
Nyhléns Hugosons blir Coops huvudleverantör av kött i Norrland  

Coop har tecknat ett nytt avtal med Nyhléns Hugosons som innebär att det Norrländska företaget 

blir huvudleverantör av kött till Coop Nord och Coop Norrbotten. Avtalet är ytterligare ett steg i 

arbetet att stärka samarbetena mellan Coop och svenska regionala leverantörer. 

Nyhléns Hugosons har sedan tidigare varit en stor leverantör av kött till Coops butiker i norra Sverige. 

Men nu får företaget ansvaret för hela basutbudet av fläsk- och nötkött i de fristående 

konsumentföreningarna Coop Nord och Coop Norrbotten, som driver 113 butiker i Jämtland, 

Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. 

– Vi är glada över det fördjupade samarbetet med Coop i Norrland. Det skapar bra 

förutsättningar för en långsiktig och större efterfrågan på lokalproducerade köttprodukter, 

vilket är positivt för de norrländska köttbönder som vi samarbetar med, säger Johan Sjöblom, 

Försäljningschef på Nyhléns Hugosons. 

Avtalet började gälla nu i januari och för Coop innebär det att tillgången på regionalt producerat kött 

i butikerna i Coop Nord och Coop Norrbotten kommer att öka. Både fläsk- och nötköttet kommer att 

säljas under Nyhléns Hugosons varumärke och det kommer att utgöra det största basutbudet av kött 

i butikerna. 

– Avtalet med Nyhléns Hugosons är viktigt eftersom Coop får en bättre tillgång på svenskt 

regionalt producerat kött, vilket vi vet att många av våra kunder efterfrågar. Coop har en lång 

historia av att samarbeta med lokala och regionala leverantörer och nu stärker vi det arbetet 

ytterligare, säger Majsan Pense, kategorichef för kött på Coop. 

 

– Vi välkomnar det fördjupade samarbetet, eftersom vi vet att det är viktigt för våra 

medlemmar och kunder att kunna köpa norrländskt kött, säger Henrik Skyttberg, 

försäljningschef i Coop Nord. Vi har under många år lyft fram norrländska varor i butik och i 

vår marknadsföring. 

Coop är idag en av Sveriges största inköpare av svenskt kött och 85 procent av det kött som säljs i 

Coops butiker är svenskt. 

För ytterligare information kontakta: 

Majsan Pense, Kategorichef Kött Coop, 010-742 62 46 

Magnus Nilsson, Verkställande Direktör Nyhléns Hugosons, 0920-775 20  

Nyhléns Hugosons är Norrlands ledande matproducent, med egen tillverkning av prisbelönta, 

lokalproducerade kött- och charkprodukter. Nyhléns Hugosons 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. 

www.nyhlenshugosons.se 

www.nyhlenshugosons.se/om-oss/norrlaendskt/  
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