
Vi söker dig som vill driva 
slakteri och styckeri i Säffle!

MÖJLIGHETER:
• Stor efterfrågan på svenskt kött från dagligvaruhandel, vidareförädlare och grossister, samtidigt som 
slakterierna knyts närmare charkuteribranschen. 
• Tydligt glapp mellan de större etablerade slakterierna och de mindre producenterna/marknaden.
• Utrymme för ett mindre fristående slakteri med tydligt varumärke och stark förankring i 
producentled i södra Värmland. 
• En förstudie med ritningar, utredningar och budgetkalkyler finns framtagen.
• En stark lokal förandring med lokala producenter och ”ägargrupp” som vill  och kan vara delaktiga.
• Tillgång på detaljplanerad mark.

BAKGRUND
De värmländska producenterna behöver mer och säkrare tillgång till slaktmöjligheter, och marknaden behöver säkra 
sin tillgång på livsmedel. Idag finns endast två mindre slakterier i Värmland och dessa har begränsad kapacitet. 
Merparten av all slakt måste därför ske utanför länets gränser, på storskaliga anläggningar där de små och medelstora 
producenterna ofta ges lägre prioritet. Situationen innebär en betydande verksamhetsrisk och känsligheten ökar ytter-
ligare vid störningar som torka, foderbrist och så vidare.  Av den anledningen tog ett antal lantbruksföretagare kontakt 
med Säffle kommun och bad dem titta på förutsättningarna för en etablering av ett mindre slakteri och styckeri. Under 
2019 - 2022 genomfördes en förstudie med finansiering av ett antal privata aktörer i Värmland och Jordbruksverket.     

RESULTAT - TYDLIGT BEHOV AV ETT LOKALT SLAKTERI
Förstudien har tittat på förutsättningar för etablering av ett småskaligt slakteri med förädling i Värmland. Vi har träf-
fat såväl djurägare som tänkbara kunder, besökt befintliga slakterier och styckerier. Utifrån vårt arbete med kalkyler 
och omvärldsanalyser menar vi att det utifrån rådande förutsättningar finns en marknad och ett behov av ett lokalt 
slakteri i Värmland, med fördel placerat i Säffle. 



MINDRE SLAKTERI MED TYDLIGT VARUMÄRKE 
Ett mindre lokalt slakteri med ett tydligt varumärke och förankring i producentled fyller ett viktigt 
behov i glappet mellan de större etablerade slakterierna i närområdet, Dahlbergs i Brålanda och 
Närke kött i Kumla. Detta för såväl djurägare som för olika produkter och kunder. Trenden är 
tydlig med starkt ökad efterfrågan av svenskt kött samtidigt som de befintliga slakterierna knyts 
allt närmare charkuteribranschen. Detta skapar såväl utrymme som behov av ett fristående lokalt 
slakteri.

RESULTAT 
Förstudien har landat i förslaget att en etablering bör börja med slakt och styck av ett djurslag, nöt, men samtidigt 
planera och möjliggöra en utökning av gris i ett senare skede. Vi har genom samtal och möten identifierat ett tydligt 
intresse för att köpa lokalt slaktat och styckat kött med känt ursprung från flera kundgrupper som dagligvaruhandel, 
vidareförädlare och grossister. Vi har genom förstudien tagit fram beslutsunderlag, kalkyler och kontakter med 
intressenter inom olika marknadssegment. 

Vi är en engagerad ”ägargrupp” som är villiga att gå vidare i arbetet, men vi söker 
fler ägarintressenter och hoppas att vi väckt din nyfikenhet. Vi behöver dig!

Vill du veta mer? Välkommen att ta kontakt. 

Ägargruppen genom Lars Pettersson, Företagarna Säffle 
lars@lpsbiodling.se, 070-698 98 52 


