Researchopgave om etablering
af mejeri i Hovsgol i Mongoliet
Mejerifolk uden Grænser er en nu en realitet, og det er meget positivt, at der allerede nu
er en mulighed for at være aktiv i organisationen! Mejerifolk uden Grænser er nemlig gået
i samarbejde med Arkitekter uden Grænser (AuG), som har taget initiativ til et projekt om
etablering af et andelsmejeri i Hovsgol i Mongoliet. I dette projekt er der hårdt brug for mejerifaglige kompetencer i forprojektet, som blandt andet indbefatter 14 dages rejse til Mongoliet i
juli måned 2015. Det åbner mulighed for, at Mejerifolk uden Grænser kan komme i arbejdstøjet
helt fra organisationens start!

Vil du være med i en researchopgave med
det formål at etablere et andelsdrevet
mejeri med internationale standarder i
landsbyen Hatgal beliggende i den nordlige Hovsgol provins i Mongoliet?

Af Anne-Sofi Christiansen

Kort om projektet?
Projektets mål er at bygge og etablere et
andelsdrevet mejeri med internationale
standarder i landsbyen Hatgal beliggende i den nordlige Hovsgol provins i
Mongoliet. Målet er at forbedre de lokale
nomaders mulighed for at producere
mælkeprodukter af høj kvalitet, der
kan sælges til tredje part. På grund af
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nomadernes traditionelle og primitive
produktions- og opbevaringsmetoder
kan produkterne kun sælge lokalt og
i en begrænset periode. Dyrene giver
kun mælk i nogle få måneder på grund
af de hårde vintre. Den manglende infrastruktur i landet gør det svært for
enkeltpersoner at transportere produkterne til storbyerne eller udlandet,

hvor der kunne være potentielle købere.
Desuden er produkterne fremstillet under traditionelle metoder, der ikke lever
op til de internationale standarder for
fødevaresikkerhed og hygiejne.
Etableringen af et mejeri vil gøre det
muligt for nomaderne at producere
mælkeprodukter af høj kvalitet, der vil
kunne sælges både i Hovsgol provinsen,
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Vil du deltage?

I dag importerer Mongoliet næsten alle sine mejeriprodukter. Men med etablering af et mejeri får nomaderne mulighed for at producere mælkeprodukter
af høj kvalitet, der vil kunne sælges både i Hovsgol
provinsen og i storbyerne samt evt. til eksport.

i storbyerne og eventuelt også i udlandet.
Eftersom produkterne vil være traditionelle mongolske mælkeprodukter,
vil det understøtte den traditionelle
nomadiske kultur. Derudover vil mejeriet kunne generere en mulighed for
en indkomst, hvilket kan hjælpe med
at vende migrationen fra landdistrikterne til storbyerne samt skabe lokale
jobmuligheder.

Samarbejdspartnere og
projektets status
Projektet er et samarbejde mellem Arkitekter uden Grænser, Mejerifolk uden
Grænser, ecoLeap (en non-profit organisation, der udfører naturbevaringsprojekter i Hovsgol), Dansk Mongolsk
Selskab og Antropologer. Chalotte Vad
fra Arkitekter uden Grænser er ini-

tiativtageren til projektet og projektleder. Projektet er i etableringsfasen,
som blandt andet omfatter etablering
af den danske projektgruppe, færdiggøre projektbeskrivelsen, etablere en
andelsforening blandt nomaderne i
Hovsgol og søge de økonomiske midler
til realiseringen af projektet. Chalotte
Vad har udviklet den første del af konceptforslaget med en gruppe lokale nomader i Hatgal, Hovsgol. Næste skridt
er at sende en gruppe bestående af 2-3
arkitekter, 2 mejeriuddannede samt
en antropolog til Hovsgol i Mongoliet
fra 4/7-18/7 2015 for at foretage en
forundersøgelse og registrering af de
eksisterende forhold. I den forbindelse
vil nomadernes skulle hjælpes med at
stifte andelsforeningen. ■

Fakta om mælkeprodukters rolle i Mongoliet
Mælkeprodukter er en af grundpillerne i det mongolske samfund og kultur.
Mælken spiller en meget vigtig rolle, fordi Mongoliet er et land, hvor kosten
traditionelt og udelukkende er baseret på mælkeprodukter, kød og fedt. Det
kolde klima med temperaturer ned til -50 grader om vinteren kræver en
meget næringsrig kost, og her er den traditionelle mongolske kost bestående
af mælkeprodukter og kød perfekt. Mælk har desuden også en spirituel og
religiøs rolle og indgår dagligt i rituelle handlinger, der skal beskytte familien. Shamanismen er stadigvæk en vigtig del af den mongolske kultur og
verdensbillede, og her er mælken også en vigtige del i ritualerne.
I dag lever omkring 30% af befolkningen stadigvæk traditionelt som fattige
nomadiske hyrder af deres dyr uden andre indtægtskilder. Selvom der er ca.
30 millioner husdyr i Mongoliet, som stort set alle bliver brugt som malkedyr,
importeres næsten alle de mejeriprodukter, man kan købe i butikkerne, fra
Rusland, Korea og Kina, da der er meget få fungerende mejerier i landet.
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Mejerifolk uden Grænser søger
således to mejeriuddannede, som
har tid og lyst til at bruge 14 dage
af sommeren 2015 på at rejse til
Mongoliet sammen med den øvrige
projektgruppe og bidrage til de
opgaver, der skal løses i Mongoliet samt det efterfølgende arbejde
omkring projektet.
De opgaver, som har særlig relevans for projektgruppens mejeriuddannede deltagere, er følgende:
• Registrering hos lokale familier: Malkemetoder og hygiejne,
mongolernes forhold til deres
malkedyr, afdækning af historier
og myter omkring malkningen,
afdækning af dyrenes ydeevne,
råvarehåndtering og forarbejdning af mælken til traditionelle
mongolske mejeriprodukter.
• Andelsforening: Holde informationsmøder for de lokale nomader, stiftende generalforsamling,
workshops og afklaring omkring
forretningsmodel, produktudvikling og marketing, holde møder
med andelsforeningen om planlægning af projektet.
Mejerifolk uden Grænser er baseret
på frivilligt arbejde. Der udbetales
således ikke løn under rejser eller
ved løsning af opgaver/projektbeskrivelse m.m. her i Danmark.
Rejse og ophold betales og diæter
udbetales jf. gældende regler for det
pågældende land. Som udsendt bør
du således ikke have udgifter forbundet med din indsats. Relevante
forsikringer m.m. vil være tegnet.
Hvis dette har din interesse, bedes du hurtigst mulig sende en mail
med en kort motiveret beskrivelse
af, hvorfor du ønsker at deltage i
projektet samt dine kontaktoplysninger. Dette bedes sendt senest
den 30/4 2015 til Anne-Sofi Christiansen: ac@maelkeritidende.dk
- Her kan yderligere dokumentation
og information om projektet ligeledes rekvireres. Den 12/5 afholdes
desuden et informationsmøde for
alle interesserede.

MÆLKERITIDENDE 2015

5

