
 

 

  
 
Pressmeddelande 2019-01-11: 
 

Nyhléns Hugosons satsar på ökad 

livsmedelsproduktion i Norrbotten 

Nyhléns Hugosons Chark AB köper Jokkmokks Korv AB den 11 januari 2019.  
 
Jokkmokks Korv är ett otroligt fint företag och en norrländsk livsmedelsproducent av 
högkvalitativa kött- & charkprodukter. Affären görs för att skapa långsiktiga 
förutsättningar för en ökad produktion och utveckling av verksamheten i Jokkmokk.  
 
- Vi är glada över att kunna meddela att vi har kommit överens om en försäljning av 
företaget till Nyhléns Hugosons. För oss var det mycket viktigt att hitta en ny norrländsk 
ägare som verkar långsiktigt för en fortsatt utveckling av företaget och verksamheten i 
Jokkmokk. Affären säkerställer också framtida arbetstillfällen på orten för våra 
medarbetare och tidigare ägarfamiljen, säger Magnus Kvickström, Jokkmokks Korv. 
 
Det finns en bra efterfrågan på kött- & charkprodukter i premiumsegmentet från 
Norrland och Jokkmokks Korv har en mycket stark och spännande position på 
marknaden i Norrland och övriga delar av Sverige. 
 
- Jokkmokks Korv är ett mycket starkt varumärke och ett välskött företag med anor som 
är uppskattat av både kunder och konsumenter. Vi ser en fortsatt potential att utveckla 
företaget och därmed öka produktionen av kött- & charkprodukter i Jokkmokk, säger 
Magnus Nilsson, VD på Nyhléns Hugosons. 
 
Jokkmokks Korv grundades 1945, omsätter ca 60 MSEK och är ca 15 st anställda i 
fabriken som ligger i Jokkmokk i Norrbottens län. Jokkmokks Korvs produkter präglas 
av mycket hög kvalitet och de skapas med stor yrkesskicklighet och hantverkskänsla. 
 
- Det känns extra spännande och roligt att Magnus Kvickström, tidigare ägare, blir plats- 
& produktionschef och tillsammans med övriga i familjen Kvickström samt alla duktiga 
medarbetare driver vidare Jokkmokks Korvs verksamhet, säger Magnus Nilsson, VD på 
Nyhléns Hugosons. 
 
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 samt kyld färdigmat. 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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