
Mjölkbönder i Mellerud får guldmedalj av Prins Carl Philip
Med noggrannhet och djuröga säkrar de gårdens andra guld
Anders Karlsson och Camilla Fransson i Melleruds kommun 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.

– Guldmedaljen är något positivt att få. Den visar att man gjort något bra under många år. Även mina föräldrar fick den, så det är roligt att
detta blir gårdens andra, säger Anders Karlsson, som driver gården i Bolstad Bodane tillsammans med sambon Camilla Fransson.

Paret möttes på lantbruksskola och tog över hans föräldragård i mitten av 1990-talet. Där har de ett 50-tal kor, som de sköter med stor
omsorg – ett måste om man ska lyckas med mjölken.

– Vi vill självklart leverera mjölk av högsta kvalitet. Dels för att det är ett tecken på att korna mår bra, dels för att vi producerar ett livsmedel,
säger Camilla Fransson.

Det gäller att vara noggrann med allt och att hela tiden hålla koll på korna. Utfodringen är viktig, hygienen likaså och själva skötseln. Det
hjälper att ha djuröga, då ser man snabbt hur djuren mår.

Korna på gården mjölkar inte bara av högsta kvalitet. Några av dem har blivit gamla också och fått diplom som så kallade 100-tonnare,
berättar Anders Karlsson.

– Det betyder att de kommit upp i 100 ton mjölk under sin livstid och det är ju en bedrift.

Dalboslätten, där gården ligger, är ett djurtätt område med mycket grisar och kor. Korna håller markerna öppna och bidrar till biologisk
mångfald, vilket är viktigt att tänka på, säger Anders Karlsson.

– I klimatdebatten talar man bara om det negativa med kor, men inte de många fördelarna. Korna producerar ett bra livsmedel samtidigt som
de ger en levande landsbygd. Vi har goda förutsättningar för mjölk- och köttproduktion i Sverige med friskt vatten och fina marker. Det är bra
att ta vara på det och få upp självförsörjandegraden här i landet. Vi importerar alldeles för mycket mat.

I Västra Götalands län belönas även Bo-Gunnar Jonsson, Tibro, Lennart Mattsson, Ljungskile, och Christer Dahlqvist, Värsås, med LRF
Mjölks guldmedalj. Vid årsskiftet fanns det 620 mjölkgårdar i Västra Götalands län.

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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