
Eje i Tidaholm får guldmedalj av kungen
Mjölkbonden som har roligare när han gör sitt bästa
Eje Olsson, Tidaholm, 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. Av årets 31 medaljer går två till gårdar i
Tidaholm. Guldmedaljen har nu delats ut i 60 år.

– Det är jätteroligt att få guldmedaljen. Den visar på uppskattning för vår insats, säger Eje Olsson.

Eje lärde sig mjölka redan som barn. Hans föräldrar, som också fått guldmedaljen, arrenderade mjölkgården under lång tid men köpte den
1999. Sedan dess har Eje successivt tagit över driften. Idag har han 60 kor i ladugårdens lösdrift. Utöver Eje jobbar två halvtidsanställda på
gården och även Ejes föräldrar hjälper till. Det uppskattas eftersom den fina mjölkkvaliteten innebär mycket arbete.

– Det bästa med att vara mjölkbonde är samarbetet mellan människa och djur. Djuren är olika individer precis som vi människor, framhåller
Eje, som fäster sig mest vid de sällskapliga korna.

Eje märker på korna hur de mår. Han tittar på hur de ser ut, hur de rör sig och att allt är som det ska. Både djurhälsa och mjölkkvalitet kräver
noggrannhet i alla moment, från åker till mjölktank. Det gäller att korna får bra och rent foder så att de håller sig friska. Korna behöver också
ha rent omkring sig och ha en bra stallmiljö med god ventilation. Det, och lite tur, ger bra mjölk, sammanfattar Eje.

– Den finaste mjölken ger bättre betalning, så det finns all anledning att anstränga sig. Men det hade vi gjort ändå, för det är alltid roligast att
göra sitt bästa.

Det handlar också om stoltheten i att producera något som andra människor har direkt och konkret nytta av. Mjölken från gården når ut till
butikerna redan efter ett par dagar.

Kraven på Eje som svensk mjölkbonde ökar hela tiden. Han har inget emot höga krav, men hoppas att konsumenterna tänker på det när de
handlar ost, smör och mjölk.

– Eftersom vi har höga krav på oss både när det gäller arbetet på gården och i djurhållningen så kan konsumenterna vara säkra på att
svenska produkter är framställda under bra förhållanden. Dessutom är det just vi svenska bönder som håller Sveriges landskapen öppna.

I Skaraborg belönas även Jan och Ing-Marie Andersson, Tidaholm, Johan Lindholm, Moholm, samt Tomas och Ann-Christin Gustavsson,
Karlsborg, med LRF Mjölks Guldmedalj. Vid årsskiftet fanns det 634 mjölkgårdar i Västra Götalands region.

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

För ytterligare information:
Eje Olsson, Tidaholm, 0502–420 25, 076–832 12 78
Hans Andersson, projektledare, 070–575 25 34
Jan Petersson, pressansvarig, 070–687 65 31


