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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!

Sista anmälan är 15 november

http://hkscanagri.se/
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FRÅN GÅRD TILL GAFFEL 
VÅR NYA STRATEGI lyder ”från gård till gaffel”. Strategin går ut på att fokusera på 
konsumenten. Vår uppgift är att leda matkedjan från gård till gaffel, och på så 
sätt garantera att vi erbjuder hållbart producerad, högkvalitativ och hälsosam 

mat. Detta gör vi som en del av en lång värdekedja, där vår roll inom primär-
produktionen är ytterst betydelsefull, rent av avgörande. 

Ett tydligt mål för oss är att ytterligare öka samarbetet med våra leverantö-
rer. Vi vill vara den bästa marknadskanalen för våra kontraktsleverantörer 
och även en del av våra leverantörers vardag. I praktiken innebär detta att 
vi finns där och hjälper till då det behövs. 

Utveckling av producenttjänster är en del av 
vår strategi. Vi har under flera års tid till-
sammans med våra producenter utvecklat 
produktionen märkbart enligt flera mätetal. 
Vi är bland de bästa i världen då det gäller 
såväl djurens välmående som hållbarhet 
och effektiv produktion. Detta är något vi 
fortsättningsvis vill förstärka i hela koncer-
nen och inom alla våra marknadsområden. 

Ett exempel på lyckat samarbete med våra kontraktsleverantörer är 
Rypsipossu i Finland och Rapsgris i Sverige. Under den gångna som-
maren levererades också de första beställningarna av griskött till Hong 
Kong där vi kan garantera att grisarna inte fått antibiotika någon gång 
under uppfödningstiden. Båda exemplen hör till de första inom sin 
bransch och är således förebilder för innovation i början av värdekedjan. 

Produtveckling är en viktig hörnsten av våra tjänster, och här värde-
sätter vi medlemmarnas insatser i leverantörsrådet. I praktiken innebär 

detta en satsning på genetik, foderlösningar, management samt bygg-
nations- och investeringstjänster inom alla djurkategorier på bolagets huvud-

marknader kring Östersjön. 

Hållbarhet förutsätter en lönsam primärproduktion. Utan tillräcklig lönsamhet 
sker inga investeringar, vilket i sin tur innebär att produktionen inte utvecklas. 
Det handlar inte heller endast om investeringar – det gäller även att betänka 
kommande generationsskiften på gårdarna. Om produktionen inte är lönsam, 
finns det knappast efterträdare som är redo att ta över verksamheten. 

Mat och kost är ett hett samtalsämne i dagens samhälle och inhemsk produk-
tion värderas högt. Detta är bra för oss alla som verkar inom livsmedelskedjan. 
Inkomstfördelningen inom livsmedelskedjan måste även vara rättvis. Vi måste 
alla jobba för att uppnå detta mål.

Ulf Jahnsson
Direktör Producenttjänster
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Gammalt stall med ny lösning
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Var med och rösta 
fram årets vinnare!

Under hösten är det 
upprop för det svenska 
lammköttet. Alla aktörer  
i branschen pratar  
lite extra mycket om 
svenskt lamm och 
svenskt lamm kött  
under oktober. Besök 
gärna www.scan.se eller  
www.svensktkott.se för 
goda matlagningstips! 

Känner du till Dikobloggen?  
Vår expert Anna-Maria  
Larsson skriver om aktuella 
ämnen under året för diko-
producenter. Gå in på  
www.hkscanagri.se och välj 
bloggare Anna-Maria Larsson.  
I slutet av hem sidan finns ett 
sökverktyg, där kan du även 
söka på ”Dikobloggen”.  
Tipsa gärna om du vill  
att Anna-Maria ska ta upp  
något specifikt ämne på  
anna-maria.larsson@hkscan.com.

Nu har du möjlighet att vara med och rösta fram Årets Leverantör och Årets Trans-
portör. Årets erkänt skickliga kandidater finns nu presenterade i detta nummer av 
HKScan Agritidningen. Röstningen sker på vår hemsida www.hkscanagri.se, klicka 
ute i högra kanten på rubriken ”Rösta på årets kandidater”. Röstningen är öppen 
fram till den 10 december. 

LAMMVECKA TIPS PÅ BLOGGEN 
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TEXT: ELISABETH SVENSSON

Kategorier
Årets Leverantör Gris
Årets Leverantör Nöt
Årets Leverantör Lamm
Årets Transportör

mailto:hkscanagri@hkscan.com
mailto:elisabeth.svensson@hkscan.com
http://www.scan.se/
http://www.svensktkott.se/
http://www.hkscanagri.se/
mailto:anna-maria.larsson@hkscan.com
http://www.hkscanagri.se/
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Gammalt stall med ny lösning Kristian och Martina har vårlammsproduktion Gårdsmiddagar med Scan braksuccé
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UNGTJURARNA PÅ KULLA GÅRD strosar förnöjt 
omkring på halmbädden i ligghallen. När Jonas Ekeblad öpp-
nar grindarna ut till skrapgången lunkar de ut och tar för sig 
av kraftfodret. Jonas förklarar att han tack vare ombyggnatio-
nen av ladugården har fått en smart och tidseffektiv lösning 
jämfört med det tidigare systemet med uppbundna ungtjurar. 

– Det går fortare att utfodra. Allt blir enklare och det är fri-
are för djuren. Ja det är väl bara fördelar, säger han. 

Jonas berättar att de största anledningarna till att han 
byggde om var att han inte ville ha tjurarna uppbundna 
och att han numera kan göra merpar-
ten av arbetet med hjälp av traktorn 
istället för att gå inne i ladugården. 
När han väl hade bestämt sig för att 
bygga om åkte han runt och tittade 
på hur andra producenter har gjort. 
Sedan vände han sig till Ydregrin-
den för rådgivning och lät därefter 
en snickare hjälpa till med ombygg-
nationen. Att bygga ett nytt stall skulle ha krävt en betyd-
ligt större investering jämfört med den ombyggnation som 
Jonas valde. Dessutom ville han bevara den gamla ladu-
gården, som han bedömer är minst hundra år gammal. 

– Jag tycker att det är synd att riva en sådan här fin gam-
mal ladugård. Skulle jag ha byggt helt nytt så hade jag varit 

tvungen att riva den, för man vill ju inte ta av åkerarealen för 
att bygga ett stall till här utanför.

STRÖR HALM OVANIFRÅN
Det tog ungefär ett halvår innan ombyggnationen var klar, från 
att ha sökt förprövning och investeringsstöd tills dess att stallet 
var färdigbyggt. Själva byggnationen tog inte mer än en vecka. 
Genom att riva några väggar, gjuta nytt golv och bygga till ett 
snedtak på baksidan av ladugården kunde Jonas spara den gamla 
byggnaden och samtidigt få ett lättskött stall med plats för 32 

tjurar. Ydregrinden hjälpte också till med 
att sätta in grindar och en kraftfoderan-
läggning med skruvar som portionerar ut 
kraftfoder två gånger per dag automatiskt. 

– Ungtjurarna är av tung ras och det 
passar bra till utfodringssystemet där de 
i sort sett får fri tillgång till kraftfoder, 
säger han.

Jonas hittade även på en egen lösning 
för att underlätta ströarbetet genom att bygga en enkel platt-
form högt ovanför halmbädden.

– Vi strör ovanifrån. Tidigare gick vi inne hos ungtjurarna 
och det kan vara riskfyllt. De blir ganska glada när man går 
därinne och det är inte så kul med 600 kilo tung tjur som är 
överlycklig. 

MERPARTEN AV 

ARBETET GÖRS 

IDAG MED HJÄLP AV 

TRAKTORN

ENKEL LÖSNING  
FÖR ENKEL VARDAG

TEXT OCH FOTO: SARAH BRUZE

Jonas Ekeblad på Kulla gård utanför Mjölby ville hitta en ny lösning för  
sina ungtjurar, en lösning som både gjorde hans egen vardag enklare  

och gav djuren större frihet. Genom en smart ombyggnad av en befintlig 
ladugård fick de ett fungerande stall med ligghall och skrapgång.
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GÅRDSFAKTA

GÅRD: 
Kulla gård

ÄGARE:  
Jonas och Samuel Ekeblad 

VERKSAMHET: 
Entreprenad, skogsbruk, 
köttproduktion, stuguthyrning  
och fisketurism

ANTAL GÅRDAR:  
6 st

ANTAL HEKTAR:  
Totalt 930 hektar, varav 60 hektar 
odlad areal och 50 hektar bete

ANTAL DJUR:  
32 ungtjurar, 450 tackor,  
10 dikor

Genom att riva några väggar, 
gjuta nytt golv och bygga till 
ett snedtak på baksidan av 
ladugården kunde Jonas spara 
den gamla byggnaden och 
samtidigt få ett lättskött stall  
med plats för 32 tjurar.
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Inköpare Rune Elebring tillsammans 
med Jonas Ekeblad framför tjurarnas 
nya ätplatser utomhus under snedtak.

Med hjälp av en enkel hiss lyfter Jonas upp halmbalarna 
på plattformen. På hösten förvaras halmen på den gamla 
höskullen. Eftersom tjurarna äter ute med skrapgång behöver 
halmströbädden bara gödslas ut en gång i månaden, medan 
skrapgången gödslas ren var tredje dag. När det är dags för 
slakt används skrapgången även för utlastning. 

– Eftersom slakten sker i två till tre omgångar så måste vi 
sortera djuren. Då använder vi lösa grindar och sorterar ute 
på skrapgången, säger Jonas.

Nu i efterhand är det bara en detalj som han skulle ha 
gjort annorlunda i samband med ombyggnationen. Istället 
för grindar som öppnas utåt skrapgången hade han idag valt 
skjutgrindar. 

EKONOMI OCH DJURVÄLFÄRD 
Rune Elebring är inköpare på HKScan 
Agri och han skulle gärna se att fler föl-
jer Jonas exempel. Han menar att det 
gäller att hitta smarta och kostnads-
effektiva former för äldre ladugårdar, 
som dessutom kan ge större flexibilitet för vilken tid på dagen 
utfodring sker. Det underlättar också att ha ett sådant stall för 
den som har ett annat jobb utanför företaget. Med ett stall för 
uppbundna djur så blir skötseln morgon och kväll ofrånkom-
lig. Djur känner på sig om ordinarie skötselrutiner ändras och 
om djurskötaren är sen, vilket stör djuren. Rune menar också 
att det överlag är bra för djurens skull att ha dem lösgående 
och påminner samtidigt om att det inte är tillåtet att ha tjurar 
och stutar uppbundna efter augusti år 2017. Men ändå finns 
det de som tvekar inför att bygga om, menar han.

– Folk drar sig för de vet inte exakt hur de ska göra. Men 
det finns byggnadsrådgivare som man kan vända sig till. 
Rådgivaren kommer ut till gården och gör en ritning med 
kostnadsberäkning. 

INVESTERINGEN BLEV ETT VÄGVAL
På Kulla gård finns även 450 tackor som har fått ett nytt stall 
på nästan 1 200 kvadratmeter. Den investeringen blev ett väg- 
skäl för företaget.

– Det befintliga fårhuset var i för dåligt skick för att göra 
något åt, så antingen var det till att bygga nytt eller att sluta 
ha får. Men hade jag gjort det så hade jag nog slutat med tju-
rarna också, säger han.

Jonas menar att det hela tiden är de befintliga ladugårdar-
nas grundförutsättningar snarare än prislappen som har varit 
avgörande för om han har valt att bygga nytt eller göra en 
ombyggnation. 

– Behöver vi göra något så gör vi det bara.
Jonas driver företaget tillsammans 

med sin pappa, Samuel Ekeblad. Ut över 
köttproduktionen bedriver de också 
skogslantbruk, entreprenad, har stugut-
hyrning och bedriver fisketurism. Trots 
att företaget har många olika verksamhe-
ter vill Jonas gärna fortsätta att ha djur-

produktion på gården.
– Jag tycker om att jobba med djur. Sedan är det synd om mar-

kerna skulle växa igen. Där jag bor finns det inte heller någon som  
vill arrendera eftersom vi bara har smååkrar som dessutom 
är ganska steniga och då måste man hålla på själv, säger  
han.

Inom den närmaste framtiden väntar inga fler större inves-
teringar. Istället ligger fokus på att genomföra ett generations-
skifte, där han tar över hela företaget från sin pappa. De har 
samarbetat med HKScan i många år och Jonas är väldigt nöjd 
med hur det har fungerat.

– Jag är jättenöjd. Kontakten med Rune är väldigt smidig 
och åkeriet som hämtar djuren är väldigt bra, säger han. 

DET ÄR SYND OM 

MARKERNA SKULLE

VÄXA IGEN



ROBERT NILSSON ÄR 

NY NÖTRÅDGIVARE 

PÅ HKSCAN OCH 

HAN SER FRAM EMOT 

ALLA KONTAKTER 

UTE PÅ GÅRDARNA

Producenttjänster nöt

VÅRT TEAM inom Producenttjänster nöt fungerar som en koncern-
organisation som tillhandahåller service för kontrakterade nötleveran-
törer i koncernens olika länder. I Finland har leverantörerna redan er-
bjudits olika tjänster en längre tid, och under våren började vi erbjuda 
tjänster även för HKScans kontrakterade nötleverantörer i Sverige. 

I Sverige är ett av fokusområdena för Producenttjänsterna att öka 
antalet kalvar för köttproduktion. Det är då naturligt att vi sneglar 
på hur vi kan bidra till att utveckla dikoproduktionen. Antalet kalvar 
från köttrasbesättningar behöver öka då vi ser en trend att antalet 
mjölkraskalvar minskar över tid till följd av minskat antal mjölkkor. Vi 
vill, tillsammans med byggexperter, ta fram testade byggnadsmodel-
ler som ger möjlighet att öka antalet produktionsenheter för dikor. 
Vårt produktionsplaneringsverktyg kommer att underlätta det dagliga 
arbetet på dikogårdar som expanderar. 

FODER 
Våren 2016 genomfördes en enkätundersökning bland våra svenska 
nötleverantörer för att utreda intresset och behovet av olika tjänster. 
Undersökningen visade att det finns ett stort intresse för foderrela-
terade frågor. Fodret utgör den största enskilda kostnadsposten vid 
nötköttsproduktion, där val av foder och utfodringsstrategier kan spa-
ra mycket pengar och öka din lönsamhet. Därför lägger HKScans nya 
rådgivare Robert Nilsson lägger mycket av sin tid kring just foder. 

NYA SEMINARIER
Producenttjänster nöt arrangerar seminariedagar på olika platser i 
Sverige. Seminarierna arrangeras tillsammans med Gård & Djurhälsan. 
Vårens seminarier var mycket välbesökta och uppskattade. Håll utkik 
på www.hkscanagri.se för nya datum och platser!

Under utbildningsdagarna behandlas ämnen som är aktuella med 
tanke på utfordring, management och djuromsorg. Framöver går det 
också att delta i vissa utbildningar på distans via dator, så kallade web-
binars. Tack vare denna teknik går det att ordna korta infosessioner 
där vi snabbt kan sprida ny information. 

NY NÖTRÅDGIVARE
I augusti började Robert Nilsson sin tjänst som nötrådgivare hos  
HKScan Agri. De senaste 15 åren har han bott och arbetat i Ryssland 
som VD för olika jordbruksföretag och som ägare till företag inom 
djur produktion och rådgivning. Han har god erfarenhet av nöt- och 
lammproduktion och är en mycket praktisk person.

I sin roll som nötrådgivare fokuserar Robert på management inom 
dikoproduktion, men även utveckling av nötköttsproduktionen som 
helhet. En av hans uppgifter är också att vara lyhörd gentemot mjölk-
gårdarna, se vad de vill ha hjälp med samt vilka fokusfrågor som är 
viktiga för dem och i kontakten med sitt slakteri.

Robert är 49 år gammal och bor med sin familj, fru och två döttrar, 
utanför Hultsfred. Han har sitt kontor i bostaden, men tillbringar stor 
del av sin tid ute på gårdarna och träffar er leverantörer. 

– Jag ser verkligen fram emot att få arbeta med svenska djurpro-
ducenter i en positiv tid för näringen. Jag är imponerad över det 
djur material som ni producenter har att tillgå, djurens hälsoläge och 
allmänna förutsättningar. Min förhoppning är att jag kan bidra med det 
ni leverantörer verkligen behöver utifrån era förutsättningar och mål. 

Du når Robert på telefon: 013–23 45 41  
eller e-post robert.nilsson@hkscan.com.

TEXT: ELISABETH SVENSSON, FOTO: HKSCAN

http://www.hkscanagri.se/
mailto:robert.nilsson@hkscan.com


GÅRDSFAKTA 

ÄGARE: 
Peter och Ola Berg

FÖRETAG: 
Gässlösa gård

ANTAL GÅRDAR: 
3 st

ANTAL ANSTÄLLDA: 
2 st

AREAL: 
280 hektar åker och 130 hektar 
skog

GRISPRODUKTION: 
ca 3 800 slaktgrisar per år

ANTAL AVVANDA SMÅGRISAR: 
11,2 st per sugga och kull
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HUR BYGGER MAN ett stall för smågrisar på bästa sätt? Det 
är frågan som bröderna Peter och Ola Berg försöker finna ett 
svar på. De ingår i HKScans lag i Jordbruksverkets tävling om 
framtidens smartaste stallbyggnad, där målet är att bygga ett 
stall för minst 400 suggor, som både skapar lönsamhet och blir 
en hållbar lösning för framtidens djurproduktion.

– Går det att hitta billigare byggnadslösningar än vad som 
finns, är det givetvis positivt, men i huvudsak är det arbets-
miljö och djurvälfärd som är viktigast. Dels måste vi orkar 
jobba och dels måste djuren ha det så bra som möjligt, säger 
Peter Berg.

Idag har företaget 1 100 slaktgrisar, 50 grisningsboxar, 540 
tillväxtplatser och är en integrerad satellit till Alkvetterns 
suggring. Genom den nya stallbyggna-
den hoppas Peter och Ola på att kunna 
expandera sitt företag och ha egna moder-
djur istället för att hyra. 

– På så sätt blir vårt företag min-
dre sårbart. Vi tror också att vi kom-
mer att maximera växtodlingen genom 

att allt vi odlar kommer att gå till vår egen djur-
produktion. Förhoppningsvis blir vi även 
en ännu bättre affärspartner till HKScan,  
säger Peter.

EN RITNING FÖR ALLA 
GRISLEVERANTÖRER 

Huvudman för projektet är HKScan och i arbets-
gruppen ingår sammanlagt sju olika personer 
med olika kompetens. Uppdragsledare är Victo-
ria Ohlsson, utvecklingschef på HKScan Agri. 
Hon säger att bröderna Berg snabbt kom på tal 
när det stod klart att HKScan skulle ställa upp.

– Ola och Peter är väl-
digt engagerade leveran-
törer som vi samarbetat med i många år. 
De har ett intresse för att utvecklas, vill 
lära sig mer och utnyttja de möjligheter 
som finns.

Förutom att vinna tävlingen, är målet 

SMART STALL  
FÖR FRAMTIDEN 

TEXT: SARAH BRUZE, FOTO: VICTORIA OHLSSON

På Gässlösa gård utanför Kristinehamn pågår mer verksamhet än vanligt för bröderna 
Peter och Ola Berg. Utöver den ordinarie grisproduktionen ska de tillsammans med 

HKScan tävla om att bygga framtidens smartaste stallbyggnad – en tävling som  
också blir startskottet för en expandering av deras företag.

DET ÄR  

ARBETSMILJÖ OCH 

DJURVÄLFÄRD SOM

ÄR VIKTIGAST

Ola Berg, Martha Elfström och  
Peter Berg går i byggnadstankar och 
vill vara med och utveckla framtidens 
smartaste suggstall.

VICTORIA OHLSSON
Affärsutveckling  
HKScan Agri
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FÖRPACKNINGSINNOVATIONER VÄRNAR MILJÖN

HKSCANS PROJEKTGRUPPFRAMTIDENS SMARTASTE STALL
• Victoria Ohlsson,  

HKScan Agri – Uppdragsledare 
och ekonomisk analys

• Kimmo Haapanen,  
HKScan Agri – Senior adviser

• Fredrik Fredbo, Abetong –  
Byggrådgivare och konstruktör

• Carl-Johan Ehlorson, Gård & 
Djurhälsan – Smittskydd och djur-
välfärd samt produktionskunskap

• Peter Berg, Gässlösa gård –  
Grisföretagare som vill nyinvestera

• Jos Botermans, SLU – Forskare 
och produktionskunskap

• Ulla Ketola, HKScan Agri –  
Produktionskunskap

Tävlingen anordnas av Jordbruksverket och Lands-
bygdsprogrammet står för projekteringskostna-
derna. I varje lag ingår en lantbruksföretagare 
som vill investera i ett nytt stall.

Elva lag deltar i sex olika produktionsgre-
nar: Smågrisar, slaktgrisar, dikor, mjölkkor, 
slaktungnöt och lamm.

En jury utser det lönsammaste stallet inom 
varje gren, samt uppmärksammar smarta 
lösningar bland alla tävlingsbidrag inom till 
exempel: stallets flexibilitet och anpassnings-
förmåga, miljö- och klimatsmart produktion,  
god och säker arbetsmiljö, god djurvälfärd samt 
högt smittskydd.

är att ta fram en ritning till HKScans grisleverantörer som de 
kan använda för att bygga nytt och investera i grisproduktion. 
Ritningen ska bli en del av de producenttjänster som erbjuds 
djurleverantörerna.

– Vi på HKScan ser att om vi ska ha en hållbar framtid så 
måste vi hitta det bästa sättet att producera bra djur. I täv-
lingen handlar det om smågrisar, men det är även intressant 
att utveckla framtidens byggnader för övriga djurslag, säger 
Victoria.

Tillsammans med de andra i arbetsgruppen har hon åkt runt 
till olika grisuppfödare i Europa och Sverige för att hitta bra lös-
ningar och få inspiration. Men hon ser en utmaning i att bygga 
ett stall där varje plats inte får kosta mer än 40 000 kronor.

– Det kanske visar sig att vi får kompromissa med vissa lös-
ningar, men så är det alltid när man gör en investering. Däre-
mot kompromissar vi inte med djurvälfärden, den är jättevik-
tig och vår styrka här i Sverige, säger hon.

VIKTIGT MED LÖNSAMHET
Victoria får medhåll av Peter, som menar att de svenska gris-
producenterna begränsas av olika faktorer som uppfödare 
på sydliga breddgrader slipper ta hänsyn till. Till exempel är 
transportvägarna längre än i Danmark och det krävs krafti-
gare takstolar för att klara av vikten från tung snö.

– Det blir svårt att klara 40 000 kronor per plats med 
de kraven som vi vill ha. Dessutom bor vi lite norrut så vi 
måste ha ganska bra värmecentraler och att bygga pannor  
på 400 kilowatt är inte gratis, säger han.

Lönsamheten är viktig vid en ny investering och eftersom 
den under perioder har varit dålig, har intresset varit svalt 
hos lantbrukarna för att bygga nytt, menar Victoria. Det har 
i sin tur lett till att bankerna har haft svårt att hjälpa till med 
finansieringen.

– Ska bankerna våga investera i lantbruk så måste vi få 
bättre lönsamhet i nybyggnation. Därför blir det ännu vik-
tigare för att hitta sätt att minska investeringskostnaderna, 
säger hon.

 
SIKTAR PÅ ATT EXPANDERA
Just nu färdigställs ritningarna för stallet. Sedan ska en rap-
port skickas in till Jordbruksverket och 8 mars 2018 presen-
teras en vinnare. Men oavsett hur det går siktar Peter och Ola 
på att kunna slutföra bygget.

– Vi tror såklart att vi kan vinna, men för oss är det skarpt 
läge oavsett om vi vinner eller inte. Vi hoppas på en bygg-
start under 2018 och inflyttning 2019. Det är vårt mål, avslu-
tar Peter. 

Genom den nya stallbyggnaden hoppas Peter och Ola  
på att kunna expandera sitt företag och ha egna moderdjur  
istället för att hyra suggor från suggring.

Projektgruppen besökte 
grisgårdar i Europa som 

en del av projektet.
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DET ÄR MÅNGA AVDELNINGAR som involveras när en 
förpackning ska tas fram eller utvecklas. Såväl produktutveckling 
och marknad som produktionsanläggningar och kvalitet- och 
miljöansvariga berörs av arbetet. Till sin hjälp har de Benny 
Landén. 

– Just nu är det mycket fokus på utveckling av skinnpack 
i Linköping, förklarar Benny. Den allmänna trenden pekar 
på att vi går alltmer ifrån trågförpackningar till skinnpack 
och andra typer av vakuumförpackningar. Det är inga stora  
innovationer rent tekniskt, men med den stora mängd pro-
dukter som produceras av HKScan, får det omfattande effek-
ter i flöden och i investeringar. Det innebär också att mäng-
den förpackning på en specifik produkt minimeras.

Fördelen med skinnpack och andra typer av vakuumför-
packningar är att de ger längre hållbarhet, bättre och mörare 
kött och det är dessutom ett kostnadseffektivt alternativ. En 
viktig aspekt, som i stor utsträckning påverkar valet av skinn-
pack och som skyndar på övergången, är att matsvinnet kan 
minskas genom att hållbarhetsti-
den förlängs.

– Vi har i koncernen ett övergri-
pande miljömål att minska utsläpp 
från produktionsanläggningar och 
transporter med 95 procent fram 
till 2030, berättar Benny. I detta 
ingår att miljöanpassa produktion 
och förpackningslösningar tillsam-
mans med alla andra områden där 
det finns förbättringspotential. Vi 
vänder på varje sten och gör allt 
vi kan för att hitta förpacknings-
lösningar som är miljöanpassade i 
alla dess olika steg. Det finns oftast 
inte några självklara vägar när man 
tittar på hela kedjan från materi-
alframtagning fram till använd-
ningen i hushållen och slutligen 
återvinningen. Dessutom varierar 
det mellan olika kommuner bero-
ende på vilka system för sortering 
och återvinning de har.

KONSUMENTERNAS ÖNSKEMÅL VIKTIGA
Konsumenternas medvetenhet om miljöpåverkan blir allt större 
och önskemålen är att livsmedelsindustrin ska göra allt som går 
för att minimera förpackningar och dess materialåtgång. 

– Helst skulle både jag och konsumenterna skulle vilja se 
förpackningar gjorda i komposterbara organiska material. Det 
forskas på lösningar där stärkelse av olika slag används men 
den teknik som finns tillgänglig har fortfarande svagheter av 
olika slag, så vi får nog vänta lite till innan det blir gångbart i 
större skala, säger Benny. 

En förpackning ska uppfylla många olika krav för att den 
ska kunna användas i stor skala. Förutom att skydda inne-
hållet och säkerställa hygien samt matsäkerhet, ska en bra 
förpackning också förlänga hållbarheten för att minimera 
matsvinn. Förpackningen ska dessutom göra köttet mörare, 
fungera i olika återvinningssystem, vara kostnadseffektiva och 
smidiga i produktionen samt har ett säljande utseende så att 
konsumenterna väljer HKScans produkter.

– Det är med andra ord många 
saker som ska fungera och många 
överväganden som ska göras innan 
vi bestämmer oss för en specifik 
förpackningstyp. När vi väl gör en 
investering i nya förpackningsma-
skiner måste vi vara trygga i att de 
ska fungera i många år och uppfylla 
så många krav som möjligt. Vi kom-
mer att se en fortsatt snabb utveck-
ling inom området och det känns 
inspirerande att HKScan vill finnas 
med i framkant, avslutar Benny. 

BENNY LANDÉN 
Ålder: 60 år
Tid i företaget: Cirka 14 år
Familj: Gift och ett barn
Utbildning: Maskiningenjör
Lyssnar på: 60- och 
70-talsmusik, gärna Creedence
Läser: Deckare
Fritid: Familj och vänner

En förpackning är mer än bara ett skyddande hölje. Det vet Benny Landén som är expert 
på området. Hans uppdrag är att stödja flera av HKScans olika avdelningar när en 

förpackning ska tas fram eller utvecklas. Tillsammans arbetar de för att utveckla de mest 
klimatsmarta och funktionella lösningarna på marknaden.

TEXT: NILS JIRSELL, FOTO: STEFFAN SILFVERBERG
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GÅRDEN KÖPTES 2010 när Kristian arbetade som elektri-
ker och Martina som målare. Djurproduktionen vid denna tid 
bestod av 7 tackor och ett 100-tal mjölkrastjurar som förmedla-
des via HKScans livdjursförmedling.

– Efterhand blev det allt fler tackor på gården, berättar Kris-
tian. Och snart insåg vi att det behövdes ett nytt stall om vi skulle 
komma vidare. Men frågan var om vi skulle fortsätta satsa på nöt 
eller om vi skulle välja att bli lammproducenter i större skala. Vi 
hade då ett 50-tal tackor som inhystes i några olika äldre stall. 

Beslutet blev att satsa fullt ut på lammproduktion och att 
behålla ett mindre antal nötkreatur. Kristian förklarar beslutet 
med att de ville satsa på en integrerad produktion. De tycker att 
får är trevliga djur att arbeta med, och det är en rytm i arbetet 
med intensiva och lugnare perioder som passade dem. Dessutom 
kunde investeringarna hållas nere jämfört med andra alternativ. 

– Elisabeth Svensson på HKScan hjälpte oss med goda råd 
och med finansieringslösningar för de 130 tackor vi köpte av Kaj 
och Ann Sjunnesson. Kaj, som är välkänd inom branschen, blev 
också lite av en mentor för oss. Vi fick så att säga både kunskap 
och tackor på samma gång. Det är ett större steg än man kan tro 
att gå från 50 tackor till 230 på kort tid, så allt stöd vi fick från 
Kaj, kollegor och från HKScan var guld värt.

Det nya stallet kostade totalt 1,2 miljoner varav 40 % täcktes 

av investeringsstöd. Det innebar att varje tackplats kostade cirka 
4 000 kronor efter utbetalat investeringsstöd. Paret Smålander 
hade fokus på att bygga så kostnadseffektivt som möjligt. Enkla 
men rationella lösningar var det som gällde. Utfodringen görs 
till exempel med bandfoderbord och en rundbalsupprullare. Ett 
system som går snabbt och smidigt utan tunga moment eller 
dyra maskiner.

– Nu har vi haft två omgångar i det nya stallet som byggdes 2015 
och allt fungerar mycket bra, säger Kristian. Stallet som omfat-
tar 10 x 44 meter rymmer drygt 200 tackor. 

NOGGRANN AVEL OCH REKRYTERING
Av de 230 tackorna som finns på gården är 130 inköpta och res-
terande är rekryterade i eget avelsarbete. Besättningen består av 
80 renrasiga finull som har varit med sedan början. De lammar i 
april och hälften av tacklammen används till renrasavel och hälf-
ten betäcks med dorsetbaggar. Lammen som kommer från kors-
ningstackorna (finull/dorset) går till slakt.

– Vi har 130 korsningstackor som lammar i januari. Reste-
rande lammar i april. Det är viktigt i avelsarbetet att få homo-
gena grupper och tåliga välmående djur. Jag tycker vi har lyckats 
bra med det så här långt. Som faderras har vi i huvudsak texel till 
januarilammen och en del suffolk på slaktlamm som går på bete.

LJUS FRAMTID FÖR LAMM
Kristian och Martina Smålander är övertygade om att efterfrågan på svenska lamm kommer 
att fortsätta växa. Paret har redan tagit steget att investera i ett nytt fårstall och har planer på 

ytterligare ökad produktion på sin gård, Bråna Storegård, som ligger strax norr om Växjö.

TEXT OCH FOTO: NILS JIRSELL
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Av de lamm som levereras till HKScan är 75 % blandning med 
texel och 12 % är finull/dorset och 12 % ren finull. Klassningen lig-
ger i snitt på R+ (9,4) och januarilammarna får i snitt 2,1 lamm 
per tacka och finullstackorna som lammar i 
april får i snitt 2,5 födda lamm per tacka.

BRA FODER VIKTIGT
– Vi odlar en del foderraps och cikoria som 
betesgrödor, resterande är traditionella vallod-
lingar, förklarar Kristian. Gården omfattar totalt 
cirka 90 hektar varav 40 hektar är naturbete, 
20 hektar är åkermark som betas och 30 hektar är vall som skör-
das. Utöver vårt eget foder köper vi in kraftfoder. Januarilammen 
får i princip fri tillgång till kraftfoder för att komma igång snabbt.

ENKLA MEN 

RATIONELLA 

LÖSNINGAR ÄR DET 

SOM GÄLLER

ETT GOTT SAMARBETE 
Elisabeth på HKScan har följt paret under flera år och är mycket 
imponerad över hur de successivt ökat sin produktion och alltid 
levererat väldigt fina lamm.

– Det är fascinerande att följa lammproducenter som tar steget 
från några få tackor till flera hundra, säger Elisabeth. Det är inte 
en enkel resa och mycket kan gå fel. Jag försöker bistå med de råd 
jag kan ge och med att knyta kontakter med andra producenter. 

– Det känns tryggt och långsiktigt att arbeta med Elisabeth, säger 
Kristian. Vi sitter ner en gång om året och summerar hur det gått 
det senaste året samt gör en plan för kommande år. Det gör att vi 
kan styra leveranstiderna efter efterfrågan och till de perioder när 
priset är bäst. HKScan hjälper ju också till med livdjurskrediter 
och med smidiga IT-system som gör att man har kontroll utan att 
behöva lägga onödig tid på administration. Det är en rolig bransch 

Stallet byggdes 2015 och  
har måtten 10 x 44 meter samt 
rymmer drygt 200 tackor. 

GÅRDSFAKTA

FÖRETAG: 
Bråna Storegård

DRIVS AV:  
Kristian och Martina Smålander

ANTAL TACKOR:  
230

AREAL:  
90 hektar

BYGGÅR FÅRHUS: 
2015

KOSTNAD PER TACKPLATS: 
4 000 kr

Finullstackorna lammar i april och 
korsningstackorna i köttproduktionen 
lammar i januari.

att arbeta i då sammanhållningen mellan oss lammproducenter är 
mycket god. Det finns plattformar och kontaktnät där man kan få 
del av andras erfarenheter på ett smidigt sätt.

NY UTBYGGNAD 
När det nya stallet byggdes tog Kristian 
och Martina höjd för att kunna gå vidare 
med nästa steg. De förberedde för att 
kunna bygga ett snedtak längs med stal-
lets långsida.

– Det blir en väldigt kostnadseffektiv yta 
som ger oss möjlighet att öka till 400 tackor, säger Kristian. Vi 
har beräknat att kostnaden blir cirka 2 500 kronor per tackplats. 
Det blir dock inget stall som kan användas vid lamning. Då flyttar 

vi istället runt tackorna så att de dräktiga tackorna är i det stora 
stallet när det närmar sig lamningsperioden. 

FRAMTIDEN ÄR LOVANDE
Martina arbetar utöver fårskötseln med att köra entreprenad-
maskiner, och är därför inte med vid intervjun, och Kristian 
är elektriker på deltid. Båda har möjlighet att styra sin arbets-
tid så att mer tid läggs hemma vid lamningsperioderna. Allt 
eftersom antalet tackor ökar kommer arbetet utanför gården 
att minskas.

– Vi ser positivt på livet som lammproducenter, säger Kristian. 
Konsumtionen ökar snabbt och jag är övertygad om den kommer 
att fortsätta göra det. Det finns mycket ogjort inom svensk lam-
mproduktion. Vi är i en spännande utvecklings- och tillväxtfas 
där det kommer nya idéer varje dag, avslutar Kristian. 
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Asiatisk smakupplevelse  
i svensk gårdsmiljö

TEXT: SARAH BRUZE, FOTO: HKSCAN

Fjolårets Gårdsmiddag blev en succé. I år utökade HKScan konceptet med fler gäster, fler gårdar  
och fler kockar. På Svante Gustafssons gård Bänatorp utanför Göteborg träffades hundra  

middagsgäster för att äta rätter med svenskt kvalitetskött och asiatiska influenser från topprestaurangen 
TOSO. Ett lyckat event som medförde både en hel del planering – och stående ovationer. 

DET ÄR SOM ATT ARRANGERA fem stora bröllop. Det 
är slutsatsen som Anna Lind drar efter sommarens 
turné med Scan Gårdsmiddag. Hon är projektledare på 
HKScan och har ansvar för eventen, där gäster bjuds 
in till lokala köttproducenter för att äta högklassigt kött 
tillagat av prisbelönta restauranger.

– Vi använder oss av olika restauranger som ligger i 
närheten av varje gård för att få en lokal anknytning. 
Sedan har vi tittat efter topprestauranger som är lite 
innovativa och inspirerande så att det blir en smakrik 
middag utifrån de bra köttråvaror som vi har. 

UNIK HÄNDELSE
Varje Gårdsmiddag får ett eget tema som bestäms 
utifrån vilken lantbrukare som är värd för tillställning-
en och vilken restaurang som ska tillaga maten. Årets 
andra Gårdsmiddag hölls på Svante Gustafssons gård 
Bänatorp utanför Göteborg. Svante med familj bedri-
ver ekologisk nötköttsproduktion och har uthyrning av 
djur till naturbeten med höga miljövärden. Där kunde 
gästerna se hur djuren betade bara 20 meter bort 
medan de själva fick smaka av nio rätter. 

– Härligheten med Gårdsmiddag är att man har 
möjlighet att se kossorna och komma nära, även klap-
pa dem om man vill. Vi öppnar upp gårdsmiljön och 
bjuder på en unik matupplevelse. Det händer en kväll, 
men inte mer, säger Anna.

SVENSKA RÅVAROR 
HKScans egen kock Mathias Emilsson har valt ut res-
taurangerna. De ska vara innovativa, jobba med hög-
klassiga råvaror och kunna tillaga köttet. Och såklart 
vara kända i den lokala trakten. I den profilen passar 
den panasiatiska restaurangen TOSO perfekt. Del-
ägaren och kökschefen Stefan Karlsson förklarar att 
restaurangens koncept bygger på bra svenska råvaror 
i kombination med asiatiska influenser. 

– Till exempel kan vi ta en japansk rätt som aldrig 
skulle serveras med en krämig emulsion eller majon-
näs, men där vi har lagt till det. Vi plockar det bästa av 
två världar, säger han.

På gårdsmiddagen serverades några av TOSOs 
signaturrätter, som springrolls med koriandergrillad 
griskind, kalvbräss-nuggets och råbiff serverad med 
picklad shitakesvamp och wasabicrème.

– Eftersom det är ett samarbete med HKScan har vi 
plockat grejer som de är duktiga på. Tyngdpunkten 
ligger på kött, men vi har också tagit med lite fisk i 
menyn för att vi är stolta över att vara från västkusten.

STÅENDE OVATIONER
Gästerna bjöds in till en riktig festkväll med två lång-
bord uppdukade i en stor ombyggd loge och en dj 
som stod för underhållningen.

– Det blir en härlig krock att sitta där i ladan och äta 
mat med asiatiska influenser som är tillagad av finaste 
svenska köttdetaljer och lyssna på en dj. Varje middag 
ska vara unik, säger Anna.

Ungefär 100 gäster deltog på middagen – alltifrån 
intresserade matkonnässörer som ville uppleva TOSOs 
meny, till andra lantbrukare som var nyfikna på kon-
ceptet och unga som ville ha en annorlunda utekväll. 
Resultatet blev stående ovationer och en väldigt nöjd 
djurproducent.

– Jag trodde att det skulle bli bra, men inte så bra. 
Det var bra väder, bra mat och trevligt sällskap, allt 
var kanon. Det kändes nästan som det var ett bröl-
lop. Man vaknade upp dagen efter och bara tänkte 
på hur bra det blev, säger Svante. Han menar också 
att det var en fin känsla att få se hur omtyckta hans 
produkter är. 

– Jag kände att jag var en stolt leverantör till HKScan, 
att jag inte bara är en bonde, utan att det jag gör verk-
ligen uppskattas, avslutar Svante. 

Gården Skattmansö och familjen Per Johansson tog 
emot gäster vid två tillfällen under sommaren från 
Stockholm-Uppsala
– Vid grillen stod restaurang AG:s prisbelönade kockar 

Bänatorp, en timma från Göteborg, hemma hos  
familjen Svante Gustafsson 
– I utomhusköket stod kockar från den panasiatiska 
restaurangen TOSO

Börringe Kloster utanför Malmö hos familjen  
Fredrik Ramel
– Restaurang Holy Smoke BBQ stod vid  
grillen

Familjen Magnus Andersson på Stora Greby  
utanför Linköping
– Johannes kök tillagade lokala klassiker

SCANS GÅRDSMIDDAGAR 2017
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SVENSK RAPSGRIS®
Konceptet togs först fram av 
HKScan i Finland, men då 
med rybs, som är jämförbar 
med raps i Sverige. Efter 
fyra års forskning lanserades 
Svensk Rapsgris®, där svensk 
rapsolja används i fodret. 
Det ger köttet en bättre 
fettsammansättning och 
högre andel nyttiga fetter 
som Omega 3. Köttet blir 
också saftigare, mörare och 
smakrikare. 
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/ PRODUKTER PÅ GÅNG /

Pluma
En välmarmorerad detalj som 
sitter ovanpå kotlettraden och 
fläskkarrén. Detaljen har fjäder-
formade fibrer, vilket har gett 
den namnet pluma som betyder 
fjäder på spanska. Köttet har en 
nötig karaktär och är väldigt saftigt 
och smakrikt.

Kotlettracks
En spännande detalj som både smakar  

gott och har ett snyggt utseende. 
HKScans kotlettracks är klackade vilket 
innebär att en benrad är bortsågad så 
att det lätt går att komma ner med en 
kniv mellan racksen. Dessutom sitter filén 

kvar och ge en extra smakdimension.

Kamben 
Kambenet sitter längs kotlettraden och är 

köttigare än de tunna revbenen som sitter längre ner 
mot sidan. Det är en väldigt saftig och mör detalj som 

har varit en favorit hos amerikanerna i många år och som 
svenskarna har börjat få upp ögonen för.

Rapsgrisprodukter  
med gårdsmärkning

Konsumenterna blir allt mer medvetna och intresserade av köttprodukters ursprung.  
Med HKScans nya gårdsmärkning på Rapsgrissortimentet får de lära känna producenterna, 

se hur deras gårdar ser ut och läsa om varför de valt att jobba med Rapsgris®.

TEXT: SARAH BRUZE, FOTO: HKSCAN

NYFIKNA OCH MEDVETNA. Det är två ord som 
kan beskriva dagens konsumenter. I dag  räcker 
det inte med att köttet är svenskt, de vill också 
veta vilken gård djuren kommer ifrån och att 
djurhållningen är bra.

– Det vi har identifierat är att man vill ha 
mindre kött men av bättre kvalitet.  Konsumen- 
terna vill veta hur maten produceras och 
gärna av vem, säger Fredrik Sundström,  
Category Manager på HKScan. 

Han har undersökt möjligheterna att gårdsmärka 
Rapsgrissortimentet och sedan knutit ihop arbetet på 
produktionsavdelningen och marknadsavdelningen. Un-
der våren har utseendet på förpackningarna tagits fram 
och i september lanserades den nya gårds märkningen 
på ett tiotal Rapsgrisprodukter riktade till restauranger. 

– Det småskaliga håller på att bli vanligt och vissa 
restauranger har till och med samarbeten med bönder. 
Med gårdsmärkningen möter vi marknadens efterfrågan 
och ger konsumenterna den transparens och bak-
grundshistoria de vill ha.

Delar av sortimentet
Nu kan restauranger och storhushåll 
välja mellan ett tiotal Rapsgris-produk-
ter med unik gårdskoppling. Här är 
några av de befintliga produkterna:

GÅRDSMÄRKT RAPSGRIS  
FRÅN VÅRA 10 SAMARBETSGÅRDAR

Idag är det tio gårdar som levererar Raps-
gris® till HKScan och genom märkningen 
går det att se vilken gård som har produce-
rat köttet. Varje gård presenteras dessutom 
på HKScans hemsida, där det går att läsa 
mer och se bilder på producenterna samt 

deras djur och gårdar. 
– Man kommer på ett djupare sätt förstå 

varifrån köttet kommer, säger Fredrik.
HKScan lanserade Svensk Rapsgris® 2012 och 

totalt har ett trettiotal produkter tagits fram. Gårdsmärk-
ningen görs först på det tiotal produkter som säljs till 
restauranger. Inför julen ska konsumenter kunna köpa 
gårdsmärkt julskinka från Rapsgris i butik och under 
2018 utökas sortimentet ytterligare. Fredrik menar att 
trenden med gårdsmärkning verkar hålla i sig.

– Det här är först ut hos oss på HKScan, men det blir 
förmodligen inte det sista. Gårdsmärkning är något som 
ligger i tiden, säger han. 
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INSPIRE
Vi skapar 
matglädje och 
inspiration

LEAD
Vi visar vägen 
som marknads-
ledare

CARE
Vi hjälper  
konsumenten 
att göra sunda 
och hållbara 
val

Differentiering genom kvalitet  
och hållbarhet i hela värdekedjan  

– från gård till gaffel 
HKScan berättade om företagets förnyade strategi i slutet av augusti. Strategin går ut på  

att fokusera på konsumenten genom att aktivt och innovativt leda matkedjan från gård till gaffel. 

HKSCAN FÖRNYADE SIN STRATEGI

ENLIGT HKSCANS verkställande direk-
tör Jari Latvanen har den förnyade strate-
gin fått ett bra mottagande bland företagets 
medarbetare. 

– Enligt den första responsen uppfattas 
strategin som lättbegriplig, riktlinjerna dif-
ferentierar oss från våra konkurrenter och 
hjälper till att vägleda det egna arbetet. En 
strategi som inte hjälper till att dra upp rikt-
linjer för företagets vardag, om vad som 

görs och inte görs, är rent ut sagt onödig, konstaterar Jari Latvanen. 
– Nu implementerar vi strategin i samtliga verksamhetsländer. Vi 

använder också ett gemensamt KPI-system för hela koncernen. Kre-
ativitet kan och ska användas för att uppnå mål, men man uppnår 
inte mål genom agera ensam eller genom att suboptimera.
 
DEN BÄSTA PRODUKTEN HAR EN ÄKTA,  
TILLTALANDE OCH EGEN BERÄTTELSE 

Strategin definierar bland annat vilka produktkategorier och mark-
nader företagets centrala mål riktar sig mot i fortsättningen. Kon-
kurrensen om konsumentens uppmärksamhet och uppskattning är 
hård. Beslut fattas ständigt vid butikshyllor, i lunchrestauranger och 
i storkök. Det bästa teamet vinner och för att vinna krävs de bästa 
produkterna, på rätt plats och vid rätt tidpunkt, som erbjuder lös-
ningar på problem i konsumentens vardag. Jari Latvanen anser att 
de mest framgångsrika produkterna grundar sig på en förståelse 
för konsumentens vardag, och att de också har en genuin berät-
telse som tilltalar konsumenten. 

TEXT: MARJA-LEENA DAHLSKOG, FOTO: HKSCAN

HÅLLBARHET OCH HÖG KVALITET GER 
TILLVÄXTMÖJLIGHETER

Enligt HKScans undersökningar stöder flera konsumenttrender 
den växande efterfrågan på hållbart producerad och högkvalita-
tiv mat. Dagens konsumenter vill veta varifrån maten kommer, 
hur den har tillverkats och hur väl allt detta överensstämmer med 
konsumentens värderingar. 

– Vi är övertygade om att vårt löfte om kvalitet och hållbarhet från 
gård till gaffel är viktigare än någonsin. Genom att utveckla innova-
tiva produkter och koncept utifrån vårt löfte stärker vi både våra varu-
märken och driver kategoritillväxt i sin helhet, säger Jari Latvanen.

Samtidigt stärks HKScans position ytterligare som en hållbarhets-
fokuserad aktör och differentierar företaget från konkurrenterna. 

– Ingen av våra konkurrenter kan erbjuda en verksamhetsmo-
dell som liknar ”Från gård till gaffel”. Vi har egna kontraktleveran-
törer i Finland, Sverige och Danmark och i Estland äger vi själva 
flera gårdar. Vi har också, via egna varumärken, en direkt dialog 
med konsumenten. 

STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN 
Jari Latvanen berättar att HKScan strävar efter att nå en ledande 
marknadsposition och närvaro i viktiga försäljningskanaler på 
nordiska hemmamarknader samt att utveckla internationella till-
växtvägar med fokus på Asien. Strategin definierar även att företa-
gets kärnverksamhet är kött och måltider.

– Som en central aktör är det naturligt att vi är närvarande i alla pris-
segment, men driver tillväxt för att uppnå en starkare ställning inom 
premiumsegmentet. Vi ser att detta är fullkomligt möjligt att uppnå.

Våra värdeord guidar oss i vårt interna och externa samarbete
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Strategiska fokusområden (must-win battles)

Samarbeta 
med våra 

gårdar

Förbättra  
effektivitet,  

produktivitet och 
konkurrenskraft

Fokus  
på kött

Ledarskap 
kyckling- 
produkter 

Fortsatt  
tillväxt inom 

måltids- 
lösningar

HKScan har ett nära samarbete 
med sina kontraktsleverantörer, 
på bilden Taru Antikainen från 
Aura. Företagets fokus ligger 
fortsättningsvis på kött, och 
målet är att uppnå en marknads-
ledande position inom kyckling-
produkter.
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På produktionsanläggningen i Raumo får HKScan till-
gång till marknadens nyaste teknik, vilket ger möjlighet 
till att utveckla allt fler innovativa Kariniemen®-produk-
ter för HKScans hemmamarknader och för export. Jari Latvanen räknar upp företagets strategiska fokusområden: 

• Fokus på kött. HKScans strategi profilerar företaget även i fort-
sättningen som en uttalad köttaktör. Företaget satsar på inno-
vation och investerar i nya koncept och produkter för att möta 
konsumenternas efterfrågan. Hög kvalitet och hållbarhet diffe-
rentierar oss från våra konkurrenter. 

• Ledarskap inom kycklingprodukter. HKScan riktar in sig på 
ledarpositionen inom kycklingprodukter med hjälp av den nya 
toppmoderna produktionsanläggningen i Rauma.

• Fortsatt tillväxt inom måltidsverksamheten. Företaget investe-
rar för att öka marknadsandelar i attraktiva segment med både 
tillväxt- och premiepotential. Vissa av måltiderna kan även i fort-
sättningen bestå av produkter som inte innehåller kött. 

• Samarbete med våra gårdar. HKScan anser att innovationer 
och differentiering av produkter börjar redan på gårdarna. Ett 
allt närmare partnerskap med djurleverantörerna möjliggör 
utveckling av primärproduktionen, vilket skapar differentie-
ring, förbättrar lönsamheten och säkerställer värdekedjans fort-
satta livskraft. 

• Effektivitet, produktivitet och konkurrenskraft. HKScan strä-
var efter att förbättra effektiviteten och kapacitetsutnyttjandet 
av sina anläggningar. Arbetet har inletts och de första resul-
taten väntas redan under hösten.    

NY VERKSAMHETSMODELL OCH VÄRDERINGAR  
STÖDER STRATEGIIMPLEMENTERING 
Företagets nya verksamhetsmodell är en viktig del av strategi- 
implementeringen. 

– Vår verksamhetsmodell är uppbyggd för att stödja implemen-
teringen av strategin. Det är inte en slump att förmågan att förnya 
oss samt att fungera effektivt som ett nordiskt team hör till verksam-
hetsmodellens grundläggande principer.

Även företagets värderingar – Inspire, Lead and Care – styr det 
dagliga arbetet. Värderingarna är enligt Jari Latvanen inte tomma 
ord. Han förutsätter att hans team, honom själv medräknad, reflek-
terar över det egna arbetet. Han ser det som nyttigt att med jämna 
mellanrum fundera över hur väl vi förverkligar våra värderingar i 
vardagen. Jari Latvanen ger några exempel: Inspirerar jag mina kol-
legor i vardagen eller upplevs produkten, förpackningen, receptet, 
texten eller reklamen jag har tagit fram som inspirerande? Leder jag 
mitt team eller mitt arbete tydligt och målmedvetet? Hjälper min 
insats HKScan att bli kunskapsledare och nå en ledande ställning på 
marknaden? Bryr jag mig om mina kollegor, mina anställda, kon-
sumenten och leverantörerna? Att bry sig – Care – grundar sig på 
att hålla sina löften. Det innebär ansvar för kvalitet, miljö och även 
för verksamhetens ekonomiska framgång.  

RIKTNINGEN ÄR KLAR
HKScans strategi är en helhet, vars delar hör samman på ett natur-
ligt sätt. Strategins delar möjliggör varandra. Varje fas innebär såväl 
utmaningar som möjligheter. 

– När riktningen är bestämd och kursen klar, är det lättare att 
navigera sig fram och nå sitt mål även under utmanande omständig-
heter. Den nya strategin har stärkt HKScans riktning och vi är nu 
på god väg att uppnå våra mål, avslutar Jari Latvanen. 

Riktningen är beslutad  
och vi jobbar i rask takt  

mot våra mål
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Produktionsanläggningen  
i Raumo ger vingar åt exporten

INVESTERINGEN ÄR HKSCANS största genom 
tiderna. Tidpunkten sammanfaller med ett 
intressant läge på marknaden. Den något 
högre köttkonsumtionen i Finland och den 
stabila nivån i Sverige beror nämligen på 
en god efterfrågan på kycklingprodukter. 
Den nya anläggningen skapar möjligheter 
för bland annat nya slags innovationer, vilka 
differentierar HKScan på marknaden och gör 
att vi kan utnyttja konsumtionstrenden på 
bästa möjliga sätt. 

Fabriksprojektet inleddes med att hitta en 
lämplig ort för den nya anläggningen. Rau-
mo ansågs ha många fördelar, staden har 
goda trafikförbindelser och ligger i mitten av 
produktionsområdet för kycklingprodukter, 
avloppsvatten- och energifrågor gick att ta i 
beaktande och i staden finns även tillräcklig 
tillgång till arbetskraft. 

Fabriken sysselsätter cirka 300 anställda,  
varav de flesta kommer från den gamla an-
läggningen i Eura. 

HKScan har definierat fem fokusområden 
i sin strategi, vilka Raumos kycklingfabrik 
uppfyller på alla plan. Tillgång till ny teknik 
möjliggör kommersiella innovationer och dif-
ferentiering av produkter, vilket leder till pro-
dukter med högre mervärde. Investeringen 
uppfyller företagets stränga krav på hållbar-

het, samtidigt som produktionseffektiviteten 
och kapacitetsutnyttjandet ökar. Mångsidiga 
produkter tillverkas av en högklassig råvara, 
anpassade efter konsumenters önskemål och 
vardag. 

Målet är att nå en marknadsledande posi-
tion inom kycklingbranschen, sammanfattar 
HKScans verkställande direktör Jari Latvanen. 

– Kvalitet och hållbarhet går hand i hand hos 
oss. Genom en effektivare verksamhet uppnår 
vi högre kapacitetsutnyttjande och utnyttjar 
bästa praxis. De fasta kostnaderna per enhet 
minskar, vilket ger möjligheter för bättre pris-
sättning. 

HKScan siktar även på ökad internationell 
tillväxt. Den nya anläggningen i Raumo ger 
goda förutsättningar för internationell tillväxt. 
Råvaran tas till vara på bästa möjliga sätt, och 
flera biprodukter av lågt värde i Finland kan 
säljas på marknader som ger bättre marginal, 
till exempel i Asien. 

Den nya fabriken innebär även att nuva-
rande cirka hundra kontraktsproducenter har 
möjlighet att öka sin produktion, eftersom den 
nya fabrikens produktionskapacitet är upp 
till en fjärdedel högre jämfört med fabriken i 
Eura. Den nya tekniken förbättrar även kyck-
lingarnas välmående vid mottagning och 
bedövning.  

TEXT: RAILA AALTONEN, FOTO: HKSCAN OCH JUHA SINISALO

HKScans kycklinganläggning invigdes den 18 augusti. Anläggningen invigdes av jord- och  
skogsbruksminister Jari Leppä, Raumos borgmästare Kari Koski samt HKScans styrelseordförande 
Mikko Nikula och verkställande direktör Jari Latvanen. 

HKScans nya kycklingfabrik i Raumo invigdes i augusti. Produktionsanläggningen 
är den modernaste i sitt slag i Europa och har som mål att göra företaget till 
marknadsledare för kycklingprodukter i Östersjöområdet och HKScan till en 
viktig exportör, särskilt på den asiatiska marknaden.



REBECKA WESTIN
Gård & Djurhälsan 

Q&A
ETT ÅR MED ”SMITTSÄKRAD 

BESÄTTNING GRIS” –  HUR GÅR DET? 

/ FRÅGA EXPERTEN /

TEXT: REBECKA WESTIN, FOTO: GÅRD & DJURHÄLSAN
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NYTT PROGRAM 
I takt med att besättningsstorleken ökar blir det allt 
viktigare att höja nivån på smittskyddet. Därför med-
delade Jordbruksverket redan för flera år sedan att 
de ville skapa ett nytt smittskyddsprogram som skulle 
ersätta dåvarande salmonellaprogram. Målsättning-
en var ett bredare program, det vill säga inte endast 
vara inriktat på att förebygga utbrott av salmonella. 
Genom ett gemensamt program för alla veterinära 
hälsokontrollorganisationer ville man också höja 
nivån på kontrollerna och göra dem mer likriktade i 
hela landet. På Jordbruksverkets initiativ har sedan 
arbetet med att ta fram det nya programmet för lan-
dets grisbesättningar pågått i tätt samarbete mellan 
Sveriges Grisföretagare, Gård & Djurhälsan, Lundens 
Djurhälsovård och Distriktsveterinärerna. Parallellt 
har motsvarande arbete skett på nötsidan genom 
skapandet av programmet ”Smittsäkrad besättning 
nöt” med Växa Sverige som huvudman. 

STORA SKILLNADER MOT TIDIGARE 
Många regler känns igen från salmonellaprogram-
met, tillexempel krav på att varje besättning som 
köper in sina gyltor ska ha en godkänd isolering.  
I ”Smittsäkrad besättning gris” har flera parametrar 
tillkommit, som krav på hur utlastningen av grisar 
sker, krav på tvätt mellan omgångar med mera. Det 
finns även möjlighet att ansluta sig till olika nivå be-
roende på gårdens förutsättningar. GRUND-nivån är 
lättare att nå upp till än SPETS-nivån men ger också 
annan ersättning vid ett eventuellt salmonellaut-
brott. 

I ”Smittsäkrad besättning gris” är djurhållaren också 
mer aktiv mot tidigare. En webbplattform har skapats 
där djurhållaren loggar in och bland annat fyller i 
en elektronisk smittskyddsdeklaration inför varje ful 
avstavning. Fördelen är att man då själv kan upptäcka 

eventuella brister i förväg som i många fall kan åtgär-
das innan själva kontrollbesöket äger rum. 

ALLT FLER ANSLUTNA
”Smittsäkrad besättning gris” sjösattes den 1 juni 
2016. Trots att det var känt att programmet skulle 
starta var det ändå trögt att komma igång med 
anslutningsbesöken. I december 2016 hade bara 
ett 40-tal besättningar anslutit sig. I skrivande stund 
är läget ett helt annat med nära 300 anslutna be-
sättningar. Eftersom det hela tiden kommer in nya 
intresseanmälningar, kan siffran ha fördubblats när 
året är slut. 

VARFÖR SKA MAN VARA MED I SMITTSÄKRAD 
BESÄTTNING GRIS?

Genom att arbeta aktivt med att höja smittskyddet på 
gården, kan allvarliga sjukdomsutbrott som kan bli 
mycket kostsamma förhindras. Ett aktuellt exempel 
är spridningen av svindysenteri som vi sett i södra 
Sverige under året. Att ha en bra utlastning och goda 
utlastningsrutiner är A och O för att inte riskera att 
få in denna smitta. Genom att gå med i programmet 
får man hjälp med att förbättra smittskyddet efter 
gårdens förutsättningar. Vid ett kontrollbesök gås 
smittskyddet igenom punkt för punkt och eventuella 
brister sätts upp på en åtgärdslista. Precis som på 
nötsidan är programmet också kopplat till den  
statliga ersättningen vid salmonellautbrott. 

HKScan har beslutat att alla smågrisföretagare som 
säljer smågrisar via HKScans smågrisförmedling ska 
vara anslutna till "Smittsäkrad besättning gris" från 
den 1 september 2017. Orsaken är att även små-
grisarna måste komma från en gård som är med i pro-
grammet om en slaktgrisbesättning ska kunna ansluta.

Läs mer om ”Smittsäkrad besättning gris” på 
www.smittsäkra.se. 

Det nya smittskyddsprogrammet ”Smittsäkrad besättning 
gris” har nu varit igång i ett år. Vad skiljer det nya 

programmet från tidigare salmonellaprogram  
och hur många grisföretagare har hittills gått med? 

Rebecka Westin Djurhälsoveterinär på Gård & Djurhälsan i Skara som arbetar med veterinär rådgivning ute 
på gård. Ingår i expertgruppen för ökad smågrisöverlevnad inom Handlingsplan Gris. Har tidigare doktorerat 
på SLU med en avhandling om effekterna av strategisk halmning inför grisning. Rebecka har under året varit 
projektansvarig för ”Smittsäkrad besättning gris”. Denna tjänst övertas nu av veterinär Frida Karlsson  
på Gård & Djurhälsan i Linköping som är tillbaka efter en tids föräldraledighet. 

http://www.smitts�kra.se/


 HKSCAN AGRI 03 2017   25 

VÄLJ DE BÄSTA EXPERTERNA SOM SAMARBETSPARTNERS 

KRÖNIKA
ULLA KETOLA

25

HKSCANS PRODUCENTTJÄNSTER för grisproducenter 
har varit tillgängliga enligt nuvarande upplägg i ett år i kon-
cernens olika verksamhetsländer. Målet är att investera i för-
medlings- och slaktgrisarnas kvalitet och välmående, för att 
på så sätt förbättra produktionens ekonomiska resultat. Där-
för ligger tyngdpunkten med producenttjänsterna på genetik- 
och foderlösningar, djurens hälsa, produktionsuppföljnings-
program samt på produktions-övervakning på gårdsnivå.

UTBLICK FINLAND 
I Finland har tjänsterna för kon-
traktproducenter funnits i flera år 
och uppdaterats enligt behov. Detta 
har varit väsentligt, eftersom grispro-
duktionens resultat uppvisat en god 
utveckling. Den bästa fjärdedelen av 
suggorna avvänjer nästan 33 smågri-
sar per år och slaktgrisarnas dagliga 
tillväxt är motsvarande över 1 000 
gram per dag. 

Producenttjänsternas livdjurspro-
duktion i Finland genererar över  
10 000 hybrider om året. Genetiken i 
fråga baserar sig på Topigs Norsvins 
genetik. Effektiv implementering av 
den nya genetiken på gårdarna garan-
terar grisproduktionens konkurrens-
kraft. För tillfället är ungefär 2/3 av 
HKScans kontraktsproducenters 
suggbesättningar TN70-hybrider. 

God genetik kräver högkvalitativt 
foder. I samarbete med Finska Foder 
har HKScan utvecklat det nya foder-
konceptet Opti-Pekoni för sugg- 
och smågrisproduktion. Produkterna är utvecklade för att 
främja suggans mjölkproduktion och upprätthålla rätt kon-
ditionsklass under produktionens olika skeden. Därför utgör 
Opti-Pekonis fodersortiment och utfodringsrådgivning en 
viktig del av tjänsterna som erbjuds producenterna. 

Optiopossu-utvecklingsprogrammet, som lanserades år 

2009, innehåller individuella program för smågrisproduktion 
(Optipossu max och mini) samt slaktgrissproduktion (Opti-
possu netti). Programmen går ut på att HKScans experter 
tillsammans med producenten grundligt går igenom djurens 
utfodring och hälsa samt genetikens möjligheter. Utvecklings-
programmen innehåller även utbildningar och resor.

HKSCANS PRODUCENTTJÄNSTER I SVERIGE
I Sverige används samma genetik för suggor (Topigs Norsvin) 
som i Finland. Svenska Köttföretagen ansvarar för hybridpro-

duktionen och försäljningen i Sverige. 
För ett år sedan inledde HKScan 

tillsammans med Köttföretagen, Gård 
& Djurhälsa och Topigs Norsvin ett 
projekt med målsättningen att för-
bättra hybridernas (TN70) effektivitet 
och kvalitet i HKScans produktions-
kedja. Fem pilotgårdar deltar i pro-
jektet. Tillsammans med producen-
ter och samarbetspartners utvecklar 
HKScan riktlinjer för god praxis kring 
djurens hälsa, utfodring och avel. 

I Sverige innefattar producent-
tjänsterna för kontraktsproducen-
ter foderlösningar samt utfodrings-
rådgivning för suggor och smågrisar. 
Dräktighets- och digivningsfodren är 
utformade för att passa högproduce-
rande TN70-suggor. Experter ger råd 
gällande utfodring och i management 
relaterade frågor, så att suggorna 
upprätthåller en god hälsa och de 
avvanda smågrisarna lär sig äta till-
räckligt med foder före avvänjningen. 

Producenttjänsternas team finns till för att hjälpa dig. Ta 
kontakt så ser vi vad vi tillsammans kan göra för er. 

Ulla Ketola
Producenttjänster gris  
Kategorichef
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FLER OCH FLER KONSUMENTER upptäcker hur 
utsökt och mört lammkött är. Ofta först på restaurang och 
sedan väljer man att handla själv i butik. För att öka intres-
set ytterligare för just det svenska lammköttet kommer 
HKScan tillsammans med Svenskt Kött, Svenskmärkning 
och Handelns aktörer försöka etablera en årligen återkom-
mande lammvecka i oktober med start nu i år.

– I oktober är de svenska höstlammen fina och vi har 
en naturligt god tillgång på djur. Jag ser en stor poten-
tial i att vi långsiktigt lyfter fram det svenska lammet och 
på så sätt även kan kommunicera mervärdena med att 
just välja svenskt lammkött, säger Elisabet Qvarford, VD 
Svenskt Kött.

UPPSKATTADE STUDIERESOR
För att öka intresset och kunskapen om svenskt lamm har 
HKScan tillsammans med övriga aktörer bjudit in olika 
matbloggare och matjournalister till lammresor under 
våren. Intresset att få delta har varit stort och under den 
aktuella dagen har journalisterna bland annat fått besöka 
en lammgård, se produktionen i Linköping, men också 
lärt sig stycka lamm för att få en anatomisk känsla av alla 
delar på ett djur. Givetvis har man även fått smaka olika 
lammdetaljer och reaktionerna på de goda smakerna var 
mycket positiva.

– Det är roligt när matskribenter berömmer det svenska 
lammköttet och den höga kvalitet som det håller. Lamm 

HKSCAN SATSAR  
FÖR ATT SÄTTA SVENSKT 

LAMM PÅ KARTAN
Ofta pratas det om lamm och lammkött i media runt påsk. Men det är ju faktiskt 

på hösten som det finns riktigt god tillgång på svenska kvalitetslamm som 
dessutom slaktas direkt från betet.

TEXT: SARA HOFF, FOTO: HANS BJÖRLING

Nöjda deltagare på gårdsbesök på 
gården Kruseboholm utanför Linköping.
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har tidigare fått oförtjänt dåligt rykte att det ska smaka 
kofta, men så är det inte längre. De nya lammraser som 
tagits fram har gett en bredd i smakutbudet till våra kon-
sumenter. Jag hoppas fler vågar prova när vår gemen-
samma lammvecka i oktober drar igång säger Elisabeth 
Svensson, Lammansvarig på HKScan Agri.

En av gårdarna som tagit emot journalister drivs av 
Lolo Sörelius och Jan Thieme i Östergötland. Lolo och 
Jan har en storskalig och professionell KRAV-lammpro-
duktion med lamning vinter, vår samt 
under sommaren. De är erfarna och 
skickliga lammproducenter som gärna 
tar emot besök, till exempel lantbruks-
skolor eller universitetens biologutbild-
ningar, som får komma ut och titta och 
lära sig mera om svensk djurproduktion.

Lammkött är en exklusiv vara. För 
att få fram fina djur krävs nära kontakt 
med djuren, där man följer varje indi-
vid och ser deras behov. Lammen går ute i hagarna med 
sina mödrar en stor del av året, från tidig vår till sen höst 
förklarar Lolo. Sommarlammen skiljs av från tackorna 
i mitten av oktober och stallas in i början av november. 
De är färdiga för slakt i december–januari och är då runt 
ett halvår gamla.

I Sverige finns idag en mångfald av olika raser som 
ger konsumenterna olika smakupplevelser beroende på 
vad man gillar. Några vanligt förekommande köttraser 
är texel, suffolk, dorset, oxford down med flera. Hos Lolo 
och Jan är den relativt nya rasen dorper en ny favorit, med 
friska lätthanterliga djur och ett fint kött. 

Redaktionen för kundtidningen Buffé 
på styckningsskola hos HKScan.

FAKTA OM  
LAMMVECKAN
• Lammveckan  

pågår som en  
gemensam aktivitet  
i branschen  
under två veckor  
i oktober

• Aktiviteter: 
Pressmeddelanden, 
bloggar, inlägg i  
sociala medier för  
att lyfta det svenska 
lammköttet

• För matinspiration, besök: 
www.scan.se eller  
www.svensktkott.se

DET ÄR ROLIGT  

NÄR MATSKRIBENTER 

BERÖMMER DET  

SVENSKA

LAMMKÖTTET

http://www.scan.se/
http://www.svensktkott.se/
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Culinar – lyfter smakerna 
Produktutveckling är en komplicerad process där varje steg måste göras rätt  

för att den nya produkten ska bli en succé. Culinar i Fjälkinge, utanför 
Kristianstad, är ett av Nordens större företag som är specialiserade på att hjälpa 

livsmedelsföretag att skapa stora smakuppplevelser.

TEXT: NILS JIRSELL, FOTO: STEFFAN SILFVERBERG OCH CULINAR

CULINAR ÄR MED SOM EN 
PARTNER till HKScan i arbe-
tet från produktutvecklingsidéer 
och hela vägen fram till produk-
tion i full skala. 

– Företaget som har cirka 160 
medarbetare ingår i Lyckeby-kon-
cernen som ägs av potatisodlare 
i södra Sverige, berättar Daniel 
Hillström som är HKScans kon-
taktperson på Culinar. Vi arbetar 
framför allt inom fyra områden: 
kött och chark, måltid, bageri och 

snacks. Inom dessa områden utvecklas och säljs krydd-
mixer, smaksättningar och andra ingredienser.

TRENDER OCH SMAKER
Medarbetarna på Culinar följer ständigt livsmedel-
strender över hela världen. Helt nya produkter, nya 
smaktrender och nya kombinationer av råvaror och 
smaksättningar presenteras löpande för HKScans 
produktutvecklingsansvariga. 

– Just nu är det många parallella trender och föränd-
ringar som kan identifieras, säger Daniel. En tydlig trend 
är att livsmedel ska vara tryggt och naturligt. Vårt ansvar 
i detta är att säkerställa kvaliteten på alla kryddor, kon-
sistensgivare och eventuella andra ingredienser i en pro-
dukt. En annan trend är att ekologiskt och hel- och halv-
vegetariskt ökar. 

Culinar ser att konsumenterna vill ha tydligare, distink-
tare smaker och de vill ha nyheter i en allt snabbare takt. 
En positiv utveckling är att konsumenterna också blivit 
mer beredda att betala för nya spän-
nande produkter med hög kvalitet. 
De vill ha en story och fakta bakom 
produkten och dess ingredienser. 
Culinar menar att tidigare låg fokus 
mest på huvudråvaran men nu vill 
konsumenten också veta mer om 
var i världen kryddorna kommer 
från och hur de har odlats. 

Culinar har över 900 olika produkter i sitt sortiment 
som ger smak, funktion och konsistens. Eftersom speciellt 
kryddor odlas över hela världen läggs mycket arbete på 
att besöka kryddproducenter för att säkerställa att kvali-
tet och företagsetik är godkänd. I huset har Culinar också 
ett eget ackrediterat mikrobiologiskt laboratorium där 
kryddorna testas noga innan de får komma vidare in i 
produktionen. 

FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET
På Culinar finns ett komplett provlagningskök och en hel 
pilotanläggning för produktion av charkprodukter i liten 
skala. Pilotanläggningen gör det möjligt att producera 
alla typer av charkprodukter och att variera smak- och 

KONSUMENTERNA 

VILL HA TYDLIGARE, 

DISTINKTARE

SMAKER 

Konsumenterna vill ha nyheter i en  
allt snabbare takt- även inom området 
kryddor och smaksättningar.

DANIEL 
HILLSTRÖM 
Culinar
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konsistensvariabler på ett enkelt sätt i liten skala. Daniel har en 
hel stab av experter till sitt förfogande: kockar, livsmedelstek-
niker, mikrobiologer och kryddexperter.

Vi har löpande möten med HKScan där vi ibland tittar brett 
på nya produkt- och smakinriktningar och ibland fokuserar på 
en enskild ny produkt. Ett steg i processen är ofta att ta fram 
produktidéer eller smaksättningsvarianter som vi sedan testar 
av och justerar tillsammans med HKScan, säger Daniel.

En aspekt som har blivit allt mer viktig är att säkerställa aller-
genkontrollen. När de färdiga blandningarna levereras från Culi-
nar får det inte finnas minsta risk för att någon ingrediens, som 
inte finns i ingrediensförteckningen och som kan orsaka aller-
giska reaktioner, finns med. Det ställer i sin tur höga krav på 
produktionsflöden och på blandningsmaskinerna. Culinar har 
investerat mycket i modern, flexibel utrustning och kvalitetscer-
tifierat produktionen för att både de själva och deras kunder ska 
vara trygga i att det är säkra produkter.

EFFEKTIVA LEVERANSER 
När en ny produkt kommit så långt att beslut tagits om lansering 
och förberedelserna för produktion i full skala är klara, planeras 
hur leveranserna från Culinar ska ske. Utifrån produktens fast-
ställda recept produceras en blandning som innehåller allt som 
berör smak och konsistens. Denna blandas sedan med en köttrå-
vara eller en mix av kött och grönsaker i HKScans anläggningar. 

– Vi har en väldigt flexibel produktionsanläggning, avslutar 
Daniel. Vi levererar blandningar som anpassas efter kundens 
behov. Det kan vara såväl torra som flytande blandningar. Vi kan 
leverera det i många olika typer av förpackningar. Det viktiga är 
att det blir så rationellt som möjligt för vår kund.

Utvecklingen av framtidens storsäljare kräver kompetens, kre-
ativitet och erfarenhet. Att utveckla nya produkter är ett viktigt 
arbete som ska lägga grunden för företagets framtid. 

EN LITEN 
KRYDDSKOLA
• Kryddor är en av världens viktigaste  

handelsvaror. Priserna varierar kraftigt be-
roende tillgång – framför allt skörderesultat 
– och efterfrågan på världsmarknaden.

• Indien är världens ledande kryddproducent 
och står för 75 % av världsproduktionen 
räknat i ton.

• Kryddor och örter har i alla kulturer och  
i alla tider använts som läkemedel, till  
parfymtillverkning, för utvinning av färg-
ämnen och som ingredienser i mat; som 
smaksättare, för att dölja dålig smak och 
som konserveringsmedel.

• Kryddor kommer från växtens hårda delar: 
rötterna, stammen, frön, kärnor, frukter  
eller bär.

• Örtkryddor är sådana kryddor som  
kommer från växternas aromatiska blad,  
t. ex. basilika, dill, persilja, timjan mfl.

• Smaken på kryddor och örtkryddor varierar 
mycket beroende på var de odlas, om de 
används färska, torkade, rökta,  
fermenterade, hela, krossade eller finmalda.

• Torra kryddor och örtkryddor håller sig 
länge om de förvaras i 
rumstemperatur och 
mörkt. Smaken och 
färgen avtar dock 
med tiden. 

Exempel på hårda 
kryddor och vilken  
del av växten de  
kommer från:
• Svartpeppar – Frön 
• Chili – Frukt 
• Enbär – Bär 
• Muskot – Nötter 
• Kanel – Bark 
• Lagerblad – Blad 
• Kryddnejlikor – 

Blomknoppar 
• Saffran – Blomdelar
• Gurkmeja – Rotknölar

På Culinar finns ett komplett provlagningskök
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Årets Leverantörer  
och Årets Transportör 2017

För åttonde året i rad vill vi uppmärksamma och premiera några  
av våra leverantörer och transportörer. Det är ert dedikerade och 

professionella arbete som ligger bakom HKScans omtyckta produkter. 
Tillsammans gör vi en fantastisk insats för att erbjuda våra svenska 

konsumenter ett kvalitativt kött, och det är vi mycket stolta över.

Det är du som leverantör och läsare av denna tidning som bestämmer vem  
som blir årets stjärna i de fyra olika kategorierna: Årets Leverantör Gris,  

Årets Leverantör Nöt, Årets Leverantör Lamm och Årets Transportör.

Gå in på vår hemsida www.hkscanagri.se för att lägga din röst senast 
den 10 december. Då deltar du dessutom i utlottning av varucheckar  

från HKScan! Så rösta nu – tack för din medverkan!

TEXT: ELISABETH SVENSSON, FOTO: HANS BJÖRLING

KRITERIER FÖR NOMINERING
• Flexibel produktion med goda och jämna 

slaktresultat som är anpassad till svensk 
köttkonsumtion och marknad.

• Framåtanda genom kontinuerlig utveckling 
och nytänk för att förbättra sin verksamhet  
i stort och smått.

• Bra djuröga och jobbar aktivt för att främja 
djurens naturliga beteende så att de mår bra.

• Professionell affärspartner som håller det 
som är överenskommet och sätter kundens 
önskemål i fokus.

 
HKScan bjuder in vinnarna av Utmärkelsen  
Årets Leverantör och Årets Transportör till  
en festlig kväll i Stockholm. Vi presenterar 
samtliga vinnare på HKScan Agri-bloggen.

ÅRETS MILJÖPRIS  
TILL LEVERANTÖR

För andra året vill vi också lyfta 
några av er som gjort en bra 
insats i ert miljöarbete på 
gård. En duktig, miljömed-
veten djurleverantör 
kommer att hyllas i 
Stockholm på samma sätt 
som Årets Leverantör och 
Årets Transportör. Våra 
Inköpare har lämnat in förslag till 
kandidater Årets Miljöpris men  
du kan också nominera dig själv  
genom att ta kontakt med Elisabeth  
Svensson på HKScan, tel: 044–19 40 63  
eller elisabeth.svensson@hkscan.com. 

http://www.hkscanagri.se/
mailto:elisabeth.svensson@hkscan.com
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NAMN:  
KRISTIAN, ULF OCH FREDRIK  
STURESSON

GÅRDSNAMN:  
STURESSONS LANTBRUK AB  
& FRÖBYGÅRD AB 

ORT:  
MÖRBYLÅNGA

ANTAL DJUR:  
SLAKTGRISPRODUKTION 
14 000 SLAKTGRISAR/ÅR

NOMINERAD AV:  
SOPHIA ISBERG

NAMN:  
BERTIL OCH LISBETH PERSSON

GÅRDSNAMN:  
SÄLLSTORP GRIS 

ORT:  
VEDDIGE

ANTAL DJUR:   
700 SUGGOR 
SMÅGRISPRODUKTION MED MELLAN-
GÅRDSAVTAL

NOMINERAD AV:  
WILHELM ASCHAN

MOTIVERING: 
Familjen Sturesson är en driven familj som 
bedriver en välfungerande och resultatinriktad 
slaktgrisproduktion på två gårdar. Majoriteten 
av smågrisarna köps in via mellangårdsavtal 
från en närliggande gård och resten sätts in via 
HKScans smågrisförmedling. De har på mindre 
än ett halvår gått från beslut till färdigbyggd 
utbyggnad av befintliga stallar för att anpassa 
antalet platser efter sin smågrisleverantörs 
volymer och produktion. Samarbetet och 
kommunikationen fungerar utmärkt, med god 
planering och hög träffsäkerhet i antal levere-
rade slaktgrisar varje vecka. Har en ständig vilja 
att utvecklas och förbättra sina produktionsre-
sultat. 

MOTIVERING: 
För varje år som går har Bertil och hans fru 
Lisbet något nytt projekt hemma på gården. De 
har byggt sin gård från grunden och letar alltid 
efter nya lösningar och varianter som förbättrar 
och effektiviserar deras smågrisproduktion. 
De har väldigt god djuromsorg och väldigt 
fina stallar som de ständigt förbättrar. Bertil 
har fokus på smågrisarna och är mån om att 
det ska vara bra resultat, både ekonomiskt 
och för smågrisarna. Har bra planering och 
gott samarbete med sin slaktgrisproducent 
med mellangårdsavtal. Resultat blir fina starka 
smågrisar och en slaktgrisproducent som alltid 
är lika nöjd.

NAMN:  
BRÖDERNA DAG OCH  
MARK BERGSLAND

GÅRDSNAMN:  
BRÄNNE NEDRE GÅRD 

ORT:  
ESKILSTUNA

ANTAL DJUR:  
275 SUGGOR 
7 400 SMÅGRISAR/ÅR

NOMINERAD AV:  
HANS LARSSON

MOTIVERING: 
Bröderna Dag och Mark Bergsland producerar 
bra smågrisar, där de flesta säljs via mellan-
gårdsavtal och blir rapsgrisar. De bedriver en 
uthållig produktion i bra stallar och är noggran-
na, vilket landar i ett bra och stabilt resultat. 
Bröderna har ett gott samarbete med dem som 
de har mellangårdsavtal med och planerar så 
att flödet stämmer. Dag och Mark är lyhörda och 
positiva, de ser till helheten, men fångar också 
upp viktiga detaljer. De är kända för att vara duk-
tiga och skickliga.

Nominerade Årets 
Leverantör Gris år 2017
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2017Nominerade Årets 
Leverantör Nöt år 2017

TOBIAS ANDREASSON 
TROTTABERGS TRAILER TRANSPORT

ORT:  
HALMSTAD

ANTAL FORDON:  
2 EKIPAGE

ANTAL TRANSPORTERADE DJUR/ÅR:  
50 000 SLAKTSVIN/SLAKTSUGGOR

NOMINERAD AV:  
MIKAEL TOVERLAND

MOTIVERING:
Trottaberg kör gris med punktlighet och 
god planeringsförmåga. De sköter sina 
åtaganden mot uppdragsgivaren HKScan 
och leverantörerna på ett professionellt 
och korrekt sätt. Tobias och chauffören 
Johan är oerhört omtyckta bland sina 
leverantörer.

Nominerade Årets Transportörer 2017

NAMN:  
ANN OCH JANNE ERIKSSON

GÅRDSNAMN:  
SNÖBORG GÅRD

ORT:  
DALA-JÄRNA

ANTAL DJUR:  
SLAKT 300 UNGTJURAR/ÅR SAMT  
FÖRSÄLJNING AV LIVKALVAR

NOMINERAD AV:  
PÄR THYREN

MOTIVERING:
Ann och Janne bedriver ungnötsuppfödning 
av både köttras och mjölkrastjurar, där huvud-
delen är mjölkrastjurar som köps in av gårdar 
i närheten. De har ett väldig gott samarbete 
med HKScan, är lyhörda för vad marknaden 
efterfrågar och anpassar sig efter detta. De har 
bland annat färdigställt ett mottagningsstall för 
mjölkkalvar där man tar emot kalvar från gårdar 
i Dalarna, som sedan delvis går vidare till andra 
ungnötsuppfödare, delvis till den egna produk-
tionen. Paret har en väldigt fin och välskött gård 
med riktigt bra produktion och vill hela tiden 
utveckla företaget för framtiden.

NAMN:  
THERESE NILSSON OCH 
MORGAN KARLSSON

GÅRDSNAMN:  
LINDERSMÅLA

ORT:  
ROCKNEBY

ANTAL DJUR:  
SLAKTAR 200 NÖT/ÅR; FRÄMST MJÖLK-
RASTJURAR SAMT KÖTTRAS, EGNA DIKOR  
OCH UPPFÖDNING AV MELLANKALV

NOMINERAD AV:  
SOPHIA ISBERG

MOTIVERING:
Therese och Morgan är ungnötsproducenter 
som är drivna, noggranna och gärna antar nya 
utmaningar. De är lyhörda för marknaden oavsett 
om det innebär att betäcka kvigor för att ta en kalv 
innan slakt som ungko eller att testa att producera 
mellankalv, ständigt med noggrann uppföljning 
och utvärdering efteråt. Produktionen är välfunge-
rande, det finns framförhållning i slaktplaneringen 
och toppkvalitet på de djur som levereras. De har 
en god förmåga till samarbete både med HKScan 
och med andra producenter i närområdet.
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KJELL WALLEN 
WALLENS ÅKERI

ORT:  
BJÖRKVIK

ANTAL FORDON: 
1 EKIPAGE

ANTAL TRANSPORTERADE DJUR/ÅR:  
3 500 LIVKALVAR

NOMINERAD AV:  
CARINA LJUNGKVIST 

MOTIVERING:
Transporterna utförs av Kjell (far) och 
Torbjörn (son) Wallén på ett korrekt 
och bra sätt. Lätta att samarbeta med 
och har bra ordning på både papper 
och leverantörer. De är serviceinriktade 
och har ett gott rykte ute bland sina 
leverantörer.

Nominerade Årets 
Leverantör Lamm år 2017

NAMN:   
CECILIA GERKLEV OCH  
BENGT JINKER

GÅRDSNAMN:  
BOLMARÖ SÄTERI

ORT:   
ANNERSTAD, LJUNGBY  

ANTAL DJUR:   
300 SLAKTLAMM/ÅR 
LAMNING I FEBRUARI OCH JUNI

NOMINERAD AV: WILHELM ASCHAN

MOTIVERING:
Cecilia och Bengt är två väldigt passionera-
de lammproducenter. De är nyfikna på nya 
möjligheter och vågar prova nya raser och 
korsningar, men alltid med en väl genomtänkt 
plan i ryggen och utan att tulla på kvaliteten 
på slaktlammen. De har bland annat testat ute-
lamning med gott resultat. Bengt är också en 
skicklig fårklippare som är uppskattad i trakten. 
För HKScan är dessa viktiga leverantörer som 
vågar prova nya saker, vilket på sikt kommer att 
utveckla den svenska får- och lammnäringen. 

NAMN:   
LISBET OCH MATS KNUTSSON

GÅRDSNAMN:  
KNUTSGÅRD

ORT:   
SÖLVESBORG

ANTAL DJUR:   
130 TACKOR I VÅRLAMMS- 
PRODUKTION 
230 SLAKTLAMM/ÅR

NOMINERAD AV: ELISABETH 
SVENSSON

MOTIVERING:
Lisbet och Mats gjorde en lyckad omställning 
från suggor/smågrisar till lammproduktion. 
Mats är lyhörd för marknaden och gjorde 
research vilken tid på året lammkött behövs 
och valde ras/uppfödningsmodell efter detta. 
Mats, Lisbet och sonen Henrik är noga med all 
planering och uppföljning, allt görs med fokus 
på att djuren ska ha det bra. Mats är öppen för 
nya ideér och vill hela tiden utveckla produktio-
nen. Bra exempel där lammproduktionen blir 
ett ben i verksamheten jämte växtodling och 
med vettiga omkostnader på stall.

NAMN:   
ANNE OCH CARL DUFWA

GÅRDSNAMN:   
LINDS GÅRD

ORT:   
ASKERSUND 

ANTAL DJUR:   
500 TACKOR I  
VÅRLAMMSPRODUKTION 
800 SLAKTLAMM/ÅR 

NOMINERAD AV: HANS LARSSON

MOTIVERING:
Anne och Carl är professionella lammprodu-
center som levererar rätt lamm vid rätt tidpunkt 
och med nästan 99 % i märkeskvalitet. De är 
engagerade och positiva samt lyhörda för vad 
marknaden efterfrågar och anpassar sin produk-
tion därefter. Kan ofta ställa upp med kort varsel 
om det saknas djur. Carl och Anne är måna om 
att djuren ska ha det bra och är öppna för besök 
från andra. Paret är skickliga i sin årsplanering 
och bokar alltid sin slakt i mycket god tid. Paret 
Dufwa, gården och djuren är mycket bra ambas-
sadörer för Scans produkter.
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TEXT: ELISABETH SVENSSON/ NOTISER / TEXT: ELISABETH SVENSSON, FOTO: HKSCAN

Foder

Vi på HKScan kan hjälpa dig med 
gårdsspecifika foderoptimeringar för 
suggor, smågrisar och slaktgrisar,  
samt värdering av råvaror, som till  
exempel alternativa fodermedel.  
Vi hjälper också till att göra foder - 
kurvor och mycket annat inom foder. 
Kontakta Anna-Maria Larsson för mer 
info. Telefon 044–19 40 32. 

Lamm

Väg dina lamm innan leverans. Lammen 
behöver väga minst 42–45 kg levande 
vikt innan leverans. Om lammen är för 
små behöver de gå kvar och slutgödas. 
Om du inte kan ha kvar dem själv så 
förmedlar vi dem till specialiserade 
slutgödare. Vi har en rekommenderad 
prislista och hjälper till med transporter. 
Ring din inköpare så berättar vi mer, 
telefon 0771–500 500. 

Dagligvarugalan arrangeras 
årligen av Fri Köpenskap. 
Totalt tävlar 60 finalister  
från butiker runt om i Sverige 
om att bli vinnare i 20 
olika kategorier, som Årets 
Butik, Årets Matinspiration 
och Årets Leverantör. 
Relanseringen av Bullens Beer 
Bangers är en finalisterna i 
Årets Kampanj. 

På www.dagligvarugalan.se 
presenteras alla finalisterna som 
har tagits fram av jurygrupper 
med namnkunniga personer 

med anknytning till dagligvaruhandeln. Dagligvarugalan med sina priser är 
branschens stora galakväll där alla duktiga medarbetare i daglig varubranschen 
runt om i landet står i fokus och får en välförtjänt plats i rampljuset. 

MOTIVERING TILL NOMINERINGEN ”ÅRETS KAMPANJ”: 
Korv är trend. Öl är trend. Gult är trend. Med tre ingredienser har Scan skakat 
liv i det klassiska varumärket Bullens och turnerat runt i Sverige med den första 
nyheten på över 60 år – Bullens Beer Bangers. Vad säger man: Smaklig spis  
eller skål? 

Bullens relansering  
– finalist till dagligvarugalan

Årets Leverantör och Årets Transportör är 
två utnämningar som har blivit väl etable-
rade i branschen. Nu tar vi ett steg vidare 
och vill lyfta fram någon som har gjort en 
bra insats med sitt miljöarbete på går-
den! Tillsammans med pristagarna Årets 
Leverantör och Årets Transportör kommer 
vi även att hylla en duktig, miljömedveten 
djurleverantör och utdela HKScans miljöp-
ris för djurleverantörer.

Miljöarbetet på gårdarna är en viktig del 
i HKScans CR-arbete (Corporate Responsibility). CR-arbetet 
omfattar alla delar kring hållbarhet, djuromsorg, socialt och 
ekonomiskt ansvar samt miljö. Vi vill tillsammans med er 
leverantörer utveckla och förbättra oss genom hela kedjan! 
Vi behöver visa för våra kunder och slutkonsumenter att vi 
menar allvar med vårt miljöarbete och har frågan högt upp 
på agendan. 

HKSCANS MILJÖPRIS FÖR LEVERANTÖR

2017

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  
klimatfrågan i stort.

Anmäl dig idag! Vi vill ha in goda exempel och  
tips från er! Gör så här: skriv en kort text om din  
djurproduktion 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 mijöförbättrande arbete och vilka är de  
positiva effekterna? Varför ville du göra förändringen 
och eller investeringen?

Ditt bidrag sänder du som ett e-mail till  
elisabeth.svensson@hkscan.com. Du kan kontakta  
Elisabeth Svensson om du har frågor på 044–19 40 63.  

http://www.dagligvarugalan.se/
mailto:elisabeth.svensson@hkscan.com
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Robban tipsar!

Välkommen till höstens aktiviteter! Information och anmälan via www.hkscanagri.se 
eller via din inköpare telefon 0771–500 500.

Event Datum Info

Seminarie lamm med  
studiebesök på gård i samarbete  
med Lammproducenterna

8 november kl 11–16 hos
Johan och Karin Hörnström,  
Folkärna

Tema ökad planering och öka avkastningen  
i din produktion! Info och anmälan på  
www.hkscanagri.se

Nötköttsriksdag 17–18 november, Tylösand
HKScan på plats som utställare, möt Robert Nilsson  
ny nötinköpare. Info och anmälan www.vxa.se

Webbinar! Lamning  
och lammöverlevnad

22 november kl 16–17
Veterinär Ulrika König från G&DH föreläser via  
webben. Info och anmälan via www.hkscanagri.se

HKScans kryssning 
för leverantörer 

Utresa 29 november och återresa  
1 december

Anmälan senast 15 november via vår hemsida  
www.hkscanagri.se

Alnarps nötköttsdag 8 december
HKScans Sverigechef Sofia Hyleen Toresson  
medverkar! Läs mera på www.slu.se/ 
ew-kalender/2017/12/alnarps-notkottdag/

Webbinar! Lamning  
och lammöverlevnad

11 december kl 12:30–13:30
Veterinär Ulrika König från G&DH föreläser via  
webben. Info och anmälan via www.hkscanagri.se

Webbinar! Lamning  
och lammöverlevnad

11 januari kl 16–17
Veterinär Ulrika König från G&DH föreläser via  
webben. Info och anmälan via www.hkscanagri.se

Sedan augusti är vår nye nötrådgivare Robert  
Nilsson på plats. Robert har stor erfarenhet av  
nötproduktion och är en mycket handlings- 
orienterad person. Här delar han med sig av  
aktuella tips: 
• Tänk på att avmaska era ungdjur när ni stallar  

in i höst om ni inte gjort det tidigare under  
säsongen, det är alltid värt pengarna. 

• Ni som funderar på att ställa om ifrån mjölk- 

produktion till dikoproduktion, kontakta oss! 
Vi kan vara med och stötta er på den resan. 

• Vid utvärdering av årets resultat kan vi 
hjälpa till med såväl slaktresultat som 
produktions resultat på gårdsnivå. 

• Mitt sista råd är att fundera på djurhan-
tering inför kommande säsong, en enkel 
hanteringsanläggning kan vara guld värd. 
Kontakta mig så hjälper jag er på traven! 

I SEPTEMBER bjöd HKScan Agri och familjen 
Anders Johansson in till Skördefest i Harlösa, 
Skåne. Över 200 personer kom till festen 
där det fanns möjlighet att se familjens 
nötköttsproduktion, besöka traktormuseum och 
äta Scans goda grillade hamburgare. Stort tack 
till alla för en lyckad kväll! 

Lyckad skördefest

Träffar och events för dig!

Du når Robert på telefon: 013–23 45 41 eller e-post robert.nilsson@hkscan.com. 

http://www.hkscanagri.se/
http://www.hkscanagri.se/
http://www.vxa.se/
http://www.hkscanagri.se/
http://www.hkscanagri.se/
http://www.slu.se/
http://www.hkscanagri.se/
http://www.hkscanagri.se/
mailto:robert.nilsson@hkscan.com
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ELIN WEJDMARK
0511–250 79
elin.wejdmark@hkscan.com

MAGNUS COLLIANDER
0511–251 81
magnus.colliander@hkscan.com

LARS SVENSSON
044–19 41 11
lars.r.svensson@hkscan.com

WILHEM ASCHAN
044–19 40 57
wilhem.aschan@hkscan.com

PÄR THYRÉN
018–16 75 19
par.thyren@hkscan.com

SOPHIA ISBERG
013–23 45 26
sophia.Isberg@hkscan.com

LOUISE RYBERG
070–555 20 64
louise.ryberg@hkscan.com

RUNE ELEBRING
013–23 46 25
rune.elebring@hkscan.com

CLAES LJUNGQVIST
0511–253 81
claes.ljungqvist@hkscan.com

HANS LARSSON
013–23 46 23
hans.larsson@hkscan.com

CAJSA AABY-ERICSSON
044–19 40 22
cajsa.aaby-ericsson@hkscan.com

ANNA MÅNSSON
044–19 41 09
anna.mansson@hkscan.com

CARINA LJUNGKVIST
018–16 76 14
Ansvarig för Livkalvsförmed lingen
carina.ljungkvist@hkscan.com

ANNA-MARIA LARSSON
044–19 40 32
Affärsområdeschef foder 
anna-maria.larsson@hkscan.com

MARIE CARLSSON
044–19 40 56
Ansvarig för smågrisförmedlingen
marie.carlsson@hkscan.com

ROBERT NILSSON
013-23 45 41
Nötrådgivare 
robert.nilsson@hkscan.com

DIN BÄSTA AFFÄRSPARTNER – HKSCANS INKÖPSORGANISATION
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