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Johan är född och uppvuxen på Kruse 
gård i Sproge. Bara 25 år gammal köpte 
han 1990 gården av sina föräldrar. Vid 
den tiden fanns 18 mjölkkor och 18 sug-
gor på Kruse. 
− Det var grisarna som var mitt stora 
intresse, berättar Johan. Någon kobonde 
var jag aldrig, jag mjölkade korna jag när 
jag ändå var ute i lagården och skötte om 
grisarna.  När Sverige 1995 gick med i 
EU bestämde jag mig för att sluta med 
mjölkkor och sålde min mjölkkvot.

Pengarna från försäljningen av mjölk-
kvoten blev startkapital för en utökad 
smågrisproduktion. Johan byggde för 
72 suggor som vid den tidpunkten var 
en relativt stor besättning.

Snart har Gotland ett nytt gårdsslakteri 
Johan Edberg är grisbonde på föräldragården Kruse i Sproge. Till-
sammans med sin fru Kattis är han i slutfasen med byggandet av ett 
nytt gårdsslakteri för gris och lamm. Till försommaren räknar de 
att vara igång med sin verksamhet i liten skala. Hur kommer man 
på idén att bygga ett eget slakteri? Vilka är utmaningarna? Och hur 
lyckas man göra en sådan satsning utan att låna en enda krona? 

− Att det blev just 72 suggor var för att 
jag hade en idé om balanserad produk-
tion och att gården skulle vara självför-
sörjande på foder till grisarna. Kruse 
gårds 75 tunnland räcker precis lagom 
för att ge mat till mina grisar.
Idag finns även ett 50-tal tackor på går-
den. Medan Johan är bonde på heltid, 
jobbar Kattis deltid på Röda Korset 
Second Hand och Mötesplats i Hemse. 
Men det är inget tvivel om att Kattis 
engagemang i gårdens utveckling är 
stort. − Kattis är den stora pådrivaren, 
det är hon som vill få saker att hända, 
säger Johan.

Specialslakteri
Idén att bygga ett gårdsslakteri tycks 
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ha funnit länge hos Johan och Kattis. 
Precis som att gården på ett balanserat 
sätt ska kunna försörja sina egna djur 
med mat finns en tanke om hållbarhet 
och ansvarstagande även när det gäl-
ler slakten. − Att i liten skala föda upp 
och sköta djuren – och sedan se till att 
slakten blir lugn och fin på gården ger ett 
helhetstänk. Vi vet att det finns kunder 
som uppskattar att veta att grisen haft 
det bra och hanterats småskaligt.

− Vårt gårdsslakteri ska ses som ett 
specialslakteri, säger Johan. Vi vare sig 
kan eller vill kapa bandet till storslakte-
rierna. Utan vi vill försöka komplettera 
och samarbeta. Förutom våra egna djur 
räknar vi med att specialslakta åt andra, 
till exempel Linderödsgrisar som inte 
riktigt passar in det stora slakteriets lin-
jer. Eller hela grillgrisar som är populärt 
på sommarfesterna.
Gårdsslakteriet, som besiktades av 
Livsmedelsverket före jul, har ett mot-
tagningsstall för 30-talet djur. Det är 
dock kylrummets storlek och kapacitet 
som sätter ramen. − Men, säger Johan, 
jag vill inte ha det för stort. Jag är i för-
sta hand bonde -och råkar äga ett litet 
slakteri.

Mötet med kunden
Det egna köttet planerar Kattis och Jo-
han att sälja direkt till kund som ”hel” 
eller ”halv” gris. Samt också köttlådor 
anpassade efter säsong – och efter kun-
dens önskemål.
− Det allra roligaste med att sälja sitt kött 
själv är mötet med kunden. Vi ser gärna 
att kunden är med vid styckningen och 
själv tycker till hur tjocka kotletterna ska 
vara. Om det ska vare stora eller små 
stekar, mycket grill detaljer, eller vad 
som nu önskas.
Johan och Kattis berättar att deras slak-
tare Patrik är ”världens bästa”.

− Han är yrkesskicklig, noggrann och 
håller rent. Är fin med djuren och be-
handlar dem värdigt. Men han har också 
många idéer kring nya styckningsdetal-
jer och vidareförädling som vi hoppas 
kunna utveckla tillsammans. 
Det enda orosmomentet inför den kom-
mande direktförsäljningen är den 3 km 
dåligt underhållna grusvägen som kun-
derna behöver ta från stora vägen för att 
komma fram till Kruse Gårdsslakteri.
− Om Regionen vill att landsbygden ska 
utvecklas måste vi ha körbara vägar, 
menar Johan.Vid organvagnen i det helkaklade slakteriet

Kattis visar styckningsschema för lamm.
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Vi tror på
lokala beslut 
och långa
relationer.
Välkommen!

Kung Magnus väg 6, Visby
0498-26 00 70
handelsbanken.se/visby_öster

Långsam process
Johan berättar att slakteriet har byggts 
utan några stöd och utan att de har 
lånat en enda krona. Hur är det möjligt 
undrar jag när jag ser mig omkring i den 
helkaklade anläggningen där det rostfria 
stålet blänker.

Johan och Kattis berättar att de inte haft 
bråttom, att idén att bygga ett gårdsslak-
teri har fått mogna fram under längre 
tid. De har haft plats att lagra byggma-
terial som de kom över billigt under den 
period som Johan drev ett importföre-
tag. De har vetat vad de varit ute efter, 
haft ögonen öppna och hittat begagnad 
utrustning till låga priser. Vänner och 
bekanta som känt till deras planer har 
gett tips, exempelvis om ett stort kakel-

lager på fastlandet som behövde rensas 
ut där enda kostnaden blev frakten. 
Har man ett tydligt mål, tid att vänta 
och vet vad man behöver – då kan man 
bygga billigt. En stor del av arbetet har 
familjen, med hjälp goda vänner gjort 
själva, men de har även köpt in en del 
tjänster.

Här monteras knivsterilisator. 

Välkommen till 
Växtodlingskväll
Gotlands Frö- och Oljeväxtodlare inbjuder 
till årsstämma och växtodlingskväll 
måndag 14 maj 2018, kl 18.00-21.30

Program
• Samling på Lorins Lantbruk, Hablingbo 

Stenstugu. Fältbesök, oljeväxter mm

• Besök hos Krister Lagergren, Havdhem 
Rommunds. Fältbesök, oljeväxter mm

• Medverkan av Per Widén, Jordbruksverket, 
ang. ökande problem med bla Renkavle 
och Vitblära.

• Medverkan av Albin Gunnarsson, SFO

• Förtäring i Hablingbo Bygdegård

• Årsstämma

Upplysningar lämnas av Mats Pettersson
tel 070-316 04 01       
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Våga ta hjälp
Slutfasen av projektet har dock innehål-
let betydligt större utmaningar – och 
den allra största stavas HACCP. För 
att få godkänt av Livsmedelsverket att 
bedriva slakteriverksamhet krävs näm-
ligen egenkontrollprogrammet HACCP 
(Hazard Analysis and Critical Control 
Points eller på svenska ”riskanalys och 
kritiska styrpunkter”, en standardiserad 
arbetsmetod som beskriver hur man 
systematiskt kartlägger, bedömer och 
kontrollerar faror i livsmedelsproduk-
tionen med syfte att livsmedel ska vara 
säkra för konsumenten.)

− Att bygga ett slakteri är lätt, men att 
beskriva verksamheten enligt konstens 
regler är betydligt svårare! Johan berät-
tar hur han försökte sätta sig in i HACCP 
– och hur han nästan höll på att ge upp. 
De sömnlösa nätterna blev många. − Jag 
var på väg att helt strunta i slakteriet och 
bygga om huset till bastu och verkstad 
istället. Då sa Kattis till mig ringa Bertil 
på Fårö – och det blev räddningen!

Bertil Gabrielsson på Fårölamm har 
gårdsslakteri och har fungerat lite som 
en mentor i Johan och Kattis projekt. 
Bertil rådde dem att ta hjälp från en 
expert med HACCP-arbetet, vilket de 
gjorde och nu också fått utbildning i. 
Genom Gotland Grönt Centrums sats-
ning ”Ökad Livsmedelsförädling” har 
Kattis och Johan tillsammans med sina 
medarbetare gått grundläggande utbild-
ning i livsmedelshygien och även deltagit 
i några seminarier.

− Den största behållningen vid ut-
bildningsdagarna på Gotland Grönt 
Centrum har varit att träffa andra livs-
medelsföretagare och fått möjlighet att 

byta erfarenheter. Nätverkandet är jätte-
viktigt när man ska utveckla sitt företag.

Drivkraft
På väg att säga hej och tacka för besöket 
ser jag på väggen i hallen hos familjen 
tavlor och affischer med motorcyklar. 
Både Johan och Kattis stora gemensam-
ma passion visar sig vara motorcyklar 
och ”Classic Roadracing”. Johan gillar 
att köra fort på tävlingsbanorna. Kattis 
är tävlingsledare på nationell nivå och 
sitter även i riksstyrelsen för Classic 
Roadracing. Johan berättar att det är 
när han kör motorcykel som han får sina 
bästa idéer och det är då han också fattar 
sina stora beslut. 

Exakt hur
 många motor-
cyklar Johan 
har ute i sin 
verkstad vill 
han inte riktigt 
redogöra för, men det verkar handla om 
närmare ett 20-tal. Enligt Kattis i alla 
fall. Och någonstans här börjar det bli 
klart för mig att det finns en stark affärs-
mässig drivkraft bakom idén att bygga 
ett gårdsslakteri när man ”egentligen 
bara är bonde”.  

− Att hålla på motorcyklar och racing är 
dyrt och för att få råd att hålla på med 
det man brinner för behöver man få in 
pengar. Ett gårdsslakteri blir för oss yt-
terligare ett ben att stå på.

Lotta Löwhagen Lundberg
Projektledare Ökad Livsmedelsförädling 
Gotland Grönt Centrum
telefon: 070-654 13 44




