
 

Det är vi som jobbar med foder på KLF 

Det har skett en del förändringar bland oss som jobbar med foder på KLF och därför kommer här en 

information om vem som gör vad.  

Även om vi alla tre är förhållandevis nyanställda här på KLF, har vi tillsammans många års erfarenhet från 

lantbruksbranschen, mestadels från foderförsäljning och rådgivning. 

Vi är redo att hjälpa dig med dina foderfrågor, för att du skall få en så lönsam djurproduktion som möjligt. Vår 

erfarenhet står till ditt förfogande. 

 

KATARINA MATTIASSON - Säljare nötfoder 

Katarina har en gedigen bakgrund inom branschen genom dels att ha arbetat  

som fodersäljare på Svenska Foder och nu senast som rådgivare på Skåne- 

semin. Katarina efterträder Jonas Yngvesson, som numera jobbar med  

växtodling på KLF. 

Behöver du hjälp med frågor som rör mjölk- och köttdjur? 

Kontakta Katarina på 044-28 52 27 eller katarina.mattiasson@klf.nu 

         

  SUSANNE MEIJER - Säljare grisfoder 

 

  Även Susanne har jobbat med foder under en lång tid, bl.a. som fodersäljare 

  på andra foderföretag men även på KLF under en tidigare period. Senast har 

  Susanne varit Företagsledare på Knislinge Lagerhusförening. Den tjänsten har 

  hon kvar på deltid under hösten samtidigt som hon succesivt tar över efter 

  Göran Nilsson som grisfodersäljare. Göran går i pension vid årsskiftet och 

  då börjar Susanne jobba heltid på KLF. 

                         Kontakta Susanne på 044-28 52 28 eller susanne.meijer@klf.nu 

 

 

MALIN C. SLÅTTERMAN - Produktchef foder 

Malin kommer från Lantmännen, där hon tidigare jobbade som fodersäljare  

och de senaste åren som produktchef grisfoder. 

Malin efterträdde sommaren 2015 Anna-Maria Larsson på KLF då  

Anna-Maria valde nya utmaningar inom branschen. 

 

Kontakta Malin på 044-28 52 09 eller malin@klf.nu 

  

 

 

 

Foderbeställning 

Vill du beställa foder eller har frågor kring din foderbeställning, ring vår fodertelefon direkt på 044-28 52 70 

eller maila foder1@klf.nu. Här finns Petra Lövkvist, Jessica Björk eller Monica Lindén på plats för att hjälpa dig.  

Fodertelefonen är alltid bemannad vardagar 08.00-16.00. 

Vi är ett härligt, sammansvetsat team som hjälps åt för att ge dig bästa möjliga service.  

Vi ser fram emot en fortsatt kontakt med dig! 

 


