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CHARLOTTE & PER 
AGRELL
Marsagård, Tvååker, Halland
Verksamhet: Avelsbesättning Simmental & mjölkproduktion 
med ugnnötsuppfödning. Slakt av cirka 100 djur/år.
Nominerad av Kristina Atterback

MOTIVERING:
Per och Charlotte Agrell driver Marsagården med stor 
framtidstro och ett modernt och hållbart tankesätt vilket 
återspeglas i gårdens höga produktivitet. Förutom mjölk-
produktion har de även ungnötsuppfödning och 
embryo-verksamhet för avelsproduktion av Holstein- 
och Simmentaltjurar. 

Per och Charlotte tänker utanför boxen när det gäller att 
få ihop vardagslivet och lantbruket och med sin energi, 
kunskap och framåtanda inspirerar de andra i branschen 
att arbeta på liknande sätt. Vi är stolta över att ha 
Marsagården som leverantör till HKScan!



MIKAEL & ERIK 
SVENSSON
Åkerby Mjölk & Maskin, Tenhult, Jönköping
Verksamhet: Mjölkproduktion och ungnöt till slakt. Slakt 
av cirka 200 djur/år
Nominerad av Claes Ljungqvist

MOTIVERING:
Åkerby mjölk och maskin drivs idag av bröderna Mikael 
och Erik Svensson. De har en gedigen mjölkproduktion 
med 220 kor och fokuserar mycket på kalvningen för att 
producera ungdjur som håller en hög slaktkvalitet. 

Bröderna har en stark drivkraft att alltid försöka utveckla 
och få ut det bästa av produktionen vilken inte minst syns i 
alla byggen som de genomför i egen regi. De är måna om 
att ha ett gott samarbete med oss på HKScan och man kan 
alltid förlita sig på att de ställer upp och hjälper till om det
behövs.



MATS ANDERSSON

Vallsta, Gävleborg
Verksamhet: Dikobesättning med egen uppfödning av 
dikalvar till slakt. Slakt av cirka 40 djur/år.
Nominerad av Lars Nilsson

MOTIVERING:
Mats är tredje generationens bonde på den exceptionellt 
fint skötta dikogården belägen längs med riksväg 83 
mellan Bollnäs och Järvsö. Många lägger märke till Mats 
ordningsamma arbete med gården och djuren och han är 
en mycket bra representant för svenskt lantbruk. 

Han har ett stort driv att komma framåt både när det gäller 
djurhållning och skötsel av mark och byggnader. Mats 
planerar för att bygga ett nytt stall och utöka produktionen 
till det dubbla för att tillgodose den ökade efterfrågan 
av svenskt nötkött. Han är en mycket bra ambassadör för 
HKScan och ser alltid till att ha en god dialog med sin 
inköpare för att producera djur som marknaden efter-
frågar.
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NOMINERINGAR 2020



THOMAS BÖRJESSON & 
BRITHMARI KARLSSON
Blomstermåla gård, Holsbybrunn
Verksamhet: Inriktning vårlamm och slakt av cirka 130 lamm 
per år mellan mars och juni.
Nominerad av Sophia Isberg

MOTIVERING:
Thomas och Brithmari är riktiga tävlingsmänniskor som 
alltid vill nå lite högre och längre när det gäller tillväxt, 
klassning och vikt. Detta syns tydligt på deras slaktresultat 
då den samlade kvalitén som de levererar under våren och 
sommaren både är hög och jämn. 

Förutom kvalitén så är ödmjukhet inför djur och människor 
något som också präglar gården. Detta gör dem till två 
oerhört föredömliga leverantörer och medmänniskor som 
det alltid är en stor glädje att ha kontakt med.



JEANETTE & THOMAS 
ERIKSSON
Hälla gård, Liden, Sundsvall
Verksamhet: 150 tackor och säljer cirka 150 vårlamm till 
HKScan. Säljer höstlamm direkt till konsument och lägger 
mycket tid på att marknadsföra svenskt lammkött.
Nominerad av Lars Nilsson

MOTIVERING:
Thomas och Jeanette Eriksson är två mycket duktiga 
lammuppfödare som besitter stor kunskap som de gärna 
delar med sig av till sina kollegor. Deras stora driv i frågan 
om god köttkvalité och tillväxt reflekteras i ständigt goda 
resultat på lammen. 

Thomas och Jeanette är engagerade i Fåravelsförbundet 
och Lammproducenterna och brinner för att utveckla och 
förbättra den svenska lammproduktionen för såväl små 
som stora lammföretagare. Vi på HKScan är glada att de 
vill samarbeta med oss som leverantörer!



JOAKIM FRANK

Hörby, Skåne
Verksamhet: Produktionen är inriktad på vårlamm med
300 tackor.
Nominerad av Anna Månsson

MOTIVERING:
Joakim startade upp produktionen från en hobbyverksam-
het och har fram till säsong 2021 utökat till 300 
januarilammande tackor i nybyggda stallar. Vi på HKScan 
är imponerande av familjen Franks utveckling och av deras 
lammuppfödning. Djurens välbefinnande är något som 
värderas högt och det syns i det ljusa och luftiga stallet där 
de har gott om utrymme. 

Fodret djuren äter odlas till stor del på gården och stall-
gödseln återförs till växtodlingen för att höja mullhalten 
i jorden och öka miljönyttan. Joakim har en god kommu-
nikation med sina kontakter på HKScan och väger lammen 
kontinuerligt för att vi ska kunna skapa en bra slaktplan 
med högt köttutbyte.



ÅRETS LEVERANTÖR 
GRIS
NOMINERINGAR 2020



ELISABETH HUGNE

Lunden Nystuga, Koppom, Värmland
Verksamhet: Uppfödning och leverans av 2000 
smågrisar per år.
Nominerad av Bengt Danielsson

MOTIVERING:
Elisabeth Hugne är en ung och välutbildad grisproducent
som valt att satsa vidare med smågrisproduktion på sin 
föräldragård. 

Hon har ett professionellt tänk där djuromsorg och resultat
i produktionen alltid kommer i första hand. Gården och 
Elisabeth utstrålar optimism med en företagsanda som 
håller landsbygden levande. Elisabeth är en stor tillgång 
och inspirationskälla i grisuppfödningsbranschen!



BRITT MARIE & MATS 
NILSSON
Lybydals Gris, Hörby, Skåne
Verksamhet: 425 årssuggor. Uppfödning och leverans av 
11 000 smågrisar per år.
Nominerad av Anna Månsson

MOTIVERING:
Britt Marie och Mats Nilsson driver tillsammans med sina 
söner en välskött grisproduktion med 420 suggor. Gården 
har inte behövt köpa in några livdjur till produktionen se-
dan 2002 och arbetar kontinuerligt med att hålla anlägg-
ningen sluten till sin egen uppfödning. 

Paret har stort fokus på grisarnas välbefinnande och att 
producera friska grisar som växer bra. Gården samarbetar 
sedan många år med två slaktgrisproducenter i ett väl 
fungerande mellangårdsavtal. En gård att inspireras av!



PER  NILSSON

Esplundagrisen, Enköping
Verksamhet: 640 suggor. Slakt av cirka 9000 slaktgrisar/år 
hos HKScan. Delintegrerad produktion.
Nominerad av Josefin Back

MOTIVERING:
Per Nilsson har byggt ett starkt team runt sin grispro-
duktion. Tillsammans har de genomfört stora satsningar, 
hanterat motgångar och samtidigt förbättrat sina produk-
tionsresultat de senaste åren.

Med tydlig målinriktning och noggrann uppföljning av 
produktionen når de löpande förbättringar. Därtill funger-
ar samarbetet och kommunikationen med HKScan 
mycket bra. Värt att nämna är också att Esplunda har en 
väl genomtänkt marknadsstrategi och en mycket fin 
hemsida som gör dem till en god ambassadör för 
branschen.
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ROBIN EMBER

Robin Ember Åkeri AB, Aneby, Jönköping
Verksamhet: Nöt- och lammtransportör. Ca. 20 000 boskap 
och 18 000 får/lamm transporteras varje år till våra slakterier.
Antal fordon: 6 st
Nominerad av Katarina Lysell Pettersson

MOTIVERING:
Robin Ember Åkeri med säte i Aneby transporterar nöt, 
får och lamm kontinuerligt till HKScans slakterier. Vi har 
ett gott samarbete med Robin som transporterat djur åt 
oss i 8 år. Han är en transportör som alltid ställer upp trots 
ibland korta varsel eller under andra komplicerade om-
ständigheter. 

Både våra leverantörer och transportplanerare säger att 
man alltid får ett vänligt och glatt bemötande av Robin. 
Han är driven och gör alltid sitt bästa för att djuromsorgen 
ska vara på topp och HKScans samt leverantörernas behov 
vara tillgodosedda.



PER  OLSSON

Sune Olssons Åkeri AB, Järvsö, Gävleborg
Verksamhet: Nöt- och lammtransportör. Ca. 12 000 boskap 
och 8000 får/lamm transporteras varje år till våra slakterier.
Antal fordon: 7
Nominerad av Jörgen Lilja

MOTIVERING:
Sune Olssons Åkeri har en lång gemensam historia med 
HKScan. Pers farfar grundade företaget och Per har varit 
delaktig i transporten av djur ända sedan han tog körkort. 
Han är en mycket driven och kompetent yrkesman med 
stor kunskap och erfarenhet som gör sitt absolut bästa för 
att serva både leverantörer, slakteri och sin uppdragsgiva-
re HKScan. 

Dessutom har han duktiga chaufförer som hjälper till på 
ett mycket bra sätt. Han är väldigt omtyckt både av lever-
antörer och sina kontakter inom HKScan.
Idag kör han framförallt nöt och lamm till våra slakterier.


