
Mjölkbonde i Sorunda får guldmedalj av kungen
Koglad karriär som gått från spann- till robotmjölkning
Kerstin Olsson, Sorunda, belönas med LRF Mjölks Guldmedalj för att ha levererat mjölk av högsta kvalitet under 23 år. Den 16
april tar hon emot medaljen ur Kung Carl Gustafs hand vid en ceremoni i Stockholm. Guldmedaljen har nu delats ut i 60 år.

– Det är såklart en stor ära att få guldmedaljen. Den är ett bevis på att man har lyckats med mjölken, säger Kerstin Olsson, som också
påpekar att alla på gården har del i medaljen.

Med sina 78 år är Kerstin årets äldsta guldmedaljör. Hon har varit mjölkbonde sedan 1960, då hon och maken Erik, idag 86 år, tog över hans
föräldragård.

– Jag kom från Stockholm och jobbade på Motormännens turistbyrå, men bonderiet var inte helt nytt för mig. Pappa var uppvuxen på en gård i
Småland och jag tyckte att det var intressant med korna.

Kerstins yrkesliv är som en karta över branschens utveckling.

– Vi började med tio mjölkkor. Jag minns när vi gick från att mjölka i spann till rörmjölkning, det tyckte man var toppen då! Nu har vi 60 kor i en
lösdrift med robotmjölkning. Och höhässjan har ersatts av ensilagebalar. Det har gått framåt på alla vis och jobbet har blivit mindre tungt.

Gården har moderniserats successivt. År 1995 byggdes lösdriftsladugården och för tre år sedan byggde man till och satte in
mjölkningsroboten. Sedan mitten av 1990-talet är det sonen Göran som är ansvarig för driften. Utöver Göran och Kerstin har gården även en
anställd.

– Det gäller att sköta om korna och hålla uppsikt över dem. Trots att vi nu har robot tillbringar vi mycket tid med dem. Om något verkar vara
det minsta fel måste man kolla upp det direkt. Djur som mår bra mjölkar bra och den högsta kvaliteten ger bättre betalt. Att ha friska djur
sporrar på alla sätt.

Kerstin är stolt över att producera livsmedel och hon ser många fördelar med svenska mjölkgårdar.

– Vi jobbar med kvalitet på ett bra sätt, använder bara antibiotika i yttersta nödfall och utfodrar genomtänkt. Korna får beta ute på sommaren
och de betande djuren ger ju också öppna landskap. Mjölkgårdarna kallas ofta motorn på landsbygden, för de ger arbetstillfällen i flera led.

Kerstin har inte bestämt något datum då hon ska sluta med korna.

– Vi bor närmast ladugården så det blir oftast jag som tar kvällsrundan klockan nio. Så länge jag orkar och tror att jag kan göra nytta vill jag
gärna vara kvar.

I Stockholms län belönas även Inger Sundberg och Calle Johansson, Hölö, samt Camilla och Sten Olsson, Riala, med LRF Mjölks Guldmedalj.
Vid årsskiftet fanns det 45 mjölkgårdar i länet.

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. Ändå 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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