
                                                                                                                             

AB TRANÅS SKINNBEREDNING 

Historik 

Vi har en 100-årig tradition, erfarenhet och kunskapsbank på att bereda skinn. 

Vår fabrik ligger i Tranås och vi välkomnar alla som vill komma på besök och se vår 

produktion. Vi har hela tiden strävat efter att utveckla svensk beredning av fårskinn och 

lammskinn på ett miljömässigt sätt. 

Vi är det enda större berederiet som finns kvar i Sverige. Genom vår produktion passerar det 

cirka 65.000 får/lammskinn samt cirka 350 kohudar varje år. Vi har 32 anställda med stor 

yrkesskicklighet och lång erfarenhet som borgar för att kvaliteten blir den bästa. Ett flertal av 

våra anställda har arbetat hos oss mellan 20-45 år. 

Miljö 

Det är viktigt för oss att värna om miljön och klimatet. Vår produktion drivs helt fossilfritt. 

Våra ångpannor och maskiner drivs av grön el köpt av Tranås Energi. Våra torkar har 

återvinningssystem och värms med fjärrvärme. Likaså värms både vårt vatten och lokaler med 

fjärrvärme från Tranås Energi. Sänder man sina skinn till oss från närområdet blir det kortare 

transporter med mindre koldioxidutsläpp och fårägaren har då ett ”närproducerat” skinn. 

Vi har ett eget reningsverk som tar hand om och renar allt vatten vi använder i vår 

produktion. Vi sorterar även allt avfall.  

Vi gör våra inköp av material till vår produktion så lokalt och miljövänligt som möjligt med 

höga kvalitetskrav. 

Kontroller 

Vår kontrollmyndighet i Sverige är Länsstyrelsen. Vi lämnar en miljörapport varje år på de 

ämnen vi använder och förbrukar. Vart tredje år gör Länsstyrelsen en hel genomgång av hela 

vår verksamhet. Flera myndigheter såsom Länsstyrelsen, Jordbruksverket, Arbetsmiljöverket, 

Tranås Kommun bl a gör kontinuerliga kontroller av vår verksamhet. 

Vår Miljöpolicy (finns på vår hemsida): 

• Verksamheten på Tranås Skinnberedning ger många positiva effekter bl.a. genom 
öppna landskap och sysselsättning i glesbygd. 

• Vår verksamhet skall orsaka minsta möjliga miljöbelastning när det gäller förorening 
av vatten, mark och luft. 

• Av myndigheter fastställda miljövillkor skall klaras med god marginal. 
• Utvecklingen skall kännetecknas av ständiga förbättringar. 
• Minska transportmiljöbelastningen genom att finnas nära våra kunder och i största 

möjliga utsträckning använda material och produkter från ett närområde. 
• Mål för våra miljöförbättrande åtgärder finns upprättade och följs regelbundet upp 

och revideras. 


