
43:e Nordiska Mejerikongressen - en spännande studieresa 

 

Tack vare ett stipendium från Mejeriteknisk Forum har jag, Louise Kniström, fått möjlighet 

att knyta nya kontakter med kollegor och forskare i Norden på den 43:e Nordiska 

Mejerikongressen i Lofoten 2013. Kongressen bjöd på ett spännande program med många bra 

sessioner och en otrolig naturupplevelse som jag personligen sent kommer att glömma.  

 

Kongressens tema var "Nordisk mejeriindustri - Framtidsperspektiv" och den var indelad i sex 

olika sessioner med titlarna; "Ansvarig mat", "Produktkvalitet", "Nutrition och hälsa", 

"Framtida produkter och möjligheter" och "Nya produktegenskaper". Det kom fram mycket 

intressant information under sessionerna och jag har fått med mig nya kunskaper hem. Det 

som jag personligen kommer att ha nytta av i mitt dagliga arbete på ett mejeri är 

informationen/kunskaperna från sessionen om produktkvalitet. De nya kunskaperna kommer 

jag arbeta vidare med och applicera i vårt eget kvalitetsarbete. Jag gillade uttrycket "If you 

think quality is expensive, try having an accident" som nämndes av en gästtalare och som jag 

tycker avspeglar precis det man bör tänka på när det gäller kvalitet. Dock vill jag nämna att 

alla sessioner var mycket intressanta och man inser vilket komplext livsmedel mjölk trots allt 

är, det kan man inte annat än förundras över varje gång man hör olika forskare och kollegor 

berätta om deras erfarenheter och resultat från olika studier. Det som är skrämmande att höra 

är att alla ser att konsumtionen av dryckesmjölk minskar stadigt i de flesta Nordiska länderna, 

medan man funderar på hur världen ska klara av att försörja de länder som precis har börjat 

dricka mjölk och där man har en stor population. Detta kommer säkerligen innebära att den 

färska mjölken kommer färdas mycket längre än idag vilket kan vara en stor utmaning. Något 

som jag själv inte reflekterat över är att emballage så som kartong kommer öka kraftigt ifall 

dessa länder börjar dricka stora mängder av mjölk och vi ska både se till att det finns 

tillräckligt med emballage som att ta hand om avfallet. Jag tyckte också att det var intressant 

att höra hur man såg på frågan med EMV av mejeriprodukter i olika länder då det verkar som 

de flesta ser en kraftig ökning av dessa produkter och det kom fram både positiva och 

negativa tankar om dessa trender. När det gäller framtiden för mejeriprodukter så tror jag att 

storytelling kommer få en viktig roll, vi måste förmedla det positiva som finns med mjölken 

på ett spännande och lätt sätt. Om vi gör detta tillsammans inom mejeriindustrin finns det stor 

chans att vi lyckas. 

 

Människor tränar mer och vissa grupper tänker också mycket på vad de äter och här finns det 

en hel del mer att göra, protein har ju blivit väldigt trendigt och här finns 

utvecklingspotentialer som presenterades på några sessioner. Att utveckla processteknikerna 

med ångpastörisering eller mikrofiltration är spännande utvecklingsområden som jag tror att 

vi kommer få höra mer om i framtiden. 

 

En viktig del i kongressen tycker jag var det sociala, att få chans att träffa branschkollegor och 

diskutera olika frågor som man kanske har och sitter hemma med på sin kammare, men nu får 

chans att ventilera. Att det sedan är kollegor från hela Norden gör det bara ännu mer 

spännande. Jag fick även chansen att prata en del med Mareike Preller från EDA i Belgien 

som var en av alla gästtalare och utifrån våra samtal så förstår jag mer och mer hur viktigt en 

branschorganisation är när det gäller all information som kommer från bland annat EU. 



Kongressen har också en viktig del genom att branchpersoner får chans att diskutera olika 

frågor och kanske komma till en gemensam ståndpunkt, även om man är konkurrenter i vissa 

fall finns det en hel del att vinna genom att komma fram till gemensamma riktlinjer.  

 

Att sammanföra branschpersoner och forskare på en kongress som denna är en viktig del i hur 

vi kommer att lyckas med att utveckla mjölken i framtiden. Det är viktigt att branschen har 

täta samarbeten med forskare så att vi kan ligga i framkant på utvecklingen för att även i 

framtiden kunna erbjuda attraktiva produkter till konsumenterna. 

 

Förutom de mycket intressanta föreläsningarna fanns det även tid att titta på de fina 

omgivningarna som Lofoten erbjuder samt knyta kontakter med personer från olika delar 

inom mejeriindustrin och forskning i Norden. Jag fick bland annat tid att prata lite med mina 

tidigare lärare på Kungliga Veterinär och Lantbrukshögskolan (nu Köpenhamns Universitet) i 

Danmark och det var kul att höra hur de ser på den utveckling som händer inom 

mejeriindustrin både i norden och i världen och hur det påverkar hur de ska utbilda 

kommande mejeriingenjörer och vilken forskning de ska rikta in sig på. 

 

Jag vill tacka Mejeriteknisk Forum som gav mig chansen att delta på kongressen, det var en 

otrolig förmån. Jag önskar er all lycka med att arrangera den 44:e Nordiska Mejerikongressen 

2016 och hoppas på ett spännande program även på den kongressen.  
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