
Stämma 2014 i Bohuslän! 

Av Gill Zeilon 

Det var tisdagen den 13.e maj som en hel del styrde kosan till en lite mindre outforskad del av 

Sverige, sett till ko sammanhang. Holstein fantaster kom från Skåne i söder till Norrbotten i 

norr. Årets stämma arrangerades av Västsvenska koklubben som är en sammanslagen klubb 

för bönder med mjölkkor. Det var stämma nummer 101, alltså den första på de nya 100 åren. 

Den var detta året förlagd till Grebbestad och Tanums Strand i Tanums Kommun. Ett riktigt 

västkust paradis med mycket vatten , bryggor, båtar och små bodar/hus. 

Det började med en fin buffé  lunch och många var nöjda att de kunde välja rotmos och rött 

saltat nötkött. Den intogs under högt prat och med havsutsikt från restaurangen. 

Klockan 14 körde stämman igång. När det var dags att sätta igång startade vår ordförande 

Bram Krijger med en kortare välkomsthälsning, Sedan blev det information från årets 

välkomst talare som detta året var Karin Kempe som var ansvarig i Tanums kommun för 

näringslivsfrågor. Det bodde bara 12 000 i Tanums Kommun som var en sommar kommun 

med mycket turister som kom under sommar månaderna, så då ökade antalet innevånare 

massor. 

Därefter blev det Västsvenska  ko klubbens ordförandes tur att hälsa välkomna. Bernt Larsson 

heter han och han berättade att 2008 bildades ko klubben efter sammanslagning och det har 

fungerat bra, de har cirka 80 medlemmar. Det finns bara en slätt i Dalsland sa Bernt och färre 

bönder men alla jobbar mot samma mål. 

Stämman den leddes detta året av Lars Brügg som ordförande, med Västsvenska klubbens 

ordförande Bernt Larsson som vice ordförande och Tommie Eriksson som sekreterare. 

Stämman flöt på bra och inga nyval gjordes utan bara omval, en paus på 30 minuter lades in 

för att folket skulle kunna prata med de sponsorer som stod runt om i stämmolokalen. Det 

blev bara mingel med frukt och vatten just därför. 

Bram, Anki och Gill redogjorde för det gångna året, ekonomin samt vad som kommer framåt. 

Vi jobbar mycket för att få tillstånd saker som bör ändras eller att vissa saker skall hända och 

det kanske görs lite i det tysta ibland och kanske inte märks ute bland våra medlemmar sa 

Bram.  

Efter stämman slut blev det utdelning till 100 tons kor, detta året var det 112 stycken som 

uppnått 100 ton mjölk, vi delade även ut priset här under. 

Janne Gowenius och avelsföreningen delar också ut en sköld till alla som har 85 poäng eller 

högre som besättningens genomsnitt, ett bevis på att man erhåller statusen 

¨AVELSBESÄTTNING¨ , skölden får man när man kommer upp till 85 poäng därefter får 

man en årsbricka för varje år man ligger på 85 eller över!  



¨Nya¨ ELIT - Besättningar förra året som fick SKÖLDAR för att nått 85 poäng eller 

högre var: JB Holstein, Mickelhill Holstein & Norrabyns Holstein. 

 

  Där efter blev det avtackning av presidiet och sedan en tupplur/spa/möte/barbesök lite olika 

vad som stod på schemat. Innan det var dags att samlas för en välkomstdrink 18.30. 

Middagen på kvällen bjöd på en tre rätters middag, förrätt, varmrätt med ryggbiff som Skövde 

Slakteri sponsrat och sedan efterrätt med kaffe, under middagen varvades det med 

prisutdelning av föreningens hederspriser, auktion till förmån för våra ungdomar, Skånesemin 

hade skänkt doser och alla 3 paketen köptes av Benny Johansson på Riksmyren, på frågan 

efteråt som Benny fick av en annan deltagare, som löd Har du slut på doser i kärlet Benny? - 

svarade Benny! Nej men jag tycker att det går till en så god sak. Tack Benny för du ville 

stötta våra ungdomars Belgien tur i år, och det var även lotteri på doser från Tag och 

presentkort från Bole. Efter middagens slut var det öppen bar med musik av Martin Brishäll 

som var superduktig att spela och få fart på alla som ville dansa. 

Alla vaknade nog pigga och glada för nu dag 2 var det dags för studietur, se lite av det vackra 

Bohuslän samt tre fina gårdsbesök stod på schemat vi åkte buss, vi startade hos Kajsa & Kristian 

Johannsson – Skarstad Holstein, De har en varm lösdrift med mjölkgrop byggd 2008 till 

mjölkande kor. På väggen inne i stallet hade de satt upp en genialisk lösning om man har lösdrift 

och ändå vill ha de förtryckta ko tavlorna, se bilden. Två tjejer Teresia och Evelina hade varit och 

klippt deras kor och kvigor som de visade upp. Ett stort tack till dem. 

Kalvstall med kalvamma och djupströ bädd var byggt 2012 och sen en kall lösdrift med 130 

liggbås till sinkor och ungdjur byggdes år 2013, de hade cirka 350 djur varav 165 var mjölkkor. 

Kajsa har en liten hobby vid sidan om sitt intresse för kor och avel och det är att fotografera. 

För 2013 hade hon lyckats fått med en bild till Semex almanacka som gick ut över hela världen 

och nu i år hade hon hela 2 bilder med i ABS almanacka som även den går ut över hela världen, 

duktigt jobbat och ett stort grattis säger vi till Kajsa. 

 

Där efter blev det en vacker tur längs havsbandet till besök nummer två som skulle vara hos 

Martin Grahm på Skredsviks Prästgård. Han har en uppbunden besättning med 36 mjölkkor och 

ligger högt i avkastning med 12300 kg/mjölk i snitt på sina kor. Han är avelsintresserad och har 

genom åren köpt in en hel del kofamiljer. Familjer i ladugården var bland annat Berta, Millyway 

och många fler. På senaste bedömningen hade han 85,7 i helhet. Se bilden på den gamla kon fotad 

av  Tommie Eriksson, Skånesemin. 

 

Efter besöket hos Martin blev det lunch, nere i Skredsviks gamla skola, en super lunch med 

potatisgratäng och biffgryta. Mosegården stod för drycken till maten. 

 

Efter lunch blev det ändring i det utsatta programmet då vi skulle besökt Kaj Fredrikson, 

Kållstorp, men tyvärr så hade Kaj brutit benet och vi fick ersätta det gårdsbesöket med ett besök 

hos Albert Kuiper på Tingvalls gård, tack för att Albert ställde upp med kort varsel. 

Där hade en tjej vid namna Linda varit och klippt korna tack för det!  

 

Albert var gästvänlig och fick besökarna att skratta en hel del då bjöd på sig själv i sin 

presentation. Han hade köpt gården av Hushållningssällskapet för 8 år sen. Det var en ekologisk 

produktion när han tog över och det var ett krav från dem att det så skulle förbli. Han satte för 

några år sen in två DeLaval robotar. Han hade runt 110 kor och hade sina kvigor på ett kvighotell. 

Han hade en mjölkpräglad ko med volym som sitt avelsmål, med bra juver och ben.  



Det var uppklippt ett tiotal djur som vi tog ut och diskuterade exteriör egenskaper runt. 

Fortsatte lite på temat från vårt vintermöte efter önskemål tog vi upp ligamenten i juvret som 

repetition och tittade praktiskt på en ko . Vi tog några fler kor och tittade på angularity (mjölktyp) 

Samt dikuterade bröstbredd och hjärtats kapacitet samt fotvinklar/klövverkning som alltid är en 

kär disskussion. I stort sett alla stannade och tyckte det var intressant att lyssna och diskutera. 

Fika och förtäring bjöds det på ute på gården också. 

 

 Därefter gårdsbesöket blev det busstur tillbaka till Tanums Strand. Ljudnivån i bussen var livlig 

och diskussionerna fortsatte (Mosegården stod för dryck) sedan blev det en dusch och byte för att 

17.30  åka ut igen med båten Nolhotten för en Skärgårdstur på ungefär 2 timmar, de berättade om 

kusten och dess historia och visade oss Ingrid Bergmans sommarställe. Efter båttur blev det 

skaldjursbuffé/räkfrossa, på Hotellet med bland annat hummer, musslor, rökta och färska räkor, 

kvällen avslutades på Tanumsstrand med underhållning av samma duktiga kille som kvällen innan, 

men han undra om vi väntade i kön till ålderdomshemmet dag 2 och om höftkulorna var engångs 

vara, alltså mycket lugnare och mer stilla kväll två. 

 

Missa inte att se alla bilder av Tommie som ett bildspel på vår hemsida 

www.svenskholstein.se  du är troligen med  om du var på stämman ! 

http://www.svenskholstein.se/

