
Mjölkbonde i Rabbalshede får guldmedalj av kungen
Satsar på snälla och glada kor för bästa mjölkkvalitet
Kurt Benjaminsson, Rabbalshede, belönas med LRF Mjölks Guldmedalj för att ha levererat mjölk av högsta kvalitet under 23 år.
Den 16 april tar han emot medaljen ur Kung Carl Gustafs hand vid en ceremoni i Stockholm. Guldmedaljen har nu delats ut i 60
år.

– Det är görskoj att få medalj! utbrister Kurt Benjaminsson, som jobbar på gården som ägs av hans pappa och farbror.

Mjölkgården är Kurts stora intresse. Han älskar friheten och att ingen dag är den andra lik. Här finns 46 kor som Kurt sköter noggrant
tillsammans med pappan och farbrodern. Det blir mer än åtta timmar varje dag i ladugården. Att vara många timmar med djuren är en
förutsättning för att kunna producera den finaste mjölken.

– Noggrannhet i alla led är jätteviktigt. Vi städar hos korna nästan hela tiden, mjölkar dem två gånger om dagen och utfordrar dem fem gånger
varje dag. Det är väldigt viktigt med god hygien för att undvika sjukdomar i kornas juver, förklarar han.

Pappan närmar sig 70 och hans farbror är 65 år, så det börjar dra ihop sig för ett beslut kring vad som ska hända med gården och
mjölkproduktionen. För att Kurt ska kunna ta över måste mjölkpriset gå upp, konstaterar han. Annars går kalkylen inte ihop.

Kurt har köpt en egen gård som ligger granne med pappans mjölkgård. Där håller de ungdjuren. Välskötta kalvar blir fina mjölkkor, säger Kurt,
som månar om djuren redan från start.

– De är små individer och jag får en så nära relation till dem. Kontakten med djuren är viktigt när man jobbar med mjölk. Det gäller att känna
dem och förstå vad de behöver, säger han.

– Vi väljer att inte driva våra djur så hårt. Vi har hellre kor som är snälla och glada än kor som mjölkar några extra deciliter mjölk. Det är vår
filosofi.

Det är ett pussel för både Kurt, pappan och farbrodern att få tiden att räcka till. Utöver lantbruket är de alla även engagerade i
entreprenadverksamheter. Många lantbrukare är i motsvarande situation, konstaterar Kurt, som önskar att det vore lättare att klara sig på
enbart mjölkproduktionen.

I Bohuslän belönas även Lillemor och Rune Jonsson, Ryd, 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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