
Mjölkbönder i Nol får guldmedalj av kungen
Framåtanda på gård som levererar högsta kvalitet
Lillemor och Rune Jonsson, Nol, belönas med LRF Mjölks Guldmedalj för att ha levererat mjölk av högsta kvalitet under 23 år.
Den 16 april tar de emot medaljen ur Kung Carl Gustafs hand vid en ceremoni i Stockholm. Guldmedaljen har nu delats ut i 60 år.

– Det är väldigt roligt att få en guldmedalj. Den är ett intyg på att vi levererar bra mjölk, säger Lillemor Jonsson

När Lillemor och Rune tog över gården efter Runes pappa stod det åtta kor i ladugården. Under åren har de utökat till 70. Nu planerar de för
sin pension och sonen som arbetar på gården ska ta över.

– Vi har trivts bra som mjölkbönder, men nu är det skönt att lämna över till nästa generation. Det är roligt att vår son vill fortsätta och troligen
investerar han i en mjölkningsrobot, säger Lillemor.

En förutsättning för att lyckas med högsta mjölkkvalitet är att lägga mycket tid på djuren och vara noggrann med foder och skötsel.  Lillemor
och Rune åker ner till ladugården tidigt på morgonen för att mjölka och göra rent. Det brukar ta fram till lunch. Framåt kvällen åker de tillbaka
för att mjölka och ägna ytterligare timmar åt korna.

– Varje ko har sin personlighet. Jag gillar dem alla, men en del blir favoriter. Till exempel hade vi en ko som jag tyckte mycket om som av
någon märklig anledning alltid var ren. Hon såg också alltid ut att må så bra, berättar Lillemor.

Kor som mår bra mjölkar bra, konstaterar hon. Renlighet är a och o i ladugården och det är också viktigt med fasta rutiner. Lillemor är stolt
över mjölken och den fina kvaliteten.

– Det är ju roligt att göra något bra, speciellt när det handlar om livsmedel. Och det känns kul att leverera en produkt som kan bli så många
olika typer av livsmedel, som är så näringsrik och som nästan alla köper.

Lillemor ser fördelar med den svenska produktionen och hoppas att konsumenterna värdesätter den.

– Vi har stränga djurskyddsregler, så när man väljer svensk mjölk kan man vara trygg med att djuren bakom mjölken mår bra. Att välja svenskt
är också ett sätt att hålla landskapen öppna.

I Bohuslän belönas även Kurt Benjaminsson, Rabbalshede, Kjell och Margaretha Gustavsson, Henån, samt Gustaf och Ann-Sofi Hermansson,
Hjärtum, med LRF Mjölks Guldmedalj. Vid årsskiftet fanns det 634 mjölkgårdar i Västra Götalands län.

Guldmedaljen 60 år: Guldmedaljen är den högsta utmärkelse som LRF Mjölk delar ut för att premiera mjölkens kvalitet. Kriteriet är att man
ska ha levererat mjölk av bästa kvalitet i minst 23 år. Ända sedan starten 1958 har medaljen överlämnats av en representant från kungahuset.
I år delas Guldmedaljen ut till 31 mjölkbönder. Läs mer på www.lrf.se/guldmedaljen
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