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Norr ha

Jaktkläder

Välkomna!

20%
rabatt

Gäller t.o.m. 30/9 2013

Välkommen som kund hos oss – vi ger dig personlig service 
och snabba, trygga leveranser. Vi kör med egna tankbilar och 
levererar eldningsolja, diesel och smörjmedel direkt till dig.

När det är dags att beställa ringer du Mikael & Johanna

VÄLKOMMEN TILL DIN LOKALA

OLJELEVERANTÖR

– Djur som växer upp 
fritt på en gård ska inte be-
höva fraktas lång väg för 
att slaktas, säger Andreas 
Nilsson. Kunderna vill 
helst ha kött som är lokal-
producerat hela vägen 
fram till slakt.

Andreas och hans hus-
tru Marie bor på en gård i 
byn Desemåla tillsam-
mans med döttrarna Nel-
lie, nio år, och Hilma, sex 
år. Byggnaderna, som är 
ganska nya, ligger på en 
ljus plats omgiven att 
vackra betesmarker och 
blandskog. 

– Jag arbetar inom rädd-
ningstjänsten upptäckte 
den här platsen när vi fick 
uppdraget att bränna ner 
ett gammalt hus som stod 
här, berättar han. Jag 
tyckte att det var så vack-
ert här så jag visade det för 
Marie. Vi kände båda att vi 
ville bo här. 

Styckade av
De kontaktade markäga-
ren som till slut sa ja till 
att stycka av och sälja. 

Båda arbetar utanför 
gården. Marie arbetar 
inom skolan där hon tidi-
gare var lärare, men nu 
har hon övergått till skol-

administration. Fåren, 
slakteriet och gårdsbuti-
ken är deras hobby, en 
hobby som döttrarna 
också delar.

– De vill gärna vara del-
aktiga i butiken, säger 
 Andreas, och när vi 
styckar är de med oss och 
hjälper till med vägning 
och etikettering.

Andreas och Marie bör-
jar i liten skala. Slakteriet 
och styckningsavdel-
ningen har varit i gång 
sedan början av somma-

ren. Butiken är inte öppen 
ännu, men man kan ringa 
och beställa kött som man 
hämtar på gården.

– När vi kommer i gång 
med butiken kommer vi 
att sälja inte bara kött 
utan även våra fårskinn 
och lokalproducerade pro-
dukter; kanske sådant 
som honung, marmelader, 
knäckebröd och annat 
hantverk. Vilka som ska 
leverera till oss är inte 
klart ännu.

Låna djuren
Fåren betar dels de egna 
hagarna, dels brukar gran-
narna be om att få låna 
djuren får att få marker 
betade.

– Hagarna får vi EU-
pengar till, berättar An-
dreas. De är ”särskilt 
skyddsvärda” vilket inne-
bär restriktioner men jag 
gillar att ha kravet på mig 
att sköta dem ordentligt.

Den nya verksamheten 
ska få växa fram sakta, 
steg för steg, förklarar 
paret Nilsson .

– Vi satsar på kvalitet, 
inte kvantitet, säger 
 Andreas. Det ska kännas 
på köttet att det är nivån 
”högsta kärlek”.

Arbetsfördelningen 
innebär att det är Andreas 
som slaktar, sedan hjälps 
de åt med styckning och 
försäljning.

Inredningen har de 
fixat själva med hjälp av 
Andreas pappa Ingemar 

Nilsson och Maries pappa 
Viking Nilsson som arbe-
tat som styckare i butik.

Säljer skinn
Andreas växte upp på en 
gård i Skårebo i närheten 
där föräldrarna Ingemar 
och Britt fortfarande bor. 
De har också får, texel, och 
skinn från de fåren finns i 
Desemåla gårdsbutik, lik-
som familjens egna skinn 
från deras gotlandsfår.

Andreas slaktar de egna 
fåren, men tar även lego-
slakt och styckning.

Slakteriet är noga pla-
nerat – det är många reg-
ler som måste följas. An-
dreas visar hur han släp-
per in djuren när de ska 
tas till slakt.

– Det känns bra att 
kunna slakta djuren själv 
hemma på gården. Jag 
brukar tänka på att alter-
nativet är att de skulle 
fraktas i lastbil till annat 
slakteri och då vet jag ju 
att det här alternativet är 
det är det bästa för djuren.
Har du några råd till andra 
som vill starta gårds-
slakteri?

– Räkna med att det kos-
tar mer och tar längre tid 
än man tror. Och spara alla 
mejl och brevkonversa-
tioner med myndigheter 
och tjänstemän. Man kan 
få motstridiga uppgifter 
och svar.

KATARINA SANDSTRÖM
katarina.sandstrom@barometern.se

0480-592 02

Slakteri tror 
på äkta kärlek
DESEMÅLA/NYBRO · Antalet småskaliga slakterier har 
 fördubblats på fem år. Kunderna vill ha produkter som är 
lokalproducerade fullt ut. Andreas och Marie Nilsson  
i Desemåla norr om Nybro har just dragit i gång ett gårds-
slakteri och gårdshandel. 

Andreas Nilsson både slaktar och  styckar själv hemma på nya gårdsslakteriet i Desemåla norr om Nybro.  FOTO: KATARINA SANDSTRÖM

Andreas Nilsson i den nyinredda gårdsbutiken i Desemåla 
som ligger vägg i vägg med gårdsslakteriet. ”Jag och min 
hustru Marie bygger upp verksamheten sakta för vi vill 
göra vårt allra bästa, och göra det med kärlek”, säger han.

”Det känns bra 
att kunna slakta 
 djuren själv 
hemma på 
gården.”
ANDREAS NILSSON

Känner du igen 
en gallringsexpert?
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Vi möts i skogen!
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