
Mjölkbönder i Offerdal får guldmedalj av Prins Carl Philip
Når toppkvalitet med hjälp av djuröga, robot och rutiner
Bröderna Staffan och Pär Hammarberg, Offerdal, 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.

– Att guldmedaljen delas ut är en fin gest och det ligger enormt mycket arbete bakom. Det är så många år med så mycket passning av djuren.
Det är knappt att man själv förstår det, säger Pär Hammarberg.

Bröderna Pär och Staffan Hammarberg tog över föräldragården 1997 och redan innan dess var de engagerade i mjölkproduktionen. De
började med 30 kor, som de under åren utökat till 50. År 2015 byggde de ett nytt lösdriftsstall med robotmjölkning.

– Vi valde att satsa för markerna här i västra Jämtland passar bra för mjölkkor. Med roboten blir det mindre slitigt för kroppen. Den ger oss
också ett annat övervakningssystem. Jag tyder även korna genom att titta i listorna från mjölkningen. Men det är fortfarande lika viktigt att
hålla koll på dem när man är i ladugården. Man måste ligga steget före, säger Staffan Hammarberg.

För att lyckas med mjölk av högsta kvalitet gäller det att vara alert och även lite envis. Kvalitetstänkandet har de med sig från föräldrarna, som
också fick guldmedaljen. Fadern, som nu är 82 år är fortfarande pigg och har det där djurögat – förmågan att läsa av djuren hur de mår.

Att producera livsmedel på en mjölkgård där djuren dessutom håller landskapet öppet, är ett viktigt jobb, tycker bröderna. De hoppas att
klimatdebatten ska bli mer nyanserad.

– Den utväxling betande kor ger när de producerar mjölk är något som genom tiderna har räddat människor. Egentligen borde det vara
självklart att producera mat här, där det finns goda förutsättningar. Inte importera och transportera så mycket, säger Pär Hammarberg.

Bröderna Hammarberg hoppas att konsumenter, handlare och politiker får bättre koll på värdet av svensk mjölk. För egen del planerar de att
fortsätta som mjölkbönder flera år till.

– Vi har ny ladugård och robot, så vi tänker hålla igång ett bra tag till, säger Pär Hammarberg.

I Jämtlands län belönas även Göran Vahlén, Oviken, med LRF Mjölks guldmedalj. Vid årsskiftet fanns det 114 mjölkgårdar i Jämtlands 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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