
Karin och Jan får guldmedalj av kungen
Mjölkbönder som når höga krav med omtyckta kor
Karin och Jan Johnson, Vreta Kloster, 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.

– Jag är mycket stolt över att vi har nått fram till guldmedaljen. Den visar att vi gjort något som betyder något. Det ligger mycket jobb bakom
och det här känns toppen! säger Karin Johnson.

Jan tog över föräldragården 1986, Karin flyttade in 1989. Tillsammans har de skött gårdens 42 mjölkkor. Nu trappar de ner mjölkproduktionen
för att satsa på köttproduktion.

– Jobbet har börjat slita för mycket på kroppen, men det har varit många fina stunder som mjölkbonde. Det är väldigt intressant att hålla på
med djur, särskilt kor. Man ser hur kalvar blir till kor och hur produktionen utvecklas. Var och en av korna är individer. Precis som människor
har de sina egenskaper, konstaterar Karin.

Några kor blir alltid favoriter, snarare de snälla än de som mjölkar allra bäst. Men en stormjölkare kommer Karin och Jan tydlig ihåg.

– Vi hade en så kallad 100-tonnare, en ko som kom upp i över 100 ton mjölk under sin livstid. Hon hette 455 och blev en favorit på sitt sätt.

För att lyckas med både djurhälsa, mjölkkvalitet och mjölkmängd gäller det att vara riktigt skärpt i alla delar, däribland växtodling, utfodring,
mjölkning och hygien.

– Och så måste man vara vän med djuren, det har stor betydelse. Tycker man om dem mjölkar de lite bättre, säger Karin.

Mjölk av högsta kvalitet ger bättre betalt. Den bidrar också till yrkesstolthet, tycker Karin.

– Vi har jobbat hårt för kvaliteten. Att kraven har höjts under vår tid som mjölkbönder har bara sporrat oss mer. Jag har tänkt att det vore ju
sjutton om vi inte skulle klara det. Många har lagt av utan att få guldmedalj så det är roligt att nu kunna visa att det inte är omöjligt.

– Gårdens fina mjölk har också kommit med flera mervärden. Samtidigt som man producerat ett livsmedel har betande djur hållit markerna
öppna. Vi ser hur bra djuren mår av att komma ut. Sverige är ett föregångsland när det gäller djuromsorg. Det önskar vi att fler tänker på när
de handlar.

Vid årsskiftet fanns det 230 mjölkgårdar i Östergötland.

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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