
Inger och Calle i Hölö får guldmedalj av kungen
Digitala mjölkbönder som älskar kvalitet, djuromsorg och kor i motljus
Inger Sundberg och Calle Johansson, Hölö, 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 nästan ett helt liv som vi har jobbat med mjölk och kvalitet, så guldmedaljen betyder mycket! Dessutom har kraven på produktionen
och gårdarna hårdnat, men det är viktigt att mjölken är kontrollerad. Konsumenterna måste kunna räkna med schyssta varor, säger Inger
Sundberg.

Gården Vinterhälla är både ekologisk och pedagogisk. Redan 1996 började Inger blogga om sitt jobb på Arlas hemsida, som en av Sveriges
första bloggbönder. Samma år lade de om till ekologisk produktion. Idag ger Inger allmänheten koll via Facebook och Instagram.

Hon är hästtjejen från Stockholm som började jobba på gårdar och på så vis fann kärleken till korna och sin man Calle. År 1983 flyttade de till
en arrendegård med 16 kor. Några år senare började de arrendera gården Vinterhälla som de köpte loss 1998. Idag har de 45 kor som de
sköter med hjälp av en mångårig och engagerad avbytare, Annika, och en duktig anställd, Tobias.

– Kor är sådana härliga djur och jobbet är komplext med många bitar, dräktighet, arbetet med fodret och den minutiösa skötseln. Det är hela
tiden utmaningar som är upp till oss att fixa, säger Inger.

Inger tror att många som lever långt från lantgårdar blir lugnare när de får se hur korna i Sverige har det. God djuromsorg är en förutsättning
för bra mjölkkvalitet och i förlängningen guldmedaljen.

– Vi satsar otroligt mycket på att djuren ska vara friska och må bra. Det måste man för att kunna driva en mjölkgård, annars får man ingen
lönsamhet.

Inger och Calle är noga med stallmiljön. Även korna ska vara rena och fina och framför allt trivas.

– Det ska vara trevligt i ladugården, både för kornas och vår skull, säger Inger.

Att måla och fotografera är andra stora intressen. Kameran hänger alltid med på jobbet så att hon kan dokumentera till Arlas digitala medier.

– Det är roligt med komposition och korna är tacksamma motiv med sina runda härliga former. En röd ko i motljus som betar eller en vacker
svartvit ”Bregott-ko”, det är något alldeles speciellt!

I Stockholms län belönas även Camilla och Sten Olsson, Riala, samt Kerstin Olsson, Sorunda, 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. 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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