


– En riktigt bra 
råvara skyltar gärna 
med sitt ursprung
För oss är det viktigt att veta att våra djur har haft det bra, 
att transporterna mellan slakteri, charkuterist och butik 
varit så korta som möjligt och att miljöansvar präglat hela 
tillverkningskedjan av våra produkter. Troligtvis är det 
viktigt för dig också. Det tycker vi är bra. Nedan kan du 
läsa om hur vi jobbar när det gäller hållbarhet och 
djuromsorg – något vi mer än gärna delar med oss av.



Vårt sätt att se till att lämna ett så 
litet klimatavtryck som möjligt 
stavas: lokalt ansvarstagande 

produktion. Vi köper vårt kött från 
noga utvalda gårdar från den 

svenska landsbygden som sätter 
ett hållbart lantbruk högst upp på 

agendan med en kvalitativ 
produktion.

Ursprung Hållbarhet Djuromsorg
Vi strävar efter ett kretslopp mellan 
djur - gödsel - energi - växtodling - 

foder i värdekedjan. Foder odlas på 
egen gård eller grannens, gödsel blir 

energi och växtnäring. Energi 
används till uppvärmning av 

anläggningar och transportfordon, 
och växtnäring används på fälten 

och ersätter gödning. På fälten 
odlas sedan foderspannmål, böner 

och oljeväxter.   

Gårdarna som levererar vårt kött tar 
väl hand om djuren och 

djuromsorgen har en 
kravspecifikation som överstiger 

svensk djurskyddslag. 
Lantbrukaren arbetar efter ett 

kvalitetssäkringssystem som heter 
IP-gris med den högsta så kallade 

Sigillnivån som ställer högre krav på 
djuromsorg enligt svensk 

lagstiftning eller på EU nivå. Alla 
våra djur har tillgång till strömedel 
och får ett noggrant sammansatt 

foder av i huvudsak lokalt 
producerade råvaror och 

restprodukter från vegetabilisk
 livsmedelsproduktion.



IP-gris på Sigillnivå

*Se vad kraven innebär på nästa sida

UHM-krav* EU SE IP-gris Grund. IP-gris Sigill.
Information om ursprung - enkla produkter (KravID: 11010) x x x x
Information om ursprung - sammansatta produkter (KravID: 10414:1) x x x x
Transport av djur till slakt (KravID: 10762) x x x x
Slaktmetod - kött (KravID: 10763) x x x x
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött (KravID: 11398) x x x x
Ansvarsfullt producerad fodersoja (KravID: 11113) x x x x
Foder utan GMO-innehåll (KravID: 10422:2) x x x
Produkter av oljepalm i foder (KravID: 11395)
EU-ekologisk vara (KravID: 11009)
Lösgående grisar (KravID: 10437:1) x x x
Förbud mot svanskupering - griskött (KravID: 10440:2) x x x
Tuggbart och manipulerbart strömedel - griskött  (KravID: 10439:1) x x x x
Operativa ingrepp med bedövning - griskött (KravID: 11396) x x x x
Operativa ingrepp med bedövning och smärtlindring - griskött (KravID: 11397) x
Ekologisk vara - tillägg griskött (KravID: 10236:2)

Utökade krav som ej omfattas av UHM-kraven
Avvänjning av kultingar tidigast vid 28 dagars ålder. x
Ökad mängd bobyggnadsmaterial. x
Hösilage/ensilage till slaktgrisar. x
Duschar eller andra anordningar som ger svalka för slaktgrisar. x
Program för smittskydd x
Hållbart vattenuttag x
Bevara och öka den biologiska mångfalden x



IP-gris på Sigillnivå
1. Skriftlig information ska kunna lämnas gällande i vilket land djuret är fött, uppfött slaktat och förädlat
2. Skriftlig information ska kunna lämnas gällande i vilket land djuret är fött, uppfött slaktat och förädlat
3. Djur får ha transporterats max 8 timmar till slakt
4. Djuret ska ha varit helt bedövat när avblodning sker och helt medvetslöst fram till dess att döden inträffar oavsett bedövningsmetod
5. Animaliska livsmedel ska komma från djurproduktion där antibiotika inte används i tillväxtfrämjande eller rutinmässigt i förebyggande syfte. Antibiotika ska endast 
användas efter ordination av veterinär till sjuka djur eller till djur i grupper där sjukdom brutit ut, efter att klinisk sjukdom diagnosticerats i en del av gruppen. Totalt an-
tal medicinska behandlingar, orsaken till behandling och använda preparat ska dokumenteras. Tredje och fjärde generationens cefalosporiner samt fluorokinoloner får 
endast användas när mikrobiologisk undersökning och resistensbestämning visar att verksamt alternativ saknas.
6. Soja som används under hela uppfödningstiden kan spåras genom en särhållen leverantörskedja eller täckas av certifikat inom produktionssystem som säker-
ställer: Efterlevnad av nationell och lokal lagstiftning, Rättvisa arbetsvillkor, Respekt för ursprungsbefolkning och traditionellt nyttjande av marken, Skydd mot omvan-
dling av områden med höga värden ekologiska och sociala bevarandevärden enligt HCV Resource Network’s definition, eller motsvarande samt Ansvarsfull använd-
ning av jordbrukskemikalier och vattenresurser  
7. Animaliska livsmedel ska komma från djur vars foder under uppfödningstiden inte innehållit GMO i märkningspliktig mängd enligt direktiv 2001/18/EG artikel 30.
8. Animaliska livsmedel ska komma från produktion där produkter eller biprodukter av oljepalm, om det används i djurfodret, är till 100% hållbarhetscertifierad eller till 
100% täcks av hållbarhetskrediter.
9. X (EU-ekologisk vara (KravID: 11009)
10. Griskött ska komma från produktion där grisarna har varit lösgående under hela uppfödningen. Suggor får inte fixeras i samband med grisning. I undantagsfall, 
om suggor uppvisar aggressivt eller onormalt beteende som utgör en uppenbar skaderisk för smågrisar, får rörelsefriheten tillfälligt begränsas med skyddsgrind 
eller motsvarande i maximalt 3 dagar. Skyddsgrind eller motsvarande anordning får också användas tillfälligt om suggans beteende utgör en uppenbar skaderisk för 
skötaren samt när suggan hanteras för vård och behandling. En gris som är särskilt aggressiv mot andra grisar får tillfälligt hållas individuellt i box som den kan vända 
sig i utan svårigheter.
11. Griskött ska komma från djur vars svans inte avlägsnas i förebyggande syfte, exempelvis för att förhindra svansskador. En grissvans får endast avlägsnas av vet-
erinärmedicinska skäl och ingreppet får endast utföras av veterinär.
12. Griskött ska komma från grisar som dagligen har haft tillgång till strömedel som halm, torv eller spån. Strömedel till grisar ska vara av förändringsbar karaktär 
samt ges i sådan mängd att grisarnas sysselsättningsbehov och komfortbehov tillgodoses. Under veckan före grisning ska suggor och gyltor ha tillgång till strömedel 
som ger dem möjlighet att utföra bobyggnadsbeteenden.
13. Griskött ska komma ifrån djur som varit bedövade vid samtliga operativa ingrepp. Om kastrering av smågrisar utförs som ett operativt ingrepp ska grisarna vara 
bedövade vid ingreppet.
14. Griskött ska komma från djur som har varit bedövade vid samtliga operativa ingrepp. Om kastrering Åav smågrisar utförs som ett operativt ingrepp ska grisarna 
vara bedövade vid ingreppet. Förutom bedövning ska smärtlindring (Non-steroid Anti-inflammatory Drugs - NSAID) ges i samband med samtliga operativa ingrepp.

- Vad kraven innebär



Bäckens gård
Hilmér Lantbruk är en familjedriven verksamhet som 
pågått på Bäckens gård sedan 1959. År 1989 övertog 
Per-Olof Hilmér verksamheten från sin far och idag 
driver han gården tillsammans med sin fru Karin Hilmér 
och deras två söner Gustav och Oscar. På gården drivs 
grisproduktion, växtodling och energiproduktion.

Ett hållbart lantbruk är kärnan i Hilmérs verksamhet. 
Med det menas att ställa högsta möjliga krav på såväl 
djuromsorg som att göra ett så litet klimatavtryck som 
möjligt. Detta har legat till grunden för gårdens unika 
kretslopp mellan djur, foder, växtodling och 
energiproduktion.

Djuromsorgen har en kravspecifikation som överstiger 
svensk djurskyddslag och Hilmérs arbetar efter ett 
kvalitetssäkringssystem som heter IP-gris, den högsta 
så kallade Sigillnivån. Djuren utfodras med foder 
sammansatt från den egna växtodlingen och friskt 
vatten från Vänern, det innebär att djuren får den 
absolut bästa möjliga kvalitén på utfodringen. 
Växtodlingen drivs på ett hållbart sätt i samklang med 
naturens biologi på slättbygden vilket innebär en ständig 
omvårdnad av åkermarken. Gödsel omvandlas sedan 
till växtnäring åt växtodlingen och sedan 2012 förädlas 
även gödseln till biogas i Hilmérs biogasanläggning 
som dem äger tillsammans med fem granngårdar.

Utöver att vara energileverantör av biogas till Brålanda 
Biogas AB driver Hilmér Lantbruk vindkraftsproduktion, 
och sedan 2006 har dem även en halmpanna som 
värmer upp både den egna gården med anläggningar, 
men även den närliggande kyrkan och 
församlingshemmet.

Hilmérs målsättning på gården är en långsiktig vision 
med en miljömedveten och omsorgsfull produktion. Så 
att gården kan gå i bräschen för ett mordent och 
ansvarstagande lantbruk över flera generationer.



Etiketter Signal & Andersson

QR-kod på etikettens framsida tar
konsumenten till Gårdsmärkts hemsida.

Scaning av QR-kod görs enkelt med
vanlig kamera på telefonen.

Ingen mobilapplikation behövs.

Vår saliccia med fänkål är gårdsmärkt. 
Det innebär att produktens köttråvara kommer 
från en noga utvald gård i natursköna Dalsland.

Följ råvaran på Gårdsmärkt.se

KÖTT F
RÅN

SVERIG
E

SALSICCIA
FÄNKÅL

GÅRDSMÄRKT FÄRSKKORV

KÖTTHALT
90%



Gårdsmärkta artiklar Jul 2020

Vår kokta julskinka är gårdsmärkt. 
Det innebär att produktens köttråvara kommer 
från en noga utvald gård i natursköna Dalsland.

Följ råvaran på Gårdsmärkt.se

KÖTT F
RÅN

SVERIG
E

JULSKINKA
Kokt enligt traditionellt recept

3-DELAD CA. 3,5 KG

GÅRDSMÄRKT

Vår kokta julskinka är gårdsmärkt. 
Det innebär att produktens köttråvara kommer 
från en noga utvald gård i natursköna Dalsland.

Följ råvaran på Gårdsmärkt.se

KÖTT F
RÅN

SVERIG
E

JULSKINKA
Kokt enligt traditionellt recept

SKIVAD CA. 1,6 KG

GÅRDSMÄRKT

Vår prinskorv naturskinn klippt är gårdsmärkt. 
Det innebär att produktens köttråvara kommer 
från en noga utvald gård i natursköna Dalsland.

Följ råvaran på Gårdsmärkt.se

KÖTT F
RÅN

SVERIG
E

PRINSKORV
Med naturskinn enligt klassiskt recept

GÅRDSMÄRKT

KÖTTHALT
80%

Våra revben sous-vide är gårdsmärkta. 
Det innebär att produktens köttråvara kommer 
från en noga utvald gård i natursköna Dalsland.

Följ råvaran på Gårdsmärkt.se

KÖTT F
RÅN

SVERIG
E

REVBEN
Sous-vide kokta revben, neutrala

SOUS-VIDE CA. 2,3 KG

GÅRDSMÄRKT

Julskinka kokt hel 
3-delad utan svål SE
Art nr: 7436    Vikt/frp: ca 3,5kg

Julskinka kokt 
skivad SE
Art nr: 7437    Vikt/frp: ca 1,6kg

Revben sous-vide
knäckta SE
Art nr: 9130        Vikt/frp: 2,5kg

Prinskorv klippt
naturskinn 16g SE
Art nr: 17014      Vikt/frp: 2,3kg



Gårdsmärkt.se i samarbete med 
Dahlbergs och Signal & Andersson




