
Mjölkbönder i Karlsborg får guldmedalj av kungen
Noggrannhet och omsorg ger förstklassig mjölk
Tomas och Ann-Christin Gustavsson, Karlsborg, 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 en kul grej att få medalj, den är ju ett erkännande, säger Tomas Gustavsson.

Tomas och Ann-Christin driver gården Mullbacka med hjälp av äldste sonen. Från början arrenderade Tomas och Ann-Christin en annan gård,
men 2003 köpte de en egen. För tre år sedan byggde de lösdrift och utökade antalet kor från 58 till 95.

– En stor anledning var att vår son då skulle kunna vara med och arbeta med oss. Han verkar även intresserad av att ta över så småningom,
säger Tomas.

För Tomas, som är uppvuxen på en mjölkgård, var det givet att välja ett liv som mjölkbonde, fast han tycker att det har blivit för mycket
pappersarbete. Det är ju i ladugården, bland korna, han vill lägga sitt krut. Han gillar att följa djuren från födsel och uppåt. Det ger också god
kontakt med korna. 

– De är individer. Vissa håller sig undan medan andra kommer fram för att bli klappade. Mjölkningen gör att man känner varenda en av dem.
Bara genom att titta på en ko vet jag vem det är.

Tomas lägger minst åtta timmarna per dag hos korna. Det är viktigt om det ska bli mjölk av bästa kvalitet, den kräver noggrannhet i alla delar.

– Den bästa mjölken ger bättre betalt, så det är klart att det blir ekonomiskt viktigt för mig att leverera den. Men även om det inte var en
pengafråga så vill man ju leverera bra kvalitet.

Tomas önskar att fler konsumenter får upp ögonen för den höga kvaliteten. Han påpekar att kraven på den svenska mjölken är högre än på
den importerade och att produktionen är viktig på flera sätt.

– Om svenska bönder konkurreras ut får det många tråkiga följder. Landskapet växer igen och det blir färre jobb, både på gårdarna och i alla
angränsande näringar. En gård ger ju arbetstillfällen även utanför gården, så det är många som är beroende av att det finns en produktion i
Sverige.

I Skaraborg belönas även Johan Lindholm, Moholm, Eje Olsson, Tidaholm, samt Jan och Ing-Marie Andersson, Tidaholm, 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
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