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ANNONSERA

Snabbsökning.

Sök
Utökad sökning.
Alla rubriker.
Till Startsidan.
Kontakta oss.

Nyheter.
•
•
•
•
•
•
•
•

Gävle
Hofors
Ockelbo
Sandviken
Tierp
Älvkarleby
Inrikes
Utrikes

Sport.
• Sportens startsida
• Bandy
- SAIK
• Basket
• Fotboll
- Gefle IF
• Golf
• Innebandy
• Ishockey
- Brynäs
• Motorsport
• Ridsport
• Trav
• Ungdomsidrott
• Volleyboll
• Övriga sporter

•
•
•
•
•

Tetha Åhs
Elina Sorri
Ola Liljedahl
Rickard Olsson
Ulf Ivar Nilsson

Mer läsning.
• Familjenytt
- Fråga juristen
- Nygifta
• Fria ord
• Gästrikehistoria
• Jakt&Fiske
• Konsument
• Kultur
• Motor
• Namn&Nytt
• Nyfödda
• Nöje
• Politik
• Prima
• På Gång
• Recensioner
• Resor
• Små & Stora
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Tipsa en vän.

Skriv ut artikel.

Kossorna blev ett lyckat
byte för Rikard

Läs också.
• Lokalt kött en succé i
Bergby

Tyck till direkt.
(Klicka och skriv din
kommentar)

Hamrånge

För tre år sedan skrev Arbetarbladet om Rikard Eriksson
som köpte fem kor av en ovanlig ras. Hur gick det sedan?
Har han korna kvar, eller tröttnade han på bondelivet?
De är långhåriga, långhorniga och långlivade. De är också lugna och
trevliga, enligt ägaren till jätteflocken med highland cattle.
Rikard Eriksson bytte verkligen kostym när han för tre år sedan köpte
en jordbruksfastighet i Hamrångefjärden. Från att ha jobbat som
svetsare, skiftade han raskt om till bonde.
Han hade fascinerats av boskapsrasen highland cattle, och efter att ha
köpt fem stycken ökade djuren snabbt. I år har antalet varit uppe i 99
stycken.
Att föda upp så många djur kräver givetvis mycket betesmark och
tillgång till vatten, men Rikard säger att han mötts oerhört positivt av
bygdens markägare.
Vill ha fler
– Hittills har det inte varit några problem, tvärtom, men jag vill fortsätta
utöka besättningen, så det kommer att behövas ännu mera mark de
närmaste åren, tillägger han.
Målet är att hålla 300 djur totalt med åringar och kalvar, då med en
grundbesättning på 100 kor. Rikard planerar därför också att bygga en
ladugård med plats för 200 djur.
– Inte för att de behöver stå inne, men vissa perioder på året trampar
de
sönder marken så mycket, att det är skönt att kunna ha dem inne
ibland, menar han.
Lisa och Hubert
Vintertid serverar Rikard mellan tre och fyra ton ensilage per dygn till
sina kossor, så det gäller att skörda foder så det räcker hela året.
En kossa av den här rasen kan bli uppåt 20 år gammal och få 17-18
kalvar.
Rikards djur är vana med att han går in i hagen till dem, och de söker
gärna kontakt med honom. De flesta har ett namn, och han ser på långt
håll vilka som är vilka. Lisa, Ronja, Rosa, August, Hubert och Asta är
några som nämns.
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Special.
Affärer
Asienkatastrofen
Bostad
CH-branden 2005
Fastighetsbyten

Tidningskortet.
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Ansökan
Erbjudanden
Frågor&Svar
Om kortet
Vimmel
Logga in

Abonnemang.
• Prenumerera
• Adressändring
• Gör uppehåll

Drömmen är att ett slakteri i Ockelbo blir verklighet, det skulle
underlätta betydligt. I dag fraktas djuren endera till Dalarna eller
Örebrotrakten innan köttet hamnar i disken på Ica i Bergby.
Ingen erfarenhet
Innan Rikard blev bonde hade han aldrig hållit på med djur. Familjen
bodde i Gävle, han svetsade, var ungdomsledare i Hille-Åbyggeby och
deltog i vassröjningarna kring Hillesjön, han byggde vandringsleder och
vindskydd.
– Nu hinner jag inte med något av det där längre. Vi har varit i stugan
två gånger i år, tillägger han.
Hela familjen uppskattar dock sitt nya liv, och dottern Emelie har blivit
fäst vid jordbruket, och läser just nu naturvetenskap med målet att bli
veterinär.
Härnäst kommer Rikard att finnas i Gävle alla lördagar i september då
det är
Bondens marknad vid rådhuset.

SMS-tjänster.
• Dagens väder
• Dagens kustväder
Service.
• Alla rubriker i
Arbetarbladet
• Börsen
• Hemelektronik
• I dag-spalten
• Kalendern
• Playstop
• SMS-tjänster
• Webb-TV
Kontakta oss.
•
•
•
•
•

Nyheterna
Sporten
Familjenytt
Fria Ord
Namn & Nytt
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Ulrica Källström
ulrica.kallstrom@arbetarbladet.se
Tel. 0297-100 78

Rikard Eriksson
Yrke: Nu bonde med företaget Hamrånge Highland, tidigare svetsare.
Ålder: 41 år.
Familj: Maarit, samt barnen Emelie, 17, och Kalle, 16.
Bor: Jordbruksfastighet i Hamrångefjärden.
Intressen: Djuren, hinner inget annat just nu.

Dagens artiklar.

• Olja på vägen var troligen diesel
• Rattfull man togs på Kaserngatan
• Köp bussbiljetten med mobilen
• Robert förgiftad av gasutsläpp
• Idag
• Dna-träffar kan lösa våldtäktsfall
• Är homosexuella okej
Annonser.
i Gävles idrottsvärld?
• Familjenytt
• Bläsan och hennes föl
• Lunchguiden
• Kalinka har fått ett föl
• Berusade countryentusiaster omhändertogs
• Polisen jagar kontokortsbedragare
• Överstyr lockade till skratt
• Korsnäs utreder inte ansvaret
• Lokalt kött en succé i Bergby
• Kossorna
Bostad
blev ett lyckat
byte för Rikard
Jobb
• 18-åring åtalad för smäll vid Mc Donalds
Köp&Sälj
• Läsarbilden
Motor
• Häng med på
Ett samarbete med Lokus vårt badtest
• Badtest: Brädviken
• Badtest: Sandsnäs på Ön
• Badtest: Sälgsjön
• Fullt ös på Stortorget
• SM-deltävling i gräsklippning
• Alla ställer upp för Igge
• Gästrikland i världen-final på Rådhustorget
• Hunden som går på vattengympa
• Det visste du inte om Arbetarbladet
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