FAMILJEGÅRDENS REJÄLA

SAMARBETE
VÄLKOMMEN SOM SNELLMANS PRODUCENT!

 Äkta finländsk
 Naturligt gm-fri
 Kvalitativ. Mest gillad.
 Föregångare i livsmedelsbranschen

REJÄL
MJÖLKGÅRD

REJÄL
NÖTGÅRD

REJÄL
LANTGRIS

LANTGÅRDENS BÄSTA
Snellmans Köttförädling vill vara marknadens mest attraktiva
samarbetspart för utvecklande familjegårdar.
LANTGÅRDENS BÄSTA-KVALITETSPROGRAMMET har
utvecklats systematiskt sedan 90-talet och här ingår alla
familjegårdar i Snellmans produktionskedja. En grundpelare för Herr Snellmans kvalitativa produkter är finländsk, gm-fri köttråvara, vilket garanteras med hjälp av
Lantgårdens Bästa-produktionskedjan.
Snellmans och producentens ansvar definieras i Lantgårdens Bästa-grundavtalet. Huvudansvaret för gårdens
skötsel ligger naturligtvis hos företagaren, dvs familjegården. En god inställning och fortgående utveckling
av ens kunnande hör till de viktigaste värderingarna för
Snellmans familjegårdar. Med rätt inställning kan såväl
samarbetsmodellerna som gårdens produktion och kunnande utvecklas långsiktigt.

Snellmans samarbete med producenterna baserar sig på
öppenhet, förtroende och fortsatt utveckling. Produkternas spårbarhet når ända till de finländska familjegårdarna, och för svinkedjans del till och med ända till generna.
Genom Lantgårdens Bästa-kedjan vill Herr Snellman ta
ansvar för varje skede i produktionskedjan från familjegård till konsument, och fortgående utveckla verksamhetskedjans konkurrenskraft till förmån för alla parter.
Enligt konsumentundersökningar är Herr Snellmans varumärke det mest populära inom köttbranschen. Konsumenterna tror också starkt på framtiden för Snellmans
varumärke. Vi kan med andra ord konstatera att Snellmans koncept fungerar hos slutkonsumenten.
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Med tanke på orken är det viktigt att gårdens verksamhet har en storlek som motsvarar de egna resurserna. I
en långsiktig, lönsam produktion mår såväl djuren som
producenten bra.

SPÅRBAR

INHEMSK

Rejäla familjegårdar

Kurt och Lars Snellman grundar
Snellmans Kött & Korv.

1985
Figen

Snellman köper Jakobstads slakteri och
inleder egen slakteriverksamhet.

1995
Snellmans nya slakteri blir färdigt och
primärproduktionen inleder sitt eget kvalitetskoncept, Lantgårdens Bästa

ANSVAR

SNELLMANS VISION
Mest gillad. Genom kontinuerlig förbättring – vägvisare
inom livsmedelsbranschen.

MISSION
Vi ger möjlighet till
det bättre.

STÅR STARK.

HERR SNELLMAN
FRÅN JAKOBSTAD

Koncernens omsättning 2016:
296 miljoner #
Köttförädlingens omsättning:
217 milj. #, varav 1,2 milj. # som
tilläggslikvid till producenterna
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SNELLMANS KÖTTFÖRÄDLING AB från Jakobstad är ett familjeföretag som har
tillverkat kvalitativa kött- och charkprodukter i 65 år. Bröderna Kurt och Lars
Snellman grundade företaget år 1951 för att de ville tillverka bättre korv. De konstaterade att om man vill ha något bra, får man göra det själv. Viljan att göra
bättre produkter, sådana som vi själva vill äta, gäller än idag inom Snellman.
GM-FRIA FAMILJEGÅRDAR
Rent, finländskt kött utgör grunden för våra produkter. Gris- och nötköttet produceras på Snellmans familjegårdar på den finländska landsbygden. Vi vill bevara vår råvara så naturlig som möjligt, därför använder vi mycket kött i våra
produkter och så lite tillsatsämnen som möjligt och vi utfodrar grisar och nöt
utan genmodifierade foder.
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Koncernens omsättning, utveckling
från år 2006

FÖREGÅNGARE.
Undersökningar visar att Herr
Snellman är det mest ansvarsfulla och inhemska varumärket,
och kvalitetsledare i branschen.
Brandmaster 2016

MOT DET BÄTTRE
Chark, matkorv och konsumentpackat kött är Herr Snellmans styrkor. Vi vågar
påstå att vi har bidragit märkbart under de senaste åren till en ökad medvetenhet om hur man gör köttprodukter, när man gör dem ordentligt. Snellman
och våra produkter förknippas starkt med bilden av föregångare, naturlighet,
inhemskt, ärlighet och viljan att göra rätt. Korven i sig kanske inte kan förändra
världen, men den värdegrund som gäller för tillverkningen – den har betydelse.

REJÄLT MALETKÖTT AV NÖT.

SUPERIOR
SKINKA.

MEST GILLAD.

Preferens, färskkött & chark
Snellman, 13%

Snellman, 15%

annat märke

annat märke

annat märke

annat märke

annat märke

annat märke

Ca 30 av köttbranschens största
varumärken deltog i undersökningen.
Brandmaster 2016

REJÄL NÖTUPPFÖDNING

PÅ SNELLMANS VIS
• Planenlig utfodring
(gm-frihet, godkända foder)
• Djurens välmående och hälsa
(Naseva, salmonella-uppföljning)
• Rätt produktionsmiljö anpassad till
djurets tillväxtskede
• Produktionsplanering och -uppföljning (kvalitet, mängd och funktion)
• Ömsesidigt engagemang
• Slaktviktsmål för mjölkras: Tjurar
340–360 kg, kvigor över 210 kg
• Slaktviktsmål för köttras: Tjurar
380–420 kg, kvigor över 240 kg

PRIMÄRPRODUKTION AV NÖT
Till Snellmans Köttförädlings primärproduktionsprogram för nöt hör Rejäl
mjölkgård, Rejäl nötgård och Rejäl Limousin-gård. Snellman beaktar i prissättningen olika satsningar som gården gör på djurens välmående, t.ex.
tilläggspris för frigående kor till mjölkgårdar samt produktionsmiljötillägg
för specialiserade nötgårdar. Djurens välmående har alltid ett samband
med lönsamheten och producentens välmående. Alla avtalsgårdar ska
höra till nötgårdarnas nationella hälsouppföljningssystem Naseva.

Herr Snellman
har god efterfrågan på sina
produkter och vi behöver

FLER REJÄLA MJÖLKOCH NÖTGÅRDAR.
Välkommen att diskutera
ett ömsesidigt samarbete!

REJÄL MJÖLKGÅRD

KONTAKTPERSONER LB NÖT

NÖTDJURETS LIV BÖRJAR I KON. Mjölkgårdarna är i
nyckelposition för den finländska nötproduktionen. I
Snellmans produktionskedja ingår ca 1200 mjölkgårdar.
Snellman ligger geografiskt intill ett starkt mjölkproduktionsområde, vilket är en styrka i samarbetet. Vi kan erbjuda mjölkgårdarna tjänster som underlättar vardagen.
Till exempel garanterar snabbko-tjänsten att utgallrade
kor i brådskande fall hämtas snabbt och flexibelt.
Kon har alltid ett känslovärde för sin producent, något
som beaktas vid hantering och transport av djuren. På
Snellman beaktar vi kons värde även i prissättningen.
Snellman är känd för att vår unika nötprissättning ger
ett värde också för kor.

VESA HIHNALA

MATTI KASTARINEN

PEKKA TAIPALE

JAN-PETER BRUNELL

JOUKO JAAKOLA

TIMO HIETANEN

SAARA RANTANEN

MÅRTEN LASSFOLK

LB fältchef
044-796 6345
vesa.hihnala@snellman.fi
LB fältchef för nöt.

LB fältrepresentant
0500-263 995
matti.kastarinen@snellman.fi
Rådgivning för specialiserade nötgårdar på hela Snellmans område.

REJÄL NÖTGÅRD
MED SPECIALISERADE NÖTGÅRDAR avses gårdar, vars
huvudsakliga produktionsinriktning är köttproduktion eller kalvuppfödning för nötköttsproduktion. Specialiserade nötgårdar kan vara dikogårdar, mellanuppfödningsgårdar specialiserade på kalvuppfödning eller gårdar
som köper kalvar från djurförmedlingen och föder upp
dem till slakt. Huvuddelen av kalvarna från mjölkgårdarna föds upp från kalv till slakt på samma specialiserade
nötproduktionsgård utan extra förflyttningar.

LB områdesrepresentant
0500-265 635
pekka.taipale@snellman.fi
Områdesrepresentant för Norra
och Mellersta Österbotten.

LB områdesrepresentant
040-680 9219
jan-peter.brunell@snellman.fi
Områdesrepresentant för
Österbotten.

Snellman ordnar producenttillfällen och skolningar för
nötgårdar runtom på anskaffningsområdet. Man behandlar olika frågor gällande produktionen och dessa
tillfällen fungerar också som en kanal för interaktion
mellan Snellman, producenten och olika samarbetsparter. Vi fäster speciell vikt vid att tillfällena ska vara praktiskt inriktade, inte enbart traditionella föreläsningar.
På Snellman satsar vi på utfodringsplanering för specialiserade nötgårdar, bl.a. genom ett eget program för
utfodringsplanering. På de årliga gårdsbesöken går vi
även igenom andra funktioner och produktionsmätare
samt vidareutvecklar samarbetet. Kännetecknande för
en bra nötgård är just att man har hela produktionen under kontroll. I det läget är både djurens tillväxt och hälsa,
producentens ork och produktionens lönsamhet i balans.
Snellman erbjuder producentportalen Anelma som redskap för producenten. Programmet ger snabbt tillgång
till uppgifter från produktionen, t.ex. tillväxtrapporter för
gårdens utveckling och stöd vid planering av verksamheten. Programmet underlättar också vardagen med
unika funktioner som nötregistret, som är ett smidigt
hjälpmedel vid djurköp eller utmönstringar.

LB områdesrepresentant
040-548 6038
jouko.jaakola@snellman.fi
Syd-Österbotten, Satakunda och
Birkaland.

LB produktionshandledare
044-796 6531
saara.rantanen@snellman.fi
Planering och rådgivning inom
utfodring, produktionshandledning för Limousin, Naseva.

LB områdesrepresentant
040-734 9473
timo.hietanen@snellman.fi
Områdesrepresentant i
Mellersta Finland.

kalv- och slaktkoordinator
044-796 6545
marten.lassfolk@snellman.fi
Uppfödarnas kontaktperson med
ansvar bl.a. för kalvbalansen.

REJÄL LANTGRIS
• Äkta finländsk gris
• Effektiv gris
• Frisk gris
• GM-fri gris
• Beaktar miljön
• Föds upp på Snellmans
familjegårdar

PRIMÄRPRODUKTION AV SVIN
Snellmans Köttförädling Ab har byggt ett unikt koncept för produktion av finländsk lantgris. Grunden för produktionskonceptet ”världens
mest finländska gris” utgörs av finländska svinraser, yrkeskunniga
producenter, nationell förebyggande hälsovård och optimerad gm-fri
utfodring.
Snellman fortsätter den över 100-åriga finländska svinaveln och vidareutvecklar den med sikte
på framtidens utmaningar. Med lantgrisen vill vi
lyfta fram det värdefulla arbete som gjorts på finländska avelsgårdar under årtionden.

Rejäl Lantgris
har god efterfrågan.
Vi behöver

FLER REJÄLA
SVINGÅRDAR.
Är du intresserad av rejäl,
finländsk grisproduktion?
Ta kontakt!

Vi anser att det är viktigt att man vid aveln ser
grisen som en helhet och undviker till exempel
alltför hög smågrisdödlighet. Ett nytt grepp för
utvecklingen av genetiken skapar nu nya möjligheter.

KONTAKTPERSONER LB SVIN

En äkta finländsk gris
Snellmans svinkoncept är uppbyggt kring en fullständigt
finländsk gris med långa traditioner. Lantgris-konceptets styrka finns i den finländska grisen, egna riktlinjer
för utfodring och uppfödning och duktiga uppfödare.
Snellmans producenter, familjegårdarna, deltar å sin
sida som aktörer i den finländska grisens avelskedja.
Herr Snellmans köttprodukter kan spåras förutom till
finländska producenter, även till verkligen finländska
svin och ett avelsarbete utfört av generationer av finländska producenter.

En effektiv gris
Den röda tråden för Lantgrisens avelsprogram är helhetsekonomi inom hela köttproduktionskedjan. Tillväxt,
foderutnyttjandegrad och köttighet är egenskaper som
får märkbar tyngd i helhetsavelsvärdena. Rejäl Lantgris
kan födas upp till 95–105 kg slaktvikt utan att grisarna
bildar för mycket fett. Tilläggskilona mellan 80–105 kg
är mest förmånliga för producenten och dessa kilon ger
bäst bidrag, förutsatt att köttigheten hålls på hög nivå.

MARTTI HASSILA

LAURA EHLERS

TUULA HUTTUNEN

RITVA TUPPURAINEN

LB fältchef
044-796 6344
martti.hassila@snellman.fi
LB fältchef för svin.

LB svin kvalitetsansvarig
044-796 6398
laura.ehlers@snellman.fi
Anträffbar må-to

En frisk gris
Lantgårdens Bästa-programmet följer Sikavas nationella hälsoprogram. Alla Snellmans svingårdar ska ha ett
hälsovårdsavtal med sin veterinär och gården ska fylla
kraven för Sikavas nationella hälsonivå. Svinens välmående bedöms årligen i enlighet med den internationella
Welfare Quality®-metoden.
100 % musta
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LB produktionshandledare
0400-614 112
ritva.tuppurainen@snellman.fi
Produktionshandledning och
rådgivning för svingårdar.

UTVECKLINGSBOLAGET FIGEN
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LB produktionshandledare
0400-614 060
tuula.huttunen@snellman.fi
Produktionshandledning och
rådgivning för svingårdar.
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En gm-fri gris
Snellmans produktionskedja har förbundit sig till gmfria produktionsmetoder. I enlighet med Lantgårdens
Bästa-kvalitetsprogrammet är det förbjudet att använda genmodifierade foderkomponenter i något som helst
skede av uppfödningen.
Familjegårdarna kan köpa foder från aktörer vars verksamhet fyller ETT:s positivlista gällande kvalitets- och
hygienkrav.

Miljön i beaktande
En effektiv foderanvändning håller en så stor del av näringsämnena där de hör hemma – innanför svinhusets
och svinkedjans väggar. En optimerad utfodring i enlighet med grisarnas produktionsegenskaper, ålder och
kön ger bästa möjliga resultat både för familjegårdens
ekonomi och för miljön. Därför är det viktigt att planera
hela uppfödningsprocessen, även utfodringen. Basen för
utfodringsplanen är en analys av gårdens egna foderråvaror, varefter användningen optimeras för att motsvara
djurens behov både kvalitativt och kvantitativt. Hur utfodringsplanen förverkligas och dess inverkan på produktionsresultaten kan följas i Anelma-systemet.

KIRSI PARTANEN

TOVE DONNER

TIINA LINDROOS

SONJA NIEMISTÖ

utvecklingschef
044-796 6432
kirsi.partanen@snellman.fi
Ansvarar för gårdsutvecklings-,
foder- och forskningsverksamheten.

svingårdsutvecklare
0400-614 073
tiina.lindroos@figen.fi
Svingårdsutveckling för avelsgårdar.

svingårdsutvecklare
044-796 6577
tove.donner@snellman.fi
Svingårdsutveckling för
slaktsvinsproduktion.

svingårdsutvecklare
040-680 9751
sonja.niemisto@snellman.fi
Svingårdsutveckling för
smågrisproduktion.

PRIMÄRPRODUKTIONENS
UTVECKLINGSBOLAG FIGEN
FIGENS UPPGIFT är att utveckla Lantgrisens produktionskedja så effektivt som möjligt enligt Snellmans
Köttförädlings målsättningar. Figen utvecklar också
Snellmans nötkedja. Figen fungerar i nära samarbete
med Snellmans Köttförädling och Snellmans producenter. Dessutom har Figen utomstående kunder i Finland
och utomlands.
Figens främsta utvecklingsprojekt är att förnya avelsprogrammet och förbättra effektiviteten i Lantgrisens
produktionskoncept. Förutom genetiken utvecklar Figen
Snellmans Lantgris-kedja gällande utfodringen, produktionsmiljön och styrningen av svingårdens verksamhet.
Det nya avelsprogrammet innebär att Figen går över från
allmän avel till linjeavel. Kullstorleken och dagstillväxten
får märkbart större tyngdpunkt inom aveln av lantgrisoch yorkshireraserna. Dessutom satsar Figen på att separera en egen Muskeli-linje, genom vilken utvecklingen tryggas med avseende på köttigheten och de andra
gödsvinsegenskaperna. På detta sätt kan vi maximera de
genetiska framstegen både inom smågrisproduktionen
och gödsvinuppfödningen.

UTVECKLINGSBOLAGET FIGEN

TOMAS GÄDDNÄS

TIMO SERENIUS

JUHA MÄKELÄ

MARJA NIKKILÄ

verkställande direktör, Figen Ab
044-796 6342
tomas.gaddnas@snellman.fi

produktionschef
040-547 6690
juha.makela@figen.fi
Ansvarar för den operativa verksamheten på galtstationen.

Figens avelsdirektör, Seredat
044 796 6750
timo.serenius@figen.fi

Figen avelsagronom
044 796 6761
marja.nikkila@figen.fi
Ansvarar för Figens system och
produktutveckling.

LB KONTOR OCH LOGISTIK

RONNY SNELLMAN

Anskaffnings- och styrningsdirektör för kött
044-796 6503
ronny.snellman@snellman.fi

ANN KNUTAR

BRITA WIIK

Anelma- och producentregister systemansvarig
ansvarig
044-796 6323
044-796 6203
brita.wiik@snellman.fi
ann.knutar@snellman.fi

MONICA SÖDERLUND

DAN VIKMAN

likvidhanterare
anmälningshanterare
(06) 786 6340
044 796 6321
monica.soderlund@snellman.fi teuraskuormat@snellman.fi

Snellmans
Köttförädling Ab
Granholmsvägen 1
68600 Jakobstad
tfn 06 786 6111
» www.snellman.fi

MONA JULIN

transportchef
(06) 786 6343
mona.julin@snellman.fi

LISA AHLGREN

transportplanerare, smågris
(06) 786 6331
lisa.ahlgren@snellman.fi

ANELMA
» anelma.snellman.fi

ROBIN JULIN

transportplanerare, nöt
044-796 6102
robin.julin@snellman.fi

ANUMAIJA VIITALA

slaktuppgiftshanterare
044 796 6320
teurastiedot@snellman.fi

Anelma är en elektronisk kanal för planering och uppföljning av gårdens
verksamhet. Via Anelma görs produktionsplanering, alla djuranmälningar,
djurbeställningar och kontinuerliga uppdateringar i djurbesättningen via programmets nöt- och svinlagerfunktioner.

