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inte enbart hos oss, men vi köper givetvis in 
helfall från andra slakterier när det fi nns. I 
vissa lågprisprodukter i EMV-sortimentet 
fi nns även importerat kött.
-Helst vill vi använda svenskt griskött och 

vi vill slakta djuren själva. Vi kan slakta ca 
500 grisar ytterligare per vecka, med sam-
ma bemanning och utan att göra nya inves-
teringar. Det skulle öka lönsamheten ytter-
ligare i slakteriet.

Vill höja slaktsvinspriset
30 september, när augustiresultatet på 9 
mkr i vinst, blev känt, tog Ugglarps Slak-
teri initiativet att höja slaktsvinspriset med 
15 öre. Skövde Slakteri hade visserligen 
höjt innan.
-Det är framför allt charken som lyft resul-

tatet, kunde Thomas Olander meddela i @-
GRIS när augustiresultatet redovisades och 
grispriset höjdes 15 öre. Men även slakten 
och styckningen genererar pengar. Chark-
produktionen har ökat 24 % i volym sedan 
årsskiftet och 32 % i värde. 
-Jag ser fram emot att kunna ta fl er initiativ 

Packeteringslinjen för skivade produkter, 
inköpt 2003. I december monteras ytterli-
gare en sådan linje.

när det gäller betalningsförmågan till våra 
leverantörer, säger Thomas. Det är viktigt att 
grisuppfödarna tjänar pengar, så de utveck-
lar sin produktion. Vi är fortfarande små och 
vi har haft en tuff period ekonomiskt, men 
om vi växer kan vi också bli tuffare i konkur-
rensen om slaktgrisarna. Vi är många som 
slåss om grisarna i södra Sverige. 

1 000 grisar ger 1,15 kr i tillägg
De tillägg utöver noteringen som grisupp-

födarna kan få är betydande. Som exempel 
kan nämnas att de uppfödare som levererar 
1 000 slaktgrisar får 1,15 över noteringen, de 
som levererar över 1 500 grisar får 1,20 kr, 
enligt standardkontrakten. 
-Vi kommer att införa ökningstillägg, utöver 

standarkdontrakten, nästa år. Jag har inget 
emot att uppfödare tar upp diskussionen om 
pristillägg. Vi säger ju att alla lantbrukare ska 
bli mer affärsmän, bli mer marknadsoriente-
rade och försöka tjäna mer pengar. Frågan 
är ju fri, så om vi kan komma överens om 
något vi båda kan tjäna pengar på, så fi nns 
det ett  sådant utrymme, säger han. 

Ännu en linje för skivat för 8,1 mkr 
i december
-I Ugglarps strategiplan ingår att höja värde-

tillväxten hos grisköttet så mycket som möj-
ligt. Det är här pengarna finns, säger Tho-
mas. En ny charklinje ska installeras i de-
cember och det ökar volymerna av skivade 
produkter ytterligare. Investeringen är på 
8,1 mkr, men den sänker produktionskost-
naderna och arbetsbehovet och möjliggör 
fortsatt ökad volym och därmed möjlighe-
ten att ta in fler kunder. Vi ökar det anato-
miska utnyttjandet av grisarna och fortsät-
ter värdeökningen i köttkedjan. 
-I fjol köpte vi en tillverkningslinje för 12,8 

mkr för tillverkning av skivade produkter. 
Därmed har vi på kort tid investerat 21 mkr 
i ökad produkteffektivitet och vårt mål är 
att bli norra Europas effektivaste producent 
av skivade pålägg, säger han, Jag tror att vi 
kan konkurrera med danskarna i effektivi-
tet. Vi tävlar redan idag med framgång med 
den utländska charkindustrin. 

Det går att tjäna pengar på EMV
-Debatten gick helt fel i Sverige, när indu-
strin försökte motarbeta EMV-produkter-
na när de började komma, säger Thomas. 
Vi kan inte stoppa en utveckling som är så 
klar som den är i andra länder. Vårt reso-
nemang är att vi ska tillverka det som våra 
kunder vill ha. Vi ska inte avstå produktion 
till andra länder. 
-Om vi varit passiva och våra kunder vänt 
sig till utländska leverantörer, har svenska 
grisuppfödare inte fått leverera alls. När vi 
själva tillverkar EMV, kan vi använda myck-
et svensk råvara. 

Viktigt att bygga upp förtroende
-Rätt produkter med hög matsäkerhet och 
effektiv produktion ger konkurrenskraftig 
prissättning, det kan vi tjäna pengar på, sä-
ger Thomas Olander. Det är viktigt att byg-
ga upp ett förtroende både hos leverantörer 
och kunder. Vi är t ex det enda företaget i 
Sverige som är BRC-certifierade på högre 
nivå. BRC betyder British Retail Consorti-
um och är en certifiering för livsmedelsföre-
tag som tillverkar detaljhandelns egna mär-
kesvaror. Det är en stor fördel att ha den cer-
tifieringen, det kan vi ta affärer på. 

Ugglarps är är BRC-certifierade på högre 
nivå. BRC betyder British Retail Consor-
tium och är en certifiering för livsmedels-
företag som tillverkar detaljhandelns egna 
märkesvaror. Certificeringen ställer höga 
krav på hög hygiennivå och strikta rutiner 
för allt som görs i anläggningarna.
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Både slakt, styckning och charktillverkning 
går med vinst nu. 


