
Sylvia i Hosjö får guldmedalj för högsta mjölkkvalitet
Omtyckta kor ger förstklassig mjölk på gård som är viktig pusselbit
Sylvia Andersson i Hosjö belönas med LRF Mjölks Guldmedalj för att ha levererat mjölk av högsta kvalitet under 23 år. I landet
som helhet är det 31 mjölkbönder som får utmärkelsen i år, varav Sylvia är enda medaljören i Jämtland. Guldmedaljen har nu
delats ut i 60 år.

– Guldmedaljen är en fin uppskattning som visar att vi lyckats med det vi gör. Jag är också stolt över att ha klarat alla år med tanke på att vi är
så få mjölkbönder kvar och har haft det tufft i många år, säger Sylvia Andersson.

Sylvia har varit mjölkbonde sedan 1975 då hon flyttade in på maken Leifs föräldragård. De tog över hela driften 1991. År 2001 byggde de ut
och i dag har gården ett 40-tal kor. Sedan Leifs bortgång för tio år sedan är det Sylvia och sonen Hans som sköter om korna. Sylvia kom inte
själv från en mjölkgård, men hennes mormor hade kor och Sylvia hade ett stort djurintresse som hållit i sig.

– Det bästa med jobbet är djuren och livet på landsbygden. Jag trivs med en så här småskalig gård. För att lyckas med mjölken gäller det att
ha koll på alla bitar i produktionen, ha friska djur och tycka om det man gör, säger Sylvia.

– Det är viktigt att ge korna bra foder och en bra miljö att leva i. Så måste man trivas själv för att få djuren att trivas. Trivs korna flyter det
mesta på eftersom kor som mår bra mjölkar bra. De är inga maskiner, man måste verkligen tycka om dem för att få det att funka.

Sylvia är stolt över gårdens livsmedelsproduktion men känner ibland att folk tar mjölken för given.

– Många tror att vi kan klara oss på import men det är väldigt sårbart. Med mjölkgårdarna kommer också många andra fördelar, som öppna
landskap. Man ser tydligt hur det växer igen när smågårdarna slutar. Nu är vi bara tre mjölkgårdar i hela kommunen. Jag önskar också att
politikerna tänkte mer på det när de gör sina upphandlingar. Svensk produktion ger så mycket, även arbetstillfällen i flera led. Man är som en
pusselbit med betydelse för många andra.

Sylvia har inte bestämt hur länge hon ska fortsätta som mjölkbonde, utan tar ett år i sänder.

– Nu har vi även en köttdjursbesättning och jag vill inte pensionera mig än, säger hon.

Kung Carl Gustaf delar ut LRF Mjölks Guldmedalj vid en ceremoni i Stockholm den 16 april. Eftersom Sylvia inte har möjlighet att närvara då
och får hon sin medalj vid ett annat tillfälle.

Vid årsskiftet fanns det 120 mjölkgårdar i Jämtland.

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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