In 20 jaar is driekwart van de melkveehouders gestopt

Finse melkveehouderij
moderniseert snel
De melkveehouderij in Finland verandert in rap tempo. Sinds het land in 1995
toetrad tot de EU, is ruim driekwart van de melkveehouders gestopt. En van
de huidige 7.000 bedrijven zijn er naar verwachting over vijf jaar nog maar
3.000 over. De blijvers zien kansen. Neem Kati Saarinen, die met haar man 190
melkkoeien op 500 hectare houdt.

Nieuwsgierig komen de koeien van Kati
Saarinen (41) en haar man Marko Räsänen
(40) naar de staldeuren, als een groep
Europese landbouwjournalisten gekleed in
wegwerpoverall bij het hek komt staan. Er
heerst rust in de stal en met een glimlach
kijkt Saarinen hoe haar gemengde koppel
Holstein- en Ayrshire-koeien de koppen
nieuwsgierig door het hek steekt. Ze kent
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alle 190 koeien bij naam en ook voor de
bezoekers zijn ze te zien, want ze staan
met zwarte markeerstift op de oornummers
geschreven: Jalegia, Kailo, Massika, Kauppa.
Saarinen heeft het bedrijf van haar ouders
overgenomen en samengevoegd met het
bedrijf van haar man, die van huis uit
akkerbouwer is. Marko is nog altijd het
aanspreekpunt voor de akkerbouw en neemt

de voederwinning voor zijn rekening op het
in totaal 500 hectare tellende bedrijf. Kati is
het eerste aanspreekpunt in de stal.
Met drie melkrobots en een gemiddelde
melkproductie van 11.500 kilo per
jaar behoort het bedrijf tot een kleine
groep voorlopers in Finland. De Finse
melkveehouderij is in rap tempo
gemoderniseerd, sinds het land in 1995 is
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Finland
De droge koeien en vaarzen
van Kati Saarinnen gaan zoveel
mogelijk naar buiten. Het koppel
is een mix van Holsteins en
Ayrshires.
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Finland en zijn zuivelsector in cijfers (2015)
Aantal inwoners

5,6 miljoen

Totaal aantal boerenbedrijven

50.000

Landbouwareaal

2,3 miljoen hectare

Waarvan grasland

653.000 hectare

Ongeveer driekwart van Finland is bedekt met bos

22,8 miljoen hectare

Aantal melkveebedrijven

7.000

Aantal melkkoeien

285.000

Aandeel bedrijven met aanbindstal

67 % (45 % van de totale veestapel)

Aandeel bedrijven met ligboxenstal

32 % (54 % van de totale veestapel)

Gemiddelde melkproductie per koe

9.438 kilo

Aandeel biologische melkveebedrijven

2,3 %

Melkconsumptie per inwoner

174 liter

Zelfvoorzieningsgraad

97 %
Bron: Ruokatieto

toegetreden tot de Europese Unie. Het aantal
melkveebedrijven daalde sindsdien van 32.480
naar ongeveer 7.000.

Drie sneden
De toetreding tot de EU heeft voor de
hele Finse landbouw ingrijpende gevolgen
gehad. De overgang was groot, omdat
het land lange tijd een beschermde markt
heeft gekend. Tot 1995 onderhandelden de
boerenorganisaties in Finland ieder jaar over
de prijzen voor agrarische producten, net
zoals dat in Noorwegen gebeurt. Dat gaf
de boeren zekerheid over hun inkomsten.
Sinds de toetreding moeten ze concurreren
op de vrije markt, al zijn er wel ruimhartige
subsidieregelingen geweest om de overgang
zo zacht mogelijk te maken.
Niettemin blijft het een lastige opgave voor
de Finnen om zich rechtstreeks te meten
met de grote melkveehouderijlanden,
alleen al vanwege de uitdagende
klimaatomstandigheden. De winters in de
buurt van de poolcirkel zijn donker en lang.
Het groeiseizoen is erg kort, met 180 dagen in
het Zuiden tot 120 in het Noorden.
De opbrengsten van de gewassen liggen
daardoor beduidend lager dan elders in
Europa. Dat vertaalt zich in hoge voerkosten.
De gemiddelde graanopbrengsten liggen
de helft lager dan in het noordwesten van

Europa en van het grasland komen hooguit
drie sneden. Er zijn veehouders die snijmaïs
telen, maar dat lukt alleen met behulp van
ultravroege rassen in het zuidelijkste deel van
Finland. En dan nog moet je rekening houden
met tegenvallers, want in sommige jaren komt
de maïs niet verder dan kniehoogte.

Rusland als klant
De melkprijzen in Finland schommelden
de afgelopen tijd rond de 37 cent. Met
een berekende kostprijs van 32 cent draait
Saarinen zwarte cijfers, maar schulden
afbetalen gaat niet snel op dit moment. De
investeringen in de bouw van hun nieuwe
stal zijn gedaan toen de melkprijs 45 cent
was en de vooruitzichten nog een stuk
gunstiger leken. Vooral de exportban op
Rusland heeft veel schade aangericht in de
Finse melkveehouderijsector. Rusland is van
oudsher een land waar het Finse product een
goed imago heeft en waar mensen bereid
zijn een meerprijs te betalen voor de melk.
Het afschaffen van de melkquotering was
de genadeklap. In januari 2015 kelderde de
melkprijs van 45 naar 36 cent.
Voorlopig zit er niks anders op dan
technisch zo goed mogelijk te presteren en
de periode van lage prijzen uit te zitten,
zegt boerenvoorman Johan Aberg van de
Finse landbouworganisatie MTK, zelf ook

melkveehouder. Hij ziet een enorme drive
onder jonge melkveehouders, die ondanks
de uitdagende omstandigheden vertrouwen
hebben in de toekomst. „We zitten nog steeds
midden in een grote structuurverandering.
Die is onvermijdelijk, willen we kunnen
concurreren op een meer open markt.” Hij
verwacht dat er over vijf à zes jaar nog maar
3.000 melkveehouders over zullen zijn in
Finland, bij een min of meer gelijkblijvende
nationale productie. Telt een gemiddeld Fins
melkveebedrijf nu nog 40 koeien, over vijf jaar
zal dat aantal volgens hem rond de 75 liggen.
Aberg prijst zich gelukkig dat de overheid
de boeren niet in de steek laat. Finland
hecht grote waarde aan het feit dat het
zelfvoorzienend is voor de belangrijkste
agrarische producten, zoals melk, granen en
andere basisvoedselgewassen. De overheid
ondersteunt boeren bij het doen van
investeringen en biedt compensatieregelingen
bovenop de vergoeding die er vanuit
Brussel mogelijk is vanwege de natuurlijke
handicaps. Ter indicatie: van de inkomsten
op een gemiddeld boerenbedrijf in Finland is
ongeveer een derde afkomstig uit steun.

Kansen in de markt
Maar willen bedrijven ook in de toekomst
levensvatbaar blijven, dan zullen ze volgens

Aberg een hogere vergoeding uit de

Saarinen Dairy
Kati Saarinen en haar man Marko Räsänen hebben een gemengd melkvee- en akkerbouwbedrijf in Hyvinkää, zo’n 60 kilometer ten noorden van Helsinki. Ze melken 190
koeien met een gemiddelde productie van 11.500 kilo per jaar (bij 4,0 procent vet en 3,3
procent eiwit) in gemiddeld 2,7 melkbeurten per dag. Het bedrijf beschikt over drie Lelymelkrobots. De melk gaat naar Valio, de grootste afnemer in Finland, die 25 kilometer
verderop een verwerkingslocatie heeft. Het bedrijf beschikt over 500 hectare land, waarvan de helft gebruikt wordt voor de voederwinning. Daarvan is 21 hectare standweide,
110 hectare grasland voor het maken van kuilvoer en 100 hectare gerst/tarwemengsel,
dat voor 80 procent in een deegrijp stadium wordt ingekuild. De rest wordt droog geoogst en geplet bijgevoerd. Ook gaat er nog 20 hectare erwten/tarwemengsel in ronde
balen. Samen met een collega-melkveehouder beschikken ze over een eigen hakselaar.
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De koeien van Kati
Saarinnen komen
tijdens de lactatie niet
buiten en liggen in
met rubber beklede
boxen met een laag
veenmos, een in
Finland veel gebruikt
strooisel.

markt moeten halen. Een betere prijs voor
de boer staat dan ook hoog op de agenda
bij de boerenlobby. Op zich biedt Finland
goede kansen, te beginnen op de thuismarkt,
want de Finnen hechten grote waarde aan
een Fins product. Maar net als bij ons woedt
ook in Finland een prijzenoorlog tussen
een paar grote winkelketens die bijna de
volledige markt in handen hebben. Melk van
het huismerk gaat voor steeds lagere prijzen
weg. Aberg hoopt dat de discussie over een
faire prijs voor de boer, die ook op Europees
niveau wordt gevoerd, zal leiden tot nieuwe
wetgeving. „Een eerlijke prijs voor de boer is
wat we nodig hebben. Mee in de race om de
laagste kostprijs is voor ons geen optie.”
Het natuurlijke en schone imago van het
Finse product biedt daarnaast kansen voor
export. De hoop is nog steeds dat de Russen
straks weer vaste klant zullen worden. Ook
op niveau van dierenwelzijn loopt Finland
voorop, benadrukt Aberg. „Wij hebben
dezelfde welzijnsnormen als Zweden.”
Niettemin staat bijna de helft van de koeien
nog aangebonden op stal en daar maakt de

Finse consument zich zorgen over. Met het
verdwijnen van de kleinere bedrijven zal dit
echter snel veranderen.
Aberg constateert dat de blijvers onder de
boeren de afgelopen tijd flink geïnvesteerd
hebben in moderne stallen en nieuwe
technieken. Hij wijst er fijntjes op dat de
gemiddelde leeftijd van de boeren in Finland
de laagste is van de hele EU: 52 jaar. „Er staat
een nieuwe generatie klaar die kansen ziet.”

Duurzame koeien
Ook Saarinen ziet de toekomst positief in. Met
veel aandacht voor haar vee probeert ze de
prestaties van haar dieren zo hoog mogelijk
te houden. Veel van de tijd die vrij is gekomen
sinds de komst van de melkrobots spendeert
ze tussen de koeien. De melkproductie is in
de afgelopen acht jaar met 2.000 kilo per koe
gestegen.
De koeien staan in een ruime, frisse stal met
boxen van 125 bij 270 centimeter. Op de
rubber bekleding ligt een laag veenmos, een
in Finland veel gebruikt strooisel. De koeien

komen gedurende de lactatie niet buiten. Wel
gaan de droge koeien en de vaarzen zo veel
mogelijk naar buiten, op een 15 hectare groot
perceel dat op 200 meter afstand ligt. Voor de
kalveren hebben ze net een splinternieuwe
stal klaar met groepshuisvesting op stro.
Naast de informatie uit de robot gebruikt
Saarinen geen andere apparatuur
om haar koeien te monitoren, zoals
tochtigheidsdetectie. „Geen enkel apparaat
kan het menselijk oog vervangen”, zegt ze
glimlachend. Ze brengt met opzet heel veel
tijd door tussen haar vee en werkt samen met
een dierenarts die haar ook adviseert over de
fokkerij. Nu de melkproductie op een hoog
niveau ligt, staat robuustheid voorop.
Wat voor Nederlandse begrippen bijzonder
is, is dat de familie niet pal naast het bedrijf
woont. Het woonhuis staat een halve kilometer
verderop. „Ik ben daar blij mee”, zegt
Saarinen. „We werken hard. Maar thuis heb
ik alle tijd voor onze tweeling, Lauri en Vilho.
Wij zijn echte familiemensen. Om te kunnen
relaxen hoeven wij niet weg. Thuis komen we
even helemaal los van het bedrijf.” 

Onderscheidend met ‘scharrelmelk’
Het familiebedrijf Juustoportti brengt sinds enkele
jaren zuivelproducten gemaakt van ‘scharrelmelk’ op
de markt. Met die term bedoelen ze niet alleen dat de
koeien vrij kunnen rondlopen, al zijn de meeste stallen in
Finland nog altijd aanbindstallen.
Scharrelmelk staat er voor een hele reeks welzijnsmaatregelen, van voeding en gezondheid tot en met een
uitloopmogelijkheid naar buiten en gedragsregels voor
de omgang met de dieren. Schreeuwen en slaan mag
bijvoorbeeld niet. Ook duurzaamheidscriteria zijn opgenomen, zoals een verplicht aandeel vlinderbloemige
gewassen.
Het bedrijf probeert zich met dit brede label te on-

derscheiden in de markt, ergens tussen biologisch en
gangbaar in. De boeren die meedoen aan het schema,
ontvangen een premium van Juustoportti. Hoe hoog die
is, wil het familiebedrijf niet kwijt. Ze benadrukken dat
ze in de opstartfase zitten en dat ze voorlopig nog geen
geld verdienen aan het concept. Het bedrijf heeft twee
fulltime medewerkers in dienst die nauwe contacten
onderhouden met de deelnemende bedrijven. Enerzijds
controleren zij de veehouders of ze zich aan de afgesproken regels houden, anderzijds geven ze adviezen
over hoe ze verbeteringen kunnen doorvoeren op hun
bedrijf. Juustoportti richt zich vooral op kaas, yoghurt en
andere verwerkte producten.

MELKVEE NR 10 OKTOBER 2017

022_MV10 Repo Finland 09.indd 25

25

23-10-17 09:21

