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Hvad er NØK  i dag – Og hvad kunne det blive i fremtiden 
 
 
Et udklip af vedtægterne som de blev lavet for mere end 50 år siden: 
 
 

NØK är en sammanslutning av husdjursintresserade personer i Danmark, Finland, 
Island, Norge och Sverige 
 
NØKs ändamål är att verka för nordiskt samarbete inom ekonomisk 
nötkreatursproduktion, utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan medlemmarna 
inom detta ämnesområde samt förståelse och gott kamratskap mellan medlemmarna. 
 
NØK sammanträder normalt en gang vart annat år till möte enligt program fastställt 
av styrelsen. Platsen for mötet skall normalt växla mellan de nordiska länderna och 
fastställes av styrelsen. 
 
Vid val av medlemmar bör eftersträvas att olika kategorier husdjursintresserade, 
såsom forskare, konsulenter, lärare, administratörer, praktiker m. f l. blir ungefär lika 
stärkt representereade i medlemskåren. För varje land bör antalet aktiva medlemmar 
uppgå til högst 40 såvida generalförsamlingen inte besluter annorlunda 
 
Varje medlem äger rätt att fritt få sig tillsänd ledande husdjurstidskrift i övriga 
nordiska lander. Detta tidskriftsutbyte finansieras med hjälp av årsavgifterna till NØK. 
För tidskriftsutbytet ansvarar de nationella NØK-avdelningarnas styrelser 
 

 
De er stadig gældende, men indholdet har altid behov for fornyelse 
 
 
NØK blev startet med avl som det primære samlingspunkt 
 
I dag har forskningen og teknikken gjort den international, ligesom vi som personer er blevet meget mere 
globaliseret, de gamle grænser er i opløsning, og vi kommer let et andet sted hen på kloden. 
 
Derfor skal fremtiden for NØK mere være et ide forum, for fremtidens kvægbrug 
 
Her er vores forskellighed en stor styrke, fra den lokale mælkebonde til den store globaliserede 
mælkeproducent. 
 
Vi flytter os alle, strukturen ændrer sig med de samme procenter i alle vore nordiske lande 
 
Alle skal have et levebrød ud af deres arbejde, her kommer vores forskellighed ind som en styrke, da alle 
kan lære af hinanden. Størrelse betyder noget, men udbyttet af den enkelte liter mælk skulle det gerne være 
muligt at lave lige godt. 
 
Her har alle brug for at lytte til, hvad andre gør. Alle gør jo noget rigtigt. 
 



Styrken ligger også i at vi har forskellige funktioner i livet omkring koen. Det styrker alle at høre, hvad andre 
(fra bonde til forsker over rådgivning) mener om de forskellige dele af hverdagen. 
 
 
Den helt store styrke for NØK er, at vi møder op som enkeltpersoner, kun repræsenterende sig selv og ikke 
en organisation. 
 
Det sociale ved møderne gør, at familien bag kongresdeltageren får et godt indtryk af, hvem man omgås. 
 
Det kræver også en vis opmærksomhed ved møderne at prisniveauet er overkommeligt. Vi møder jo som 
privatpersoner og skal derfor også betale selv. 
 
Det med at kongressen placeres forskellige steder, og tit nogen steder, hvor vi ikke kommer så let, er en  
god ting, da der så er en god mulighed for at se et nyt område og møde mennesker med andre levevilkår. 
 
Det faglige niveau skal være så nytænkende og fremsynet som det er muligt at få. 
 
Gerne med indlægsholdere, som også er medlemmer. Kongresoplevelsen bliver bedre jo mere aktiv man 
selv skal være. Det er jo ikke en ferie, men en aktiv oplevelse at deltage i NØK. 
 
Husk: Historien skrives af nogen, som har haft en holdning til fremtiden.   
 
   


