
 

Köttets väg från gård till konsument – utmaningar och möjligheter. 

Söderhamn den 25 april 2013.  

 

Några köttproducenter hörde av sej till oss på HälsingeLivs och ville att vi skulle göra en dag 

kring slakt och kvalitet på kött. Efter att ha pratat med några fler köttproducenter gjorde vi 

en dag för köttproducenter och slaktare som berörde allt från gårdsslakt till hur vi kan 

använda ny teknik och nya sätt att tänka för att nå ut till kunder. 

Först ut var Åke Karlsson från Krokeksgård som berättade om hur han har tänkt och gjort 

när han byggde sitt gårdsslakteri.  Sedan 2006 har vi en ny lagstiftning där vi i Sverige har 

samma regelverk som resten av Europa.  

Åke´s arbete med sitt slakteri har drivit fram hur detta 

regelsystem skall tillämpas och tolkas så att det blir möjligt 

att bedriva småskalig slakt och vidareförädling. Ett stort och 

viktigt arbete.  Åke är även rådgivare på Eldrimner gällande 

slaktfrågor och alla som var med på dagen har möjlighet att 

ringa honom för att få hjälp med hur de ska tänka och 

agera när de bygger sitt gårdsslakteri. 

    

    

  

(

(åke Karlsson, Krokeks Gård) 

Från södra Dalarna kom Annelie från Åkes Slakt som berättade om sin resa från att vara ett 

småskaligt slakteri till att även utöka verksamheten och förädla köttet till charkvaror. En 

inspirerande berättelse där hon berättade om hur de har testat sej fram och nu lyckats få 

fram prisbelönta charkvaror.  

 

 

 

 

    (Anneli från Åkes Slakt i Dalarna) 



Bengt, VD på Delsbo Slakt var på plats för att berätta om sin verksamhet. Vi fick en inblick i 

hur ett större slakteri agerar och tänker och vilka förutsättningar och regelverk som de 

verkar inom. Givande information från Bengt som avslutades med en stående inbjudan för 

de som vill, att besöka dem för att se hur de arbetar.  

 

(Bengt från Delsbo Slakteri) 

Efter det berättade Anette Jonsäll,( Fil, Dr Lektor)om köttkvalitet och mörning. Hon tog oss 

på en resa från val av raser, hur uppfödningen påverkar köttkvalitet till hur muskler är 

uppbyggda och vad mörning av kött egentligen handlar om. 

På kort tid fick vi en inblick i de val köttproducenter/slaktare 

behöver göra och vad de behöver tänka på för att få bästa 

möjliga köttkvalitet.  Vi fick även testsmaka två olika sorters 

kött som var jämförbara i kvaliteten men som mörats olika 

lång tid för att upptäcka eventuella skillnader.  

 

 

 

 

     (Bengt och Jenny testar kött) 

 

 

 

 



Märta Jansdotter, VD för Gröna Gårdar i Västra Götaland. (www.gronagardar.se) gav oss en 

inspirerande dragning om hur de arbetar med köttet från styckning till kund med ett mycket 

stort kundfokus.  

Märta betonade vikten av att verkligen känna sin kund 

och vad han/hon vill ha för att sedan kunna 

kommunicera detta till de bönder som de samarbetar 

med. För att premiera köttbönder som jobbar med 

utveckling av sin köttkvalitet så har de en 

differentierad prissättning på köttet utifrån de 

kvaliteter som de efterfrågar vilket inte har varit norm 

i branschen tidigare. 

 Gröna Gårdar arbetar med krav-certifierat kött och 

arbetar med en övertygelse om att alltid leverera högsta kvalitet på det kunden efterfrågar. 

De arbetar effektivt med facebook, twitter etc för att nå ut till kunder om vilka de är och vad 

de gör och de mäter frekvent av hur deras kunder hittar till dem och vad de köper.  

Håkan Fällman (tidigare ägare av Fällmans Kött) som varit moderator under hela dagen 

sydde ihop det vi pratat om under dagen och mot slutet var det ett fritt forum att diskutera 

med kollegor i branschen. Med på dagen fanns även representanter från näringslivskontoren 

i länet.  

 

http://www.gronagardar.se/

