
Kils Djurtransporter från Kil utsedda till Årets Djurtransportör 2018
Djuromsorg, punktlighet och stort kundfokus gör att HKScan Agri, HKScans inköps- och intransportavdelning, har utsett Kils
Djurtransporter AB till Årets Djurtransportör 2018.

– Vi är mycket stolta över våra svenska djurtransportörer och vill genom utmärkelsen Årets Djurtransportör lyfta fram den transportör som vi
anser gjort en extra bra insats under året. Våra djurtransportörer är en mycket viktig länk mellan HKScan Agri och våra svenska leverantörer
av nöt, lamm och gris. Det är tack vare detta goda samarbete som vi kan erbjuda kött- och charkprodukter från Scan med 100 % svenskt kött
året om, säger Magnus Lindholm, Tf Inköpsdirektör HKScan.

Årets Djurtransportör är ett etablerat hedersomnämnande och vinnare utses bland HKScan Agris djurtransportörer. Genom utmärkelsen vill vi
på HKScan Agri förmedla den mycket positiva respons vi kontinuerligt får från våra djurleverantörer tillbaka till våra transportörer.
Nomineringen till Årets Djurtransportör har skett av HKScan Agris transportplanerare, som dagligen har kontakt med våra inköpare och
leverantörer. De nominerade transportörerna har bedömts enligt kriterierna:

- Har bra djuröga och främjar djurens naturliga beteende vid transport så att de mår bra.

- Framåtanda genom kontinuerlig utveckling och nytänk för att förbättra sin verksamhet.

- Professionell affärspartner som sätter kunden och djurleverantörernas önskemål i fokus.

Motivering till Årets Djurtransportör 2018:

Tomas och Peter Lantz, som kör nöt, får/lamm till slakteriet i Linköping, samt förmedlingssmågrisar, är mycket lätta att samarbeta med. De
kör och levererar enligt överenskommelse, håller tiderna och meddelar alltid eventuella förändringar på lassen. Dessutom är de glada och gör
alltid sitt bästa för att det skall fungera på ett bra sätt för både djurleverantör och slakteri.

Fakta om Kils Djurtransporter AB
Åkeriet grundades år 1937 av Wiking Lantz och idag ägs och drivs åkeriet av bröderna Peter och Tomas Lantz. Under 2018 nyttjades
företagets 8 lastbilar till djurtransporterna. Företaget transporterar årligen cirka 2 500 st nöt, 3 500 st får/lamm, 10 000 slaktgrisar, 20 000 - 25
000 st smågrisar samt 545 st livkalvar.

Kils Djurtransporter har 7 anställda plus vid behov extra personal. Kils Djurtransporter är intresserade av ny forskning och vad som händer
framåt kring miljövänliga drivmedel. Åkeriet har t ex provat HVO bränsle i sina lastbilar.

För ytterligare information kontakta

Magnus Lindholm, Tf Inköpsdirektör HKScan Sweden, telefon: +46 (0)511 254 17 

Elisabeth Svensson, chef HKScan Agri producenttjänster, telefon: +46(0)44 19 40 63

Tomas Lantz, Årets Djurtransportör 2018, telefon: +46(0)70 209 87 02

HKScan är ett nordiskt företag som producerar kött och måltider. Vi har över 7 300 yrkeskunniga medarbetare som strävar efter att servera
världens mest krävande gaffel och säkerställa kvalitet genom hela värdekedjan, från gård till gaffel. HKScan producerar, marknadsför och
säljer högkvalitativa och hållbart framtagna produkter av fläsk-, nöt-, fjäderfä- och lammkött samt charkuterivaror och färdigmat, med starka
konsumentvarumärken som HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® och Tallegg®. Våra kunder finns i sektorerna
detaljhandel, food service, industri och export och vår hemmamarknad utgörs av Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till
nästan 50 länder. År 2017 hade HKScan en omsättning på 1,8 miljarder euro, vilket gör oss till en av Europas ledande producenter av kött och
färdigmat. www.hkscan.com


