Till våra Producenter
AB Skånefågel är ett erfaret fjäderfäslakteri, personalen har
lång dokumenterad erfarenhet av djurhantering och
kvalitetsäkring av utfört arbete.
Verksamheten är krav- och ekologisk- samt IP-Certifierade.
Om oss:
Skånefågel tillhandahåller svenska höns och ekologisk fågel av högsta kvalitet. Vår
småskalighet och inriktning på alternativa matfåglar gör oss till ett av Sveriges mest
nischade företag inom detta segment. Företaget grundades 2008 i Norra Skåne och idag
är vi 16 medarbetare.
Skånefågel följer svensk djurskyddslagstiftning och står, som all djurproduktion i Sverige,
under myndigheternas kontroll. Genom kontroller i alla led garanterar vi en produkt av
högsta kvalitet.
Konsumtionstrenden för ekologiska matfåglar är mycket positiv. De senaste åren har
konsumtion av ekologiskt producerade och förädlade varor kraftigt ökat i Sverige.
Skånefågel tillhandla håller även legoproduktion åt företag med andra varumärken.
Skånefågel säljer under eget varumärke till bl.a. Ica, Bergendahl, Coop och andra
försäljnings kedjor, utlandsförsäljning av höns pågår inom så väl som utom EU
marknaden.
Skånefågel ingår i Scandi Standard som är Nordens största matfågel leverantör med
ledande positioner i Sverige, Danmark och Norge genom de starka varumärkena
Kronfågel, Danpo & Den Stolte Hane.
Tillsammans har koncernen ca 1 650 medarbetare och en årlig omsättning på över fem
miljarder SEK.
Läs gärna mer på:
http://www.scandistandard.com/About-Us/ eller www.skanefagel.com

Vår ambition:
Är att ha kontakt/ kontrakt med producenter inom vår gemensamma bransch för att
gemensamt utveckla våra fåglar till konsumentriktiga produkter att erbjuda
konsumenterna genom egna varumärken eller samarbetes partners.

Våra samarbetspartner erbjuder:
Bra tillförlitlig djuromsorg hela vägen från ut plockning & transport till slakteri.
Utplockning med hjälp av väl utbildad personal där kommunikationen sker lättbegripligt
med ansvarig ledare.
Djurtransport med mer än 25 års erfarenhet av fjäderfätransporter.

Kontakta oss på:
Telefon: Order/Planering 0435-460 053 eller så ringer ni Direkt till Mikael Nilsson 073027 70 88 ute i produktion alternativt skriver Ni namn och kontaktuppgifter till
Mailadress: order.skanefagel@scandistandard.com så kontaktar Vi Er.
Skånefågel är alltid öppet för en dialog hur vi kan lösa just dina behov.

