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Vellykket NØK Kongres 2018 i Sverige 
 
2018-kongressen blev afholdt 22.-25. juli 2018 i Rättvik ved Siljan-søen i 
Dalarne ca. 250 km nordvest for Stockholm.  
 
Det var en rigtig god kongres med 27 danske deltagere (15 kongres-
deltagere, 7 ledsagere og 5 børn/ungdom). Skabelonen var den velkendte 
med start søndag hen under aften, og så slutter kongressen onsdag ved 
middag.  
 
Den officielle åbning foregik i Rättvik Kirke lige ved søen. En del var søndag 
aften til koncert med Sveriges svar på Lars Lilholt. Han hedder Calle Moreus. 
Det foregik i et nedlagt stenbrud. Meget stemningsfuldt. 
 
Selve kongressen foregik på det lokale gymnasium/landbrugsskole. Vi 
startede med et besøg på skolelandbruget. Det var lige så tørt som i 
Danmark.  
 

 

 
 

 

 
 

Åbningen af NØK-Kongres 
2018 foregik i Rättvik Kirke. 
Her med NØKiade-pokalen i 
forgrunden. 

NØK Kongres 2018 foregik på Steinhööks-
gymnasiet i Râttvik ved Siljan-søen. Det er 
også en landbrugsskole. 

 



Tema 1: Digitalisering 
Dagens første tema var: Digitalisering. Indlæggene fokuserede på IT-
udvikling, hvor er vi på vej hen ? etc. Der redegjorde Ole Kjærsgaard for 
ydelseskontrollen i Danmark og hvad fremtiden bringer. Norge præsenterede 
et kæmpestort IT-projekt.  
 
 

Tema 2: Bæredygtigt landbrug 
Bæredygtigt landbrug var kongressens 2. emne. Her var Jakob Sehested 
tovholder på temaet. Jesper Lehmann havde et indlæg om ”Den optimale 
laktationslængde”. Der var sågar et indlæg med den flotte titel: Klimasmart 
mælkeproduktion.  
 
 

Tema 3: Avl og genetik 
Avl og genetik var 3. tema på kongressen. Ny teknik har afsløret, at det 
islandske kvæg stammer for en stor dels vedkommende fra Normandiet 
fremfor Norge. Knapt så kuriøst var Morten Kargos indlæg, hvor økonomien 
ved SRB og Holstein blev belyst. Rex Clausager slog et slag for tættere 
samarbejde i de nordiske lande med udgangspunkt i Viking Genetics. 
Endelig sluttede kongressen af med Gert Pedersen Aamands indlæg: 
Nordisk Avlsværdivurdering i det næste årti.   
 
Vi fik vist flaget fra dansk side.  
   

 

 
 

De danske indledere fra venstre: Morten Kargo, Rex Clausager, Jakob 
Sehested, Jesper Lehmann, Gert Pedersen Aamand og Ole Kjærsgaard.  

 

Bedriftsbesøg 
Onsdag var der to bedriftsbesøg. Bjursås Lantbruk, som ejes af Ole Forsell. 
De feder tyrekalve op. Ca. 500 stk./år. Slagtes ved en lev. vægt på 5-600 kg.  
 



Det andet besøg var årets mælkebonde i Sverige 2018: Botans Lantbruk. Det 
ejes af Bengt og Kristina Pershagen Samuelson. To gårde med 300 og 125 
køer. Halvt SRB og halvt Holstein. Henholdsvis 13.000 og 11.500 kg EKM på 
de to gårde.  
 
Begge steder rigtige produktionslandbrug, hvor ejerne var gode til at fortælle  
og lagde tingene åbent frem.  
 
 

 

 
 

 

 
 

Kristina og Bengt Pershagen byder 
velkommen til Botans Landbruk. 

Linda og Ole Forsell, Bjursås Lantbruk,  
fortæller åbent om hvordan man 
producerer ungtyre.  

 
 

NØK-generalforsamlinger: 2 stk.  
Der var generalforsamling i både den danske og nordiske NØK-afdeling 
tirsdag eftermiddag. Se de selvstændige referater. Her skal dog nævnes at 
Wridts plakette blev overrakt til Lars Inge Gunnarson, Sverige, som 
påskønnelse for hans store indsats for det nordiske samarbejde. 
 
 

Nye medlemmer: 3 stk. + nyt bestyrelsesmedlem: Casper Pedersen 
På generalforsamlingen optog vi tre nye medlemmer fra Danmark. Det er 
kvægbrugskonsulent Niels Martin Nielsen, Skive, landbrugsskolelærer 
Kirsten Andersen, Viborg og direktør Hans Peter Bay, Viking Danmark.  
 
Velkommen til jer. Det er dejligt med frisk blod. Husk at vi kan sagtens bruge 
flere medlemmer.  
 
Casper Pedersen blev nyvalgt til bestyrelsen, da Morten Hansen trak sig.  
 
 



Det sociale: NØKiade og gallafest 
Det er aldrig nemt at beskrive det sociale. Det skal opleves. Her gøres et 
forsøg på at redegøre for stemningen og hvad der skete.  
 
NØKiaden mandag aften indeholdt en ro-konkurrence. Vi var ved en sø. I 
gamle dage roede folk til kirke. Efter kirken skulle man så også ro hjem. Det 
udviklede sig til en konkurrence mellem landsbyerne. Deraf navnet ”kirke-
roning”. Vi fik nu mest instruktion i teknikken, hvilket også var påkrævet. Der 
var et par konkurrence mere, hvor det galt om at gå i takt og tænke sig om. 
Danskerne gjorde deres bedste og sluttede lige midt i feltet, da pointne blev 
talt op.  
 
NØKiade-menuen og det, der hører til, skal opleves. Også denne gang var 
Danmark med helt fremme til 3. halvleg sluttede.  
 

 

 
 

NØKiade: Det kan godt være at Danmark ikke vandt; men det 
er os, der har mest talentmasse. Her fra venstre: Sarah 
Pedersen, Karoline Holst, Anette Pedersen, Laura Pedersen 
og Leah Pedersen.  

 
 
Gallafesten tirsdag aften blev holdt på en restaurant med en flot udsigt over 
Siljan-søen, der er Sveriges 3. største sø. Det blev en god aften. Deltagerne 
blev mixet godt ved bordene og underholdningen var også et godt mix. 
Danseorkestret var rigtigt godt; men havde hård konkurrence af det gode vejr 
på terrassen.  
 
 



Ledsager- og børne-/ungdomsprogram 
Svenskerne havde sørget for godt vejr. Ledsagere og børn og unge 
mennesker var godt tilfredse med deres program. De var ude at se en 
kobbermine, ude at ose (en lille smule), ude at svømme, på ”kælkebakken”, 
mm. 
 
 

Farvel og på gensyn på Island i 2020 
Onsdag efter frokost tog vi alle afsked efter en vellykket kongres, der var 
begunstiget af flot solskin og sommervejr. Vi så ikke skyggen af de meget 
omtalte skovbrande. De var længere oppe i Sverige.  
 
Vi ønskede hinanden på gensyn på Island i 2020.  
 
 
På bestyrelsens vegne  
Morten Hansen + Casper Pedersen + Jakob Sehested + Ole Kjærsgaard 
 
 
 
 
 
Hold øje med indlæg og billeder fra kongressen på hjemmesiden.  
 
 
 
 
 
 

 
NØKs hjemmeside: www.noek.org 

 
Facebook:  https://www.facebook.com/groups/835699513193998/ 
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