Bönder i Ljustorp
Carl-Jean Westerlunds lantbruk
Trots att Carl-Jean är 72 år
idag fanns inga planer på att
lägga ner jordbruket efter
branden. – Jag valde istället att gå över till köttdjur,
berättar han. Det är mycket
bekvämare och kräver inte
samma passning som mjölkdjur.

D

en här gången har vi
hälsat på hos Carl-Jean Westerlund i Öppom, bonde sedan
barnsben. Han är sedan 4 år
köttboende.

Jordbruket består idag av 30
dikor och ca 30-40 tjurar och
man brukar ca 75 hektar. Ladugården är relativt nybyggd 2004,
efter branden som nästan tog
hela gården i besittning. – Jag
hade ren tur att inte bostadshusen brann ner, berättar CarlJean. Branden var 2003 och 2004
togs den nya ladugården i bruk.

Den nya ladugården är ljus
och fin och består av kor i
lösdrift, dvs dom strövar fritt
inom vissa områden. I mitten
läggs maten upp och alla
korna sticker in huvudena
och äter där. När Ljustorpsbladet är där, är de flesta
korna ute på bete, men det
finns några att fota inne i
den fina ladugården.
Gården köper in utsäde, men
annars brukar man jorden
och producerar det man behöver själv.
Tidig start i som bonde
Carl-Jean började med jordbruket när han var 15 år. Då
förolyckades pappa Alex och
det blev självklart att gå in och ta
över. Då bestod gården av 10 kor
och 15 hektar mark. Det innebär
att Carl-Jean arbetat som bonde
på gården i 57 år.

Carl-Jean själv vid traktorn

Allt eftersom har gården utvecklats hela tiden. Vid branden 2003
var kobeståndet 40 mjölkkor,
plus ungdjur.
Den största omställningen var
faktiskt år 2000 då min fru Kerstin gick bort. För då blev jag
ensam med gården. Den omställningen var faktiskt större än
branden. Idag har jag Erik Edén
och Johan Sjöström som hjälper
till ibland och annars driver jag
gården ensam.
Carl-Jean berättar att dottern
med familj bor på gården. Det
är skönt att kunna gå över och
äta med dem ibland, säger han.
Att han blev bonde är inget han
egentligen planerat, men inget
han heller har ångrat. – Det blev
bara så och jag har aldrig längtat
efter något annat heller.
Framtidsdrömmar

Två kossor i den nya ladugården
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Några planer på att sluta finns
inte. Planeringen är att fortsätta
som det är just nu och så småningom hitta någon som kan ta
över gården. avslutar Carl-Jean
leende.

