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Leverantörer Omsättning i SEK Anställda Anläggningar

KLS Ugglarps slaktar och 

styckar endast svenskt kött

• Verksamheten omfattar gris, nötboskap och 

lamm och företaget bedriver även förädling 

av köttprodukter.

• Företagets produktionsanläggningar 

finns i Kalmar, Hörby, Dalsjöfors och 

i Ugglarp utanför Trelleborg. 

• KLS Ugglarps äger även två chark-

fabriker  i Billesholm och Malmö.



Slaktmognad



Köttkvalitet - nöt



Marmorering 

- gener och miljö

• Skillnad mellan raser och 

individer

• Medelhög till hög 

arvbarhet

• Könsskillnader

• Utfodring



Marmoreringsskala i Sverige 

USDA -skalan

Klass 2

Begynnande marmorering
Klass 3

Marmorerat

Klass 4

Väl marmorerat

Klass 5

Mycket marmorerat

Klass 1

Ingen marmorering

Bilderna anger lägsta nivå för varje klass. 



REGIONALA KONCEPT

Närproducerat kött blir allt mer populärt och gårdsförsäljning, köttbutiker och lokala leverantörer 

efterfrågas i allt större utsträckning. Det tycker vi på KLS Ugglarps är bra då det innebär att efterfrågan 

på kvalitetskött ökar och i och med det även efterfrågan på svenskt kött. För att möta dessa behov har vi 

tillsammans med våra kunder utvecklat ett antal regionala koncept.



❖ REGIONALA VARUMÄRKEN
Vi har utvecklat tre regionala varumärken i samarbete med ICA. 

De heter Smålandskött, Skånska Gårdar och Västsvenska Gårdar. 

Produkterna under dessa varumärken består enbart av köttråvara 

gårdar i respektive region. Samarbetet grundar sig i en gemensam 

vilja att främja den svenska landsbygden och göra det enklare för 

kunden att hitta svenska närproducerade varor i butikerna.

❖ KRAV
Vi har ett stort antal KRAV-produkter som både säljs till butik och 

offentlig verksamhet. Sörmlandskött är ett exempel som kommer 

från KRAV-producenter i Sörmland. Vi samarbetar även med 

KC-Ranch i Revingehed som producerar KRAV 

godkänt naturbeteskött.

❖ FRILANDSGRISEN
Frilandsgrisen är ett av våra koncept som innebär att 

griskultingarna föds och lever fritt utomhus.

❖ EKOLOGISKT KÖTT
Vi utvecklar kontinuerligt vårt ekologiska sortiment. I dagsläget 

har vi ett fåtal ekologiska produkter men framöver kommer 

sortimentet att utökas.

KONCEPT



Framtidens kött

➢ Fokus på ätkvalitet och convenience

➢ På gården 

o Nya uppfödningsmodeller

o Integrering

o Utnyttja mjölkbesättningarna

o Bättre grovfoder 

➢ På slakteriet

o Sortering

o Säkerställa mörning

o Förädling av ”tuffa” detaljer



Tillsammans kämpar vi för svenskt kött


