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HKScan ökar slakten i Småland - tecknar avtal 
om legoslakt med Ello i Lammhult  

 
HKScan vill växa, öka sin slakt i regionen och fortsatt erbjuda hög service till 
djurleverantörer i Småland. Detta ligger som grund för det legoslaktsavtal som tecknats 
mellan Ello i Lammhult AB och HKScan Sweden AB. Företagen har under en längre tid haft 
ett välfungerande samarbete gällande helfall av nöt. Avtalet innebär att Ello i Lammhult AB 
kommer att legoslakta nöt på uppdrag av HKScan. Ello i Lammhults egen charktillverkning 
fortsätter som tidigare i Lammhult och berörs inte av det tecknade avtalet.  
 
 

– Vi är mycket nöjda med utgången av våra diskussioner med HKScan, säger Kent 
Andersson, ägare av Ello i Lammhult AB. Det ingångna avtalet säkrar att slakten blir kvar i 
Småland vilket är oerhört viktigt med tanke på arbetstillfällen och en fortsatt hög service till 
leverantörer kring återtagsmöjlighet av slaktkroppar. Kent förklarar vidare att uppgörelsen innebär i 
praktiken att Ello i Lammhult AB kommer att finnas kvar som ett eget bolag och dess 
charktillverkning fortsätter som tidigare. 

 
-Vi ser ljust på framtiden för svenskt nötkött säger Torbjörn Lithell, inköpsdirektör på 

HKScan Sweden AB. Avtalet med Ello i Lammhult är bra för alla parter och inte minst för 
leverantörerna som kommer erbjudas möjligheten att ta del av HKScan Agris producenttjänster 
såsom livdjursförmedling, krediter för inköp av livdjur, internetservice och inbjudan till träffar och 
utbildningar. Vi vill vara en bra partner att växa med för den som går i tankar om att satsa eller 
utveckla sin nötköttsproduktion, förklarar Torbjörn. 

 
Legoslaktavtalet innebär att slakteriet i Lammhult kan nå en högre nyttjandegrad samtidigt som 
transportsträckor av både levande djur och slaktkroppar kan minimeras. Utveckling kring miljö och 
djuromsorg ligger högt på agendan hos båda parterna. 

 
-Vi kommer att personligen informera våra djurtransportörer och leverantörer om affären. 

Det fina är att det som idag fungerar bra, med intransport av djur och leverantörernas 
kontaktpersoner, kommer att fortsätta på samma sätt som tidigare, avslutar Kent. 
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För ytterligare information kontakta 
Torbjörn Lithell, Inköpsdirektör HKScan Sweden, telefon: +46 (0)8 725 83 03  
Kent Andersson, Ägare av Ello i Lammhult AB, telefon: +46(0)70 6637283 
 

Kort om Ello 
Företaget Ello i Lammhult AB startades 1947 av L-O Andersson i Lammhult. Idag drivs företaget av sonen 
Kent Andersson. Sedan starten har Ello i Lammhult huvudsakligen använt råvaror från småländska gårdar. 
Familjeföretag bedriver förutom slakt en charkproduktion som producerar flera klassiska 
husmanskostprodukter, t ex isterband, kalvsylta, blodpudding, leverpastej och en mängd olika korvar. På Ello 
i Lammhult jobbar 29 personer inom slakt och chark eller administration. 
 

Kort om HKScan  
HKScan är Nordens ledande köttexpert. Vi säljer, marknadsför och producerar högkvalitativa och ansvarsfullt 
producerade produkter av gris, nöt, kyckling och lamm liksom charkvaror och färdigmat under starka 
varumärken. Våra kunder finns inom detaljhandeln samt food service-, industri- och exportsektorerna. Våra 
hemmamarknader utgörs av Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar produkter till närmare 50 
länder. År 2015 hade HKScan en omsättning på cirka 1,9  miljarder euro och omkring 7400 anställda. 


