
Mjölkbonde i Gamla Storbäcken belönas med guldmedalj
Individuella kor ger mjölk av högsta kvalitet
Roland Nilsson i Gamla Storbäcken, Robertsfors, belönas med LRF Mjölks Guldmedalj för att ha levererat mjölk av högsta
kvalitet under 23 år.

– Jag har alltid gjort så gott jag kunnat, det har varit viktigare än att sträva efter guldmedaljen. Men det är trevligt med ett erkännande för att
mjölken har varit av god kvalitet, säger Roland Nilsson.

På gården i Gamla Storbäcken har han 26 kor som alla är individer med olika uttryck. Det underlättar att ha ordentlig koll på dem om man vill
lyckas med mjölken, berättar han.

– Det är viktigt att ha ett intresse för det man gör, vara nyfiken på djuren och vara noggrann i alla delar. När man är mycket med djuren i
ladugården lär man känna dem och ser hur de mår.

För Roland har det alltid varit självklart att jobba för hög kvalitet på mjölken. Det handlar om såväl djuromsorg som ekonomi och yrkesstolthet.

– Jag vill leverera en bra produkt för att folk ska kunna ha glädje av min råvara. Min far var en stordrickare av mjölk, men själv föredrar jag ost,
fil och andra mejeriprodukter. Det känns bra att producera ett livsmedel som är till nytta för folk i Sverige, säger Roland.

Han tycker att det är viktigt med en inhemsk livsmedelsproduktion. Med korna kommer även många andra fördela. Djuren betar och håller
landskapet öppet och bidrar till biologisk mångfald.

Att ta över föräldragården var ett rätt självklart beslut för Roland.

– Jag var med och hjälpte till sedan barnsben och yrkesvalet föll sig naturligt. Jag trivs med att vara min egen och syssla med lite av varje,
säger han.

LRF Mjölks guldmedalj delas ut av Prins Carl Philip vid en ceremoni i Stockholm den 8 april. Roland Nilsson har tyvärr inte möjlighet att
närvara vid utdelningen, så han får sin medalj vid annat tillfälle. Detsamma gäller Robertsfors andra guldmedaljör: Lars Jonsson i Gulltjärn.

I Västerbottens län belönas även David och Helena Lundberg, Kåge, Staffan Svensson och Mariann Häggström Svensson, Bjurholm, samt
Håkan och Barbro Markström, Skellefteå, med LRF Mjölks guldmedalj. Vid årsskiftet fanns det 205 mjölkgårdar i Västerbottens 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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