HKScan Sweden AB
Elisabeth Svensson/HKScan Agri

Pressmeddelande Årets
Leverantör Lamm
22/01/2018

1 (1)

Paret Dufwa från Askersund utsedda till Årets
Leverantör Lamm 2017
Djuromsorg, öppenhet och fina produktionsresultat gör att HKScan Agri, HKScans inköpsavdelning,
utsett Anne och Carl Dufwa, Linds gård utanför Askersund, till Årets Leverantör Lamm 2017.
– Vi är mycket stolta över våra svenska gris-, lamm-, och nötleverantörer och vill genom utmärkelsen Årets
leverantör lyfta fram den leverantör inom respektive djurslag som vi anser gjort en extra bra insats under
året. Det är tack vare HKScan Agris leverantörer som vi kan erbjuda kött- och charkprodukter från Scan med
100 % svenskt kött året om, säger Magnus Lindholm, Tf Inköpsdirektör HKScan Sweden.
Årets leverantör är ett etablerat hedersomnämnande bland svenska djuruppfödare och vinnare utses bland
HKScan Agris 10 000 kontraktsleverantörer. Nomineringen till Årets leverantör har skett av HKScan Agris
inköpare, som dagligen är ute och besöker våra leverantörer. De nominerade leverantörerna har bedömts
enligt kriterierna:
- Har bra djuröga och jobbar aktivt för främja djurens naturliga beteende så att de mår bra.
- Flexibel produktion med goda och jämna slaktresultat som anpassas till svensk köttkonsumtion.
- Framåtanda genom kontinuerlig utveckling och nytänk för att förbättra sin verksamhet.
- Professionell affärspartner som sätter kunden och konsumenternas önskemål i fokus.
Motivering till Årets Leverantör Lamm 2017
Anne och Carl är professionella lammproducenter som levererar rätt lamm vid rätt tidpunkt och med nästan
99% i märkeskvalitet. De är engagerade och positiva samt lyhörda för vad marknaden efterfrågar och
anpassar sin produktion därefter. De kan ofta ställa upp med kort varsel om det saknas djur. Anne och Carl
är måna om att djuren skall ha det bra och är öppna för besök på gården. Paret är skickliga i sin årsplanering
och bokar alltid sin slakt i mycket god tid. Paret Dufwa, gården och djuren är mycket bra ambassadörer för
Scans produkter.
Fakta om gården
Anne och Carl Dufwa har 500 tackor i vårlammsproduktion. Paret brukar 150 hektar åker, grödorna är
höstvete, korn, havre och vall. 120 hektar naturbetesmark betas. Företaget bedriver även
lantbruksentreprenad och gör uppdrag med bandgrävare, lastbil och sköter vägunderhållsuppdrag. Tid läggs
även på skog och en mindre hästverksamhet.
För ytterligare information kontakta
Magnus Lindholm, Tf Inköpsdirektör HKScan Sweden, telefon: +46 (0)511 254 17
Elisabeth Svensson, Chef HKScan Agri kommunikation, telefon: +46(0)44 19 40 63
Carl Dufwa, Årets Leverantör Lamm 2017, telefon: +46(0)70 511 05 02
Kort om HKScan
HKScan är Nordens ledande livsmedelsföretag. 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 är inom detaljhandel, food service, industri- och exportsektorn. Våra hemmamarknader är Finland, Sverige,
Danmark och Baltikum. Vi exporterar till närmare 50 länder. År 2016, omsatte HKScan nästan 1,9 miljarder euro och
hade ca 7 300 anställda.
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