
Prissättning för kött, korv och färs på Lundby Gård 

Nötkött och korv

Vi har en mycket begränsad produktion.   Antalet djur bestäms av tillgången på betesmark 
och möjligheten att producera eget, ensilerat gräs för vintern. Ingen konstgödsel används 
och det fungerar som ett genuint kretslopp.  Det sätter i sin tur begränsningar på antal djur 
vi kan ha. Någon gång köper vi  in extra djur av grannar som vi känner väl och som har 
samma uppfödningsfilosofi som vi. 
Vi ser korv som den ursrpungliga  ”snabbmaten”, fast med hög kvalité, och inte ett sätt att 
bli av med rester i produktionen.

Lammkött och korv 

Egna fåren. Roslagfåren är  'allmogefår' och utrotningshotade. Det är små djur, men 
kostnaden för slakt och styckning är per djur, vilket betyder att kostnaden för rent kött är 
ungefär det dubbla mot om vi hade hållit kommersiella får.
Vi skulle kunna låta fåren lamma två gånger per år för att öka produktionen, men det 
känns inte rätt. Våra får används primärt till korvtillverkning. Vi köper även in lamm från: 

Lasse Ossmark på Droppsta gård,  några kilometer härifrån. En hängiven djurmänniska 
och vi delar uppfattning om djurhållning, foder och jordbearbetning. 
Ersättning till uppfödare varierar kraftigt under året. Vi betalar Lasse den summa han får 
”som bäst” - fast hela året. Hans lamm är eftersökta. 
Kostnaden för att producera benfritt kött blir ungefär densamma om vi använder egna 
lamm eller Lasses.

Uträkning 

På kostnaden för att producera benfritt kött  lägger vi tillverkning av korv av Peter Roos på 
Mälarchark.  Peter är en erkänt kunnig mathantverkare, och vår korv tillverkas i liten skala 
med många manuella moment. Sedan tillkommer kostnader för transporter, packetering, 
etiketter osv.
Därefter lägger vi på 30% för att få ersättning för det arbete vi lägger ned i att ta hand om 
djuren, fordra, klippa, märka, vatten, el, ekocertifiering, räntekostnader, maskiner …....
Till sist har vi en moms på 12 %

Av den summa du betalar till oss för kött och chark är alltså  20 % övriga 
kringkostnader och förtjänst.

Till exempel kan vi ta produktion av korv:

Produktionskostnader fram till benfritt  kött 42    
Tillverkning av korv 21     
Transporter, förp och etiketter   7    
Kringkostnader + förtjänst 20    
Moms 12 % på priset blir 'baklänges'  11    

           100   %

Vill du veta exakt vad de olika sakerna kostar ger vi dig gärna detaljerna.


