
Mjölkbönder i Burgsvik får guldmedalj av Prins Carl Philip
Välskött generationsjordbruk ger bättre träning än gymmet
Lars-Anders Nilsson och Ulla Larsson, Burgsvik, belönas med LRF Mjölks Guldmedalj för att ha levererat mjölk av högsta
kvalitet under 23 år. Den 8 april tar de emot medaljen av Prins Carl Philip vid en ceremoni i Stockholm.

– Det känns rätt stort. Guldmedaljen har blivit ett av målen på vår resa, säger Lars-Anders Nilsson.

Det var 1975 som Lars-Anders Nilsson började som mjölkbonde på föräldragården. Året efter flyttade Ulla Larsson in. Under åren har de gått
från 14 till dagens 100 kor, som går i lösdriftsladugård.

För paret Nilsson-Larsson var det naturligt att satsa på ett familjejordbruk. Det har de inte ångrat.

– Vill man bo och försörja sig på landsbygden här är mjölkgård det bästa alternativet. Vi har kunnat jobba tillsammans och ha barnen med på
tramptraktor i ladugården. Föräldragenerationen har också varit delaktig och nu är det vår tur att ge samma hjälp till nästa generation,
berättar de.

Det är sonen Terje Larsson som nu tagit över gården. Förutom föräldrarna har han två deltids-anställda. Det är mycket jobb att producera
mjölk av högsta kvalitet, konstatrar Lars-Anders Nilsson.

– Allt måste skötas perfekt: foder, vatten, skötsel och diskningsrutiner.  En god ladugårdsmiljö är också viktig. Korna måste trivas och må bra
för att mjölka bra, säger han.

Korna har alla sina personligheter och det finns alltid favoriter i ladugården. En ko som familjen aldrig glömmer är Svea, som var alldeles extra
snäll. Henne red barnen på som en häst när de var små.

Sonen Terje blev tidigt intresserad. Efter gymnasieåren gick han på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Hans intresse och kunskap ger
även föräldrarna nya perspektiv.

– På Alnarp byggde Terje upp ett stort nätverk med likasinnade. Jag ser hur de ringer och sms:ar och de kan alltid bolla frågor med varandra.
Det finns ett väldigt driv hos den generationen också.

Både personligen och ur ett samhällsperspektiv känns det viktigt att gården drivs vidare, tycker familjen Nilsson-Larsson. Den ger
sysselsättning på landsbygden, djuren håller landskapet öppet och bidrar till biologisk mångfald samtidigt som de producerar mat.

Trots att Lars-Anders Nilsson är 70+ mjölkar han klockan 5.30 flera gånger i veckan. Men i sommar vill han trappa ner lite. Det har sambon
Ulla Larsson redan gjort efter en knäoperation.

– Fast jag vill inte sluta helt. Jobbet är fortfarande roligt och det sparar mig ett gymkort, ler han.

Vid årsskiftet fanns det 157 mjölkgårdar på Gotland. Familjen Larsson-Nilssons är den sydligaste.

Fakta om Guldmedaljen:
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 37 mjölkbönder. Läs mer på www.lrf.se/guldmedaljen
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