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Finland har alltid stött nordiskt samarbete. Vi har varit villiga till flere olika samarbetsformer, som
har långa traditioner. Inom nötboskapsaveln har det skett ett livligt utbyte av tjursperma, vi har
uppnått en gemensam avelsvärdering inom NAV och som senaste samarbetsform kan den med
Dansire nämnas, som gäller könssortering av tjursperma.
När Finland slutligen gick över till väntetidssystemet och de första tjurarna fick sina
avelsvärderingsresultat i slutet av år 2004 fanns det tillräckligt sperma efter de bästa tjurarna även
för utländska behov. Vi förde grundliga diskussioner med Svensk Avel angående möjligheter till
samarbete i fråga om marknadsföring av sperma under våren 2005. Vi grundade inget gemensamt
bolag. Sverige hade redan rymt för långt i sin egen marknadsföring och Finland tog sina första steg
på vägen. Ett lämpligt pris för det gemensamma företaget kunde inte hittas. På detta sätt är vi nu i
en konkurrenssituation och ändå säljer de nordiska länderna , speciellt Finland och Sverige ett
liknande rött genmaterial till exempel till USA.
I det långa loppet är situationen inte speciellt hållbar. Det är inte klokt att varje land för sig satsar på
spermaexport, gör broschyrer, springer efter varandra i samma länder och deltar i olika
försäljningsevenemang, utställningar och projekt i dessa länder. Detta är slöseri med de nordiska
resurserna.
Det skulle inte löna sig för Finland att investera speciellt mycket i att skapa nya marknader i sådana
länder där något nordiskt land redan har fått fotfäste. Vi borde i stället för att tävla med varandra
satsa på ett helhetssamarbete. Finland är omedelbart färdigt till ett samarbete inom
marknadsföringen enligt win-win principen. FABA visar även grönt ljus för ett sådant nordiskt
produktionsbolag där även marknadsföringen är inkluderad.
För tillfället har vi inget undertecknat spermautbytesavtal inom Norden. Spermautbytet sker mellan
länderna på villkor och till pris, som länderna kommit överens om sinsemellan. Spermaköpen i
riktning till Finland har varit relativt livliga och inköpspriset har varit på en rimlig nivå.
Av importsperman har 58 % varit från de nordiska länderna enligt existerande överenskommelser.
Över hälften av importsperman är av holsteinras och knappt 40 % av ayrshireras. Exportspermans
andel ökade märkbart jämfört med tidigare år då korsningsmarknaderna öppnade sig. Över 85 % av
sperman exporterades till länder utanför Norden.
Export 2005:
USA
Litauen
Sverige
Syd-Afrika
Ryssland
Nya Zeeland
Danmark
Israel
Schweiz

Sammanlagt

38539
11300
8461
3190
2900
1100
750
700
150

67090

Import 2005:
Sverige
Danmark
Frankrike
Kanada
Tyskland
USA
Norge
Storbritannien
- könssorterad
Holland
Spanien
Sammanlagt

58655
24135
16345
16015
13133
5882
3000
2935
483
2702
275
143560

