
Magasin 24, Nr 4 2011 | 7

SKEPPSHULT. De har 140 kor som 
de mjölkar tre gånger om dagen.

Det är en viktig anledning till 
att Anna och Hans Samuelsson på 
gården Kalset Mjölk i Skeppshult 
i Jönköpings län i maj tilldelades 
Länsförsäkringar och Agrias 
hederspris med motiveringen att 
”bäst ha kombinerat hög mjölkav-
kastning med mycket god djurväl-
färd under 2010”.

Tog över släktgård
De fick priset på Freja Husdjurs 
årsstämma i Jönköping den 11 
maj. Freja Husdjur är en del av 
den nybildade Husdjursföreningen 
Sverige som organiserar mjölk - 
och nötköttspriducenter.

De är agronomer från Uppsala 
och tog för sju år sedan över Hans 
Samuelssons pappas gård som 
ligger på gränsen mellan Halland 
och Småland. 

De har avsiktligt undvikit att 
satsa på mjölkrobotar där korna 
själva går in i ett bås och blir mjöl-
kade automatiskt. De har istället 
fyra anställda som sköter mjölk-
ningen ”i grop”. Det betyder att de 
för hand sätter på spenkopparna 
till mjölkmaskinen som ansluts till 
en vakuumledning.

– Vi tycker det är värt mycket 
att ha en arbetsplats med personal, 
säger Anna Samuelsson.

Och hon påpekar att korna mår 
bra av att bli mjölkade ofta.

– Då håller vi koll på hur dju-
ren mår. Om vi ser tendenser till 
den vanliga sjukdomen juverin-
flammation så hinner vi upptäcka 
besvären i tid

 
Exempel på samverkan
Det pris som Anna och Hans 
Samuelsson fick har delats ut se-
dan 1993. Från början av Länsför-

säkring Kronoberg och dåvarande 
Blekinge Länsförsäkringsbolag. 
Nu står länsförsäkringsbolagen 
i Kronoberg, Blekinge, Kalmar, 
Jönköping och Östergötland som 
för priset tillsammans med Agria.

– Priset är ett exempel på hur 
Länsförsäkringar samverkar med 
lantbrukarnas organisationer, 
säger Evert Nylander, distriktschef 
Lantbruk i Länsförsäkring Krono-
berg. n

Viktigt 
pris till 
mjölk-
bönder

MALMÖ. Lördagen den 28 maj uppmärksammade 
Länsförsäkringar Skåne och Barncancerfören-
ingen Södra risken för personskador i samband 
med cykelolyckor.

  – I Skåne är vi sämst i Sverige på att använda 
cykelhjälm, både bland vuxna och barn. Det vill 
vi ändra på, säger bankmedarbetaren Cyprian 

Asamoah som var med och sålde hjälmar på Gustaf 
Adolfs Torg i Malmö.

Länsförsäkringar Skånes medarbetare fanns 
på 15 orter med representanter för Barncancer-
föreningen Södra och sålde hjälmar för minst 50 
kronor styck. Alla pengar skänktes oavkortat till 
Barncancerföreningen. Målet var att under dagen 
samla in 100 000 kronor.

Cyprian Asamoah:
– Nu stannade det vid 84 000 kronor så vi 

nådde därför nästan vårt mål. n 
Länsförsäkringar Skånes Cyprian Asamoah säljer en cykelhjälm till parkeringsvakten Jenny Hedin. Till vänster skade-
förebyggaren Kenneth Johansson som också var på plats.

Hjälmförsäljning 
gav 84 000 kronor till
Barncancerförening

Fotografen Rick Rylander tar bilder till en villa i Umeå.

Anna och Hans Samuelsson med diplomet för sin framgångsrika mjölkproduktion.


