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Felleskjøpet köper in sig i Halla Petfood AB
Felleskjøpet Agri köper in sig i den svenska husdjursfoderproducenten Halla Petfood 
AB för att stärka sin egen värdekedja inom husdjur.

Med en ägarandel på 50 procent är de ytterligare ett steg på vägen mot sitt mål att bli ledande inom 
djurfoderprodukter.

Halla Petfood AB är en svensk producent av husdjursfoder belägen i Skara i Västergötland i Sverige. 
Företaget har ett starkt fokus på lokala råvaror och en stark position inom brukshundssegmentet. Deras 
produktportfölj består av torrfoder, färskfoder och snacks för hundar och katter och Granngården är 
företagets största kund.

När Felleskjøpet nu går in på ägarsidan är det för att säkerställa möjligheten att utöka produktportföljen i 
Halla och till de egenproducerade varumärkena Labb, Appetitt och Granngården på ett kapitaleffektivt sätt. 
Halla Petfood AB fokuserar på färskfoder och snacks som kompletterar den egna produktionen av torrfoder.

–Den här investeringen kommer att stärka vår etablerade värdekedja inom husdjurssegmentet. Vårt mål är 
att bli ledande inom djurfoderprodukter och detta köp är ett viktigt steg på vägen dit. Halla Petfood AB har 
ett stort fokus på spårbarhet och kvalitet och stärker oss i vårt engagemang för kvalitetsprodukter baserade 
på lokala råvaror och skandinavisk produktion, säger verkställande direktör för detaljhandel i Norden, Trond 
Fidje.

Halla Petfood AB är ett familjeföretag som drivs av bröderna Christofer och Stefan Jern, som är aktiva ägare 
och vill fortsätta driva företaget. Produktions- och lageranläggningarna byggdes efter en brand 2019 och är 
designade för tillväxt.

–Tillsammans med Felleskjøpet ska vi kunna utveckla och producera hållbara produkter som efterfrågas på 
marknaden. Med investeringar i nya energieffektiva produktionslinjer kommer vi initialt att lansera två nya 
produktområden redan 2023. Ett arbete som har pågått länge men som äntligen kommer våra kunder till del, 
säger Stefan Jern, verkställande direktör för Halla Petfood AB.
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