
 #1 2020 

AGRI
NYTT

HKSCAN:S INKÖPS-
DIREKTÖR MAGNUS 
LINDHOLM SUM-
MERAR 2019

ÅRETS MILJÖ- 
PRISTAGARE,  
LEVERANTÖRER & 
TRANSPORTÖR 

GÅRDSINITIATIVET 
VÄXER.14 GÅRDAR 
SOM GÖR SKILL-
NAD HÄR & NU

SMAKSATTA KÖTT- 
BULLAR, EN HÅLL-
BARHETSGRIS & 
PROSCIUTTO PÅ 
SVENSKA

HÄR KAN DU  
TRÄFFA OSS  
PÅ AGRI I VÅR



                      Hej!

                     Tack för ert förtroende i det 
                   pågående samarbetet med oss      
                 på HKScan. Det är med stolthet   
             jag kan meddela att HKScan  
      Sverige har stärkt sitt resultat under  
2019. Vi har förbättrat vårt resultat med 
30 MSEK jämfört med 2018 och levere-
rar ett totalt resultat på 127 MSEK. 2019 
har varit ett mycket intressant år som har 
bestått av både möjligheter och utman-
ingar! 

På gris hade vi ett mycket tufft första 
kvartal med låga exportpriser och ett 
överskott på den svenska marknaden, 
för att sedan skifta till en klart förbättrad 
marknadssituation från maj och framåt, 
främst skapad av Afrikansk svinpest 
i Kina. Svinpesten i Kina skapade en 
enorm efterfrågan på griskött till Kina, 
vilket fick till följd att priserna på griskött 
ökade snabbt i alla länder som är god-
kända för export till Kina. Detta gjorde 
att marknadsbalanserna förändrades 
och att importen till Sverige i stort sett 
försvann. Dessutom fick vi en bättre ex-
portmarknad på grund av ovan. En ytter-
ligare faktor som påverkade den svenska 
marknaden var att slakten minskade 
med ca 3 % jämfört med 2018. Denna 
minskning var en efterdyning av torkan 
2018. Priset till den svenske grisbonden 
har på grund av ovanstående ökat med 
mer än 10 % under andra halvan av 2019 
jämfört med 2018. Under 2020 är vår 
bedömning i dagsläget att nuvarande 
marknadssituation kommer att bestå. 
Men det finns orosmoln, som exempelvis 
att svinpesten närmar sig Tyskland.

För våra nötbönder har 2019 varit ett 
ganska tufft år med efterdyningar från 
torkan 2018. Vi har dragits med slaktköer 
hela 2019 men har tack vare ett gott  
samarbete i värdekedjan lyckats öka 
slakten med 2 % jämfört med 2018 utan 

att behöva parera med en prissänkning 
till bonden. Efterfrågan på svenskt nöt-
kött har varit god och stabil under 2019. 
Under 2020 är vår bedömning att slakt- 
köerna succesivt kommer att betas av 
och experter i branschen bedömer att 
vi kommer att slakta ca 15 000 nöt färre 
än 2019 i Sverige. Efterfrågan kommer 
fortsatt att ligga på en stabil och bra nivå. 
Detta sammantaget gör att vår bedöm-
ning är att priset till bonden kommer att 
stiga något.

På lamm har utbudet av svenskt lamm 
minskat med ca 10 %, vilket är en efter-
dyning från torkan 2018 samtidigt som 
efterfrågan på svenskt lamm har ökat. 
Efterfrågan på vårt koncept “Styckmästa-
rens utvalda” är i dag större än vad vi 
kan leverera. Ett lägre utbud och en 
ökad efterfrågan har varit positivt för 
den svenska lammbonden och priserna 
har ökat med ca 9 % under 2019. Vi ser 
positivt på framtiden för svenskt lamm 
och arbetar nu aktivt för att öka lamm-
produktionen i Sverige. Vår bild av 2020 
är att det kommer att bli ett bra år för de 
svenska lammbönderna.

Avslutningsvis vill jag och vi inom HK-
Scan Sverige tacka för ett gott samar-
bete under 2019. Vi ser fram emot ett 
positivt 2020 där vi utvecklar vårt sam- 
arbete ytterligare.
 
Magnus Lindholm,  
Inköpsdirektör för HKScan Sweden

GÅRDSINITIATIVET - NU 14 GÅRDAR
Under hösten 2019 lanserade vi vårt 
största klimatkliv och hållbarhetsprojekt 
någonsin - Gårdsinitiativet. I samarbete 
med er ska vi lära oss mer om fram-
tidens hållbara lantbruk och minska 
klimatavtrycket i primärproduktionen. 
Utifrån 100 åtgärder som vi identifierat 
på gårdsnivå vill vi skapa lönsamma och 
klimatpositiva effekter och utöka miljö- 
fördelarna med svenskt kött. Åtgärderna 
omfattar bland annat ökad biologisk 
mångfald, bättre djurhälsa, lägre vat-
tenanvändning och smartare energi- 
försörjning. Vi hoppas att många 
ska vara nyfikna på att utveckla sin 
produktion. Under våren 2020 kommer 
vi att arbeta med 14 pilotgårdar för 
att testa och utvärdera den metod för 
beräkningar och rådgivning som vi har 
tagit fram. Under denna period kan man
anmäla sitt intresse till sin inköpare på 
HKScan. Vi utökar antalet deltagande 
gårdar från hösten 2020 och framåt.

GRATTIS TILL ÅRETS LEVERANTÖRER, 
TRANSPORTÖR OCH MILJÖPRIS!
Den 30 januari hade vi prisceremoni 
för årets leverantörer, transportör och 
miljöpristagare. Årets leverantör är ett 
etablerat hedersomnämnande bland 
svenska djuruppfödare. På nästa upps-
lag kan ni läsa mer om 2019 års vinnare. 

SMAKSATTA KÖTT- 
BULLAR, EN HÅLLBAR-
HETSGRIS & PROSCIUT-
TO PÅ SVENSKA
Under våren lanserar vi på 
Scan en massa spännande 
nyheter! Redan i janu-
ari kommer Våra bästa 

köttbullar i två härliga 
smaker; japansk Niku- 
Dango med ingefära 
och maltvinäger, samt 
italiensk Polpette med 

lagrad ost och örter. Under 
april ser vi fram emot att få  
presentera både våra första 
fläskprodukter sprungna ur 
Gårdsinitiativet, men också  
vårt första lufttorkade sorti-
ment. Från Halla Gård i Västergötland 
kommer vår Hållbarhetsgris som får gå 
ut och böka och beta året runt. Tack 
vare gårdens arbete med slutna krets-
lopp är vi stolta över att kunna erbjuda 
produkter av fläskkött med lägre klimat-
påverkan än befintliga produkter på 
marknaden. Vårt lufttorkade sortiment 
innehåller en Prosciutto Crudo, en sala-
mi med smak av fänkål, samt en Coppa 
(lufttorkad karré). Alla tre produkterna 
är tillverkade av vår svenska rapsgris. 
Äntligen en svensk charkbricka!

SCAN STOLT SPONSOR AV JUNIORA 
KOCKLANDSLAGET
Under 2020 har vi glädjen att få samar-
beta med Sveriges juniora kocklands- 
lag. Genom vårt sponsoravtal hoppas vi 
skapa bra synlighet för Scan och även 
ge kännedom om vårt sortiment inom 
Foodservice för framtidens kommande 
stjärnor inom Sveriges krögarelit. I feb-
ruari tävlar juniorlandslaget i Culinary 
Olympics i Stuttgart och vårt lamm kom-
mer då att vara en del av tävlingsmenyn 
(som än så länge är hemlig).



ÅRETS VINNARE  
2019

Den 30 januari hade vi prisceremoni för årets leverantörer, transportör och miljö- 
pristagare. Årets leverantör är ett etablerat hedersomnämnande bland svenska djur- 
uppfödare och vinnarna utses bland HKScans 8 000 olika leverantörer av nöt, gris 
och lamm. De nominerade leverantörerna har bland annat bedömts utifrån hur de 
jobbar med att främja djurens naturliga beteenden, att produktionen är flexibel och 
anpassad efter svensk konsumtion, men också utifrån sin framåtanda och utveckling 
av gården. Stort grattis till 2019 års vinnare! 

ÅRETS MILJÖPRISTAGARE: SNÖBORG GÅRD
Janne & Ann Eriksson, Dala-Järna
Att visa hur djuruppfödningen är en del av kretslop-
pet i jordbrukslandskapet och en integrerad del 
av livsmedelsproduktionen är väldigt viktigt i den 
rådande samhällsdebatten. Snöborg har många 
konkreta exempel på hur man bidrar till samhället 
med både livsmedel, energi och cirkulära flöden. 

Janne och Ann har fokus på de åtgärder som har en betydande påverkan på miljön 
såsom god djurhälsa och att använda restprodukter till foder. Dessutom arbetar de 
ständigt vidare med att hitta nya förbättringsåtgärder, något som vi inom Gårdsinitia-
tivet vill visa är en möjlighet för alla gårdar utifrån deras egna förutsättningar. Vi tror 
att deras goda exempel ska inspirera andra.

ÅRETS LEVERANTÖR, NÖT: HESSELBY LANTBRUK
Tobias Larsson & Camilla Söderberg, Malmköping
Tobias och Camilla är två satsande och målmed- 
vetna producenter som brinner för svensk nöt-
köttsproduktion och företagande. Djurbesättningen 
har ökat kontinuerligt sedan år 2015 och målsätt- 
ningen för 2019 är att slakta 230 stycken boskap. 
Tobias och Camilla är drivna och framåtriktade i sin 

produktion och vill öka daglig tillväxt på djuren, minska tidsåtgången för daglig sköt-
sel samt även höja snittet på avkastning för de olika spannmålsgrödorna på gården. 
Både djurens och personalens välmående är i stort fokus. Ombyggnation och till- 
byggnation har skett i omgångar för att förbättra miljön för såväl djuren som för 
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, värdesätter och gärna lyfter fram som en vinnare av titeln Årets 
Leverantör Nöt.

ÅRETS LEVERANTÖR, GRIS: FRÖSLÖVS BOSTÄLLE
Ola & Iréne Ohlsson, Österlen
Ola och Irén Ohlsson driver Fröslövs Boställe. Ola 
och Irén är kunniga och erfarna producenter med 
stort intresse för grisar. Ola och Irén jobbar mål- 
medvetet och har höga krav på att grisarna ska ha 
det bra på gården. Smågrisarna är kopplade till ett 
mellangårdsavtal som fungerar mycket väl. Produk-

tionen 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 det är möjligt. 
Detta upplägg sparar på transporter och minskar belastning på miljö och klimat.

ÅRETS LEVERANTÖR, LAMM: LÅNGARYDS LAMM
Marcus & Viktoria Gustavsson, Långaryd
Marcus och Viktoria är lyhörda för HKScans behov av 
lamm, både vad gäller leveranstid under året samt 
kvalitet på slaktkropparna. Marcus och Viktoria har en 
målmedveten plan för att ha leveransklara lamm när 
HKScan behöver dem, samtidigt som de får fina päls-
skinn. Marcus och Viktoria är skickliga producenter 
och föregångare i uppfödningen av pälslamm där de börjar slakta sina första slakt-
lamm 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 betesutnyttjandet. Under 2019 byggdes fårstallet ut 
och takräls installerades för att förbättra utfodringen inne på stall.

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

Vi är mycket stolta över våra leverantörer. Jag kan med säkerhet säga att 
våra svenska bönder gör verklig skillnad för klimatet och säkerställer vår 
svenska livsmedelsproduktion. Och det förtjänar att uppmärksammas!

Magnus Lindholm, Inköpsdirektör HKScan Sweden.
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10 mars, kl. 18:00 Elisefarm Höör. 
Kvällen inleds med mat och informa-
tion från HKScan

25 mars, kl. 18:00 Staby Gårdshotell, 
Högsby. Kvällen inleds med mat och 
information från HKScan

27-28 mars, Lantmännens vårvisning 
i Alster, Karlstad

1 april, kl. 18:00 Ålsta Folkhögskola 
i Fränsta. Mat serveras från kl. 18:00 
och mötet pågår kl. 19:00-21:00

2 april, kl. 10:00 Bergsgårdens 
bygdegård i Falun. Avslut kl. 13:00 
med lunch

9-10 maj, Lammriksdag, Tranås

17-18 maj, Grisföretagarnas stämma, 
Värmland

HKScan Agri
Torggatan 4
291 81 Kristianstad
Telefon: 0771-500 500
E-post: se.hkscanagri@hkscan.com
www.hkscanagri.se

hkscanagri_se HKScanAgri_SE

KOM OCH  
TRÄFFA OSS! 

HÖJD UTLÅNINGSRÄNTA
Med anledning av höjda marknadsräntor 
höjer vi från och med den 20 januari vår 
utlåningsränta med 0,5% för samtliga 
kredittyper. Basräntan höjs från 5,30% till 
5,80%.

VÄLKOMMEN ANDERS!
Anders är sedan i höstas vår inköpare 
av nöt, gris och lamm i östra delarna 
av Västergötland, Kungsbacka, Mullsjö, 
Habo. Kontakt tel: 0511-251 81 eller 
anders.m.andersson@hkscan.com

Marknadsnytt per djurslag

Utifrån världsmarknaden och 
effekterna av utbrottet av Afrikansk 
svinpest i Asien har efterfrågan på 
fläsk under inledningen på året i 

Sverige varit mycket stabilt. Importtrycket 
är just nu väldigt lågt och exportpriserna på 
de detaljer där vi har sämre efterfrågan på 
vår hemmamarknad har gått upp. Utifrån 
rådande situation i omvärlden ser vi positivt 
på 2020.

Nötaffären utvecklar sig positivt och 
vi kunde därför höja vår betalning 
till leverantör vecka 4. Ko, ungko 
och kviga höjdes 75 öre/kg och 

ungtjur, yngre tjur och stut höjdes 50 öre/kg. 
Vår höjning gäller hela viktsintervallet och 
alla klasser.

Behöver du en ny avelstjur till dina dikor? 
Kontakta din inköpare så hjälper vi dig att hit-
ta en bra tjur med rätt egenskaper! Vi närmar 
oss också betessäsongen då handel med 
betesdjur är aktuell. Hör av dig till inköparna 
om du vill köpa eller sälja!

Vår succé med Styckmästarens 
Utvalda Lamm fortsätter och vi vill 
ha fler lamm! Kom ihåg att påskens 
slakt sker vecka 13-14, då behövs 

extra många lamm. För dig som har kon-
trakt, försök ha många lamm leveransklara 
vecka 13-22 då kontraktstillägget är som 
högst. Kom ihåg att väga lammen regelbun-
det för att säkerställa tillväxtplan och ändra 
din anmälan i god tid. 


