
Mjölkbönder i Tomelilla får guldmedalj av Prins Carl Philip
Omsorg, teknik och djuröga ger mjölk av toppkvalitet
Hans och Karin Andersson, Tomelilla, 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.

Paret Andersson började med tio kor på Hans föräldragård i Nedraby. I dag har de runt 70 kor som går i ett modernt lösdriftsstall med
mjölkningsrobot. Ny teknik underlättar, men även gårdens två border collier är ovärderliga under betessäsongen.  Här har fröklöverodlingen
också vunnit pris och hästar uppfödda på gården har nått fina framgångar. Det är djuren som gör jobbet, säger Karin.

– Det bästa med att vara mjölkbonde är närheten till korna. Tar man hand om dem på bästa sätt ger de så mycket tillbaka, genom att må bra
och producera riktigt bra mjölk. Det är roligt att se hela kretsloppet, hur kalvarna växer upp och blir kor. Umgås man med djuren blir de lugna
och tillgivna.

Miljön är viktig. I den ljusa, lugna lösdriftsladugården trivs både människor och djur. Med en mix av teknik och det mänskliga ögat håller de koll
på kor, kalvar och ungdjur, säger Karin Andersson.

– Vi känner våra djur väl och märker hur de mår när vi är med dem i ladugården. Med hjälp av mjölkningsroboten kan vi också analysera varje
mjölkningstillfälle, vilket ger viktig information om när vi ska vidta åtgärder. Genom förebyggande arbete behöver vi i princip inte behandla
några djur.

Det är inte bara gårdens kor som är välmående, generellt är de svenska korna de friskaste i världen. Det är en viktig anledning till att köpa
svensk mjölk, tycker Karin och Hans Andersson.

– Vi kan vara otroligt stolta i Sverige som har djur som är så friska och en antibiotikaanvändning som är så låg. Det beror delvis på att många
aktörer här har strävat åt samma håll, men förutsätter också intresse och vilja på varje enskild gård. Som producenter har vi ansvaret att
lämna en riktigt bra råvara, men vi gör det också för djuren. När mjölken är av högsta kvalitet, då mår korna bra.

Trots många år i yrket tycker paret Andersson att det fortfarande lika härligt att se djuren ute på bete. Även från folk i trakten får de höra att
det är trevligt att se fina välskötta djur i hagarna.

– De svenska korna bidrar till så mycket om man ser till alla parametrar. De omvandlar gräs till mjölk och kött samtidigt som de håller
landskapet öppet och bidrar till biologisk mångfald.

I Skåne län delas LRF Mjölks guldmedalj ut till mjölkbönder på ytterligare sex gårdar, däribland till Susann Jansson och Magnus Larsson,
Örkelljunga, Leif Persson, Bjärnum, Stig och Sonja Ottosson, Hörby, och Lennart Nilsson, Höganäs. Vid årsskiftet fanns det 295 mjölkgårdar i
Skåne 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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