I SVERIGE
Dagligvaruhandeln i Sverige 2015 domineras 
av sex kedjor som står för nästan all handel 
med livsmedel. Ica är den klart dominerande 
kedjan med en marknadsandel på drygt 50 %.

ICA – 125,7 miljarder, 50,7 %
Coop – 49,2 miljarder, 19,8 %
Axfood – 39,8 miljarder, 16,1 %
Bergendahls – 18,0 miljarder, 7,3 %
Lidl – 9,7 miljarder, 3,9 %
Netto – 5,6 miljarder, 2,3 %

Inom ICA fördelar sig omsättningen  
enligt följande:
ICA Supermarket – 30,5 %
ICA Maxi – 30,4 %
ICA Kvantum – 24,2 %
ICA Nära – 14,9 %

Utvecklingen för ehandel med livsmedel är 
svår att se i befintlig statistik från SCB och DLF. 
Enligt fristående mätningar står ehandeln för 
cirka 6 miljarder kronor vilket motsvarar en 
andel på ett par procent. I segmentet finns 
både de etablerade företagen och helt nya 
specialiserade ehandelsföretag. 

HUR SER DET UT I NORDEN
I ett nordiskt perspektiv skiljer sig siffrorna 
jämfört med Sverige genom att Coop 
generellt har högre andel i våra grannländer. 
I Danmark och Finland är Coop marknads
ledare med 37,1 % respektive 45,9 % och i 
Norge har Coop 27,9 %. Sverige avviker också 
från de övriga Nordiska länderna genom att 
lågpriskedjor som Lidl, Reitan, Aldi, Netto och 
Rema 1000 har betydligt högre andel än de 
har i Sverige.  

Källor: SCB, HUI, DLF

Per Fahrman 
Affärschef HKScan 
Sweden

http://mat.se/
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/ MARKNAD /

HKSCAN HAR UNDER SENASTE ÅRET byggt upp en 
foderverksamhet och utvecklat egendesignade foderrecept. 
Sedan i höstas har det nya grisfodret testats av bland annat 
Väla Gris i Lidköping, som drivs av systrarna Maria och Frida 
Nilsson. 

Anna-Maria Larsson som är affärsområdeschef för foder 
på HKScan är en av dem som håller regelbunden kon
takt med systrarna. Hon berättar att gården använder hela 
HKScans sortiment det vill säga både till suggorna och till 
smågrisarna. 

– Det är förstås mycket värdefullt för oss att få följa en 
verksamhet så här nära, tipsa, ge råd och löpande utvärdera 
resultatet. Det ger oss precis den input vi behöver för att ha 
full kontroll på vår produkt, hur den kan utvecklas och bli 
ännu bättre, för att på så sätt öppna upp för en ännu större 
marknad förklarar AnnaMaria.   

RÄTT MANAGEMENT A OCH O
AnnaMaria menar att det inte bara handlar om vilket foder 
som används. Det handlar också om hur det används. Därför 
har utvecklingsfasen varit mycket viktig för att ta fram vår 
unika foderlösning. Nu är vi redo att leverera foder till våra 
grisleverantörer. HKScan erbjuder sina kontrakterade gris
leverantörer ett djupare samarbete för att vi tillsammans ska 
kunna få en hållbar och lönsam grisproduktion. Maria berättar 
att det var lite ovant i början att arbeta så tätt tillsammans men 
nu efteråt känns det bra när resultaten börjar komma.

– Som företagare inom lantbruk och djurproduktion är 
man ofta ensam, eller så har man endast några få personer 
som är med i verksamheten. Just därför är det så bra med 
feedback från andra som ser vår gård från ett externt pers
pektiv, säger Maria.

Maria och Frida tycker att HKScan har varit mycket tydliga 

VÄLA GRIS HAR TESTAT  
HKSCANS NYUTVECKLADE 

FODER 
Ett grisfoder signerat HKScan kombinerat med värdefull rådgivning både vad  
gäller foder och produktionen i stort. Grisföretagarna Maria och Frida Nilsson  

ser bara fördelar med att ha varit delaktiga i utvecklingsarbetet. 

TEXT: CAMILLA ERLANDSSON, FOTO: HANS BJÖRLING

Maria och Frida Nilsson har varit med och 
testat fram HKScans nya grisfoder och är 
nöjda med den produktionsrådgivning 
och de råd som HKScan lagt fram
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“Jan Vugts har stor bredd  
i sin kunskap och får oss
att se på vår verksamhet  
lite mer övergripande“

med vilka förväntningar de har haft på samarbetet. Som 
testande grisgård måste de följa den rådgivning de får, liksom 
de instruktioner som har bestämts.

– Annars blir utvärderingen inte kvalitativ. Och det har 
aldrig varit något problem eftersom vi har precis samma mål, 
att producera grisar som mår bra och att ha en produktion 
med så lite störningar som möjligt, förklarar Frida.

KOMPETENS UTNYTTJAS
Ibland får Anna-Maria sällskap på sina besök på testgården. 
Då följer rådgivarkollegan Jan Vugts från HKScan Finland 
med, ett tillskott som är högt uppskattat av systrarna.  

– Vi har haft rådgivning på fodersidan innan men inte på 
produktionssidan. Jan har stor bredd i sin kunskap och får oss 
att se på vår verksamhet lite mer övergripande. Vi diskuterar 

förstås foder och råvaror, men också genetik, djurskydd och 
management. Han sätter fokus på vad vi kan göra utifrån de 
förutsättningar vi har och det är en fantastisk förmån att få 
ta del av den kompetensen. Vi uppskattar verkligen rättfram-
heten, säger Maria. 

Frida tycker att rådgivningen gett dem perspektiv. Vilket är 
ovärderligt i en vardag då det är lätt att bli hemmablind. Där 
saker/problem löses på samma sätt som de alltid gjort om det 
är något som inte fungerar.  

– Vi hade exempelvis problem med att suggorna inte fick 
behålla hullet efter grisningen och hade svårt att producera 
mjölk till smågrisarna. Då lotsade Anna-Maria och Jan oss 
i rätt riktning. Vi har tagit bort vissa saker men också testat 
nytt. Små, små saker som fått stor betydelse för våra små- 
grisar, som självfallet är en viktig del i vår verksamhet. 

Maria berättar att de har arbetat med flera foderföretag 
under åren vilket gett dem en baskunskap på området, men 
säger samtidigt att dagens blötfoder kräver mycket kunskap 
om hur det ska hanteras. Därför är foderprojektet så positivt, 
det blir naturligt med diskussion och engagemang kring 
foderfrågan.

– Jag tror det handlar om trygghet. Trygghet över att vi 
får tillgång till de här specialisterna som återkommer till oss, 
utvärderar och utvecklar – alltid med våra gemensamma affä-
rers bästa för ögonen. Och när vi ser våra grisar och tar del av 
resultaten kan vi konstatera att deras rådgivning har lett till 
förbättringar, säger Maria. Frida fyller i:

– Dessutom känns det bra att HKScans legotillverkare, 
Fodermix, ligger i vår region. Det innebär korta transport-
vägar samtidigt som råvarorna till fodret finns i närområdet. 
Det ger oss ett tydligt miljöargument. 

GÅRDSFAKTA 

GÅRD:
Väla gris

ÄGARE:  
Systrarna Maria och Frida Nilsson, 
Lidköping

BESÄTTNING:  
450 suggor. Producerar drygt  
11 000 smågrisar som säljs 
vidare inom en gemensam 
grupp till Skaraborgsgrisen
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Lamm

Foder

Nöt

TEXT: ELISABETH SVENSSON/ NOTISER / TEXT: ELISABETH SVENSSON OCH MONICA HANSSON, FOTO: HKSCAN

Vi upprepar fjolårets succé! 
Sälj dina dikalvar till oss i 
höst och få rabatt på inköp 
av stambokförd avelstjur 
säsong 2018. Rabatten 
uppgår till 100 kr/förmed
lad dikalv. Håll utkik på  
HKScan Agri bloggen 
www.hkscanagri.se för 
mera information och 
veckor som omfattas av 
kampanjen. 

Planera noga för betes
lammen så de kan hållas 
på en god tillväxt under 
sommaren. Vi behöver så 
många lamm som möjligt 
till slakt i juli–augusti då 
det är aktuellt med grill 
och grillförsäljning. Under 
vecka 27–31 upprepar 
vi sommarerbjudandet 
med bäst betalt i hela 
viktsintervallet 14–25,9 kg. 
Vi vidgar också fettklass 
så att även fettgrupp 3+ 
är godkänd kvalitet för 
kontraktstillägg. Läs mera 
på HKScan Agri bloggen.

Vet du om att HKScan säljer 
ett prestarter foder, Opti 
Prima, att använda till små 
grisar i BB avdelningen?  
Genom att tidigt börja 
utfodra smågrisen med ett 
smakligt och väl sammansatt 
foder så lär sig små grisen att 
äta tidigt. Och då kommer 
den också att klara avvänj
ningen bättre. Kontakta 
Anna-Maria Larsson, telefon 
044–19 40 32, för att få mer 
info.

NU BLIR DET en ny och mer mat
inspirerad förpackningsdesign på 
allt mör packat kött. Det är totalt 
22 produkter som berörs av den 
nya designen, åtta fläsk, 10 lamm, 
10 nöt och två kalv produkter. 

– Under förra året jobbade vi fram 
hur vi ville att förpackningarna skulle 
utformas och i grund och botten vill 
vi jobba med ”Scan – smaken av 
Sverige”, att få in en matglädje och 
smakinspiration som skall tilltala 
konsumenten redan i hyllan berättar 
produktchef Adam Björnstjerna. 

Tidigare hade vi en transparent förpack
ning med tryck eller klisteretikett. Det vi 
har gjort nu är att vi har tagit fram en mat 
och smakfokuserad design som täcker 
hela framsidan och skall ge synlighet i  
butik och skänka inspiration och matglädje. 

– Det är ett kreativt och nytänkande 
grepp på den här typen av produkt och 
där vi känner att vi ligger i framkant på 
marknaden. Synligheten och matinspi
rationen som detta innebär ger oss nya 
förutsättningar att både stärka varumär
ket och driva försäljning i det här seg
mentet menar Adam. 

HAMPSHIREÅRET  
2016 har visat  
på goda  
avelsframsteg. 
Målet med 
den svartvita 
faderrasen 
är grisar med hög 
tillväxt och köttprocent, 
effektiv foderomvand
lingsförmåga och med 
en god hållbarhet. Förutom 
stora framsteg av dessa egenskaper till
kommer RNgenen som ger Hampshire 
dess unika köttkvalité, och ligger till 
grund för Piggham. Resultaten för 2016 
visar att Hampshiregaltarna har haft en 
medeltillväxt på 733 gram per dag från 
födsel till 100 kg, det vill säga endast 
134 dagar till 100 kg! Späcktjockleken 
vid 100 kg har minskat 0,4 mm till  
7,6 mm. Under året har 400 djur testats 
i foderautomater och galtarna har i 
medel förbrukat 141 kg foder mellan 

35 och 100 kg,  
vilket är 10 kg 
mindre  
i jämförelse 
med förra 
året! I samma 

intervall har 
de växt 1 098 
gram per dag i 

genomsnitt och 
det en ökning på 

60 gram per dag 
jämfört med förra året. Osteokondros 
håller sig fortsatt på en mycket låg nivå. 
Köttprocenten för alla slaktade Hamp
shiredjur (gyltor och galtar) var 62,0 %. 
De genetiska trenderna visar att den 
totala vinsten med aveln de fyra senaste 
åren är 21 SEK per slaktsvin och år. 
Glädjande ses en ökad efterfrågan av 
Hampshire hos besättningarna runt om 
i landet. Seminförsäljningen av Hamp
shire i Sverige ökade med 11,4 % under 
2016, och med hela 26,3 % i Norge! 

Ny design med mer matglädje

Fortsatta framgångar för HKScan Hampshire 

http://www.hkscanagri.se/
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/ KALENDER /

Vi fortsätter med de populära gårdsträffarna, hoppas vi ses i sommar! Information och 
anmälan via www.hkscanagri.se eller via din inköpare telefon 0771–500 500.

GÅRDSTRÄFFAR  

MÄSSOR

Datum Mässa Info

28–29 juni Borgeby Fältdagar
HKScan utställare monter A137,  
provsmakning Bullens Beerbangers

5–6 juli Brunnby lantbrukardagar HKScan utställare monter 15

9 september Baggauktion Linköping HKScan utställare och sponsor!

Datum Plats Gård Produktion och Tema Inköpare 

21 juni Ystad
Högestad & 
Christinehovs 
förvaltning

Helintegrerad diko-
produktion, KRAV Anna Månsson

4 juli Sölvesborg Niklas Thorelli Utnyttja betesmark  
vid havet, nöt Cajsa Aaby-Ericsson

6 juli Glimåkra
Mikael Göing 
Naturbeteskött 
AB

Nybyggt ungnötstall Lars Svensson

18 juli Slöinge Berte Gård Mjölk- och 
köttproduktion Wilhelm Aschan

9 augusti Kroxås, Nässjö Israelssons 
Lantbruk

Mjölkproduktion  
i robot-stall Claes Ljungqvist LRF medverkar

10 augusti Skillingaryd Carl-Johan 
Bertilsson

Nybyggt ströbäddstall 
och slutgödning av kor Claes Ljungqvist LRF medverkar

Välkommen till vårens gårdsträffar!

HKScans rörelsevinst och kassaflöde minskade och bolaget 
gjorde ett otillfredsställande resultat i januari–mars. 

– De huvudsakliga orsakerna var minskande 
säljmarginaler från processade produkter i Finland och 
kostnader inom koncernförvaltningen med anledning av 
förnyelsen av våra arbetssätt, berättade vd Jari Latvanen 
i delårsrapporten. 

– Koncernens ledningsgrupp som tillsattes i februari 
har nu inlett sitt arbete. I februari berättade vi också om 
förnyelse av vår verksamhetsmodell, och samarbets
förhandlingarna i anknytning till den avslutades 3 maj. 

Förändringar i verksamhetsmodellen minskar personal
styrkan med 160 anställda över alla länder sett. Den nya 
verksamhetsmodellen började gälla 1 juni.  

– Vi har utvärderat HKScans strategiska marknads 
ställning, verksamhetssätten och grundvalen för framtida 
framgång. Detta arbete är snart klart och under tredje 
kvartalet kommer vi att presentera den nya strategin. 
Med den nya strategiska inriktningen och verksamhets
modellen kan vi bli ledande inom hantering av värde
kedjan för mat – som ett enhetligt företag. Målet är att 
höja vår  konkurrenskraft och lönsamhet. 

UTMANANDE BÖRJAN AV ÅRET  
– OMORGANISERING AV VERKSAMHETEN HAR INLETTS

http://www.hkscanagri.se/
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