
ÅRETS 
LEVERANTÖR &  
TRANSPORTÖR

NOMINERINGAR 2019



ÅRETS LEVERANTÖR 
NÖT
NOMINERINGAR 2019



PATRIK JOHANSSON
Torps Lantbruk, Månstad

Verksamhet: Mjölkgård, ca 400 mjölkkor och  
ett 60-tal dikor av rasen Hereford 

Nominerad av Fanny Hjalmarsson

MOTIVERING:
Elin och Patrik bedriver en modern och mycket välskött 
mjölkgård där djurens välmående är första prioritet! Här 
möts man alltid av ett leende och alla verkar trivas, två- 
benta som fyrbenta. Patrik och Elin levererar djur av god 
kvalitet och har god framförhållning i sin planering. Dom 
är alltid flexibla och ställer upp när det behövs. Fantastiska 
ambassadörer för så väl sin bygd som för svensk djurpro-
duktion och för Scan!



TOBIAS LARSSON
Hesselby Lantgård, Malmköping
Verksamhet: Naturbeteskött, ungnötsuppfödning med 
390 djur, nybyggt stall med djupströ. 
Nominerad av Hans Larsson

MOTIVERING:
Tobias och Camilla är två satsande och målmedvetna pro-
ducenter som brinner för svensk nötköttsproduktion och 
företagande. Djurbesättningen har ökat kontinuerligt se-
dan år 2015 och målsättningen för 2019 är att slakta 230st 
boskap. Tobias och Camilla är drivna och framåtriktade i 
sin produktion och vill öka daglig tillväxt på djuren, minska 
tidsåtgången för daglig skötsel samt även höja snittet på 
avkastning för de olika spannmålsgrödorna på gården. 

Både djurens och personalens välmående är i stort fokus. 
Ombyggnation och tillbyggnation har skett i omgångar  
för att förbättra miljön för såväl djuren som personalen. 
Sommaren 2019 byggdes befintliga byggnader om för  
att effektivisera och förenkla utfodringen av mjölkkalvarna, 
dels för att säkerställa att alla kalvar får den mjölk de ska 
ha och därmed förbättra kalvhälsan men målet är också att 

spara arbetstid. Tobias och Camilla 
representerar några av Scans viktiga  
samarbetsgårdar som vi uppskattar och 
värdesätter och gärna lyfter fram som 
en kandidat till Årets Leverantör Nöt.



MIKAEL NILSSON
Värlebo, Ruda

Verksamhet: Slutgödning och dikor, 500 slakt/år 
Nominerad av Sophia Isberg

MOTIVERING:
Mikael är en ständigt positiv och expansiv leverantör med 
många nya idéer och projekt.  2007 byggde han sitt första 
tjurstall och har därefter utvecklat företaget kontinuerligt 
under åren. Till en början hade han ren ungnötsuppföd-
ning av ca 400 mjölkraskalvar, men genom åren har även 
ett tillväxtstall tillkommit. Och när det fattades kalvar på 
marknaden fattades beslutet om att bygga ett dikostall 
med plats för ca 100 dikor. Totalt levereras idag ungefär 
600 boskap till slakt varje år. Mikael lägger stort fokus på 
att få siffrorna rätt och har därför börjat väga de växande 
tjurarna. Mikael är en mycket bra ambassadör för både 
HKScan och för nötköttsproducenter över lag och är en 
mycket värdig kandidat som årets nötleverantör.



ÅRETS LEVERANTÖR 
LAMM
NOMINERINGAR 2019



MARCUS & VIKTORIA 
GUSTAVSSON
Långaryds Lamm, Långaryd
Verksamhet: 200 lamm kvartal 2 och 3. Tidig slakt av 
pälslamm. Fokus på både kött och skinn
Nominerad av Kristina Atterback & Elisabeth Svensson

MOTIVERING:
Marcus och Viktoria är lyhörda för HKScans behov av  
lamm, både vad gäller leveranstid under året samt kvalitet  
på slaktkropparna. Marcus och Viktoria en målmedveten  
plan för att ha leveransklara lamm när HKScan behöver  
dem,  samtidigt som de får fina pälsskinn. Marcus och 
Viktoria är skickliga producenter och föregångare i upp- 
födning av pälslamm där de börjar slakta sina första 
slaktlamm i juni. Paret har kommit långt i sitt arbete med 
att lyckas med en bra tillväxt av lamm på bete. Gården 
har en genomtänkt betesplan med rotationsbete, byte 
av fålla var tredje dag ökar tillväxten och betesutnyttjan-
det. Under 2019 byggs fårstallet ut och takräls installeras.                                       

Marcus och Victoria är öppna för besök 
och har ofta varit värd för olika produ-
centträffar för att visa upp sin produk-
tion och inspirera andra.



ELISABET & PATRIK 
FUNGBY JÖNSSON

Högagärde Fårgård, Bodafors
Verksamhet: 130 tackor, slakt året runt bl.a tack vare vinter-
lammsuppfödning. Butik, kursverksamhet och fårklippning 

Nominerad av Claes Ljungqvist & Elisabeth Svensson

MOTIVERING: 
På gården Högagärde trivs både människor och djur i 
den vackra miljön. På gården finns det ca 130 tackor och 
en välbesökt butik som erbjuder besökaren lammskinn, 
lammkött, ull, garn och hantverk från gården. Besättningen 
består av vita köttraskorsningar som lammar på vintern 
men även pälstackor med lamning på våren. Elisabet och 
Patrik är skickliga på att planera slakten och leverera det 
som utlovats och med en jämn slaktkvalitet. Elisabet och 
Patrik är även skickliga i sitt arbete med att ta fram bra 
rekryteringsdjur och säljer även en del fina livdjur. 

Patrik har ett brett engagemang inom branschen och 
håller kurser för andra lammproducenter, arbetar profes-
sionellt som fårklippare samt engagerar sig inom LRF. 

Elisabet och Patrik är goda samarbets- 
partners och ambassadörer och de an-
vänder sin kunskap och sitt kontaktnät 
till något bra och utvecklande för alla i 
branschen.



LISA ROSELL
Långholms Gård, Nynäshamn
Verksamhet: 140 slaktlamm kvartal 1 och 2 i kombination 
med naturbete
Nominerad av Josefin Back

MOTIVERING:
Lisa och Markus tog över arrendet på Långholms gård 
för några år sedan, och driver idag lammproduktion med 
stort engagemang och tydliga mål. De har från början 
haft en bra dialog med oss på HKScan för att stämma av 
vårt behov och planera sin produktion väl utifrån det och 
gårdens förutsättningar med mycket naturbete i en delvis 
karg skärgårdsmiljö. Noggrannhet och en bra uppföd-
ningsplanering, samt uppföljning av lammens tillväxt har 
resulterat i fina slaktlamm när vi behöver dem som mest.
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JOAKIM ANDERSSON
Åkerö Säteri, Bettna

Verksamhet: 19 000 grisar/år, integrerad. Vindkrafts- 
produktion, fastighetsförvaltning och skogsproduktion 

Nominerad av Hans Larsson

MOTIVERING:
Åkerö Förvaltning har anor långt tillbaka i tiden och är ett 

 av Sörmlands äldsta herresäten, beläget på en ö i sjön 
Yngaren. På Åkerö Förvaltning bedrivs både grisproduk-

tion, ungnötsuppfödning, kycklingproduktion och om-
fattande växtodling. Hållbarhet och kretslopp är viktiga 

ledord i verksamheten. Gödsel från djuren blir till biogas, 
rötresterna sprids på fälten som näring till nästa års gröda. 

Verksamheten bygger på planering, uppföljning och dia-
log med sina samarbetspartners. Åkerö Förvaltning jobbar 

gärna med rådgivning och vill utveckla verksamheten så 
att det finns svenskt griskött av god kvalité, med hög om-
sorg och låg klimatpåverkan för framtidens konsumenter!



TOBIAS OLSSON
Raja Gris, Skåne Tranås
Verksamhet: 30 000 slakt/år
Nominerad av Marie Carlsson

MOTIVERING:
Tobias har ett helhetstänk från att ta hand om smågrisen 
vid insättning hela vägen fram till slakt. De är nytänkande 
och jobbar med god djuromsorg och tittar på förbättringar 
som kan göras för att optimera produktionen. De är en 
god samarbetspart till oss på HKScan, vi är alltid välkom-
na dit och kan ha en bra diskussion kring frågor som rör 
produktionen. För att få fram en effektiv och smidig utlast-
ning för grisarna till slakt så har de på gården gemensamt 
konstruerat en portabel utlastningsanordning, vilket bidrar 
till mindre stress för grisarna i samband med utlastning. 
Tobias har en riktigt bra tillväxt på sina grisar till följ av sitt 
engagemang för utfodring och management.



OLA & IRÉN OHLSSON
Fröslövs Boställe, Österlen 
Verksamhet: 4000 slakt/år 

Nominerad av Anna Månsson

MOTIVERING:
Fröslövs Boställe drivs av Ola och Irén Ohlsson. Ola och 
Irén är kunniga och erfarna producenter med stort intres-
se för grisar. Ola och Irén jobbar målmedvetet och har 
höga krav att grisarna ska ha det bra på gården Fröslövs 
Boställe. Smågrisarna är kopplade till ett mellangårdsavtal 
som fungerar mycket väl. Produktionen håller hög nivå och 
det är alltid lika trevligt att titta in i de ljusa stallarna med 
pigga grisar i rena boxar. Hållbarhet och miljö är viktiga 
parametrar som fångas upp via egen tillverkning av foder 
på gården med egna råvaror så långt som det är möjligt. 
Detta upplägg sparar på transporter och minskar belast-
ning på miljö och klimat.



ÅRETS TRANSPORTÖR
NOMINERINGAR 2019



PATRIK VALENTINSSON
Tryde Djurtransport AB, Sjöbo

Verksamhet: Slaktdjurstransporter
Ca 150 000 slaktgris, 10 000 storboskap och  

8 000 får/lamm till slakt/år.
Antal fordon: 5

Nominerad  Linda Elmgren och Jörgen Lilja

MOTIVERING:
Tryde Djurtransport AB drivs av Patrik Valentinsson och 
företagets verksamhet är att transportera grisar, nöt och 
får/lamm till slakteri. Patrik och hans personal är målmed-
vetna och noggranna samt strävar efter att göra den bästa 
lösningen för både leverantörer och HKScan. Det råder in-
gen tveksamhet om att Tryde Djurtransport AB sätter alltid 
djurens bästa och välbefinnande i främsta rummet. Teamet 
bakom Tryde Djurtransport har ett tänk som präglas av en 
rak och tydlig dialog genom hela värdekedjan och dess 
processer. Patrik är deltar gärna i utvecklingsarbete som 
gynnar branschen för framtiden.



ANDREAS KARLBERG
Dicks Åkeri AB, Jönköping
Verksamhet: Slakt- och kalvförmedlingstransporter
Ca 14 000 storboskap och 12 000 får/lamm till slakt/år.  
Ca 5 200 kalvar i förmedlingsverksamhet/år.
Antal fordon: 5
Nominerad av Katarina Lysell Pettersson

MOTIVERING:
Dicks Åkeri AB med säte i Jönköping transporterar nöt 
och får/lamm till slakteri samt ett stort antal livkalvar. Dicks 
Åkeri är alltid lätta att samarbeta med och de gör sitt ytter-
sta för att hitta den absolut bästa lösningen sett ifrån alla 
parametrar men med djuromsorg i grunden. Dicks Åkeri 
AB och personalen är alltid tillmötesgående och sköter 
sina åtaganden mot HKScan och leverantörerna på ett 
utmärkt sätt.



MATS STIGSSON
Stigsson Åkeri, Hörby

Verksamhet: Smågristransportör. 
Ca 98 000 transporterade djur/år 

Antal fordon: 1 
Nominerad av Marie Carlsson och Anna-Maria Larsson

MOTIVERING:
Mats har kört smågrisar åt HKScan under en lång tid och är 
en utmärkt ambassadör för HKScan. Han värnar om både 
leverantörer och om HKScan. Han utför sin transportör 
av smågrisar på ett bra sätt. Med stor omsorg lastar Mats 
smågrisarna och arbetet utförs på ett lugnt och stressfritt 
sätt. Mats är lätt att samarbeta med och mycket omtyckt av 
både leverantörer och personal HKScan. Mats besitter en 
stor erfarenhet och skicklighet inom sin yrkesroll. 


