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GULDFÖRETAGET ”SVANTES VILT & BÄR” 
Av Eric Stenberg, Harads 
     

                   Svante Renberg        Foto:   Andreas Renberg 

 

I oktober 2005 tilldelades Svante Renberg Bodens kommuns pris som årets 

landsbygdsföretagare. I utmärkelsen nämns bl. a. att företaget Svantes Vilt & 

Bär arbetar med att sprida lokal matkultur. I en artikel 2005 i ”Glimtarna” 

omnämns utmärkelsen som kommunens främste landsbygdsföretagare, och 

artikeln avslutades med att det finns framåtanda och utvecklingsmöjligheter i 

företaget. Detta har nu besannats genom de utmärkelser, som företaget erhöll vid 

Chark-SM i Göteborg november 2006. 

 

Företaget gjorde rent hus på prisbordet och tog tre guldmedaljer. I klassen 

”Lufttorkade och kallrökta helköttsprodukter” vann man  

 Guld för Torkat Renkött,  

 Guld för Sjaunjagravad Reninnanlår och utsågs till  

 Svenska Mästare för produkten Kallrökt Reninnanlår. 

Juryns motivering var:” Ett hantverk som överträffar verkligheten, ett perfekt 

exempel på den norrländska matkulturen”. 
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”Det känns otroligt att se våra produkter prisas i en tävling som Chark-SM. Vi 

märker att fler och fler upptäcker våra produkter”, säger Svante Renberg, VD på 

livsmedelsföretaget. ”Vi har satsat allt för att få fram det bästa och godaste 

renköttet. Satsningen har gått hem. Vi är guldmedaljörer!” 

 

Svantes Vilt & Bär etablerades 1984 och produktionen ökade rejält, då företaget 

flyttade in och moderniserade det anrika slakteriet i Harads. Och resan från ett 

litet företag med 2 anställda och en blygsam omsättning till ett tillväxtföretag 

med i dag 20 anställda, har gått fort. 

 

I en artikel i tidningen ”Affärslivet” intar företaget, vad avser avkastning på eget 

kapital 5:e  plats och vad avser kapitalets omsättningshastighet 1:a plats i 

Norrbotten. Detta visar bl.a. att det är god snurr på renslakten och tillverkningen. 

Hög egen förädling är ett av recepten. Chark-SM i Göteborg, där företaget tog 

tre första priser, kommer att stärka Svantes Vilt & Bär:s konkurrenskraft och 

därmed framstå som Sveriges förnämsta renproduktföretag. 

 

Edefors hembygdsförening har med anledning av bolagets och Svantes 

framgångar uppvaktat med en blomsteruppsats. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Svante Renberg, tillsammans med medarbetarna Göran Hylander t.v. och Lasse  

           Björngrim i mitten, har här tagit emot SM-pokalen.          Foto: Svein Berg 


