ÅRETS

LEVERANTÖR TRANSPORTÖR

NOMINERADE NÖT
PER OCH MAGNUS
JOHANSSON

Gårdsnamn: Skrämsta Gård
Ort: Bergsjö, Hälsingland
Verksamhet: Mjölk- och köttproduktion. 320
mjölkande djur och 220 djur till slakt per år.
Nominerad av: Lars Nilsson
MOTIVERING:
Bröderna Per och Magnus Johansson driver Skrämsta
gård tillsammans i Bergsjö, Hälsingland där de har en
verksamhet med 320 mjölkande kor. Per och Magnus
är både positiva och lyhörda med ett mycket stort
driv framåt vilket speglar deras vilja att testa nya saker för att öka produktionen och driva verksamheten
framåt. Detta är något som även syns på slaktresultatet där de levererar en jämn och fin kvalitet till oss på
HKScan.

JOHAN OCH ANNBRITT
CARLSSON

Gårdsnamn: Ekefall
Ort: Nässjö, Jönköping
Verksamhet: 270 slaktdjur per år.
Produktion på naturbete.
Nominerad av: Claes Ljungqvist
MOTIVERING:
Johan och AnnBritt Carlsson driver en produktion
med stutar och kvigor på naturbete. Att arbeta för
att producera högkvalitativt kött med naturen hand i
hand är något som sedan länge varit högt prioriterat
på gården. Johan och Ann Britt lägger stort fokus på
att utveckla produktionen hållbart och resurseffektivt
med djurens välfärd i centrum. Som leverantörer till
HKScan är de flexibla och samarbetsvilliga vilket vi
uppskattar högt!

THORE OCH STINA
KRISTIANSSON

Gårdsnamn: Musterydmåla
Ort: Moheda, Småland
Verksamhet: Integrerad produktion med 160
mjölkande kor. 75 tjurar till slakt per år.
Nominerad av: Frida Ljung/Ulrika Aschan
MOTIVERING:
Thore Kristiansson med familj driver sin verksamhet
med stort engagemang och noggrannhet utan att
göra avkall på livskvaliteten! Vi på HKScan uppskattar
samarbetet med familjen Kristiansson som utmärks
av flexibilitet och en vilja av att nå lösningar.
Thore med familj levererar slaktdjur av god kvalitet
och i ett jämt flöde. Familjen Kristiansson är en trogen HKScanleverantör som vi värderar högt!

NOMINERADE GRIS
ROLAND OCH ARVID
IVEHAG

Gårdsnamn: Djuperåsen
Ort: Grästorp, Västra Götaland
Verksamhet: Uppfödning och leverans av 3000
slaktgrisar. 2750 smågrisar till förmedling.
Nominerad av: Bengt Danielsson
MOTIVERING:
På den bördiga åkermarken kring Grästorp i Västergötland driver Roland Ivehag ihop med sonen Arvid
en slaktgris- och smågrisproduktion. Den välskötta
gården är ett resultat av både yrkesskicklighet och
stort intresse och lyhördhet för hur livsmedel ska
produceras, inte bara nu utan även i framtiden. Arvid
är en av deltagarna i HKScans nätverk och utbildning
för unga köttbönder. Vi på HKScan är stolta att ha
Roland och Arvid som leverantörer till oss!

ERLING OCH LENNART
CHRISTIANSSON

Gårdsnamn: Olasgård
Ort: Falkenberg, Halland.
Verksamhet: Leverans av 15 000 slaktgrisar per
år. 180 suggor med egen uppfödning av slaktgris, resterande köps in via mellangårdsavtal.
Nominerad av: Kristina Atterback
MOTIVERING:
Erling och Lennart Christiansson är två bröder som
driver en framgångsrik sugg- och slaktgrisproduktion
tillsammans med sina barn i Falkenberg. Produktionen drivs med en stor noggrannhet och framtidstro
vilket speglar det trogna slaktsamarbetet de har tillsammans med oss på HKScan. Erling och Lennart är
två grisleverantörer att inspireras utav!

JOAKIM LINNEROS

Gårdsnamn: Åkerö Säteri
Ort: Bettna, Södermanland.
Verksamhet: 700 suggor. Egen uppfödning och
leverans av 16 000 slaktgrisar, resterande säljs
som smågrisar.
Nominerad av: Hans Larsson
MOTIVERING:
Joakim Linneros driver Åkerö Säteri i Södermanland
som VD där verksamheten fokuserar på uppfödning
av nötkreatur, kyckling och slaktgris. Tillsammans
med grisförmannen Sofia Samuelsson har de framgångsrikt utvecklat grisproduktionen både hållbart
och resurseffektivt med investeringar som både
minskat gårdens klimatavtryck och ökat lönsamheten.
Åkerö Säteri är en av de deltagande gårdarna i
HKScans klimatsatsning på gård, Gårdsinitiativet.
Därtill fungerar samarbetet och kommunikationen
med HKScan mycket bra. Åkerö Säteri är en verksamhet med framtidstro!

NOMINERADE LAMM
ANDERS KARLSSON OCH
MONIKA ÖBERG

Gårdsnamn: Nytorps fårgård
Ort: Uddevalla, Bohuslän
Verksamhet: Vår- och höstlamning. 150-200
lamm till slakt per år.
Nominerad av: Bengt Danielsson
MOTIVERING:
Anders och Monika utanför Uddevalla satsar på
lammuppfödning i större skala. Deras engagemang
smittar och de har alltid som målsättning att utifrån
djurmaterial och gårdens förutsättningar vara lyhörda
för vad marknaden efterfrågar. Samarbetet med oss
på HKScan bygger på ett ömsesidigt förtroende och
fungerar mycket väl vilket inte minst speglas i gårdens slaktresultat. Anders och Monika driver sin produktion med en stark framtidstro!

NIKLAS KARLSSON OCH
ULRIKA GUSTAVSSON

Gårdsnamn: Skölby Gård
Ort: Stora Sundby, Södermanland
Verksamhet: Året-runt-produktion och slakt av
cirka 450 lamm per år.
Nominerad av: Hans Larsson
MOTIVERING:
Niklas och Ulrika i Stora Sundby har byggt upp en
omfattande lammproduktion från ombyggda grisstallar. Att tänka utanför boxen, vara resurseffektiv och
utnyttja redan befintliga tillgångar är en av gårdens
styrkor. Som leverantörer till HKScan är Niklas och
Ulrika duktiga och lyhörda vilket syns på det fina
slaktresultatet de levererar.

MARIE TOVER

Gårdsnamn: Badeboda Gård
Ort: Åseda, Kronoberg
Verksamhet: Levererar 120 – 150 lamm under
vinter-vår.
Nominerad av: Sophia Isberg,Elisabeth Svensson
MOTIVERING:
Marie har ett brinnande djurintresse och engagerar
sig i avel, val av raser, utfodring och hon är gärna
med på träffar och digitala seminarier för att utveckla
sin produktion ytterligare. Marie är en perfektionist
i en positiv bemärkelse. Gården är alltid öppen för
besök och det är alltid lika välstädat och uppvisningsbart. En bra gård att visa upp för Scans produkter!

NOMINERADE TRANSPORTÖR
HARALD POMMER

PETER OCH TOMAS
LANTZ

Harald Pommer Åkeri, Åstorp, Skåne
Verksamhet: Smågristransportör. Ca. 80 – 100 000 st smågrisar
transporteras varje år ut till HKScans leverantörer.
Antal fordon: 1 st
Nominerad av: Maria Rodriguez

Kils Djurtransporter, Kil, Värmland
Verksamhet: Transporterar både nöt, får och lamm för slakt i
Linköping och slaktgris till Kristianstad samt Skövde.
Kör totalt cirka 6000 boskap, 12 000 slaktgrisar och 3500 får/lamm
till HKScans slakterier varje år. Kils Djurtransporter ombesörjer även
transporter av livdjur, livkalvar och smågrisar.
Antal fordon: 8 stycken
Nominerad av: Evelina Strandberg

MOTIVERING:
Harald Pommer har kört smågrisar för HKScan sedan 1979. Han är
en skicklig djurtransportör som har ett stort förtroende i samarbetet
med HKScans leverantörer. Harald är lösningsorienterad, flexibel
och öppen för ett bra samarbete för att hitta bästa lösningen för alla
i kedjan. Att alltid köra djuren med största fokus och lugn är en god
egenskap som Harald besitter som transportör.

MOTIVERING:
Bröderna Peter och Tomas Lantz driver Kils djurtransporter med en
stor yrkesskicklighet och ett gott djuröga. Kils djurtransporter kännetecknas av en framåtanda där de ofta kommer med förslag på
lösningar och förbättringar för att samarbetet med dem som affärspartner ska utvecklas framåt. De bidrar även till utveckling inom området genom sin medverkan i HKScans transportörsråd, bland annat
vill man titta närmare på fossilfria transporter.

