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• Honkajoki Oy, grundade 1967

• Atria Oyj 50%

• HK Scan 50%

• Findest Protein Oy, grundade 1995

• Honkajoki Oy 66,9%

• Atria Oyj 33,1%

• HonkaLeather Oy, grundade 2015

• Honkajoki Oy 45%

• Halkolan familj 55%

• GMM Finland Oy, grundade 2017

• Honkajoki Oy 100%

• Remsoil Oy grundade 2018

• Honkajoki Oy 60%

• Privat personer 40%

Vi bearbetar 
ekologiska 

produkter enligt 
principerna för en 
cirkulär ekonomi

HONKAJOKI GRUPP



NYCKELFIGURER 2018

Omsättning 39,2 M€

Personal 106

Mottagen råvara 143 300 tons

85 % slakterier

15 % kadaverinsamling

Tillväxt sedan 2017 43%



RENDERING

HÄLSA

Förebyggande av spridning av sjukdomar

SÄKERHET

Strikt spårbarhetskriterier i 
produktionskedjan

HÅLLBAR UTVECKLING

Minska avfallet och stödja den 
cirkulära ekonomin VÄRDEÖKNING

Till värdekedja för 
köttproduktion

FÖRDELAR ANIMALISKA BIPRODUKTER

Kött eller annat organiskt råmaterial som inte 

används som mat

Gårdsdjur som dör och dödas på gårdar

Avslutningar relaterade till epidemier

en process som omvandlar biprodukter från köttindustrin till säkra och användbara slutprodukter



ANIMALISKA BIPRODUKTER I FINLAND

TILLSAMMANS 250 000 ton

HONKAJOKI OY

143.300 ton

BEHANDLAD VIT

42.500 ton

GÖDNINGSMEDEL  
6.000 ton

FODER

29.500 ton

ENERGI

7.000 ton

DYRFETT 
FÖR 

PRODUKTION 
AV BIODIESEL

27.000 ton



• Raffinerat animaliskt fett som råmaterial för biodiesel
• Proteinfoder i kategori 2 för pälsfoderbruk
• Bearbetat animaliskt protein (gris / fjäderfä) som råmaterial för 

husdjursfoder.
• Organisk gödningsmedel för export
• Insamling och destruktion av dödä djur
• Djursjukdomskontroll.
• Fjärrvärme för växthus.

PRODUKTER



KATEGORI 1): Högst risk
•Specificerat riskmaterial. Inkluderar ryggraden och hjärnan.
•Döda idisslare på gården
KATEGORI 2
•Slaktkroppsdelar avvisade under inspection
•Död svin och fjäderfä
•Idisslare under 1 år
•Innehåll i matsmältningskanalen
KATEGORI 3: Lägsta risk
•Ätbar biprodukt
•Delar av slaktkroppar som inte används som livsmedel av 
kommersiella skäl
•Tidigare livsmedel
•Blod
•Hudar, skinn, grisborst, fjädrar och fjädrar

BIPRODUKTKATEGORIER



HELOS INSAMLINGSPROCESS



Idisslare
- Hela landet undantag Laplands län

- ca. 40.000 hämtning / år

Svin och fjäderfä
- Söder från linje Karleby-Villmanstrand

- ca. 10.000 hämtning / år

EU-reglering
- ca. 90 % djur = insamlingsområde

- rest = avlägset område

Häst

- ca. 1000 / år

INSAMLINGOMRÅDE



ORDERMÖJLIGHETER

• www.raatonetti.fi
• 24/7

• Ordercentral / telefon
• Vardagar kl. 9-13

• Minunmaatilani.fi
• för nöt
• 24/7

• HELOS IVR servive
• Interactive Voice Response
• Bara matar in med telefon

• EU-signum / nöt
• Kilogram / svin och fjäderfä

http://www.raatonetti.fi/


• Order i realtid

• Effektic ruttplanering system

• Gårdbesök klo 6-22

• Hämtningsutredning vardagar kl. 9-13

• Realtid information hur insamling går

RUTTPLANERING



INSAMLING OCH TRANSPORT

• Order till bil PC

• Föraren kan slutföra beställningen

• Kvittering i realtid

• Vikt eller tai EU-betäckning

• Navigationsystem

• Föraren lastar

• Hamtningkvitto vid behov



REGIONAL LAGER

• Forssa, Kaustinen, Iisalmi, Jyväskylä, Lahti

• Kadaverbil växlar full kontainer til tom

• Full kontainers 3 kontainer transport till Honkajoki

• Kombinering med slakteriflöde



DESTRUKTION OCH FÖRÄDLING

• Idisslare  kategori 1 , (över 12 mån.)
• BSE test, över 48 mån.

• Kadaver destruktion
• Fett till biodiesel
• MBM kat 1 till bränning

• Svin och fjäderfä kat 2 handling



RAPPORTERING OCH FAKTURERING

• Ruokavirasto

• Elektronisk rapportering

• Statistik

• Overvakning

• Svar till utredning

• Fakturering

• Kunder

• Statens stöd



BRA HÄMTNINGSPLATS

• Lätt att hitta

• hämtningsplatsens läge och markering

• exakt adress eller koordinater

• bra förbindelse från allmänna vägar till hämtningsplatsen

• möjligheten att köra direkt invid kadaver utan att behöva svänga 
onödigt.



BRA BESTÄLLNING

• rätt EU-beteckning,

• riktig vikt / svin och fjäderfä

• adress/koordinater i ordning,

• exakta kontaktuppgifter (bl.a. telefon och e-post),

• rätt hämtningsadress,

• rätt faktureringsadress,

• favorisering av elektroniska beställningsformer.



INGEN STATENS UNDERSTÖD

• Ägären betalar hela kostnad

• Djurskyddfall

• Myndigheter kan betala i vissa fall

• Övervakningsfall

• Oidentifierad djur

• Öronmarken saknas


