ÅRETS

LEVERANTÖR TRANSPORTÖR

NOMINERADE NÖT
KRISTINA & PETER
LARSSON

Furumossens lantbruk, Hässleholm, Skåne
Verksamhet: Mjölkproduktion, uppfödning av
mellankalv. 230 mjölkkor.
Nominerad av: Marie Carlsson

MOTIVERING:
Furumossen drivs av Kristina och Peter som är mycket engageradei sin produktion. Vi har en tät dialog
kring vad marknaden efterfrågar och de levererar bra
kvalitet på sina djur. De gör alltid en slaktplan med
god framförhållning. Vi har ett bra samarbete, inte
minst i vidareutvecklingen av produktionen.

MATTIAS, HENRIK OCH
GABRIEL JONSSON

DANIEL JOSEFSSON

Ogestad Egendom, Odensvi, Småland
Verksamhet: Integrerad mjölk- och köttproduktion med ca 1 400 slakt/år.
Nominerad av: Hanna Rehnström

Joda Kött AB, Hedemora, Dalarna
Verksamhet: Ungnötsuppfödning. Ca 250 tjurar.
Nominerad av: Per Olsson

MOTIVERING:
Ogestad Egendom drivs av bröderna Jonsson. Verksamheten bygger på en integrerad mjölk- och köttproduktion där korna slutgöds innan slakt. Bröderna
Jonsson är både lyhörda och vill producera det som
marknaden efterfrågar och är alltid mycket flexibla
vid slaktplanering.

MOTIVERING:
Daniel är otroligt lättsam att samarbeta med och
är mån om att det ska fungera i alla led. Med god
framförhållning och fingertoppskänsla planerar han
produktionen så att både insättning utav kalvar samt
leverans av slakt flyter på ett föredömligt sätt.
Gården köper in kalvar via kalvförmedlingen men
även en del dikalvar. Daniel är en leverantör med ett
mycket gott djuröga som driver sin gård på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt.

NOMINERADE GRIS
HÅKAN OCH ANDREAS
TUFVESSON

Granepig, Eslöv, Skåne
Verksamhet: Smågrisproduktion. 63 000 smågrisar per år och 2 200 suggor.
Nominerad av: Anna Månsson

MOTIVERING:
Bröderna Håkan och Andreas Tufvesson driver smågrisproduktion och producerar 1 200 smågrisar i veckan totalt 63 000 smågrisar/år. Smågrisarna levereras
till tre andra gårdar i välfungerande mellangårdsavtal. Produktionen kännetecknas av framåtanda,
goda personalrelationer och lyhördhet. Gården har
ett gott samarbete med inköpare och smågrisplanerare på HKScan.

JOHAN ERIKSSON, MED MEDARBETARE OCH DELÄGARE

Mycklinge Lantbruk, Västerås
Verksamhet: Ca 1700 suggor och 23 000 smågrisar, varav 5 500 integreras hemma och ytterligare 7 800 i annat delägt bolag.
Spannmålsodling 600 ha.
Nominerad av: Josefin Back
MOTIVERING:
Mycklinge Lantbruk är en av våra många trogna leverantörer som genom åren haft en tät kontakt med oss
på HKScan för att i samråd utveckla sin verksamhet.
I den senaste satsningen på nytt stall med grisnings-,
tillväxt- och slaktsvinsavdelningar har man också lagt
stort fokus på gårdens energieffektivitet och foderlogistik. Hållbarhetstänket är något som genomsyrar
hela verksamheten och Mycklinge Lantbruk har också valt att gå med i vårt hållbarhetsprojekt Gårdsinitiativet. Noggrann produktionsuppföljning har gett
resultat och drivet de har framåt håller i sig även i
tider med mycket utmaningar.

DAVID SVANTESSON

Torpa Lantbruk, Tun, Västergötland
Verksamhet: Slaktsvinsproduktion. Producerar
ca 8 200 slaktsvin.
Nominerad av: Bengt Danielsson

MOTIVERING:
David Svantesson driver Tådene Storeberg inte långt
ifrånVänern. Gården och dess fantastiska omgivningar vittnar om noggrannhet både inom växtodlingen
och djurhållningen. Uppföljningen i slaktsvinsproduktionen är grunden i de mål som David och hans
anställda ställer upp för att tillgodose den svenska
marknaden med ett högkvalitativt kött baserat på
foderråvaror från närområdet.

NOMINERADE LAMM
JOHAN ARFS

GUSTAF WEDEN

Arfsgården, Hedemora, Dalarna
Verksamhet: Lammproduktion med drygt 100
tackor. Ca 140-150 djur/år skickas till HKScan.
Brukar 160 ha åker varav 130 för spannmål och
oljeväxter, resterande vall och bete. 105 ha skog.
Nominerad av: Per Olsson

Öja Gård, Stora Sundby, Södermanland
Verksamhet: Lammproduktion. Ca 350 lamm per
år och ca 200 ha areal.
Nominerad av: Hans Larsson

MOTIVERING:
Johan Arfs är en målmedveten lammbonde och gårdens slaktresultat är en klass för sig som verkligen
sticker ut. Johan och Therese Grue är alltid på tårna
och lyhörda gentemot marknaden och omvärlden,
vilket är mycket uppskattat i samarbetet med oss på
HKScan. Johan planerar sin slakt på ett föredömligt
sätt och är väldigt lättsamma att samarbeta med.

MOTIVERING:
Gustaf är en duktig och lyhörd lammleverantör som
levererar fina lamm till oss. Han har bra dialog med
oss om marknaden, dilammen och vårt behov. Tillsammans med sin fru Ebba har Gustaf idag 250 tackor. Utöver lammen har de även 40 st. vattenbufflar
som de mjölkar och använder för tillverkning och
försäljning av buffelmozarella. Gustaf är en framåtsträvande lammleverantör som vi är stolta över att få
samarbeta med.

PER OCH ULRIKA
JOHANNESSON

Strömby Mellangården, Strömby, Småland
Verksamhet: Vårlammsproduktion. 230 tackor,
lamning i januari och slakt i kvartal två och tre.
Nominerad av: Hanna Rehnström

MOTIVERING:
Lammen föds upp på ett föredömligt sätt i en ljus
och rymlig stallmiljö. Per och Ulrika har under lång tid
jobbat målmedvetet för att få fram bra djur genom
att korsa raserna mjölkfår, finull och dorset. Baggarna
är texel eller suffolk. Lammen vägs och slaktmognadsbedömningen är exemplarisk. Då både Per och
Ulrika har utbildning inom vården får djuren bästa
möjliga vård och omsorg. Per och Ulrika är goda förebilder för svenskt lammkött och goda ambassadörer
för svenskt kött.

NOMINERADE TRANSPORTÖR
KITTY LARSSON

ROBIN KINDBERG

Erikssons Djurtransporter AB, Tomelilla, Skåne
Verksamhet: Slakttransport av gris, nöt och får/lamm samt livdjur.
Antal fordon: 2 st
Nominerad av: Emil Sköld

Robin Kindberg Transport AB, Pålsboda, Närke
Verksamhet: Slakttransport av gris, nöt och får/lamm samt livdjur.
Antal fordon: 2 st
Nominerad av: Nina Klasson

MOTIVERING:
Kitty Larsson och Torbjörn Eriksson som driver Erikssons Djurtransporter har ett öppet sinne för förändringar och en positiv
inställning mot både HKScans personal och leverantörer.
De har alltid en vilja att hjälpa till och komma med idéer om
lösningar ihop med planeringen på HKScan. Deras noggrannhet
genomsyrar hela deras verksamhet med god djuromsorg under
transport och en vilja att alltid göra rätt.

MOTIVERING:
Robin Kindberg som är relativt ny som egen företagare i branschen,
efter flera år som anställd på ett annat åkeri, är en god företrädare
för HKScan ute bland leverantörerna där djuromsorg och positivt
bemötande finns i verksamheten. Han är uppskattad för sitt positiva
sätt och sin vilja att hitta lösningar i nära samarbete med planeringen på HKScan.

