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Ett starkt 
alternativ i 

Livsmedelssverige
Välkommen till ett 

inspirerande samarbete!

SLP har köpt aktierna i Ystad Slakteri 
28 april sista arbetsdag för slakten
SLP har köpt alla aktierna i Ystad 
Slakteri AB. Säljare är Falkbolagen 50 
% och Tom Hansson 50 %. Tillträde 
skedde 1 april. Slakteriet i Ystad läggs 
ned i vår och slakten överflyttas suc-
cessivt till Helsingborg. Sista slaktdag 
är 28 april.

slakt
SLP träffade först ett avtal med Falkbolagen 
i Malmö om styckning av all SLPs skinka, 
ca 12 000 per vecka. Köpet av Ystad Slakte-
ri kom som del 2 i detta paket. Nu tillkom-
mer dryga 2 000 grisar från Ystad Slakteri 
och det blir 16 000 skinkor. 
När Falkbolagen i Malmö tar över SLPs 
styckning av skinka, behöver man ökat lo-
kalutrymme. Det får man genom att upphö-
ra med styckningen av helfallen från Ystad 
Slakteri. 

Styckningen blev kvar i Sverige
-Redan i fjol såg vi oss om efter rationella-
re och billigare styckning av skinka och prö-
vade både att stycka i Tyskland och i Polen, 
berättar SLPs vd Peter Johansson. Till slut 
blev den en svensk lösning. Alla bitarna har 
inte fallit på plats förrän nu. Nu är alla par-
ter överens. 
Efter slakten av grisarna i Helsingborg, styck-
as skinkorna av Falkbolagen i Malmö, medan 
SLP inriktar sig på att stycka bog och mittbit 
i Helsingborg och bli duktiga på detta. Loka-
lerna i Helsingborg måste byggas om en del 
för att passa den nya inriktningen.
-Efter flyttningen av Ystad Slakteris slakt till 
Helsingborg, övertar vi leveranserna av hel-
fall till Ystad Slakteris och Falkbolagens ti-
digare kunder, säger Peter. Det är bl a Atria, 
Ugglarps och Allmans. 
SLP har tecknat ett långsiktigt kontrakt med 
Falkbolagen, som tryggar sysselsättningen.
-Slakten av grisar har minskat under en lång 
följd av år i Sverige. Förvärvet av Ystad Slak-
teri sker givetvis med målsättningen att öka 
och säkerställa SLP-koncernens slaktvoly-
mer. 

Tom Hansson transportör och 
leverantör
SLP och Tom Hansson har tecknat ett femår-
igt avtal om fortsatt transport av den volym 
grisar som nu slaktas vid Ystad Slakteri. Det 
är 120 000 grisar per år. Han ska självfallet 
även leverera sina 12 000 slaktgrisar per år 
till Helsingborg. Tom ska även ha kontakten 
med sina gamla leverantörer. Detta jobb är 
beräknat till en dag per vecka. 
-Lokalerna i Ruuthsbo, Ystad, där Ystad Slak-
teri har verksamheten, kommer att hyras ut 
till att börja med, men sannolikt på sikt säl-
jas, säger Peter Johansson. En del maskiner 

kanske vi behöver i Helsingborg och kom-
mer att flyttas. 

Ystad Slakteri kvar som bolag
-Ystad Slakteri AB som bolag lever dock 

kvar och alla ingångna avtal, t ex leverans-
avtal, gäller som tidigare, säger Peter. Ystad 
Slakteri fortsätter betala ut slaktlikviderna 
på samma sätt som tidigare.
-Vi försöker hjälpa de anställda att hitta 

nya jobb och ett led i detta arbete är att ge 
personalen ledigt ett antal eftermiddagar, för 
kontakt med arbetsförmedling och ev nya 
arbetsgivare. Som en konsekvens av detta 
börjar ett antal grisar att slaktas redan före 
28 april vid Helsingborg, säger Peter Johans-
son, SLP. När slakteriet är nedlagt slaktas 
alla grisarna vid Helsingborg.
Peter var tidigare inne på att göra ett spe-

ciellt suggslakteri i lokalerna, men det visa-
de sig inte vara möjligt. 
-Vi hoppas hitta lämpliga hyresgäster. Lo-

kalerna är lämpliga för livsmedelsproduk-
tion, säger Peter.

Trött på dålig sammanhållning i 
branschen
-Jag blev ganska trött på slaktbranschen, när 
det inte finns någon sammanhållning bland 

privatslaktarna, kommenterar Tom Hansson 
försäljningen av Ystad Slakteri. Jag fick till-
baka pengarna jag satsat och en bra överens-
kommelse med SLP, då slutar jag. 
-Såsom utvecklingen går är det inte lätt att 
slakta och sälja helfall, säger han.
-När det stod klart att Falkbolagen ska 

stycka skinkor åt SLP och inte helfall, 
fann jag för gott att även sälja min del av 
Ystad Slakteri. Jag hade visserligen hem-
budsrätt på Falkbolagens aktier i slakte-
riet, och har kunnat överta dem, men det 
finns snart inga kunder kvar i Sverige som 
köper helfall. Att börja stycka själv var 
aldrig aktuellt. 

Femårigt kontrakt på Ystad Slak-
teris grisar         
-Jag har fått kontrakt på 5 år om att transpor-
tera de grisar som levererats till Ystad Slak-
teri. Kontraktet följer med även om Swedish 
Meats övertar SLP. Mina egna slaktgrisar ska 
i fortsättningen ska gå till SLP. Senaste året 
har de gått till Ystad Slakteri, men tidigare 
slaktades de vid KLS.

Lars-Gunnar Lannhard

Tina sköter kon-
takterna med Ystad 
Slakteris leverantö-
rer och sköter av-
räkningarna. Snart 
är det slut på det.

Det blev drygt ett 
år som slaktare för 
Tom Hansson. Ystad 
Slakteri blev offer 
för slaktbranschens 
strukturförändringar.
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