
Mjölkbönder i Riala får guldmedalj av kungen
Satsar på kvalitet, gammelkor och egen mjölkbutik
Camilla och Sten Olsson, Riala, 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.

– Vi tycker att vi valt det bästa yrket och utmärkelsen visar att även andra värderar det. Vilken annan yrkeskår får åka på en sådan här
utdelning och ta emot medalj av kungen? säger Camilla Olsson.

Sten tog över föräldragården 1986. Samma år kom Camilla in i bilden. Hon var hästtjej från stan som ville skaffa sig praktik inför lantbrukslinjen
på gymnasiet.

– Jag tänkte att jag skulle jobba på sommarlov, lite helger och sådär. Men så blev jag mer än en arbetare, det blev giftermål och barn. Nu har
kointresset tagit överhanden, även om vi fortfarande föder upp Connemaraponnyer i mycket liten skala.

Gården har haft samma kofamiljer sedan nystarten 1986, så Camilla har följt korna generation efter generation i mer än 30 år. Antalet kor på
gården har varierat. Idag är det 70 kor, som alla mjölkas med mjölkningsrobot. Camillas favoriter bland korna är de som är tamast, likaså de
som hänger med länge. Äldst just nu är 15-åriga 491 Henrika, som snart kommit upp i 150 ton mjölk!

– För att lyckas med den högsta kvaliteten gäller det att lägga tid på korna och allting runt omkring, berättar Camilla och ger en eloge till sin
Sten, som är väldigt noga med åkrarna och utfodringen.

– Oavsett teknik och nyckeltal måste man alltid vara observant. Statistik från datorn hjälper till, men det kan aldrig ersätta djurögat. Vi jobbar
även mycket med förebyggande djurhälsovård.

Att vara mjölkbonde är inte bara roligt, det känns viktigt, tycker Camilla.

– Här i Roslagen finns det inga alternativ till djurgårdarna. Vi har inga spannmålsslätter så det är betande djur eller granskog som gäller.
Norrtälje kommun är också den mest fritidshustäta kommunen i Sverige. Många som kommer hit gör det för naturen och de öppna landskapen.

Camilla och Stens stora engagemang för kor har i varje fall inte skrämt bort den ena dottern, som just nu jobbar halvtid i företaget. Gårdens
fina mjölk levereras till Arla, till ett litet ostmakeri utanför Vaxholm och nu säljs den även i en liten mjölkautomat på gården. Tidigare skrev
Camilla Bondmorans blogg, men nu blir det mest inlägg på gårdens Facebook-sida: Öster Grytinge Gård.

I Stockholms län belönas även Inger Sundberg och Calle Johansson, Hölö, 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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