
Mjölkbonde i Huskvarna får guldmedalj av Prins Carl Philip
Väldrillat kvalitetsarbete med perspektiv på miljö och klimat
Johan Nilsson, Huskvarna, 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.

– Det är en ära att få guldmedaljen och det blir den tredje till gården, för min pappa och min bror har också fått den, säger Johan Nilsson.

I mitten av 1990-talet tog bröderna Johan och Lars Nilsson över Strands gård, där de blev fjärde generationens mjölkbönder. Under åren har
de utökat från 45 till ett 70-tal kor.

– Pysslar man om djuren och tar hand om dem mår de bra och då mår man också själv bra. Det är inget 7–4-jobb, men det har många andra
fördelar, säger Johan Nilsson.

De många timmarna är nödvändiga. Mjölkning, utfodring, strö och allt annat måste stämma. Gårdens lyckas inte bara med toppkvalitativ mjölk.
Många Kor hänger med länge och mjölkar mycket också.

– Vi har haft flera så kallade 100-tonnare, som mjölkat över 100 ton under sin livstid. En blev till och med 16 år, 155 Gullros. Hon var en riktigt
go’ gammal ko, berättar Johan Nilsson.

Han är stolt över gården och över alla mervärden som mjölkproduktionen kommer med.

– Jag ser mig som en miljövän. Vi håller landskapet öppet, bidrar till biologisk mångfald och producerar ett svenskt och näringsrikt livsmedel.
Mjölk är en naturprodukt utan några konstigheter.

Det är tråkigt när kor pekas ut som miljöbovar, tycker Johan, som vill att klimatdebatten nyanseras.

– Kor är levande djur som producerar mat, till skillnad från flygplan och bilar. Och växtbaserade drycker av mandel och soja som odlas på
andra sidan jorden där det krävs mycket bevattning, varför ses de som bättre alternativ ur miljösynpunkt? Eller importerat ekologiskt kött från
Nya Zeeland?

På gården visar man gärna upp sitt arbete och tar emot skolbarn genom Arlas program Minior.

– Det behövs i dag. Många lever långt från gårdarna och vet väldigt lite om vad de äter och dricker.

Om politikerna ger fler positiva signaler till jordbruket är bröderna Nilsson sugna på att bygga ut. 

–Vi har inte bestämt något än, utan vill först se att det finns ett helhetstänk, där öppna landskap inte bara uppskattas då folk vill ha blommor
och dansa runt midsommarstången, säger Johan Nilsson.

I Jönköpings län belönas även Ingemar Carlsson, Bodafors, med LRF Mjölks guldmedalj. Vid årsskiftet fanns det 350 mjölkgårdar i
Jönköpings 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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