
 

 

 
  

Pressmeddelande 2015-12-03: 
 

Nyhléns Hugosons och Bröderna Jakobssons 

Slakteri i legosamarbete 

Nyhléns Hugosons Kött AB och Bröderna Jakobssons Slakteri AB har ingått ett 
avtal gällande legoslakt. Avtalet gäller slakt av storboskap på Nyhléns Hugosons 
anläggning i Ullånger. 
 
- Vi är glada över att kunna meddela att vi har skrivit ett avtal gällande legoslakt med 
Nyhléns Hugosons. Vi har haft produktionsbehov som vår nuvarande anläggning inte 
har klarat av, så vi har letat efter andra möjligheter. Nyhléns Hugosons anläggning i 
Ullånger ligger bra till geografiskt och blir en naturlig slaktplats för vår storboskap från 
Västernorrland med omnejd, säger bröderna Björn-Erik och Lalle Jakobsson, ägare till 
Bröderna Jakobssons Slakteri AB. 
 
Marknadssituationen för norrländsk köttproduktion är utmanande både för lantbrukaren 
och producenten, låg eller ingen lönsamhet, minskad köttkonsumtion och mindre antal 
norrländska slaktdjur. Genom detta samarbete kan vi optimera våra anläggningar och 
samtidigt får båda företagen möjlighet att fortsatt utvecklas med minimala investeringar. 
 
- Vi har en bra och effektiv verksamhet på vår anläggning i Ullånger vilket ger goda 
möjligheter att utföra legoslakt av storboskap. Detta samarbete ger oss nya möjligheter 
att fortsatt utveckla och effektivisera våra produktionsflöden. Det innebär också att vi 
stärker vår lokala närvaro och skapar långsiktiga förutsättningar för bra samarbete med 
leverantörer av slaktdjur i Västernorrland, Jämtland och Västerbotten, säger Magnus 
Nilsson, VD på Nyhléns Hugosons. 
 
Avtalet gäller från 1 januari 2016 och är ett strikt industriellt samarbete mellan parterna. 
Företagens övriga verksamheter fortlöper som tidigare. Inköp, intransport, avräkning 
och försäljning omfattas inte av avtalet. 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Magnus Nilsson, VD Nyhléns Hugosons, 0920-775 20 eller 070-508 30 66. 
 
 
Nyhléns Hugosons är Norrlands ledande matproducent, med egen tillverkning av 
prisbelönta, lokalproducerade kött- och charkprodukter. Vi satsar på att utveckla och 
sprida det norrländska mathantverket. För oss betyder det rejäl mat gjord på de bästa 
råvarorna, god djuromsorg och duktiga medarbetare. 
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