
Mjölkbonde i Matfors får guldmedalj av Prins Carl Philip
”Blir mjölken bra mår kossan bra”
Stefan Lundberg på Sörböle gård, Matfors, belönas med LRF Mjölks Guldmedalj för att ha levererat mjölk av högsta kvalitet
under 23 år. Den 8 april tar han emot medaljen av Prins Carl Philip vid en ceremoni i Stockholm.

– Guldmedaljen blir en krydda på sluttampen av karriären. Det ligger mycket arbete bakom medaljen och det är kul att få en utmärkelse för att
man har lyckats. Blir mjölken bra mår kossan bra och därför är kvalitetenmycket viktig för mig, säger Stefan Lundberg.

Det har snart gått 35 år sedan Stefan Lundberg tog över Sörböle gård, som gått i släkten sedan 1600-talet. Föräldrarna hade sju kor som
Stefan ville hjälpa till med så fort han kunde gå. När han själv började som mjölkbonde dubblade han antalet och har idag runt 13 kor.

– För mig var det självklart att bli mjölkbonde, jag har aldrig velat göra något annat. Jag trivs med omväxlingen där ingen dag är den andra lik.
Man får följa årstiderna, växtodlingen och djuren.

Jobbet är inte bara intressant, det är krävande också. Många bitar ska stämma för att mjölken ska bli av högsta kvalitet: foder, hygien vid
mjölkningen och skötsel av korna. Djurögat är viktigt.

– Man måste se sina kor, se hur de mår. Jag märker det direkt på dem när jag öppnar dörren och möter deras blickar. Här får djuren också
vara ute på bete så länge som möjligt, det trivs de med.

När Stefan Lundberg började som mjölkbonde hade han många kollegor runtomkring sig. Bara i byn Norrböle, där gården ligger, fanns tre
stycken. Nu är han den enda i hela Tuna-Attmars församling.

– Folk i trakten tycker att det är roligt att gården finns kvar och själv känner jag att det är ett viktigt jobb. Vi borde vara självförsörjande på
livsmedel här i Sverige. Vi har ju goda förutsättningar, inte minst för mjölkproduktion. Mina djur håller landskapet öppet och gården ger också
arbete i flera led, till åkerier, på mejeriet och i foderbranschen.

Stefan Lundberg planerar att hålla på ett tiotal år till, fram till pensionen. Möjligen trappar han ner framöver genom att gå över till
nötköttsproduktion med dikor.

När Stefan Lundberg inte jobbar tycker han om att umgås med familjen och att resa. Då får det gärna bli till någon stad, exempelvis Rom.

– Där kan man sitta och bara titta på folk, det är något av en bristvara här hemma, säger han med ett litet leende.

Vid årsskiftet fanns det 98 mjölkgårdar i Västernorrlands 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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