
Mjölkbönder i Söderhamn får guldmedalj av kungen
”Ett resultat av noggrannhet, friska kor och bra människor runtomkring”
Gunnar och Mona Olsson, Söderhamn, 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.

– Att få guldmedaljen känns jättehedrande! Det är roligt att ha kommit hit och kunna känna att man har gjort rätt genom åren. Vi ser verkligen
fram emot utdelningen, säger Gunnar Olsson.

Makarna Olsson var i 35-årsåldern när de bestämde sig för att ta över Gunnars föräldragård. Då jobbade Mona på förskola och Gunnar på
mekanisk verkstad. Kunskaper därifrån har han haft stor glädje av som bonde, konstaterar han. Och under alla år behöll han ändå en fot kvar
på gården.

Efter övertagandet byggde Gunnar och Mona om ladugården. Det blev plats för 36 kor plus kalvar och ungdjur. I början hjälpte föräldrarna till
och sedan anlitades avbytare runt fem dagar i månaden.

– Att driva ett familjejordbruk är varierat. Det är vårbruk, sommarslåtter, höstbruk och den lite lugnare tiden på vintern då man laddar
batterierna. Räknar man på arbetstiden kan man lätt bli galen. Men det positiva överväger och vi valde rätt, säger Gunnar.

Så till hemligheten bakom medaljen: Noggrannhet, friska kor och bra människor runt omkring.

– Vi har ju ingen lantbruksutbildning utan har fått lära oss mycket själva. Min far och andra har gett oss tips och råd. Vi har en väldigt bra
veterinär som vi har haft i många år, och väldigt bra avbytare, säger Gunnar.

Genom åren har flera kor blivit favoriter. Två enäggstvillingar har en särskild plats i hjärtat.

– De var väldigt tajta de där två och vi ville inte skilja dem åt. När den ena fick problem med juvret och inte kunde mjölka mer fick hon gå kvar
för att de var så bundna till varandra.

Under många år tog gården emot skol- och förskolebarn för att ge nästa generation kunskaper om djur och lantbruk, likaså om gårdarnas
betydelse för öppna landskap och levande landsbygd.

– Det var roligt att visa vårt jobb och se glädjen hos alla barn, säger Gunnar.

Gunnar och Mona har alltid ansträngt sig för att komma upp i den högsta kvaliteten på mjölken. Dels för att den ger bättre betalt och dels för
att jobbet blir roligare när man levererar på topp. Nu byter de mjölkkorna mot uppfödning av tjurar, så det blev en guldskimrande final för
mjölken på gården.

Vid årsskiftet fanns det 123 mjölkgårdar i Gävleborgs län.

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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