Välkommen till NÖK i Jakobstad!

Jag har den stora äran att få hälsa er välkomna till NÖK kongressen i Jakobstad, Finland. Detta
område i Finland har alltid haft en livlig handel med utlandet. Förut var de största exportvarorna tjära
och smör. Idag är det högteknologi, lyxbåtar, papper och sågvaror samt en hel del jordbruksmaskiner
som finner sin väg ut i världen härifrån.
När vi nu samlas till kongress är konjunkturerna för mjölkproduktionen de sämsta de varit under
historisk tid. Slopandet av mjölkkvoterna i EU, exportförbudet till Ryssland och många andra faktorer
samverkar för att vi nu har ett mjölkpris som inte täcker produktionskostnaderna. Det här är något
som inte kan fortgå länge till, mjölkproduktionen är grunden i det Finländska lantbruket. Största
delen av spannmålen i Finland går som foder till djur. Utan mjölkkor har vi heller ingen
nötköttsproduktion.
Som bonde, rådgivare eller veterinär rår vi inte på stormaktspolitiken. Vi kan inte bestämma över
EU:s politik eller påverka priserna på mjölk. Det vi kan göra är sprida kunskap. Kunskap i hur vi kan
minska kostnaderna i produktionen, kunskap om hur vi kan sköta kor på bästa sätt för att de ska må
bättre, mjölka bättre och leva längre. Helt enkelt djurvälfärd.
I dagens värld får vi information snabbare än någonsin förr. Problemet med det är att få den
information vi vill ha. Utbudet är så enormt stort i dagens digitaliserade värld med sociala medier.
Eftersom alla kan sprida information snabbt till ett stort antal människor finns också möjligheten att
sprida falsk eller vinklad information. Här har NÖK kvar sin uppgift att sprida relevant information till
nytta för mjölkproduktionen i de fem nordiska länderna.
En av NÖK:s viktigaste uppgifter är att skapa kontakter. Ta vara på de här dagarna vi är tillsammans
och skaffa nya bekanta från andra nordiska länder. I de ekonomiskt svåra tider vi lever i är de sociala
kontakterna väldigt viktiga. Vi har mycket att lära av varandra.
Temat för kongressen är mjölkproduktion i en föränderlig värld. Eftersom förändringarna kommer
snabbare och snabbare känns temat som det rätta för denna kongress. Vi ska inte motarbeta
förändringar, vi ska dra nytta av dem.
Som alltid när det är NÖK kongress har vi program också för ledsagarna och ungdomarna. Jag vill här
rikta ett stort tack till alla som arbetat för att kongressen ska kunna genomföras. Jag vill också tacka
våra sponsorer för det stöd ni gett för att kongressen ska kunna genomföras.
Programmet i år innehåller många intressanta föreläsningar om högaktuella ämnen. På måndag kväll
har vi traditionsenlig Nökiad. På tisdag generalförsamling och festmiddag. På onsdag före kongressen
avslutas ska vi åka på gårdsbesök till en toppmodern mjölkgård med toppresultat sam till en
tillverkare av lantbruksmaskiner.
Jag önskar er hjärtligt välkomna och hoppas ni ska trivas under årets NÖK kongress.

Niclas Sjöskog
Ordförande för NÖK Finland

Welcome to NÖK in Jakobstad!
I have the great pleasure to welcome you to NÖK congress in Jakobstad, Finland. This area in Finland
has always had a big trade whit foreign countries. A long time ago it was tar and butter, today it is
hitec, luxury boats, paper, wood and a fair share of agricultural machines being exported from here.
Now when we are gathered to congress, economic situation for milk production is the worst in
historical time. End of quota system, Russian embargo and many other things makes that we now
have a milk price that not cover the production cost. This cannot go on for long, milk production is
the foundation of Finnish agriculture. The major part of cereals grown are eaten by animals. Without
milking cows we have no beef production.
As a farmer, adviser or veterinarian we cannot impact large countries politics. We cannot decide over
EU politics or impact prices for milk. What we can do is spreading knowledge. Knowledge about
reducing cost of production, knowledge how we can take care of cows in the best way so they feel
well, milk well and live longer. Animal welfare.
In today’s world, information is spreading faster than ever. The problem with that is to find the right
information that we want. The amount of information is huge in today’s world with digitalization and
social Medias. Because everyone can spread information in large scale there is a possibility to spread
false or angled information. Here NÖK has its original task to spread information that is relevant and
correct for the benefit of milk production in our five Nordic countries.
One of the most important tasks for NÖK is to make contacts. Take advantage of the days we are
together and get new friends from other Nordic countries. In the economic hard times we are living
in social contacts is very important. We can always learn from each other.
The theme for congress this year is milk production in a changing world. Because change is coming
more and more rapidly, we think we found the right one. We will not work against change, we will
take benefit of it.
As always when we have congress we have a separate program for youth and companions. I want
thank everyone that has been involved in the preparation for this congress. I also thank our sponsors
that makes it possible to have a congress this year.
The program contains many very interesting lectures about very actual topics. On Monday afternoon
we have as tradition nökiad. On Wednesday general assembly and gala dinner. Before we finish the
congress we are going to a top modern dairy farm with top results and a manufacturer of agricultural
machines.
Welcome to this year of NÖK congress, I really wish you a pleasant stay in Jakobstad and Finland.

Niclas Sjöskog
Chairman of NÖK Finland

