FODER MED NÄRHET
OCH OMTANKE

EN FODERPRODUCENT
SOM BRYR SIG
I snart 70 år har vi levererat foder, spannmål och andra livsnödvändiga produkter till våra
kunder i Norrland. Som platschef för Fodercentralen fylls jag i första hand av stolthet när
jag ser tillbaka på hur vår verksamhet har utvecklats men också med glädje när jag tänker
på de samarbeten vi kommer att ha med våra kunder under lång tid framöver. De goda
relationerna med kunderna är något jag och hela Fodercentralen värdesätter högt. Vi
brukar säga att grunden i vårt företag är omtanke – om våra kunder, deras djur och deras
lantbruk. Med vår närhet och kärlek till Norrland, där vi är placerade i Holmsund, arbetar vi
varje dag för att främja det norrländska lantbruket med både produktion och leveranser.
Det handlar om att värna det lokala, att skapa ett levande norr och att ge lantbrukare i vårt
upptagningsområde de absolut bästa förutsättningarna för att driva sin verksamhet på ett
framgångsrikt sätt. I den här broschyren som du nu håller i din hand kommer du att få läsa
mer om oss och vad vi gör. Vårt mål är att fortsätta vår utveckling och befästa vår ställning
som en pålitlig leverantör och partner till det norrländska lantbruket. Jag hoppas att vi
kommer att höras av i framtiden!
Stefan Olofsson, Platschef Fodercentralen

STYCKEGODS FÖR
MAXIMAL SERVICE
I vårt lager har vi de flesta insatsvaror som lantbrukaren är i behov av. Från vår långa
erfarenhet i branschen vet vi att det inte alltid går att lita på transporter från exempelvis
utlandet och för att öka tryggheten för dig som kund har vi sett till att ha ett lager med
det mesta du kan behöva. Erfarenheten vi samlat på oss tillsammans med kontinuerliga
marknadsanalyser ger oss möjlighet att agera proaktivt med att hålla vårt lager uppdaterat
utifrån våra kunders behov och vilken typ av ”lantbruksår” det är.

EN LÅNG OCH STOLT
HISTORIA
Fodercentralen har varit verksam sedan 1955 och vi är stolta över att ha kunnat leverera
till våra kunder i över åtta decennier. Vi är ett företag som hela tiden blickar framåt, men
inser också att tradition är viktigt. Det är lärdomarna vi har dragit från förr som gör oss
framgångsrika i dag.

1955
AB Västerbottens Fodercentral ser
dagens ljus när en då 41-årig Edolf
Tjärnström grundar företaget i
Vännäs. Senare ska Fodercentralen
flytta vidare till Sanbacka i Umeå och
i början arbetar Edolf och personalen
med färdiga produkter som köps
från Uddevalla.

1978
De tre nya ägarna inleder en
byggnation av fabriken i Holmsund.
Ett år senare, 1979, hålls invigningen
och målet är tydligt: Att förse
norrländskt jordbruk med allt
inom foder, växtodling och
förnödenheter.

1986
Ingemar Åkers köper tillbaka
Fodercentralen till 91 procent. Övriga
9 procent äger samarbetspartnern
Svenska Foder AB.

1975

1982

Edolf säljer företaget till Bengt
Rosén, Bengt Bengtsson och Ingemar
Åkers. Framförallt den sistnämnde
ska komma att spela en mycket viktig
roll för Fodercentralen under den
kommande 20-årsperioden.

Sollebolagen tar över Bengt
Bengtssons och Bengt Roséns
andelar i företaget. Ingemar
Åkers byter sin andel till aktier i
Sollebolagen men fortsätter som vd.

2014

1997

Fabriken byggs om på nytt och
Fodercentralen installerar ytterligare
en produktionslinje. Kapaciteten
för foderproduktion fördubblas.
I och med denna investering har
Fodercentralen tillverkning av alla på
marknaden förekommande foder,
som konventionella, ekologiska,
foder innehållande närproducerade
råvaror, värmebehandlade
proteinmixer och råvaror samt
krossad spannmål.

Forsbecks AB i Skänninge och AB
Johan Hansson i Uppsala köper
Fodercentralen. De nya ägarna
har stora planer för verksamheten
och genomför en rad välbehövliga
förbättringar och utbyggnader.
Mellan åren 2004 och 2007
sjösätter man ett tre år långt
investeringsprogram som tar
fabriken in i framtiden.

2022Byggnation av nytt kontor påbörjas.
Lagringskapaciteten kommer att
utökas under de kommande
åren.

2010

2019

Fodercentralen sluter avtal med
Yara AB, världens största tillverkare
av mineralgödsel. Avtalet gäller
lagring, säckning och distribution
av skogsgödsel till de norrländska
skogarna.

Fodercentralen sluter nya avtal
om utökad volym för säckning
av mineralgödsel och ytan för
Fodercentralens industritomt utökas.

GrasAAT® KOFASIL®
Ger dig:
Mycket god ensilage
Bra tillväxt och mjölkavkastning
Mindre risk för varmgång och mögel
Mindre risk för smörsyrasporer och listerios

addcon.com

LEVERERAR TILL
NORRLAND
Fodercentralens fokus är Norrland – det är här vi finns och det är här vi hjälper till. Vi
har 15 återförsäljare spridda över hela vårt marknadsområde och vi ansvarar själva för
leveranserna av våra produkter. Norrland är stort – det är därför vi har ett eget system för
bulkleveranser. Förutom att det blir en trygghet för dig som kund får vi också en bättre och
närmare relation med lantbrukare runt om i Norrland. Det är genom dialogen med kunden
vi gemensamt kommer fram till när det är dags för nästa leverans. En mycket uppskattad
service som Fodercentralen är ensam om att erbjuda är att vi kan leverera varor på pall
eller storsäck samtidigt som vi kör ut bulkfoder. Det ger våra kunder en möjlighet att få alla
sina varor på en gång med samma leverans, vilket är kostnadseffektivt, tidsbesparande och
bra för miljön.

Det lilla företaget Kaj Johansson Åkeri
AB har vuxit och blivit Kaj JohanssonGruppen, en etablerad, välskött och expansiv koncern, men med samma entreprenörsanda. Gruppen äger och driver
åkeri, entreprenad och renhållningsverksamhet genom Allmiljö samt fastigheter
i olika bolagskonstellationer.

Vår vision är att vi ska vara det ledande bolaget på de områden där vi väljer
att verka och vi ska ligga i framkant av
utvecklingen. Vi ska vara en attraktiv
arbetsgivare med en personlig framtoning där människor trivs att arbeta. Och
våra kunder ska alltid känna sig trygga
när de anlitar oss som leverantör.
Vi löser uppgiften!

Fodercentralen och Kaj Johansson Åkeri

– ett gott samarbete sedan
många år, och i många år till!
Scanna QR-koden för
att se filmen om oss!

Läs mer om oss på www.kajs.se

UTSÄDE OCH FRÖ – ETT
VIKTIGT VAL
Att köpa in bra utsäde och bra fröer är ett av de viktigaste valen som en lantbrukare gör
under året. Med bättre frömix och bättre utsäde får man positiva effekter genom hela
verksamheten i senare skeden. På Fodercentralen köper vi in både utsäde och fröer, men
vi skapar mixer själva utifrån de speciella förutsättningar som finns i Norrland med en kort
säsong jämfört med södra Sverige. Även här kommer kunskapen och erfarenheten som
finns i företaget till sin rätt, vår personal har expertkunskap kring vilka speciella frösorter
som fungerar i just ditt område. Visste du att det var försäljning av fröer och utsäde som
var själva grunden i Fodercentralens verksamhet för nästan 70 år sedan?
Fodercentralen erbjuder också spannmål och här är det främst korn, havre och vete som
dominerar. Den största volymen spannmål säljer vi som lösvara i bulk, men vi har även ett
stort sortiment av spannmålsprodukter i småsäck och storsäck. Vår spannmålsverksamhet
går också åt andra hållet – tack vare de fina relationer vi har med våra kunder köper vi
också in spannmål från lantbrukare i närområdet.

Forsbecks är en lokal handelspartner med fullsortiment för lantbruket. För att leva upp till detta har vi
produktionsanläggningar i Skänninge och Norrköping
med Skänninge som huvudkontor. Vi omsätter årligen
ca 100.000 ton spannmål med slutanvändning i såväl
livsmedels- och foder- som t.ex. biobränsleindustrin.
Den egna produktionen består av rensning och packning
av utsäde, både frö och strå-/trindsäd. Produkterna
transporteras vidare till återförsäljare och lantbrukare i
hela landet.
Produktionen uppgår till ca 20.000 ton utsäde och frö
per år. Även handelsgödsel, växtskyddsmedel och foderprodukter erbjuds till lantbrukarna.
På vårt kontor i Skänninge finns ett eget laboratorium,
varifrån provtagning och analysering utförs på inkommande och utgående produktmaterial. Forsbecks AB är
delägare i Scandinavian Seed, Spannex och Västerbottens Fodercentral, samt ingår i DLA-Agro Sweden.
Läs mer på www.forsbecks.se.

EN MODERN
FODERFABRIK
Fodercentralen är den nordligaste privatägda foderfabriken i landet. Med tillbyggnad
senast 2016 har vi en mycket modern fabrik och här har vi kapacitet att möta våra kunders
behov. Huvuddelen av produktionen är nötfoder, men vi erbjuder även foder till gris, får,
fjäderfä och häst. En uppskattad produkt framförallt vintertid, är vårt populära renfoder.
Fodercentralen erbjuder ett standardsortiment av foder som vi säljer under namnet EDELfoder. Tillsammans med en grupp privata foderaktörer har vi tagit fram EDEL-fodret sedan
90-talet och kraven på kvalitet är mycket höga, vad gäller både råvaror och näringsinnehåll.
Utvecklingen av fodret sker enligt den senaste forskningen – precis som allt annat inom
Fodercentralen – i nära samarbete med våra kunder.
När det kommer till foder har vi insett att flexibilitet och service är viktigt, därför har vi
möjlighet att ta fram foder anpassade efter våra kunders speciella behov. Det kan t ex
röra sig om särskilda önskemål kring närings- eller råvaruinnehåll. När det kommer till
flexibilitet är vårt läge i Holmsund så optimalt det bara kan bli – med närhet till hamnen
kan vi ta emot råvaror via båt, vi har järnvägsspår in i fabriken och E12 passerar utanför
grinden. Vårt läge är bra ur flera perspektiv, vi kan leverera snabbare, ge kostnadseffektiva
erbjudanden och vi sparar på vår miljö.
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Besök oss gärna på sociala medier!
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Jessica Holmlund

Eva Jacobsson

Platschef
090-242 47
070-256 55 08
stefan.olofsson@fodercentralen.se

Försäljning
090-242 49
070-660 70 44
jessica@fodercentralen.se

Försäljning
090-251 95
070-626 07 60
eva@fodercentralen.se

Molly Lindberg

Tina Källkvist

Andreas Nettelbladt

Logistik/försäljning
090-251 94
070-285 32 29
molly@fodercentralen.se

Försäljning/logistik
090-242 45
070-642 72 22
tina@fodercentralen.se

Logistik/försäljning
090-242 41
070-638 06 25
andreas@fodercentralen.se
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