
Smaker från Lappland



Med rötterna i Lappland
Arvidsjaur Renslakt AB startades 1992 av de fyra samebyarna Mausjaur, Udtja, Västra och Östra Kikkejaur.
Redan då ansåg vi att det bästa vore att ta hand om köttet så nära „källan” som möjligt och köpte därför in
ett mobilt slakteri och en dragbil med två kylcontainers.

Från starten hyrdes styckningslokaler och lagerfrys, men behov av egen styckningsanläggning uppstod rätt
snart.

1994 byggdes en anläggning på Larstorps industriområde i Arvidsjaur – mitt i renbetesmarken – tillsammans
med en avstressande och djurvänlig mottagningshage för slaktrenar i direkt anslutning till produktionslo-
kalerna.

Hösten 2005 byggdes lokalerna ut ytterligare, och nu har vi ett mycket modernt slakteri enligt EU-standard.
Under senare år har två nya samebyar köpt in sig i bolaget: Girjas och Gällivare skogssameby.
Vi bedriver ett långsiktigt strategiskt utvecklingsarbete i våra produktionsanläggningar, med målet att kunna
ta vara på alla detaljer i vår slakt- och styckanläggning. Idag har vi avsättning för mer än 95% av alla
detaljer och restprodukter som produceras på anläggningen.

Vi är grossister på ren- och älg produkter, och har genom åren byggt upp ett brett kontaktnät av olika kund-
kategorier. Vi levererar till allt från små butiker till större produktionsanläggningar och grossister.



Vår affärsidé 
”Med rötter i den lappländska mossan och blicken riktad mot framtiden” 

Vår affärsidé är att ta hand om den lokala råvaran så nära ”källan” som möjligt, för att kunna garantera 
leverans av produkter med hög kvalitet och att kontinuerligt förädla och leverera norrländska specialiteter 
och delikatesser från Ren och Älg!



Samebyarna i Norrbottens län      Källa: Länsstyrelsen

Samebyarna
Våra leverantörer har sitt ursprung i de svenska samebyarna. I samebyarna finns stor kunskap om rennärin-
gen och de har med åren jobbat fram en stark och livskraftig renstam. Kunskapen om renskötseln har gått 
i arv i generationer. Redan från tidig ålder får barn och unga lära sig vad det innebär att jobba med renen.



Mausjaur
Mausjaur sameby är en skogssameby i Norrbottens län. Samebyn har sina 
åretruntmarker i Arvidsjaurs kommun. Samebyns renbetesområde sträcker 
sig från Arvidsjaurs kommun i ett stråk via Norsjö kommun till kustkommu-
nen Skellefteå. 

Samebyn har sina vinterbetesmarker i Skellefteå och Norsjö kommuner.
Areal: 3621 km2

Östra Kikkejaur
Östra Kikkejaur sameby är en skogssameby i Norrbottens län. Samebyn har 
sina åretruntmarker i Arvidsjaurs kommun. Samebyns renbetesområden 
sträcker sig från inlandet i Arvidsjaurs kommun i ett stråk till kustkommu-
nen Piteå.

Samebyn har sina vinterbetesmarker i Älvsbyns och Piteå kommuner.
Areal: 4539 km2

 

Udtja
Udtja sameby är en skogssameby i Norrbottens län. Samebyn har sina åre-
truntmarker i Jokkmokks kommun. Samebys renbetesområden sträcker sig 
från inlandskommunen Jokkmokk i ett stråk ner till kustkommunerna Piteå 
och Luleå. 
         
Samebyn har sina vinterbetesmarker i Jokkmokks, Bodens, Älvsbyns, Piteå 
och Luleå kommuner.
Areal: 9139 km2

Västra Kikkejaur
Västra Kikkejaur sameby är en skogssameby i Norrbottens län. Samebyn har 
sina åretruntmarker i Arvidsjaurs och Arjeplogs kommun. Samebyns ren-
betesområden  sträcker sig från  inlandet ner  mot kustkommunerna Piteå 
och Skellefteå.         

Samebyn har sina vinterbetesmarker i Piteå och Skellefteå kommuner.
Areal: 2992 km2

Girjas- och Gällivare Skogssameby
I ägarstrukturen ingår även Girjas- och Gällivare samebyar.

Johan Jonsson

Rune Stokke

Patrik Lundgren

Jonas Stenberg

Ordförande i Ägarbyarna



Lokala råvaror 
Våra viltprodukter kommer från norra Norrlands vilda natur. Här finns rent, friskt vatten, klar luft, stora skogar 
och vidsträckta fjällområden där djuren strövar fritt.

Ett varsamt omhändertagande av råvaran följs av styckning och förädling genom till exempel saltning, rök-
ning, och torkning.

I vårt sortiment hittar du ren och älgkött, dels som styckningsdetaljer klara för tillagning, dels som förädlade 
produkter, till exempel korv, torkat renkött och smörgåsmat.



Besök gärna vår gårdsbutik: 

Gårdsbutiken ligger i anslutning till våra produktionslokaler. 
I butiken kan man handla konsumentförpackade livsmedel 
från hela vårt sortiment. Allt från hela renkroppar till styck-
detaljer från ren och älg. 
I butiken har vi även ett sortiment av vidareförädlade pro-
dukter som rökta, gravade och torkade viltprodukter. Föru-
tom våra egenproducerade produkter kan du även handla 
Renskinn, fjällröding, vilda bär som lingon, hjortron och blå-
bär.

Förädling 
Vi förädlar själva det mesta av råvarorna till olika styckningsdetaljer; ren- och älgskav, torrkött och suovas 
(traditionellt lättrökt och saltat kött). Ursprunget är alltid det svenska lappländska.
Eftersom alla våra produkter passerar våra egna skickliga slaktare och styckare, med ständig internkontroll, 
så håller allt samma höga kvalitet.

Att vi är IP-certifierade och har Livsmedelsverkets godkännande för export inom hela EU är en bekräftelse 
på detta.



                     Larstorpsvägen 22, 933 34 Arvidsjaur                                  Telefon: 0960–100 71           

        E-post: info@arvidsjaurrenslakt.se              Hemsida: www.arvidsjaurrenslakt.se Co
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