
 

  

 

   Sjunkaröd Skånska Kött & Vilt 
                          
©Uno 

              

                

                

               

               



 

  

 

   Sjunkaröd Skånska Kött & Vilt 
                          
©Uno 

               

               

               

 

               



 

  

 

   Sjunkaröd Skånska Kött & Vilt 
                          
©Uno 

                

               

               

                



 

  

 

   Sjunkaröd Skånska Kött & Vilt 
                          
©Uno 

                

                       

Faktaruta: 
Företaget, som i dag heter Skånska vilt AB och ligger i Sjunkaröd startade 1985 av Pär-Ola Andersson som är 

ensam ägare till företaget. Produkterna som produceras i företaget säljs under varumärket Sjunkaröd. Pär-Ola 

började sin verksamhet då han fick ta hand om ett vildsvin på sin gård som efter hand växte till en vildsvinsfarm 

där man nu kan se vildsvin på nära håll.  1989 började han slakta egna djur och började sedan även ta hand om 

jägares vilt och sedan 2011 även tamboskap. Förutom slakt så styckas och packeteras allt i mycket ändamålsenliga 

lokaler som motsvarar 1300 m². Det är enbart svenskuppfödda tamboskap och svenskt vilt som slaktas och 

styckas.  I gårdsbutiken som startade 2003 finns ett mycket stort sortiment av kött och vilt från närområdet. I 

sortimentet av vilt finns alla styckdetaljer från svenskt vilt som vildsvin, älg, hjort, rådjur, hare, kanin och viltfågel. 

Det finns även ett stort sortiment av viltcharkprodukter som t.ex. korvar, pastejer och varm- och kallrökt kött 

samt lufttorkad vildsvinsskinka. Kött från nöt finns både konventionellt, ekologisk och KRAV. Alla styckdetaljer 

görs såsom stekar, grytbitar, filé och färs. Köttet kommer från närområdet och hängmöras för bästa kvalitet.  

Företaget har i dag 24 medarbetare och kunderna är de största kedjorna inom dagligvaruhandeln, samt 

grossister, storkök och restauranger i hela Sverige. Vidare bedrivs olika utbildningar inom jakt och 

livsmedelshygien. Företaget är båge KRAV och IP-SIGILL certifierade. Dessutom arbetar man efter HACCP 

principen med regelbunden revision och årlig uppdatering och utbildning. Pär-Ola och hans personal är mycket 

noga med att hålla sig à jour med lagar, regler och förordningar inom livsmedel, djurskydd och miljö.  Pär-Ola som 

är ledamot i styrelsen för branschorganisationen Svenskt Viltkött ser ljust på framtiden och har planer på att 

ytterligare bygga ut sin verksamhet i Sjunkaröd. Kontakten med Hässleholms kommun är goda och som relativt ny 

medlem i Hässleholms Hantverks- & Industriföring hoppas han på ett givande och tagande. 

Företagsbesök av Inge Svantesson, Curt-Erik Karlsson och Uno Nilsson den 27/2 2017.           

                    


