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Vi befinner oss i märkliga
tider där mycket har förändrats och där stora krav ställs
på individer och organisationer att snabbt anpassa sig
och ställa om till nya förutsättningar.
HKScan är en av svensk livsmedelsproduktions stora aktörer och har en
central roll i livsmedelskedjan. Därför
har det varit otroligt viktigt för oss att
hantera corona-situationen så bra som
möjligt. Vi som företag har varit och är
helt fokuserade på att se till att medarbetarna mår bra och på att upprätthålla
produktionskedjan och leveranserna till
våra kunder.
Vi var tidiga med att ställa om och införa
nya rutiner både för tjänstemän, men
framför allt i vår produktion. Analyser,
riskkartläggningar, hygienföreskrifter,
reserestriktioner m.m. har minimerat
risken för uppkomst av smitta och smittospridning. Åtgärderna har visat sig framgångsrika och vår leveransförmåga har
hittills legat på planerade nivåer och
sjukfrånvaron har varit relativt låg.
Våra kunder har sett stora effekter i sina
verksamheter. Till en början såg vi en
radikalt ökad efterfrågan inom dagligvaruhandeln parallellt med en kraftig
minskning i restaurangsektorn. Det
fortsätter att vara tufft för restaurangsektorn och tyvärr kommer vi nog att se
konkurser i spåren av detta. Till skillnad
mot andra länder har dock grundskolorna fortsatt öppet vilket gör att
leveranserna till den offentliga sektorn
håller en något jämn nivå.

för oss inom HKScan. Ett sånt projekt är
Gårdsinitiativet, där vi tillsammans med
svenska gårdar vill skapa klimatpositiva
effekter på gårdsnivå och minska det
svenska köttets klimatpåverkan. Vi befinner oss i uppstartsskedet med 14
pilotgårdar och arbetet går framåt med
gårdsbesök, kartläggning, datainsamling
och rådgivning. Vår allra första samarbetsgård var Halla Gård, en grisgård med
ambitionen att bli fossilfri med ett slutet
kretslopp. Vi är otroligt glada över att de
första produkterna från Halla Gård nu
finns ute i butik. Här bredvid kan du läsa
mer om dem.
Sveriges självförsörjningsgrad är en
aktuell fråga
En stark och livskraftig livsmedelsindustri
i Sverige ligger oss självklart varmt om
hjärtat och den frågan har blivit aktuell i
och med coronakrisen. Vad händer om vi
i en krissituation inte längre kan importera mat till Sverige? Hur länge klarar vi
att förse oss med inhemsk produktion?
Sverige har en mycket låg självförsörjningsgrad av livsmedel, i princip är
varannan tugga importerad. Sverige har
dock goda förutsättningar för en ökad
livsmedelsproduktion och därmed en
ökad självförsörjningsgrad från 50 till
80 procent. Det finns så många goda
argument för en ökad livsmedelsproduktion i Sverige men då behövs
politiska beslut, att konsumenterna i
högre grad väljer svenskt, samtidigt som
andelen svenska råvaror ökar i offentlig
sektor och på restaurang. Vi slår just nu
ett slag för svenskt kött i vår reklamfilm
som sänds på TV. Läs mer i artikeln här
bredvid.

Jag vill tacka alla er leverantörer för att ni
hanterat den här krisen på ett så bra sätt
och fortsätter att förse oss med råvaror.

Nu är vårt främsta jobb framöver att
värna varandra och att hålla oss friska!

Klimat och hållbarhet
Även om vi nu befinner oss i en genomgripande samhällskris så fortsätter arbetet
med pågående och ”vanliga” projekt

Maria Dundeberg,
Försäljningsdirektör foodservice &
industri, samt marknadsdirektör
för HKScan Sweden

SOMMARENS GRILLPRODUKTER
HAR EN SMAK AV JAPAN
I år är det asiatiska smaker som dominerar grillsortimentet. Vi har hämtat
mycket inspiration från olika restaurangtrender. Den asiatiska stilen passar med
framför allt grisköttet. Några av årets
nyheter är Karré Yaki, Kung Fu Pluma,
Kamben Okazu och kryddkorvarna
Sôsêji (uttalas ung. som engelskans
sausage) och Go Chu Jang.
SVERIGE GODKÄNT FÖR EXPORT AV
FLÄSKKÖTT TILL FILIPPINERNA
I januari kom det glädjande beskedet
att Sverige nu fått ett exportgodkännande för fläskkött till Filippinerna.
Under 2017 beslutade regeringen
om en nationell livsmedelsstrategi.
Enkelt uttryckt syftar den till en ökad
och hållbar produktion av mat som kan
leda till fler jobb och hållbar tillväxt i
hela landet och ge konsumenter bättre
förutsättningar att göra medvetna val.
En viktig del av strategin har varit att öka
den svenska exporten av livsmedel och
jordbruksvaror. I januari blev det klart att
ett sådant exportgodkännande gjorts
för svenskt fläskkött till Filippinerna.
“SPELAR ROLL”, EN KAMPANJ
OM BETYDELSEN AV ATT VÄLJA
SVENSKA RÅVAROR
Under vecka 18 släppte Scan en
kampanj under namnet ”Spelar roll”.
Kampanjen syftar till
att visa att våra val av
livsmedel spelar roll
för klimatet. Klimatfrågan är komplex
och alla aktörer, såväl
företag som konsumenter, spelar en
viktig roll för att vi tillsammans ska kunna
skapa en mer hållbar
framtid. Att välja
råvaror med svenskt

ursprung är en viktig del i detta. Håll
utkik i TV och på sociala medier efter vår
kampanj. Du kan även se den via Scans
YouTube-kanal.
LANSERING AV VÅRT MEST KLIMATSMARTA KÖTT NÅGONSIN
- HÅLLBARHETSGRISEN
I april lanserade vi vår Hållbarhetsgris.
Scan och grisbonden Anders Gunnarsson har gjort stora gemensamma investeringar för att tillsammans lära sig mer
om hur man kan få kött med ett riktigt
lågt klimatavtryck. Målet har varit att
producera samma goda kött, men med
ett väsentligt lägre klimatavtryck och
från grisar som får böka
och beta fritt ute i naturen.
Nu finns resultatet i dagligvaruhandeln. Läs gärna
om vår hållbarhetsgris på
scan.se/hallbarhetsgrisen.
JUNIORKOCKLANDSLAGET TOG HEM
GULDET I CULINARY OLYMPICS
I vårt förra nyhetsbrev berättade vi om
vårt samarbete med Sveriges juniora
kocklandslag och deras stundande
förberedelser inför Culinary Olympics
i Stuttgart. Mycket glädjande kan vi nu
meddela att de svenska juniorerna kammade hem guldet! På tävlingsmenyn
fanns bland annat vårt fina svenska
lamm.

ATT VARA KLIMTHJÄLTE IDAG ÄR FASIKEN INTE LÄTT.

Tips från oss på Agri!
VÄLKOMMEN BJÖRN!
Nu har Björn Rothstein börjat som Affärsområdeschef Gris samt inköpschef
område norr. Björn kommer också axla
ansvaret för att leda och utveckla HKScans intransporter av slaktdjur. Björn
har en gedigen erfarenhet av inköp och
logistik. Han ser fram emot att börja lära
sig branschen och komma i kontakt med
er djurleverantörer.

Sälj dina dikalvar till oss och få rabatt på
avelstjuren!
Under de senaste åren har vi sponsrat köp av
nya stambokförda tjurar till bruksbesättningar till ett värde av 500 000 kr. Vi fortsätter
med satsningen till hösten igen! Du som
förmedlar din dikalv via oss hösten 2020
erhåller 100 kr i rabatt per såld dikalv på
nästa stambokförda avelstjur som köps via
din inköpare. Nu kör vi! Kom ihåg att dina
dikor behövs!

Marknadsnytt per djurslag

Livdjur nöt
Vi har en växande livdjursförmedling. Hör
gärna av dig om du har mjölkdjur att sälja! Vi
köper och säljer halvfabrikat och vi vill gärna
bistå i årets förmedling av dikalvar. Kontakta
gärna din inköpare.

Nu går vi in i grillsäsongen och
efterfrågan på griskött är säsongsmässigt god. Vecka 19 inför vi ett
högre viktavdrag för grisar mellan 102,9104,9 kg. Denna ändring gör vi dels för
att våra kunder uttryckt ett önskemål
om att få en mer likartad storlek på de
detaljer (karré och kotlett) de köper av
oss och dels på grund av att vi fortsatt får
anmärkningar från SLV avseende en för
stor mängd tunga och långa grisar vilket
ökar risk att slå i våra slaktplattformar
(kontaminering).
Vi har en bra försäljning av vårt nötkött. Vi välkomnar nya leverantörer
eftersom vi behöver mer kött till
Styckmästarens Utvalda från Scan, KRAV
samt Naturbeteskött. Kontakta din
inköpare!
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Vi ser ett stort intresse från alla
kundsegment, både butiker och
restauranger, och de vill köpa mer
lammprodukter av oss på HKScan. Vi har
Sveriges bästa lammlinje i Linköping där
slakten sker med hög djuromsorg, slakthygien och varsam skinnhantering. Vi välkomnar fler leverantörer!
Nu i sommar och höst uppmanar vi att
regelbundet och med god framförhållning
väga lammen. I början kan det räcka att
väga några kontrolldjur för att det inte ska
ta för mycket tid. Justera i din slaktplanering så fort du ser att planen inte kommer
att fungera. Om du ska ha återtag på skinn
så beställ då signalmärken och följesedlar
redan idag! Vi hjälper dig, telefon slaktanmälan 0771-500 500.

