
Vi håller markerna 
öppna för alla

Muuu!

”Det viktigaste för mig är att korna mår bra och 
att vi kan hålla igång gården. Kor spelar en 
stor roll för landskapet. De hjälper till att 
hålla betesmarkerna öppna. Visst är skog 
vackert, men det är öppna landskap också. 

När allt är som det ska 
och vi kan leverera 

mjölk – då mår hela 
landskapet bra kan man säga. 
Det känns tryggt att vi gått 

med i Arla. Nu kan jag driva gården  
vidare tillsammans med min familj.”
nicklas äger arla tillsammans med drygt 4 000 andra 
sVenska mjölkbönder.

nicklas andersson, hudiksVall, en aV 
560 nybliVna arlabönder. 120 kor och 
3:e generationens bonde.



Vi Vill att fler generationer  
ska få leVa som Vi gör

”Klart vi har en framtidsdröm – att fler generationer  
i familjen ska få chansen att leva med årstiderna som 

vi gör. Leva med naturen och 
se till att djuren mår bra. Vi är 

redan flera i familjen som hjälps 
åt med gården och med att ge 

människor något som de behöver. 
Nu när vi är med i Arla vet vi att gården kan leva 
vidare. Det gör oss lyckligare.”
birger och hans familj äger arla tillsammans med  
drygt 4 000 andra sVenska mjölkbönder.

Muuu!

birger hedberg, kristinehamn, en aV 
560 nybliVna arlabönder. 180 kor och 
2:a generationens bonde.



dalarna ska få 
fortsätta Vara dalarna

”Att korna sköts om är nog det jag 
känner mest för. Det och vår nya 
ladugård som vi precis invigt. Den 
är så fin. Byggnaden badar i ljus. 

Att våra kor kan ha det så här 
bra, är bra för Dalarna. Utan 
mjölkproduktion skulle det 
inte bli mycket kvar av det 

öppna landskapet. Nu när jag är 
med i Arla vet jag att det kommer att 
bevaras, det känns bra.”
kajsa äger arla tillsammans med drygt 4 000 andra 
sVenska mjölkbönder.

kajsa petersson, horndal, en aV 560 
nybliVna arlabönder. 70 kor och 3:e 
generationens bonde.



det ska Vara 
norrländskt, det är så

”Ägorna här är smala, de böljar ner från gården mot 
horisonten och det är alltid nära 

till nästa granne. Alla här 
tycker likadant – mjölken ska 

produceras lokalt här uppe  
i norra Sverige. Så länge 

jag kan hålla det kör jag gärna 1 000 timmar om året 
med traktorn. Jag älskar mitt jobb. Att vara själv. 
Men framförallt att se till att det 
finns mjölkkor kvar i Jämtland. Så 
som folk här vill ha det.”
roger äger arla tillsammans med drygt 4 000 andra 
sVenska mjölkbönder.

roger altbäck, brunflo, en aV 560 
nybliVna arlabönder. 70 kor och 2:a 
generationens bonde.


