Referat av den 44:e nordiska mejerikongressen
Genom stipendier från mejeritekniskt forum fick vi, tre stycken blivande civilingenjörer med
examensarbeten inom mejeriteknologi, chansen att medverka på den 44:e nordiska
mejerikongressen. Det var tre händelserika dagar med många intressanta föredrag, tävlingar
samt kvällsaktiviteter. Utöver det fick vi delta i extra aktiviteter som var planerade endast för
oss studenter.
Den nordiska mejerikongressen hålls vart tredje år och flyttar då runt mellan de olika
nordiska länderna. Förra gången hölls kongressen i Lofoten i Norge, denna gång på Axelborg
i Köpenhamn och nästa gång, 2020, står Sverige som värdland. Temat för årets kongress var
“Adding Value”.
Årets kongress inleddes med ett besök på världens största culture plant hos Chr. Hansen, där
deltagarna fick en guidad rundtur på deras produktionsanläggning. På Chr. Hansen
produceras starter cultures till bland annat ost och yoghurt. Efter detta besök var studenterna
på kongressen bjudna på en restaurang av sponsorerna för att lära känna varandra och knyta
nya kontakter. På kongressen fanns studenter från Sverige, Danmark, Norge och Finland.
Under kongressens två dagar hölls många intressanta föredrag där fokus låg på årets tema,
hur man kan öka värdet för mejeriprodukter och mejeriindustrin. Ett stort antal talare från
företag och organisationer som har en koppling till mejeriindustrin bjöd på inspirerande tal
inom olika ämnen. Exempel på dessa är “Improving efficiency” med fokus på snabba
analysmetoder och hur mejeriindustrins effektivitet kan förbättras vid olika processteg och
områden. Ett annat exempel är “Green solution” där stort fokus låg på att minska utsläpp av
växthusgaser och hur man kan använda vatten på ett effektivare sätt. Det bjöds även på
kortare presentationer som gav en inblick i pågående forskning inom mejeri. Dagarna
avslutades med en paneldebatt där representanter från några av de största företagen inom
mejerisektorn diskuterade hur man kan öka värdet på mejeriprodukter och på så sätt säkra
mejeriindustrins framtid.
På torsdagskvällen anordnades en guidad båttur i Köpenhamn, där deltagarna fick se kända
turistmål såsom operahuset, Nyhavn och den lilla sjöjungfrun. Båtturen avslutades vid Hotel
Admiral där det bjöds på en trerättersmiddag. På fredagskvällen avslutades kongressen med
en galamiddag på Axelborg. Kvällen bjöd på en god trerättersmiddag, livemusik,
underhållning i form av tre skönsjungande operasångare och tillslut dans.
Kongressen var en mycket intressant och givande upplevelse. Vi fick chans att lära oss
mycket nytt om mejeriindustrin samt knyta nya kontakter för framtiden, både med studenter
från våra grannländer samt med företagsrepresentanter.
Tack mejeritekniskt forum för att vi fick möjligheten att vara med på denna kongress.
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