INGEMAR NILSSON GULDDIPLOMERAD BONDE I ÅKERBY
Av Eric Stenberg, Harads, efter samtal med Ingemar Nilsson i hans bostad i Åkerby

Den 18 februari tilldelades Ingemar Nilsson, Åkerby Svensk Mjölks Guldmedalj
sedan han i 23 år levererat mjölk av absolut högsta klass. Medaljen utdelades av
kung Carl XVI Gustaf i Stockholm.
Släkten Nilsson har funnits i Åkerby över 100 år, och 1960 övertog Ingemar
hemmanet. Han började bygga om ett hönshus till ladugård för ca 30 kor. I år
2008 finns på hemmanet en stor ladugård, som rymmer 90 kor och 100 ungdjur.
Ladugården är högdatoriserad och robotutrustad. Det är nästan overkligt för en
utomstående att se den högteknologi, som i dag styr ladugården. En laserkamera
söker spenarna. En annan funktion mjölkar kon efter att ha tvättat den först. Varje
ko har transponder i halsbandet, som styr kon, när det är dags att mjölkas. En
ytterligare grej är att varje ko har en aktivitetsmätare, som visar kons aktivitet och
rörelse. Handryktning är borta. Nu är det en storborste, som automatiskt ryktar
djuren. Varje ko har ett eget bås med mjukt underlag, och de är lösa i ladugården.
Mjölken kollas via en dator, och råkar kvalitén vara dålig, så sorteras den ut.
Ingemar, 76 år, ägnar mycket av sin tid som byggare och reparatör. Sönerna Peter
och Börje och Peters sambo Lisette ingår i Nilssons Lantbruks AB, och de har
ansvaret som ”mjölkare”. Gården omfattar ca 125 ha och man är självförsörjande
på grovfoder. Mjölken hämtas varannan dag av mjölktankbil, och 4-5000 kg
mjölk levereras då. Ingemar framhåller med skärpa att ordning och reda,
renhållning och bra foder samt omtanke för varje ko ger goda resultat.
Bland mjölkbönder betecknas Ingemar som mjölkbondens visionär med stor
tilltro till yrket, och han har mjölken som ett naturligt livsmedel. Ingemars
enträgna arbete inom jordbruket och mjölknäringen har nu belönats och
uppmärksammats genom att han ur kungens hand fått den högsta utmärkelsen,
som Svensk Mjölk delar ut för arbete med mjölkens kvalitet.
Ingemar har även haft tid till politiskt arbete. Han har suttit för centerpartiet i tre
perioder i Bodens kommunfullmäktige och även i andra nämnder.
”Edefors Hembygdsförening gratulerar Dig, Ingemar,
till den fina utmärkelsen, och hoppas att Du ska kunna
fortsätta Ditt förtjänstfulla arbete inom mjölknäringen.”
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