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mathantverk

när Kristina Forss växte upp på Löv-
näsgården fanns det ett par bönder 
i varje by. Nu är de flesta lantbruken 

nedlagda och längs vägen de fem milen från Vil-
helmina syns tomma hus.

Men kanske går trenden att vända – det bor-
de finnas plats för fler småskaliga livsmedels-
producenter, menar Kristina Forss och Björn 
Petersson. Ett slakteri på deras gård får inte 
bara ned kostnaderna för deras egen slakt och 
minskar transporterna. Det kan också få fler att 
våga satsa på djurhållning och förenkla foder-
frakten.

– Vi vill bygga ett slakteri för alla djurslag, 
kanske även ren. Då kan vi också ta emot andras 
djur för slakt och styckning – det finns intresse 
för det, säger Björn Petersson.

De hoppaS på ett positivt besked från banken. 
Investeringen går på 1,5 miljoner kronor efter-
som de redan har den dyrare delen: ett char-
kuteri som de byggde i det gamla garaget från 
drygt tre år sedan.

Där tillverkade de syltor, korvar, leverpastej 
och mycket annat av det egna köttet inför den 
gångna julen. De säljer också lufttorkade pro-
dukter, hamburgare, grillådor och snart också 
salami. Allt som går tas till vara på grisarna.

Nu är Det snart dags för en ny rusch: korvtill
verkning inför påsken då många åker ut och 
fiskar och idkar annat friluftsliv. Varje gång de 
har en produkt färdig lägger de ut den till för-

säljning på Lövnäsgårdens Facebooksida.
– Det tar några timmar, sedan är allt slut, sä-

ger Kristina Forss.
En del kunder kommer och hämtar själva 

och andra får levererat när någon av dem ändå 
åker till orter i närheten. De säljer också kött 
och chark i sin gårdsbutik och till ett par buti-
ker och restauranger i Vilhelmina, Lycksele och 
Tärnaby. Men bara till en krog på varje ort efter-
som köttet ska vara exklusivt.

 De valDe lINDeröDSgrISar efter att ha läst 
på en hel del om dem.

– Köttet är lite mörkare än annat griskött, 
lite som ett mellanting mellan gris och nötkött, 
förklarar Björn medan han serverar ett smak-
prov: rotmos med rökt fläsklägg som kokt fyra 
timmar i en buljong bland annat kryddad med 
fänkål.

Först när grisen är tio månader utvecklas 
smaken i köttet.

– Det är mycket mer smak i linderödskött. 
Fettet är den stora smakbäraren, det har en 
”köttig” smak. De flesta som köper vårt kött sä-
ger att fettet är väldigt gott – även de som först 
påstod att de inte gillar fett, säger Björn Peters-
son.

Kanske därför är det lätt att sälja ister och 

en av landets största godkända 
upp födare av linderödsgrisar finns i 
Västerbottens inland. Björn Petersson 
och kristina Forss satsar på exklusivt 
kött från dem. Nu är målet ett eget 
slakteri.

Text & foto: Helena Wennström 

■ uppfödning av cirka 100 slaktgrisar per 
år av rasen linderödsgris. Suggorna får  
1,5 kull per år med i snitt sju kultingar.
Tio suggor och tre galtar i genbanken.
Eget charkuteri och gårdsbutik med 
 försäljning av kött och chark.
planerar: eget slakteri och stuguthyrning.

Fakta: LÖVNÄSGårDENS 
MATHANTVErK

andra liknande produkter från Lövnäsgården 
via Facebook.

Grisarna går ute året om i olika hagar på går-
den. De är robusta och klarar den västerbott-
niska kylan bra. När det är riktigt kallt kryper 
de nära varandra i en av hyddorna som Björn 
Petersson konstruerat av containrar.

Ett gäng slaktgrisar kommer ivrigt spring-
ande över det tunna snötäcket när någon när-
mar sig. Kanske vankas det mat?

Kristina Forss kommer med en hink. Det är 
hon som mest sköter om djuren.

I en annan hage går den rejält hårige avels-
galten Fridolf med två suggor. Han kommer 

fram till staketet för att bli kliad.
Svinto är den galt som har varit med i stort 

sett från början. Nu går han tillsammans med 
Molly och deras fyra griskultingar.

Björn Petersson berättar en rörande his-

Exklusivt kött från     skånsk gris
kristina och björn satsar på eget slakteri – i västerbotten

Linderödsgrisen är den enda 
 svenska lantrasen av gris. Den  
kan ha olika färg, men är vanligen 
gråvit med svarta fläckar.

Dags för korvtillverkning. kristina Forss 
och Björn Petersson har gått flera kurser i 
mathantverk för att utöka sin repertoar.

en del av Lövnäsgårdens mathantverk säljs 
i den egna gårdsbutiken.

I det tidigare garaget finns nu charkuteriet. 
enligt planen ska ett slakteri byggas i för-
längningen av byggnaden.

Svinto och Molly går tillsammans med sina fyra kultingar i hagen. Svinto är far till många av 
Lövnäsgårdens grisar.

kristina Forss och Björn Petersson med tio-
årige sonen Amin bor på Lövnäsgården fem 
mil nordväst om Vilhelmina.                         Fortsättning nästa sida
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Skräddarsydd rådgivning till matproducenter

mathantverk
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Från utrotning till finkrog
valitet är ett lurigt begrepp. Vad som 
är bra eller dålig kvalitet varierar 
beroende på vad bedömaren tycker 

är viktigt.
För snart hundra år sedan, 1928, kom 

lagen om galtbesiktningstvång. Hushåll-
ningssällskapen blev därmed delaktiga i 
utrensningen av de brokiga grisarna som inte 
växte lika snabbt som de vita grisraserna. 
Några få blev kvar och bildade så småningom 
grunden till lantrasen linderödsgrisen som 
ideella eldsjälar inom föreningen Landtsvinet 
kämpat länge med att bevara.

Nu har vINDarNa vänt. Det blir mer och 
mer trendigt med linderödsgrisar och köttet 
letar sig in på restaurangernas menyer. 

Det är inte tillväxten på grisen utan köttets 

smak som bedöms som viktigt.
Men trots högt pris på köttet och ersätt-

ning för bevarande av hotade husdjursraser 
kan det vara svårt för uppfödare att få det att 
gå runt. Därför drev Hushållningssällskapet 
under 2018 projektet Lantraser – från hage 
till mage, och genomförde kurser om hur 
man skapar lönsamhet med lantraser. 

jämfört meD De förädlade raserna är pro-
duktionsförmågan oftast lägre, men det finns 
i stället många andra mervärden som går 
att marknadsföra och ta betalt för. Kurserna 
handlade om hela kedjan från bevarandear-
bete, avel och skötsel till förädling, marknads
föring och försäljning.

För att nå lönsamhet behöver man jobba 
med alla led, analysera var man kan spara 

kostnader och hur man kan skapa mervärden 
som ger större intäkter. Det är samma grund-
principer som i allt företagande och viktigt 
för att skapa hållbar ekonomisk utveckling.

SeDaN gäller Det att komma ihåg att vi 
har olika syn på vad som är viktigt. Därför är 
det bättre att beskriva vilken kvalitet en vara 
har än bara säga att den är bra eller dålig. Den 
som köper varan får bedöma vilken kvalitet 
hen vill ha.

Anna Molander 
lantbruksrådgivareKröNiKa

k

Enda lantrasen 
har rötter i Skåne

linderödsgrisen är Sveriges enda oför-
ädlade lantras av gris. 

De gamla lantrasgrisarna trängdes 
undan alltmer i takt med att vita grisraser 
importerades i början på 1900talet. De mer 
vildsvinspräglade skogssvinen dog ut. Nästan.

När Skånes Djurpark 1952 anlades utanför 
Höör i mellersta Skåne hamnade några grisar 
av den gamla stammen där. De kom från en 
bonde på Linderödsåsen i grannkommunen.

En inventering av linderödsgrisar gjordes 
1992 av Statens genbanksnämnd. Sju av åtta 

djur hade sina rötter i de brokiga lantrasgrisar-
na som tillvaratogs på Linderödsåsen.

lINDeröDSgrISeN varIerar I utseende 
men skiljer sig både från vildsvin och dagens 
tamgrisar. Den har rikligt med borst och kan 
vara gråvit med svarta fläckar, rödbrun med 
svarta prickar eller fläckar eller sandfärgad 
med medelstora svarta fläckar.

Den är kortare i kroppen än en modern 
”kotlettgris” men inte så kort som ett vildsvin. 
Trynet är rakt och kraftigt och öronen svagt 

framåtvinklade. Den är härdig och växer lång-
sammare än dagens produktionsgrisar men 
ger fint fläsk och kräver mindre proteinrikt 
foder.

föreNINgeN laNDtSvINet bIlDaDeS 1992 
för att bevara rasen i en levande genbank. 

Bevarandearbetet görs av medlemmarna: 
privatpersoner, friluftsmuseer och djurpar-
ker. 2017 fanns 178 genbanksbesättningar 
med 547 avelsdjur. Kristina Forss är suppleant 
i styrelsen. ■

Matproducenter kan få skräddarsyd-
da råd för att nå ut till nya kund-
grupper. Med hjälp av EUpengar 

får de subventionerad rådgivning inom bland 
annat marknadsföring, produktutveckling och 
logistik.

Hushållningssällskapet har nu Jordbruks-
verkets uppdrag att stimulera entreprenörer 

inom regional matproduktion. De regionala 
sällskapens rådgivare med olika kompetenser 
finns över hela landet och kan hjälpa matfö-
retag med att utveckla affärsidéer och nå ut 
på marknaden. Rådgivningen subventioneras 
med upp till 70 procent av kostnaden.

– jag Ser Det som en individuell rådgivning. 
Det kan handla om hur man sluter avtal med 
offentlig verksamhet, story telling och hur man 
exponerar sig i butiker, kontakt 
med grossister och hjälp med att få 
till bra distribution och flöden, sä-
ger Christian Frelsöy, matkon-
sulent i Umeå.

Han arbetar med matproducenter i Väster-

botten och är en av de rådgivare som håller i 
den nya tjänsten.

chrIStIaN frelSöy jobbaDe tidigare bland 
annat som kock, krögare och försäljare till livs-
medelsgrossister. Han har många kontakter 
inom branschen och vill lyfta fram lokala livs-
medelsproducenter.

– Jag tycker att det är extremt viktigt att lyfta 
fram alla som bidrar till att vi har så bra livs-
medel, säger han.

En av de saker han gärna vill få fram i Väs-
terbotten är någon form av producentportal 
– kanske en app – där konsumenter på ett och 
samma ställe kan hitta olika lokala matprodu-
center. ■

Intresset är stort för lokalproducerad 
mat, men det kan vara svårt för en 
liten entreprenör att nå ut på markna-
den. en ny tjänst kan hjälpa företag 
att växa lokalt.

Text: Helena Wennström 

toria om hur Svinto i unga år förälskade sig i 
en annan sugga som då var mycket större än 
han. Han uppvaktade henne trots att hon var 
tvärarg och bet honom – innan hon slutligen 
föll till föga. När hon senare blev sjuk bar Svinto 
under en tid vatten och foder i en hink varje dag 
till henne.

– Det var svårt att tro. Han tog mossa och 
bäddade till henne. Han höll på även efter det 
att hon var borta. Han var väldigt deppig.

Kristina Forss och Björn Petersson satsar för 
framtiden. De har gått olika kurser i mathant-
verk på Eldrimner i Jämtland. Nu håller de 
själva kurser på gården, som en styckningskurs 

för tre veckor sedan i samarbete med matkon-
sulten Christian Frelsöy på Hushållningssäll-
skapet.

– Klarar vi det här året ser det ljust ut, säger 
Kristina Forss.

björN peterSSoN jobbar också som snick-
are i Lycksele i väntan på att båda kan leva helt 
på gårdens produktion. Det är en livsstil – de 
gör verklighet av sina idéer och sitt tidigare 
missnöje med kvaliteten på mat i butiker. Med 
ett eget slakteri får de själva koll på hela kedjan.

– Vi kan välja mer själva på det här sättet, 
säger Björn Petersson.

– Om fem år tror jag att vi verkligen har en 
exklusiv grej, särskilt om vi kan få till varmslak-
tat kött till våra produkter. I så fall blir vi det 
enda företaget i Sverige som gör det på gris. ■

■ FOTNOT: Varmslakt innebär att köttet 
blir till charkuteriprodukter innan likstelheten 
inträder (inom två–sex timmar för gris). Då är 
köttet mört och det behövs inte tillsatser. 

Slakt och styckning måste ske under samma 
tak och veterinär ska finnas på plats. Charku-
terierna blir saftigare och smakrikare. 

 KÄLLA: ELDRIMNER

kristina Forss och 
Björn Petersson 

 berättar för Christi-
an Frelsöy om sina 

planer på att utveckla 
Lövnäsgårdens 

mathantverk.

Fortsättning Från Föregående sida 

 Om fem år tror jag att vi 
verkligen har en 
 exklusiv 
grej…


