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Nominerade
Årets Leverantör Nöt
Erik Wigström och Emma Nilsson
Västra Göksvalla gård, Fjugesta
Verksamhet:Ca 500 mjölkraskalvar i 
hyddor utomhus, ungnöt i djupströbädd och liggbås
Slakt ca 400 ungnöt
Nominerad av Hans Larsson

Motivering:
Erik och hans sambo Emma är relativt nystartade nötköttspro-
ducenter med stort lönsamhetsfokus. De köper själva in sina 
mjölkraskalvar och hämtar dem själva. De är mycket noga 
med hälsa- och hälsostatus i besättningen. Erik och Emma 
månar om sina djur och producerar en bra slaktkropp på 
minsta möjliga uppfödningstid. De är lyhörda och för en bra 
och nära dialog med sin inköpare, t ex att slaktanmälan stäm-
mer med antal färdiga djur. 



Nominerade
Årets Leverantör Nöt
Johan Paulsson och Hanna Torgander
Amalienlund Lantbruk AB, Klippan
180 mjölkkor, 50 renrasiga Simmental och 15 röda Anguskor 
Slakt ca 140 boskap 
Nominerad av Lars Svensson

Motivering:
Johan och Hanna är mycket intresserade och kunniga i sin yr-
kesutövning. De är skickliga mjölkproducenter men även kun-
niga och lyhörda i uppbyggnaden av sina köttrasbesättningar. 
De satsar på att bygga upp en köttrasbesättning med renrasig 
Simmental samt renrasiga röda Angusdjur Paret brukar ca 500 
hektar varav 150 hektar är bete. Johan är även en intresserad 
och skicklig växtodlare. Amalienlund är ett modernt företag 
med flera ben att stå på produktionsmässigt. HKScan och 
Amalienlund har ett mycket bra samarbete, där Johan och 
Hanna är oerhört lojala.



Nominerade
Årets Leverantör Nöt
Jan-Ove, Stefan och Martin Larsson
Rolfsbol Sydstugan, Värmlands Nysäter
120 mjölkkor, tjurkalvsuppfödning
Slakt ca: 85 Storboskap
Nominerad av Bengt Danielsson

Motivering:
Bröderna Jan-Ove, Stefan och Martin Larsson bedriver mjölk-
produktion med 120 kor. De bygger om för att under hösten 
2018 starta med robotmjölkning. De föder upp sina tjurkalvar 
själva och förser HKScan med slakt året om. Bröderna är drif-
tiga, målinriktade och företagsamma. De håller alltid en hög 
klass på sina slaktdjur och ställer upp i alla sammanhang. En 
utmärkt och föredömlig gård som representerar svensk mjölk- 
och köttproduktion på bästa vis.



Nominerade
Årets Leverantör Gris
Sven Olof och Ulrika Carlsson
Mansdala
Hammenhög
900 suggor, ca 23 000 smågrisar
Nominerad av Anna Månsson

Motivering:
Sven Olof och Ulrika driver en mycket välskött 
smågrisbesättning. Paret arbetar ständigt med förbättringar, 
t ex har de nyligen investerat i verkstol för suggorna vilket 
förbättrar både produktion och hållbarhet. 
Sven Olof och Ulrika är en inspiratör för andra producenter på 
bygden, de har ett gott samarbete med smågrisköpare och 
har en stor noggrannhet i rutiner och produktion. 
Vi har alltid en bra kommunikation och ett bra samarbete. 



Nominerade
Årets Leverantör Gris
Peter och Johan Wiström
Hagby gård, Borgholm
370 suggor, ca 10 000 smågrisar, 395 ha åker och 130 ha 
naturbete
Nominerad av Sophia Isberg

Motivering:
Familjen Wiström driver Wiströms Lantbruk AB och har en 
omfattande produktion med suggor, dikor, mjölk, lamm, 
växtodling, vindkraft mm. Smågrisproduktionen och växtod-
lingen på Hagby gård drivs av bröderna Peter och Johan 
Wiström. Bröderna har fina grisar i välskötta, moderna stallar 
med  bra personal. Här står det aldrig stilla, de har alltid initia-
tiv på gång för att utveckla företaget och vässa produktionen 
ytterligare. 



Nominerade
Årets Leverantör Gris
Claes von Heideken
Härlingstorp,Axvall
Slaktgrisar
Nominerad av Mikael Toverland

Motivering:
Claes von Heideken är en lyhörd producent av slaktgrisar 
inom Rapsgriskonceptet. Claes är mycket flexibel och ser lika 
mycket till HKScans kunders behov och önskemål som sina 
egna. Han är oerhört noggrann i sin planering och en produ-
cent med många idéer för att föra utvecklingen av sin gård 
och konceptet framåt. Gården Härlingstorp är ett bra exempel 
på hur vi tillsammans jobbar tillsammans från Gård till Gaffel 
inom HKScan koncernen.



Nominerade
Årets Leverantör Lamm
Jonas och Sandra Ekeblad 
Kulla Gård, Boxholm
Slaktlammsproduktion, ca 450 lamm, 500 tackor
50 ha naturbete och 100 ha åkermark
Nominerad av Rune Elebring

Motivering:
Jonas och Sandra driver en fin verksamhet med god djuromsorg 
i ett öppet och luftigt stall. På gården finns både nötproduktion, 
lammproduktion och turimsverksamhet. Jonas och Sandra har 
satsat på sin lammproduktion och byggt nytt fårhus för ett antal år 
sedan och valde ett fullfodersystem med rörligt foderbord. Paret 
är skickliga djurproducenter och har ett högt och bra slaktresultat. 
Jonas och Sandra är lyhörda för marknaden och anpassar sin 
produktion genom att leverera rätt antal för marknaden vid 
optimal tidpunkt. Jonas och Sandra vill hela tiden utveckla sin gård 
och följer därför gärna med på studieresor som HKScan anordnar.



Nominerade
Årets Leverantör Lamm
Tomas och Birgitta Ulväng
Gryta Husby Gård, Örsundsbro
Slaktlammsproduktion med köttraskorsningar, huvudsakligen 
suffolk/texel. 120 tackor. Växtodling och Kvighotell
Nominerad av Josefin Back

Motivering:
Birgitta är driftig och driver gården, med hjälp av sin svärfar, 
som omfattar lammproduktion, växtodling och kvighotell. 
Lammproduktionen omfattar ca 120 tackor, med lamning i 
december och mars/april. De har ordnat det fint för tackor-
na i en stor, gammal mjölkladugård med mycket ljusinsläpp, 
bandfoderbord och effektiv halmning. 
Slaktresultaten är mycket fina, med nästan samtliga lamm i 
högsta märkeskvalitet. 



Nominerade
Årets Leverantör Lamm
Familjen Pettersson Gullstrand
Trumpetaregården, Skara
Får- och lammproduktion, ca 200 slaktlamm samt 
livdjursförsäljning
Nominerad av Fanny Hjalmarsson

Motivering:
Gården drivs av Lennart med familj, där den yngre generationen är 
mycket engagerade. Familjen har både nöt- och lammproduktion. 
I sin fårproduktion tar de fram många livdjur, både renrasiga och 
korsningar bla genom embryotransfer. Slaktlammen är i huvudsak 
producerade på bete med goda resultat. Familjen är öppna med 
sin produktion och delar gärna med sig av sina erfarenheter, både i 
HKScans Leverantörsråd eller på sociala medier. De har även delta-
git i olika försök i SLU-sammanhang, allt för att främja och driva den 
svenska köttproduktionen framåt.  De är aktiva med uppföljningar 
och har en god framförhållning och planeringshorisont. 
Kort och gott framtidens leverantörer!



Nominerade
Årets Djurtransportör
Tomas och Peter Lantz
Kils Djurtransporter AB, Kil
Antal Fordon 8
2 500 st  nöt, 3500 st får/lamm, 10 000 slaktgrisar, 
20 000-25 000 st smågrisar , 545 st livkalvar
Nominerad av Katarina Lysell Pettersson

Motivering:
Tomas och Peter Lantz, som kör nöt, får/lamm till slakteriet 
i Linköping, samt förmedlingssmågrisar, är mycket lätta att 
samarbeta med. De kör och levererar enligt överenskommel-
se, håller tiderna och meddelar alltid eventuella förändringar 
på lassen. Dessutom är de glada och gör alltid sitt bästa för 
att det skall fungera på ett bra sätt för både djurleverantör 
och slakteri.



Nominerade
Årets Djurtransportör
Hans Anders Nilsson-Gren
Värends-Nöbbele
Transporterar 4 500 slaktboskap per år
Nominerad av Jörgen Lilja

Motivering:
Anders Nilsson-Gren, som kör slaktdjur till fd Ello i Lammhult 
har snabbt tagit till sig HKScans planeringssätt. Anders är 
lyhörd, villig att förändra och hjälper gärna till så mycket han 
kan. Anders är mycket omtyckt bland våra leverantörer och 
oerhört serviceinriktad. Ett gott föredöme i branschen som vi 
på HKScan uppskattar att samarbeta med.


