
 
 
Skaraborgs nötkreatursstiftelses stipendium 2022, Hans Stålhammar 
Motivation: 
Nötkreatursstiftelsens syfte är att främja nötkreatursskötseln och lantbruket i dess helhet, 
särskilt inom Skaraborg.  
Årets stipendiat Hans Stålhammar har verkat i den andan, och har en lång karriär inom 
svensk nötkreatursavel. Först som avelsledare för Holstein på Svensk Avel, senare drivande 
inom forskning och utveckling på VikingGenetics.  
Hans har varit placerad på Örnsro i Skara och är en känd profil i avelskretsar inte bara i 
Skaraborg utan framför allt i Norden, men även internationellt.  
Det nordiska avelsarbetet har varit framsynt, man har avlat för djur som skall vara hållbara 
och lönsamma ur ett brukarperspektiv.  
Man var först ut med att inkludera hälsoegenskaper, var tidigt ute med könssorterad 
sperma, genomtestning av djur. 
Nu jobbar man med att hitta genetiska egenskaper som ger fodereffektiva djur.  
Många av oss har mött Hans som föreläsare under sin aktiva tid på Örnsro. Vi är tacksamma 
för att det finns engagerade personer som brinner för detta stundtals komplexa ämne.  
Vi vill rikta ett stort tack för allt det engagemang och den tid som du har gett oss i branschen 
under alla dessa år, och därför tilldelas du årets stipendium från Skaraborgs 
nötkreatursstiftelse. 

Skaraborgs nötkreatursstiftelses stipendium 2022, Robert Albertsson 
Motivation: 
I år vill vi lyfta fram en ung lantbrukare som framgångsrikt, byggt upp ett mjölkföretag från 
grunden. 
Årets stipendiat Robert Albertsson är ett föredöme när det gäller nötkreatursskötsel. 
Robert har ett mycket stort intresse för kor både vad det gäller avel och deras skötsel, och 
det visar sig i de fina resultat som uppnåtts under åren. 
Robert, började sin bana som djurskötare, men hans dröm var att själv en dag bedriva 
mjölkproduktion.  
Han lyssnade inte på belackarna som förmedlade att det är näst intill omöjligt att starta upp 
mjölkproduktion.   
År 2009, 25 år ung köpte han gården Tomten i Synnerby och startade upp med 25 kor i en 
äldre uppbunden ladugård. 
Idag hålls ett 80-tal mjölkkor i en oisolerad lösdrift med mycket hög kokomfort.  
Att bedriva mjölkproduktion kväver sin man/ kvinna i form av tid och arbetsinsats. Men det 
har ändå funnits tid att ta emot besök av studenter och kollegor från så väl Sverige som 
utom landet.  
Robert är mycket aktiv i SRB- föreningen, och är ordförande i SRB- föreningen sedan några 
år, och är gärna engagerad i koutställningar. 
Du är ett föredöme för många, och ger inspiration till den yngre generationen att våga satsa 
på det man tror och brinner för, och därför tilldelas du årets stipendium från Skaraborgs 
nötkreatursstiftelse. 



 
Skaraborgs nötkreatursstiftelses stipendium 2021, Filip Larsson och Sara Runsten 
Motivation: 
I en växande trend på den svenska marknaden av ostar som till exempel stekost, har 
svensken som aldrig förr stekt, friterat och grillat denna högt älskade ost. Men få alternativ 
som finns i utbudet i butik och restaurang-verksamhet har inte baserat sig på ursprung från 
svenska råvaror och har varit tämligen anonyma för ursprung. 
Filip och Sara har vågat att satsa som unga företagare på att förädla svenska, lokala 
produkter till en helt unik produkt. De har kämpat hårt för att slå sig in på marknaden och 
förtjänar att höjas lite extra för sin insats. Dessutom behöver vi fler unga som vågar satsa på 
det som Skaraborg har att erbjuda i matförädling. 
Stekosterian har verkligen satt Skaraborgsk ost på kartan med sitt utbud och engagemang av 
lokala råvaror, nära relationsbyggande med konsument, matens berättelse och finliret av 
förädling i toppklass av bra råvaror som kommer från mjölkproduktionen. 
Med Hokus Pokus Filliostus, en stekost på skaraborgskt vis, och även Sarella, som också 
påvisar att Skaraborg är exotiskt delikat och har mycket att ge för en hållbar framtid och 
därmed främjar de utvecklingen av nötkreturshållningen i Skaraborg 
Vi hoppas på fler roliga idéer från er om hur ni vill utveckla skaraborgskt mathantverk.  

 
 
Skaraborgs nötkreatursstiftelses stipendium 2021, Tauno Turtinen 
Motivation: 
Nötkreatursstiftelsens syfte är att främja nötkreatursskötseln och lantbruket i dess helhet, 
särskilt inom Skaraborg.  
Årets stipendiat Tauno Turtinen har verkligen verkat i den andan, och varit aktiv och 
engagerad under en mycket lång period. 
Tauno har satt ett stort avtryck i Skaraborg men även i husdjurssverige, och har till viss del 
även verkat utanför landets gränser.  
Tauno var under många år anställd i husdjursföreningen Skara Semin, där han började sin 
karriär som ”mjölkadoppare”/ seminör men gick över till att bli rådgivare och senare 
rådgivningschef. Under och efter sin aktiva tid på husdjursföreningen har han även varit 
aktiv i mjölk- och köttrasklubbar, nötkreatursstiftelsen, mm.   
Vi är många som mött Tauno som föreläsare, rådgivare, på mässor, utställningar och resor 
samt som kollega. Tauno är en god föreläsare som når fram till sina åhörare med sitt 
lättsamma och humoristiska sätt.  
Mycket har skett och utvecklats under hans aktiva tid i näringen. 
Vi vill rikta ett stort tack för allt det engagemang och den tid som du har gett oss i branschen 
under alla dessa år! 
  



Skaraborgs nötkreatursstiftelses stipendium 2020, Markus Lindström 
Motivation: 
Markus tillhör med sitt avelsarbete inom SRB-rasen det absoluta toppskiktet när det gäller 
exteriört starka, friska och hållbara kor. 
Genom sitt arbete inom konceptet ”exceptionell råvara” har Markus knutit kontakter, hittat 
en nisch och öppnat möjligheter för sig själv och andra att sälja utslagskor av SRB-ras till ett 
mycket högt pris, både inom landet och på export. Markus har under 2019 också tillsett att 
varumärket ”SRB premium” registrerats. 
Med sitt engagemang och sin starka drivkraft är Markus ett föredöme för andra 
lantbruksföretagare. 

 
Skaraborgs nötkreatursstiftelses stipendium 2019, Göran Jönsson 
Motivation: 
Professor Göran Jönsson har varit chef på Försöksgården Brogården och 
Veterinärinrättningen i Skara. Han har bidragit till att flera doktorerat om nötkreatur. Han 
har skrivit åtskilliga artiklar, deltagit i ett flertal utredningar och varit opponent vid 
disputationer. Han har deltagit i studentundervisningen och alltid varit mån om att hålla 
kontakten med lantbrukare och rådgivare.  
Göran har betytt oerhört mycket för spridning av kunskap om idisslarnas sjukdomar till såväl 
kollegor som till djurägare. Han har varit mycket betydelsefull för det skaraborgska 
lantbruket.  
Sedan 2005 har Göran varit intendent för Veterinärhistoriska Museet och gjort en ovärderlig 
insats då han sedan dess i stort sett dagligen varit verksam på museet nästan helt ideellt. 
 

Skaraborgs nötkreatursstiftelses stipendium 2018, Lars Svensson 
Motivation: 
Lars har i sin tidigare roll som affärsrådgivare på LRF konsult använt sin breda kompetens om 
praktiskt lantbruk och analytiska förmåga. Han har stöttat och hjälp många lantbrukare med 
goda råd och praktiska lösningar som stärkt upp ekonomin och lönsamheten  i många 
lantbruksföretag.   
Att sedan Lars själv går hela vägen från teori till praktik och som arbetande VD varit med och 
byggt upp en av Sveriges större mjölkgårdar i norra Skaraborg gör att han är en värdig 
pristagare för 2018 stipendium på 10.000:- från Skaraborgs nötkreaturs stiftelse 

 
  



Skaraborgs nötkreatursstiftelses stipendium 2017, Margareta Stigson 
Motivation: 
Margareta arbetar som platschef för SLU i Skara, är chef för sekretariatet för 
uppdragsutbildningar vid SLU samt programdirektör för livsmedelskonsortiet Meny. 
Margareta är mycket målinriktad, har social kompetens, är visionär och ger aldrig upp.  
Hennes uppfattning är att SLU skall arbeta för lantbruksnäringen och göra bondenytta.  
Hon står nära näringen och kan produktionen och landsbygdens frågor då hon själv är 
praktiker.  
Margareta arbetar med vilken inriktning SLU skall ha efter att undervisningen flyttats till 
Uppsala.  
Margareta har tidigare startat Biologiska Yrkeshögskolan (BYS) i Skara.  
Hon har även startat utbildningsplattformen Meny.se och arbetat för att behålla och 
utveckla Götala nöt- och lammcentrum. 
Genom sitt stora engagemang för bland annat det Skaraborgska lantbruket är Margareta en 
värdig mottagare av stipendiet.   

 
Skaraborgs nötkreatursstiftelses stipendium 2016, Stig Johansson 
Motivation: 
Under en lång följd av år har han engagerat sig för det Skaraborgska lantbruket. 
Stig har varit djupt engagerad i LRF, här kan nämnas ordförande i såväl lokalavdelning som 
kommungrupp samt i många år ledamot i LRF´s regionvalberedning. 
Stig har varit en av initiativtagarna till bildandet av "Slättens nöt" en sammanslutning av 
mjölk - och köttbönder som genom framgångsrik slaktupphandling bidragit till ökade 
inkomster för medlemmarna.   
Under Stigs fina ledarskap utvecklades också föreningen till en trevlig social gemenskap med 
sällsynt hög närvaro på föreningens sammankomster.  
Kombinationen av stort kunnande, djupt engagemang och en varm personlighet gör Stig till 
en utmärkt ambassadör för Skaraborgskt lantbruk 

 
Skaraborgs nötkreatursstiftelses stipendium 2015, Anja Thorsson 
Motivation: 
Anja Thorsson är en ung, engagerad och utåtriktad person som redan hunnit med att uträtta 
mycket för att stärka framtidstron bland framförallt yngre lantbrukare. 
Hennes engagemang i LRF-ungdom och projektet Mjölkföretagare i Västra Sverige har varit 
utvecklande för lantbruksföretagare i regionen. 
Även hennes krönikor i tidningen Land Lantbruk där man har kunnat följa arbetet på den 
nyinköpta gården är det många som med intresse läst. 
Stiftelsen vill på detta sätt visa uppskattning för det hon hittills har uträttat, och vi hoppas 
stipendiet stimulerar henne till fortsatt engagemang för lantbrukets utveckling i regionen.  
 

  



Skaraborgs nötkreatursstiftelses stipendium 2014, Annika Arnesson 
Motivation: 
Annika Arnesson har sedan en mycket lång tid varit anställd som försökstekniker på 
Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa på SLU i Skara. Hon har deltagit i planering, 
genomförande och redovisning av fältförsök, stationsförsök och olika forskningsprojekt inom 
mjölk -kött och lammproduktion. En stor del av hennes arbete har varit att besöka 
lantbrukare i Skaraborg för att på plats studera gårdarnas produktion samt att samla in 
uppgifter som underlag för försöken. Hon har dessutom skrivit många av SLU.s  Fakta från de 
olika försöken och hon har deltagit i kurser för rådgivare och lantbrukare. Hennes hängivna 
arbete har varit till utomordentligt stor praktisk nytta för länets lantbrukare och rådgivare.  
Genom sitt positiva sätt har hon fått mycket goda relationer till länets lantbrukare och 
rådgivare. 

 
Skaraborgs nötkreatursstiftelses stipendium 2013, Per Stigson 

Motivation: 
Per Stigson är en mycket värdig mottagare av Skaraborgs Nötkreatursstiftelses stipendium. 
Under en lång följd av år har han engagerat sig för det Skaraborgska lantbruket. 
Genom sitt företag Avbytartjänst har hans personal arbetat med djurskötsel mm. för att ge 
lantbrukarna möjlighet till ledighet och hjälp vid sjukdomsfall. 
Per har lagt ned mycket ideellt arbete genom sitt engagemang inom LRF. Han har varit med 
om att lyfta lantbruket inom Skövde kommun och aktivt engagerat sig i Matfestivalen. 
Per är dessutom framgångsrik i skötseln av sitt eget lantbruk. 
Genom sitt positiva sätt har han alltid haft goda relationer till sina anställda och länets 
lantbrukare 

 
Skaraborgs nötkreatursstiftelses stipendium 2012 , Uno Johansson 

 Motivation: 
Uno Johansson Töreboda har på ett förtjänstfullt sätt engagerat sig för det Skaraborgska 
lantbruket och husdjursskötseln.  
Han har visat stort engagemang i sin yrkesutövning tidigare som Ladugårdsförman och sedan 
under en lång följd av år som säljare och rådgivare inom Lantmännen.  
Uno Johansson är ett föredöme inom sin bransch som alltid står för sina affärer och 
ställer upp för sina lantbrukare. 
 


