
Mjölkbonde i Moholm får guldmedalj av kungen
Här finns gamla kor, nytt blod och hopp om en tredje medalj
Johan Lindholm, Mo prästgård, 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.

– En guldmedalj är ett bevis på att man lyckats. Det är också roligt att detta är gårdens andra. Även mina föräldrar fick den i början av 1990-
talet, säger Johan Lindholm.

Johan tog över gården vid millennieskiftet. Sedan dess har han gjort flera större investeringar och antalet kor har ökat från 36 till dagens 160.
De går fritt i lösdrift och mjölkas i robotar. Även den 21-årige sonen Viktor har ett stort intresse för kor, så här finns förutsättningar för en tredje
medalj.

Det är just korna som gör att Johan jobbar med det han gör. Varje ko är en personlighet, berättar han. Utöver Johan och Viktor har gården tre
anställda. Alla på gården drillas hårt i renlighet.

– De flesta som kommer hit påpekar att vi är noggranna och det är verkligen en förutsättning för att leverera den bästa mjölken. Jag skulle
säga att 20 procent av arbetet på gården handlar om rengöring av maskiner och miljöer. Det gäller att vara grundlig och metodisk i precis allt
man gör. Fasta rutiner är också viktiga, då mår korna bra, säger Johan.

Kor som mår bra kan mjölka både länge och mycket. Johan har ett stort avelsintresse och har lyckats få ett dussin så kallade 100-tonnare, kor
som kommer upp i 100 ton mjölk under sin livstid. En mjölkade till och med 171 ton och blev en av de äldsta i Sverige. Hon hann uppleva alla
gårdens mjölkningssystem, konstaterar Johan. I dag finns flera av hennes avkommor i ladugården.

Johan är stolt över att leverera ett viktigt livsmedel, utan antibiotika och med en djurhållning av svenska mått. Samtidigt önskar han att det
skulle vara tryggare ekonomiskt.

– Arbetet med gården kostar ju lika mycket oavsett hur mycket vi får för vår produkt. Även kraven är samma oavsett priset. Om politikerna vill
att vi investerar i svensk livsmedelsproduktion behöver de skapa förutsättningar som gör att fler vågar satsa.

Johan har dock bestämt sig för att satsa. I december stod nya stallar klara med plats för 100 ungdjur.

På våren bjuder Johan och hans medarbetare in till betessläpp tillsammans med Falköpings mejeri. Det är ett uppskattat arrangemang som
också visar på den svenska mjölkens många mervärden.

I Skaraborg belönas även Jan och Ing-Marie Andersson, Tidaholm, Eje Olsson, Tidaholm, 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
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