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C

render kommer och går, vårt ansvar från jord till bord
består”. Så säger man i Lantmännens reklamfilm som
dyker upp i TV då och då. Och visst är det så. Lantmän-
nen är med i hela värdekedjan. Från fröet i jorden till
maten på borden.

Tro bara inte att ”består” på något sätt innebär att stå stilla eller
syftar på nån fridsam lunk genom seklerna. Nej, här är det full fart
framåt som gäller.

Tidigare i vår hölls den 31:a nordiska cerealistkongressen i Göte-
borg.  Två dagar fullspäckade med redogörelser om forskningspro-
jekt runt om i världen med anknytning till spannmål. Presentation-
erna greppade över allt från den globala livsmedelsförsörjningen
till att beskriva smaken på gamla klassiska vetesorter. Mycket
handlade om ny teknik, hur man med moderna metoder kan bli allt
effektivare i att hitta egenskaper hos spannmål, som sedan kan
utvecklas. Med så kallad tillingteknik har man exempelvis byggt
upp en enorm databas med havregener. Några av projekten presen-
teras längre fram i tidningen.

Och den nya tekniken hör inte bara hemma i laboratorium. Idag
kan analyserna ske på fältet, direkt vid skörden och med kunskap
om åkrarnas egenskaper kan lantbrukaren anpassa gödning och
växtskydd till varje individuellt hörn av den mark han brukar. Det
är nästan  lite science fiction över det hela.

I den här tidningen berättar vi om några av de stora odlingsnära
forskningsprojekt som Lantmännens Forskningsstiftelse stöder.

Men vi slår oss också ner vid matbordet , där resultatet av
forskningsmödan hamnar i form av nya produkter med speciella
egenskaper. Du kan läsa om hur barnen på dagis får prova på
matkorn, ett svenskt klimatvänligt alternativ till ris. Och du kan
själv laga till något läckert av nordiska råvaror med dokumenterad
hälsoeffekt. Gastronomi på vetenskaplig grund. 

Från fröet
i jorden till
maten på
borden.
’’

M A U D  L I N D B L Å
C H E F R E D A K T Ö R

FRÅN GENER
TILL GASTRONOMI
TFriskare växter ger

bättre skörd SID 6

Fällor och bak-
terier i kampen
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Världens spann-
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Jag vill ha

Idétidskriften

som är gratis Idétidskriften C, Lantmännen, Box 30192, S-104 25 Stockholm. |  E-post: tidskriftenc@lantmannen.com

n Ja tack! Jag har inte C men vill 
gärna ha den till adressen här intill

D U  S O M  R E DA N  H A R  C  S KA  I N T E S K I C KA  I N  D E N N A  KU P O N G !

n Nej tack! Jag vill inte längre ha
tidningen till adressen här intillC

F Ö R E TAG/O RGA N I SAT I O N :  

N A M N :

A D R ES S :

P O STA D R ES S :

E - P O ST

Idétidskriften C, som du håller
i din hand, ges ut av Lantmän-
nens Forskningsstiftelse sedan
1989.

Tidningen kommer ut med
fyra nummer per år och dis-
tribueras till opinionsbildare
inom mat och hälsa. Men alla
som är intresserade kan få en
egen tidning.

C står för ”cerealier” det vill
säga spannmål. De fyra sädes-
slagen och deras syskon och
kusiner är basen för tidskriften,
liksom för Lantmännens verk-
samhet. Syftet är att informera
om forskning om cerealier, de-
ras nytta och användningsom-
råde och att öka kunskaperna
hos läsarna om cerealier och
nyttan av cerealier. Plus att in-
spirera till god mat med spann-
mål och spannmålsprodukter. 

Upplagan är cirka 34 000
exemplar.

Under de snart 25 år som tid-
skriften kommit ut har det
hänt oerhört mycket inom
spannmålsområdet. I slutet av
1980-talet kom havrekli-
boomen, när den
amerikanske
läkaren
Robert
Kowalskim
visade att
havrekli kunde
sänka koles-
terolhalten i
blodet. Sen dess
har spannmål, 
fibrer och fullkorn varit i
fokus för hälsodiskussionen
och nya användningsmråden
har utvecklats. Forskningen
har utvecklats i hela kedjan –
från jord till bord.

För ungefär 25 år sedan
startade samtidigt tre forsk-
ningsstiftelser inom Lantmän-

nen, som då bestod av ett antal
regionala föreningar. De har
arbetat parallellt med något
olika inriktningar fram till nu.

I den nya Lantmän-
nens Forskningss-
tiftelse samlas
forskningen ihop.
Det innebär möj-

lighet till ett
bredare perspek-

tiv och ännu
kraftfullare sats-

ningar. 
I den här tidnin-

gen kan du bland 
annat läsa om ett

stort forskningspro-
jekt om biologisk markanalys,
som kan minska riskerna för
jordbundna växtsjukdomar
och därmed bidra till bättre
skördar. Vi berättar om hur
Lantmännen och forskarna 
arbetar för att komma till rätta

med problemet med DON
(fusariumproducerade myko-
toxiner) i havre. Du får veta
vilka ämnen som är hetast i
den internationella spann-
målsforskningen just nu. Men
du får också följa med till dagis
i Härryda kommun där kom-
munen går in för att lära bar-
nen äta matkorn för att minska
matens miljöåverkan. Du kan
själv laga goda rätter med 
hälsosamma nordiska råvaror
efter våra recept.

Från jord till bord.
Du kan beställa tidningen
genom att skicka in kupongen
nedan eller maila namn och
adress till chefredaktören
maud.lindbla@gmail.com. 
Du kan också läsa nya och
gamla nummer av C på
www.lantmannen.com.

S M Å F R A L L A

Idétidskriften C 
– MED CEREALIER I TIDEN
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15 miljoner kronor om året satsas på
forskning via Lantmännens Forsk-
ningsstiftelse.

– Det är viktigt att identifiera nya
eller annorlunda lösningar som kan
öka vår konkurrenskraft. Genom att
bejaka innovation och nytänkande i al-
la delar av vår verksamhet ska vi på
sikt skapa lönsam tillväxt, säger Lant-
männens vd Per-Olof Nyman.

– För ett ledande företag är det oer-
hört väsentligt för framgången att vara
på hugget i innovationsfrågor. Innova-
tion är en framgångsfaktor om man
jobbar aktivt med det, säger Bengt-
Olof Gunnarson, ny ordförande i Lant-
männens styrelse. 

Efter 25 framgångsrika år slås Lant-
männens tre forskningsstiftelser nu
samman till en – Lantmännens Forsk-
ningsstiftelse. Det öppnar för ett bredare
perspektiv.

Hela kedjan
– Helhetsbilden ska prägla varje
ärende. Vi ska jobba med hållbarhet i
hela kedjan i varje projekt. Det är vik-
tigt att ha balans mellan de jordbruks-
nära områdena och de som kommer
senare i kedjan. säger Birgitta Carlan-
der, ordförande i Lantmännens
Forskningsstiftelse.

– Att Lantmännen verkar i hela ked-
jan från jord till bord är definitivt vårt

Från fröet i jorden till maten på borden. 
Lantmännens systematiska satsning på forskning och innovation har
pågått sedan 1980-talet, och har resulterat i en lång rad viktiga,
ibland revolutionerande, nyheter i hela värdekedjan från jord till bord.
Nu breddar man perspektivet och gör en offensiv satsning mot
framtiden.   

FRAMGÅNGSFAKTOR
FRÅN JORD TILL BORD

Forskningsledare och 
adjungerad professor i 
biologisk mätteknik vid
SLU i Skara. Ledamot av
Västsvenska Lantmän-
nens forskningsstiftelse
sedan 1994 och dess ord-
förande 1995-2007. Nu
ledamot i Lantmännens
Forsknings-stiftelse. 
n – Forskningsstiftelsens viktigaste uppgift är att
ge långsiktigt stöd till  forsknings- och utveckling-
sprojekt, som ger förbättrad konkurrenskraft och
lönsamhet i värdekedjan från fält till livsmedel,
foder och energi, säger han.

– Målet är effektivare, lönsammare verksamhet
för Sveriges bönder och deras företag. Lantmän-
nens forskning och utveckling bör drivas mot FoU-
verksamhet som ger stora nyttor för bönderna, före-
tagen och samhället.

Viktiga framtidsfrågor:
Reducering och hantering av infektion av toxin-

bildande mögelsvampar, odlingssäkra sorter, för-
bättrad växtförädlingsteknik för att hejda vikande
spannmålsskördar.

På längre sikt: förbättrade kunskaper om effek-
terna av olika växtföljder på avkastning och kvalitet
på mikrolivet i marken. Sambandet mellan
odling/produktkvalitet/funktion i djur och män-
niskor,  utvecklande av råvaror som kan ersätta 
petroleum.

Ny ordförande i Lantmän-
nens styrelse. Driver ett
växtodlingsföretag utan-
för Motala tillsammans
med sin son
n – För ett ledande före-
tag är det oerhört viktigt
att vara på hugget när det
gäller innovation. En ökad
innovationstakt behövs för
att Lantmännen ska fortsätta att vara en ledande
aktör på marknaden. 

– En fördel med att ha egen forskning är att man
kan få undersökt de områden man behöver. Genom
att slå samman våra tre forskningsstiftelser till en
breddas perspektivet.

– Ett viktigt område just nu är fusarium i havre,
som orsakat stora problem för odlarna de senaste
åren. Den problematiken måste vi försöka lösa för
att kunna fortsätta odla havre som hittills.

Det är också viktigt att fortsätta forskningen
kring kost och hälsa, och därmed få möjlighet att
utveckla nya innovativa produkter.

InnovaOFFENSIV SATSNING PÅ

BENGT-OLOV GUNNARSON 

ANDERS JONSSON

A V  M A U D  L I N D B L Å
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starkaste kort, sammanfattar hon.
Så här går arbetet till när forsk-

ningsstiftelsen beslutar vilka projekt
man ska satsa på:

Idé- och beredningsgrupper för tre
strategiska områden, lantbruk, energi
och livsmedel, bedömer och bereder
alla idéer och ansökningar och kom-
mer med förslag till forskningsstif-
telsen.

I varje beredningsgrupp finns tre
ägarrepresentanter, tre forskare och
tre tjänstemän. Ordföranden är alltid
en förtroendevald ägarrepresentant.
Det ger en bred kompetens och ett
starkt ägarinflytande.

Under åren har hundratals projekt
genomförts med stöd från Lantmän-
nen. Många har resulterat i nya pro-
dukter eller metoder. Ett spännande
område är utvecklingen av växtsky-
ddsmedel med så kallade tämjda bak-
terier som kan ersätta kemikalier i
spannmålsodlingen. Metoder för olika
slag av precisionsodling bedöms ha

stor betydelse i framtiden. I dagsläget
är intresset stort för att öka kunskapen
om fusarium i bland annat havre, efter
ett par år med svåra angrepp.

Forskningen har också bidragit till
att öka kunskapen i samhället och atti-
tyderna till exempelvis fullkorn och 
fibrer vars hälsoeffekter idag är såväl
kända som erkända.

Finaste priset
Livsmedelsföreningen gav 2011 sitt
finaste pris, Livsmedelspriset, till
Lantmännen. Livsmedelspriset delas
årligen ut till personer, organisationer
eller företag, som på ett inspirerande
och innovativt sätt tagit initiativ till
eller utvecklat förutsättningar för att
öka livsmedelsnäringens konkurren-
skraft och utveckling.

– Modet och musklerna gör Lant-
männen till en viktig aktör i det innov-
ativa Sverige, sa man bland annat i mo-
tiveringen.

Politiker, f d jordbruksmi-
nister (s), agronomie 
hedersdoktor vid SLU, 
engagerad i bland annat
djuromsorg och miljöfrå-
gor. Ny ledamot i Lant-
männens forskningsstif-
telse.
n – Det händer otroligt
mycket nu, till exempel kommer alldeles ny forsk-
ning om samspelet mellan hälsa och det genetiska
arvet - olika människor kan ha olika behov. Det kan
ge upphov till helt nya produkter.

– Det är oerhört viktigt att seriösa aktörer är med
i utvecklingen och  driver på andra i samhället så att
forskningen och de nya kunskaperna verkligen an-
vänds för samhällets bästa, till exempel för att öka
folkhälsan. Det ser vi inte tillräckligt mycket av idag.

– Det är viktigt att ha ett visst mod i forskningen
så att man vågar satsa även på djärva ansökningar. 

– Ett konkret område där det behövs satsningar
är de offentliga måltiderna – skolmat, äldremat. 
Där behövs gedigna kvalitetsråvaror som samtidigt
är lätta att använda.

– Min roll blir att bidra med en blick och ett 
perspektiv och försöka se helheten. Det känns 
fantastiskt roligt och hedrande att få vara med.

Professor i växtproduk-
tlära, SLU, Uppsala. 
Har varit med i Stiftelsen
Cerealia FoU ända sedan
starten och är nu ledamot
i Lantmännens Forsk-
ningsstiftelse.
n – Lantmännen var 
mycket tidigt ute med
forskningen om fullkorn,
och har fått fram många viktiga resultat om häl-
sonyttan. En viktig framtidsfråga när det gäller kost
och hälsa handlar om kolhydratkvalitet. I debatten
om fett kontra kolhydrater finns många miss-
förstånd. Det handlar inte om att äta eller inte äta
kolhydrater, utan om att äta rätt kolhydrater.

- Ledande företag måste ha en bra kontakt med
forskningen på sina områden. Det är ett givande
och tagande mellan näringsliv och forskning.  Har
man som forskare en idé  och vill få chans att
genomföra den är det ofta den vägen man måste
gå. Men företag måste respektera att viktiga resul-
tat ska publiceras.

- Lantmännens Forskningsstiftelse i sin nya
form bör kunna fungera mycket bra. Tre ben - jord-
bruksfrågor, energi och livsmedel - ger möjlighet att
jobba med en bredare syn. Många frågor hänger
samman t ex utfodring, livsmedel, stärkelse.

vation  

ANNIKA ÅHNBERG 

PER ÅMAN 
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Kostnaden är 
inte så stor. För
en medelstor
växtodlingsgård 
är det absolut
lönsamt att ta 
till sig den nya
tekniken.

’’
Växterna kan ha olika 
villkor inom samma fält,
berättar Anders Jonsson,
programdirektör för 
BioSoM.
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Jordburna växtsjukdomar kan orsaka stora
skador på skörden, ibland ödelägga den
helt. 

Den nya metoden att analysera åkerjor-
den kan ge en bild av risken för olika sjuk-
domar.  Biologisk markkartering kan
därmed komplettera den kemiska mark-
kartering som lantbrukaren gör redan
idag.

Pär-Johan Lööf , Lantmännen R&D, 
leder styrgruppen för forskningsprojektet
BioSoM (Biological Soil Maping). 

– Den här forskningen kan verkligen
göra skillnad för lantbrukarna, säger Pär-
Johan Lööf.  De kan till exempel få ett 
mycket säkrare underlag för sina beslut
om var det är bäst att odla olika grödor –
eller låta bli.

De jordburna växtsjukdomarna sprids
genom sporer, som kan ligga i jorden i
åratal utan att göra något väsen av sig. När
så de rätta förutsättningarna dyker upp
slår de till och infekterar grödan, med
skördeskador av olika svårighetsgrad som
följd. Sjukdomarna kan drabba oljeväxter,
spannmål, ärter, klöver och sockerbetor.
Bland de allra värsta är ärtrotröta, den kan
totalförstöra skörden. Bomullsmögel och
klumprotsjuka är andra jordburna växt-
sjukdomar som kan få svåra följder. Skörde-
nedsättningar på 10-20 procent är inte
ovanliga.

Förutse risker
Biological Soil Maping handlar om att hit-
ta de vilande sjukdomssporerna i marken

I jorden på fälten finns förutsättningarna för hur lantbrukarens odlingsmöda
ska lyckas. Ju mer man vet, desto större chans till frisk gröda och goda
skördar. Ett stort forskningsprojekt vid SLU arbetar just nu på att utveckla
Biological Soil Maping (biologisk markkartering), som kan ge viktig ny
kunskap om risken för jordburna växtsjukdomar.

KAN MINSKA SJUKDOMSRISKER

Hur står det
till i din jord?

t

BIOLOGISK
MARKANALYS

A V  M A U D  L I N D B L Å   |   F O T O M I K A E L  L J U N G S T R Ö M
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för att kunna föutse risk för angrepp och
därmed få chansen att förhindra eller lin-
dra skador på grödan.

Det är ett omfattande forskningspro-
jekt, som sträcker sig från grundforskning
om växtsjukdomarna, till hur lant-
brukaren i praktiken ska kunna minska
risken för växtsjukdomar på de egna
åkrarna.

På vägen söker man till exempel efter de
sjukdomsalstrande sporernas DNA, för att
kunna känna igen dem. Man utvecklar
prognosmodeller för att koppla ihop
sporförekomst och verkliga angrepp och
provtagningsmetoder för att verkligen få en
rättvisande bild att hur det ser ut i jorden.

BioSoM är ett så kallat TEMA-program
vid fakulteten för Naturresurser och Lant-
bruksvetenskap (NL) vid Sveriges Lant-
bruksuniversitet, med många forskare in-
volverade i olika delar. Kostnaden är fem-
sex miljoner per år och arbetet ska pågå i
två treårsperioder, den första har just av-
slutats. 

Anders Jonsson, forskningsledare vid
Institutionen för mark och miljö i Skara är
projektets programdirektör. Han leder
också arbetet med att undersöka eventuel-
la kopplingar mellan mikronäringsämnen
och utveckling av jordburna växtsjukdo-
mar, en del av projektet som finansieras av

Den här forskningen kan verkligen göra
skillnad för lantbrukarna. De kan få ett
mycket säkrare underlag för sina beslut
om var det är bäst att odla olika grödor
– eller låta bli.

Lantmännens Forskningsstiftelse. Kan
man genom att tillsätta vissa näringsäm-
nen till jorden minska riskerna?

Rätt näring skyddar
– Växter som mår bra och har fått tillräck-
ligt med näring har bättre motståndskraft
mot sjukdomsangrepp, säger Anders Jons-
son. Men en sak som komplicerar bilden
är att det finns skillnader i växternas vill-
kor inom samma fält. Därför kan man se
”lokala” angrepp av växtsjukdomar i olika
delar av ett fält. 

– På sikt kan man tänka sig  en karta
över åkrarna där sjukdomsrisken, kartlagd
via biologisk markkartering, är inlagd som
en bland andra parametrar, kartlagda in-
om traditionell markkartering. Informa-
tionen kan naturligtvis också användas för
varierad platsanpassad tillförsel av
platsspecifik växtnäring, det som kallas
”precisionsodling”. 

– För Lantmännen är forskningen rele-
vant på många områden. Det handlar om
att utveckla och sälja de gödselmedel, 
betningsmedel och andra hjälpmedel, 
som kan behövas för att mota växtsjuk-
domarna. 

– Högre skördar ger mer råvara att köpa
in. Kunskapen om sporerna kan också
komma till nytta i växtförädlingen för att
utveckla resistenta sorter, säger Pär Johan
Lööf.

Ny kommunikation
Sista steget i BioSoM-projektet handlar
om rådgivning, att kommunicera de nya

kunskaperna och verktygen till lant-
brukarna, så att de blir använda och kom-
mer till nytta.

– Det handlar om att tänka lite nytt,
säger Anders Jonsson. Lite mer teknik,
nya överväganden och val att göra. Kost-
naden är inte så stor. För en medelstor
växtodlingsgård är det absolut lönsamt 
att ta till sig den nya tekniken. Redan idag
finns ju precisionsodlingsteknik för att
styra gödslingen efter en markkartering 
av pH-värde, kalium och fosfor.

Anders Jonsson har tagit kontakt med
Högskolan i Skövde för att utveckla en
rådgivningsmodell. Högskolan är spe-
cialiserad på att bland annat utveckla
dataspel.

– Det gäller att förstå varför människor
gör som de gör, för att kanske kunna få
dem att göra som man vill, säger han. Just
nu pågår en förstudie där studenter ”skug-
gar” en lantbrukare och en rådgivare för
att se hur de samspelar.   n

Det gäller att förstå varför människor gör
som de gör, för att kanske kunna få dem
att göra som man vill

t

Pär Johan Lööf.

Anders Jonsson.

’’

’’
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I SPORERNAS VÄRLD
Sporer som kan ge växtsjukdomar
finns överallt. De kan ligga i jorden i
tiotals år och vänta på rätt förut-
sättningar. Vädret spelar in,
sporerna gillar väta. Jordstrukturen
har betydelse.  Kompakt jord ger
lite syre och mera vatten i jorden.
Rekommendationer om växtföljd
har bland annat sin grund i sjukdo-
mar, som lättare får fäste om man
odlar samma gröda för ofta. Har
man följt rekommendationerna i
många år (generationer) är risken
betydligt mindre för utbrott. En
genomtänkt växtföljd reducerar
risken för att växtskadegörare
byggs upp i marken. Med den nya
biologiska markkarteringens tjän-
ster kan lantbrukaren få reda på hur
det står till i hans mark.

Lantbrukaren tar jordprover med
rör enligt ett visst mönster (kan
göras samtidigt som man tar jord-
prover för kemisk markkartering).
Jorden skickas för analys av
eventuella sjukdomsalstrande
sporer, med hjälp av så kallade
DNA-metoder, som bygger på att
man känner till för sjukdomsal-

straren specifika DNA-sekvenser.
Analysen visar hur mycket sporer
det finns och var i marken de döljer
sig. Informationen om sjukdoms-
risken kan sedan samköras med
växtodlingsplanen och den
kemiska markkarteringen, som
bland annat visar näringsämnen
och surhetsgrad i jorden. Väder-

data kompletterar bilden.
Lantbrukaren får data över 

variationen i fältet på en USB-
sticka som sätts in i traktorns
dator. Sen är det bara att ladda
med den växtnäring som behövs
och låta datorn sköta den
behovsanpassade spridningen i 
fältet.

Så här 
går det till
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Växtsäsongen 2011 kantades i Sverige
av stora problem med fusariumprodu-
cerade mykotoxiner i spannmål. Där det
var som värst blev uppemot hälften av
den havre som producerats med avsikt
att användas som grynhavre nedklassad
på grund av höga halter av mykotoxinet
DON.

Lantmännen angriper problemet på
flera fronter.

Thomas Börjesson, 
Lantmännen Lantbruk.

KAMPEN MOT

DON
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Thomas Börjesson, Lantmännen Lantbruk
är involverad i många projekt med fokus
på DON.

– EU har gränsvärden för hur mycket
DON det får finnas i spannmål avsett till
livsmedel sedan 2006, berättar han. Vi såg
de första ökningarna 2009. 2010 och fram-
för allt 2011 var ökningen påtaglig. Västra
Sverige är svårast drabbat.

En möjlig förklaring till de höga halter-
na av DON är att 2011 var ett klimatmäs-
sigt  gynnsamt år för spridningen av fusar-
iumsvamp liksom för produktionen av
toxiner.

– Nu måste vi försöka gå till botten med
detta, säger Thomas Börjesson. 

Det innebär att skaffa sig kunskap på en
rad olika sätt och på både kort och lång
sikt.

Prov på all spannmål
Provtagningar är centrala för att ha kon-
troll på läget och se vad som händer. 
Spannmålshandeln måste se till att de
gränsvärden som EU beslutade om 2006
inte överskrids. 2011 analyserades all
inkommande havre och alla behållare vid
Lantmännens spannmålsmottagningar. 
I år planerar man att utöka provtagningen
och även sortera havren redan vid mot-
tagningen för att hindra att rena partier
smittas.

Ett prognosprojekt där man tar prover
före skörd kommer att genomföras. Minst
100 prover kommer att tas i bland annat
Mälardalen, Östergötland och Västergöt-
land. Det är ett samarbete mellan Lant-
männen och övriga spannmålsbranschen

och ska bland annat kunna visa på om det
finns geografiska skillnader i fusarium-
förekomsten redan innan skörden drar
igång på allvar.

Forskning och erfarenhet
Forskningsprojektet ”Prediktering av De-
oxinyvalenol (DON) i havre”, som finan-
sieras av Stiftelsen Lantbruksforskning
ska följa havrens utveckling noggrant från
sådd till skörd för att försöka se hur fak-
torer som blomningstid, klimat, sortmate-
rial med mera kan påverka förekomsten av
DON i havre. Avsikten är att kunna göra
säkrare riskbedömningar. Projektet är ett
svensk-norskt samarbete med Thomas
Börjesson som projektansvarig.

Enkäter med odlare och praktisk er-
farenhet gör att man kan ge vissa råd.
Thomas Börjesson sammanfattar:

– Man kan se högre halter vid fördröjd
skörd. Låt inte säden stå kvar mogen på
fälten. Tröska och torka fort. Lämna inte
heller skörderester kvar, DON smittar
mellan åren.

Valet av förfrukt har möjligen en viss
betydelse – ärter och oljeväxter kan ge lite
lägre halter. Man kan möjligen också vara
försiktig med kvävegödsling.

Ett nytt redskap för att hantera Fusari-
umproblematiken i havre har också till-
kommit. Bekämningsmedlet Proline, kan
nu med dispens användas även i havre och
det rekommenderas att man bekämpar vid
blomningen, som är en kritisk tidpunkt.
Man bör disskutera strategin med sin råd-
givare

DON hör till en grupp mögelgifter som kallas
trichotecener. Mögelgiftet bildas av två
mögelsvampar Fusarium graminearum och
Fusarium culmorum inom släktet Fusarium.
Den fusariumart som är huvudorsaken till
mykotoxinet DON i 2011 års spannmål är
Fusarium graminearum. 

Det är vanligt att DON finns i spannmål i låga
halter, men vissa år innehåller främst vete
och/eller havre mer, vilket främst anses bero på
väderfaktorer.

Livsmedelsverket framhåller att kontrollen av
spannmål gör att vi inte behöver oroa oss för
eventuella hälsorisker med mögeltoxiner i spann-
målsbaserade livsmedel. Djur kan bli sjuka av

mögelgifter i foder, men det bedöms inte vara
någon risk att äta animaliska livsmedel,  efter-
som substanserna utsöndras snabbt från
djurkroppen. Däremot kan det påverka bland
annat foderintaget, särskilt hos grisar, och
därmed orsaka produktionsstörningar.

Problemet med fusariumangrepp i spannmål
finns i alla länder där man odlar spannmål. Det
finns ett 20-tal olika arter av fusariumsvampar
och det är ett komplicerat område.

Sedan 2006 finns det gränsvärden för DON i
livsmedel. Kontrollen sköts i huvudsak i spann-
målshandeln, men primärproducenten är an-
svarig för att spannmålen håller livsmedels-
kvalitet.

VAD ÄR DON?
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ÖVERLISTA
TISTELN
Ogräs, framför allt åkertistel, är ett stort
problem vid ekologisk odling.

Per Ståhl, rådgivare inom ekologisk 
växtodling i Östergötland, försöker hitta 
det effektivaste och mest lönsamma sättet
att bekämpa ogräset.

Det klassiska sättet
för tistelbekämpning
på spannmålsgårdar
är vallar i växtföljden.
Men har man inga
djur på gården har
man ingen avsättning
för vallen. I ett mod-
ernt ekologiskt
odlingssystem kan
man välja att förse
grödan med kväve
genom organiska
gödselmedel och
hacka bort ogräsen.

Per Ståhl har bland
annat undersökt om
man genom att så
med större avstånd
mellan raderna, och därmed kunna hacka bort
ogräset effektivare, kan öka lönsamheten för
odlarna. 

Han har testat med 25 cm mellan raderna
och med 50 cm. Vid det bredare radavståndet
har han också testat att så två rader tätt ihop
mellan de bredare ytorna.

Det är en knepig ekvation som ska gå ihop.
Bredare radavstånd gör att ogräshackan kan
arbeta effektivare och grödan kan växa bättre.
Å andra sidan blir det färre rader på fältet,
vilket kan minska skörden. Det handlar om att
hitta den mest gynnsamma kombinationen.

– Som det ser ut hittills är det lönsammast
med 25 cm mellan raderna, säger Per Ståhl.

Försöken har hittills gällt köksväxter och
höstraps. Lantmännens forskningsstiftelse
har beviljat pengar till en utökad studie i flera
grödor baserad på ett SLF-projekt.

Det redskap som används vid försöken är en
nyutvecklad rationell maskin, Cameleon har
kamerastyrning och används för både sådd
och ogräshackning. Kameran känner av precis
vad raderna finns. Precisionen ger större effek-
tivitet.

Årets Ekorådgivare.
Per Ståhl arbetar på
Hushållningssäll-
skapet Rådgivning
Agri AB, i Östergöt-
land som rådgivare
inom ekologisk växt-
odling. 
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Under tre somrar med början i år kommer
sporfällor att sättas upp i utvalda havre-
åkrar på olika håll i Väst- och Mellan-
sverige. De ska hjälpa till att i framtiden
kunna förutse, och förhoppningsvis mil-
dra, svåra svampangrepp på till exempel
havre.

Sporfällan består av rör, där
luften sugs in med hjälp av en
liten fläkt. Svampsporer och
annat som finns i luften fast-
nar i fällan, ett rör per dygn
fylls. Fällan står ute i åkern
hela växtperioden och ”vitt-
jas” varje vecka. Innehållet i
rören fryses och sparas. På
hösten analyseras sommarens
”skörd”. 

Med hjälp av molekylär
teknik känner man igen fusa-
riumsporerna och kan förhoppningsvis 
se ett mönster för deras förekomst och
spridning.

I projektet, som finansieras av Lant-
männens Forskningsstiftelse, samarbetar
man med Norska forskare. Där används
också sporfällor.

Långdistansspridning
Man vet redan en del om Fusarium
graminearum, som är den art av fusarium,
som orsakat de senaste årens problem i
svenska havreåkrar. Det är till exempel

känt att den sprids inom fältet med så
kallade makrokomidier som smittar
genom föregående års smittade skörde-
rester eller smittat utsäde. 

Men svampen har även ett sexuellt sta-
dium som överlever vintern framför allt i

infekterat växtmaterial. På
våren och under växtsäsong-
en bildas fruktkroppar som
innehåller en annan typ av
sporer, ascosporer. Dessa
sporer skjuts bildlikt talat ut i
luften och kan föras kilome-
terlånga sträckor. Nord-
amerikansk forskning har
visat att ascosporer finns i
luften både innan, under och
efter vetes blomning det vill
säga en kritisk tidpunkt för

infektion. Man har också visat
att långdistansspridningen av ascosporer
sker dagtid med uppåtgående luftström-
mar. Dessa sporer kan sedan nattetid lan-
da i en mottaglig gröda. 

– Den stora spridningen av fusarium
under den gångna säsongen 2011 talar 
mycket för att ascosporer har spelat en
viktig roll. Men vi vet mycket lite om hur
det verkligen ser ut i Sverige. För att kun-
na förutsäga risken för DON i spannmål 
är det nödvändigt att öka kunskapen om
fusariumsvampens långdistansspridning,
säger Paula Persson. 

SKA AVSLÖJA SVAMPSPORERNAS 
SPRIDNINGSVÄGAR
Hur går det egentligen till när fusariumsvamparna sprider sig? 
Med hjälp av sporfällor ska Paula Persson och hennes medarbetare vid
SLU i Uppsala skaffa ny kunskap om fusariumsvampar och deras sporer.
Syftet är att kunna förutsäga angrepp.

Paula Persson.

Sporfällor 
används i hela 
världen för bland 
annat pollen- och 
svampsporsanalyser.

FÄLLOR
BAKTERIER MOT FUSARIUM?
NY FORSKNING STARTAR
Är det möjligt att med hjälp av bakterier
kunna förebygga fusariumproblem i vete
och havre?

Det ska undersökas i en studie, som är ett
samarbete mellan Hushållningssällskapen
Konsult AB och Bio Agri. En förstudie pla-
neras. 

– Bakterier som förekommer allmänt på
växtdelar kan hämma tillväxt av fusarium
samt bryta ner mykotoxin under laborato-
rieförhållanden. Syftet med förstudien är att
undersöka potentialen hos bakterier som en
effektiv bekämpningsstrategi mot axfusar-
ios i vete och havre. Screening av bakteri-
erna mot fusariumarter utförs i klimatkam-
mare, skriver forskarna i sin ansökan.

Som det hittills varit har växtskydds-
medel mot fusarium kunnat användas i
vete, men i havre har man huvudsakligen 
arbetat med förebyggande åtgärder. På
grund av de stora problemen i havre är det
dock idag möjligt att med dispens använda
växskyddsmedel även i havre.
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A V J A N E T T E  B E R G E N S TA V    |   F O T O PAT R I K  B E R G E N S TA V

NU ÄR 
matkorn 

POPULÄRT
PÅ DAGIS

Mmmmmums Mmmmmatkorn! Alice, Emma och Beatrice på Hagens
förskola gillar matkorn och tycker det är viktigt att tänka på miljön. 
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På Hagens förskola i Härryda kommun,
mellan Göteborg och Borås, lagar kockar-
na Eva Johansson och Helen Ingvarsson
maten med stort engagemang. Hembakat
bröd, handrullade köttbullar och fräscha
salladstallrikar är vardagsmat. 

– Vi är inte rädda för att prova nya in-
gredienser, marinader, färger och smaker,
säger Eva Johansson och berättar om
gårdagens spännande öga-, näsa-, muntest
av tre bönröror smaksatta med curry,
kanel och kardemumma samt lime och
kokos.

– Oftast uppskattas det av barnen. Fast
ibland – särskilt när Eva blir för ivrig med
kryddorna – kan de protestera lite, skrat-
tar Helen. 

Klimatvänligt
En viktig målsättning med matlagningen
är att servera klimatvänligare måltider.
Fast givetvis inte på bekostnad av varken
näring eller smak. 

– Det är inget problem. Den klimats-
marta maten är ofta både nyttigare och go-
dare, menar Eva. 

Hamburgare byts ut mot fiskburgare
och man serverar krokfångad fisk och
färsk kyckling så ofta ekonomin tillåter.
Man jobbar också mycket med att öka
mängden bön- och baljväxter, en alterna-
tiv proteinkälla när köttmängden ska min-
skas. 

– Vårt hemliga vapen är mixern, den går
varm här! Om barnen inte gillar konsis-
tensen på exempelvis bönor så mixar vi
ner dem i maten.

Recept tas hem
En annan viktig del av strategin är att byta
ut det vita riset mot det betydligt mer
klimatvänliga och närodlade matkor-
net. 

– Bland förskolorna har vi kommit
långt. Barnen har vant sig vid matkor-
net nu och äter med god aptit, konstat-
erar Rosa Falck,  kommunens kost-
samordnasre och eldsjälen bakom pro-
jektet.  

– När vi började med matkorn så var
det många som inte visste vad det var,
varken pedagoger, föräldrar eller barn.
Därför presenterar vi det i en särskild ruta
på matsedeln. Ofta kallar vi det för ”sven-
skt ris”. När veckans ”dukbarn” kommer
från de olika avdelningarna för att hämta
matvagnarna brukar Eva och Helen passa
på att byta några ord med dem. 

– Då kan vi berätta att det svenska riset
inte behöver åka lika långt som det vita
riset och att det är bra för miljön. Ibland
ber de om recept på nya rätter att ta hem
till mamma och pappa. På så vis kan ju 
maträtter som barnen fått smak på här hos
oss, sprida sig. 

+ gott, näringsrikt, fettsnålt, rikt på kostfiber
och lågt GI-värde

+ ger hög mättnadskänsla
+ lätt att tillaga 
+ går bra att varmhålla länge utan klibb 
+ går att frysa in och snabbt tina upp
+ går att baka på det som blir över
+ lättstädat
+ låg klimatpåverkan 

– dyrare än ris – de som odlar ris har ju
ett helt annat löneläge
– de flesta är inte så vana vid att äta
det ännu

Svenskt ris, brynt ris eller kalaspuffar utan socker. Kärt barn har många
namn. Och efter tre år så börjar matkornet bli både accepterat och omtyckt
bland förskolebarnen i Härryda kommun. 

Att byta ut vitt ris mot det betydligt mer miljövänliga och närodlade
matkornet är ett steg på vägen mot att minska måltidernas
klimatpåverkan. 

Livsmedelskedjan beräknas stå för ungefär
en fjärdel av de totala klimatgasutsläppen i
Sverige. I Västra Götalandsregionen har
man därför beslutat att försöka minska kli-
matpåverkan genom aktiva val av råvaror
och förändringar i skolmåltidernas menyer. 

SIK, Institutet för livsmedel och
bioteknik, har  jämfört åtta vanliga
skolmåltider med åtta klimatsmartare,
näringsriktigt likvärdiga måltider. 

Man kunde se att det innebär stora skill-
nader i klimatpåverkan om man till exempel
byter ut hamburgare mot fiskburgare, kött-
färssås mot linssås, moussaka mot havs-
lasagne eller ris mot potatis, pasta eller allra

helst matkorn. 
Av de vegetabiliska produkterna

är riset det som skapar i särklass
mest påverkan på klimatet. Orsaken
är framför allt att det bildas metan-
gas vid odlingen i de vattendränkta
risfälten. Metangas är en växthus-
gas som är 23 gånger kraftigare än
koldioxiden. Även de långväga
transporterna påverkar, men inte i
lika stor utsträckning som de flesta
tror. Potatis och pasta är bättre än

ris, matkorn är allra bäst. 
Härryda kommuns kostsamordnare Rosa

Falck driver projektet med skolmåltider med
lägre klimatpåverkan.    

– Matkornet är grått och erbjuder lite
mer tuggmotstånd, säger hon. Det är
samma problem som vi stött på när vi
försökt införa fullkornsris och fullkorns-
pasta. Det har ju gått mycket enklare med
den vita fiberpastan – man äter ju med ögat
också. 

Men Rosa Falck känner sig optimistisk
och menar att det är helt rätt väg att gå att
lägga grunden hos de minsta barnen. 

+ –MATKORN MATKORN

Rosa Falck, 
kostsamordnare.

KLIMATPÅVERKAN 
FRÅN SKOLMÅLTIDER 
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Hanna, 5 år: 
– Det är jättegott med
matkorn. Mmmm, jag
tog nog tre gånger idag!
Min favoritmat är
pannkaka med lingon.
Eller helst hallonsylt,
förresten. 

Alice, 5 år: 
– Jag tycker att det är
lagomgott med matkorn.
Köttbullar och sås pas-
sar bra till, tycker jag.
Pizza är det godaste! 

Markus, 5 ½ år:
– Jag tycker inte så
mycket om den här
maten. Varför då?! Där-
för att jag inte gör det.
Fast jag tar jättemycket
och låtsas att jag gillar
det ändå. 

Emma, 5 år: 
– Jag gillar verkligen
den här maten! Den är
jättegod, särskilt när
man blandar den med
såsen. Jag är faktiskt
ganska hungrig av mig. 

Elias, snart 6 år: 
– Jag tycker att
matkorn är gott. Det
finns mycket annan god
mat också förstås, som
till exempel spagetti
med köttfärssås. Det är
min favoritmat.

l Servera matkorn med ”blöt” mat som grytor.
Eller tillsammans med en god sås. 

l Servera med färgglada grönsaker som moröt-
ter, rödbetor, ärter, majs och haricots vers. 

l Börja med de små barnen! De har inga förut-
fattade meningar och har lättare att förändra
sina matvanor. 

l Gör inte för stor sak av bytet. Vi har kallat
matkornet  för svenskt ris, eller brynt ris.
Någon kreativ kock kallade det för kalaspuffar
utan socker och det gick hem hos barnen. 

l Ett sätt att få barnen att smaka på något
nytt kan vara att ha en gissningstävling om
vad det är, då vill alla smaka! 

l Förklara för barnen att matkornet är snällt
mot miljön. Barnen bryr sig om miljön. Håll
det på en enkel och positiv nivå för att inte
skapa klimatångest hos barnen. 

l Försök att ha ett helhetstänk! Vi har en liten
kompost där vi slänger matrester för att bar-
nen ska få se att det blir jord. Vi har källsor-
tering under diskbänken där barnen får slänga
saker och vi använder mycket återvunnet ma-
terial och naturmaterial i vår bildateljé. Då blir
det naturligt för barnen med klimatsmarta
matval också. 

l Informera och inspirera pedagogerna! Är de
positiva så smittar det av sig på barnen. 

l Bjud in föräldrarna
på provsmakning
och dela med er av 
recepten. Det är viktigt att
föräldrarna är positivt inställda och de är ofta
nyfikna på vad barnen äter. 

l Öka medvetenheten i köken genom utbild-
ningar, inspirationsdagar och matcirklar.

l Tänk på att det tar tid att ändra matvanor.
Låt barnen prova många gånger. Ge inte upp,
trägen vinner!

MATPRAT
MED SMÅ
RÖDKLÖVRAR 

ATT INTRODUCERA MATKORN
Barnen får en fräsch salladstallrik på bordet varje dag. Eftersom matkornet är lite grått är det viktigt att ha  färgglada grönsaker till. 

TIPS FRÅN 
PEDAGOGER, 

KÖKSPERSONAL OCH
BARN I HÄRRYDA: 
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är trivs han bra.
Per tror på samar-
bete och breda
anslag. Forskning
och näringsliv
berikar varandra,
slår han fast.

Tvärvetenskapliga projekt ger
nya insikter. Han har lotsat
forskningen om mat och hälsa
genom kolhydratboom, akryl-
amidskräck och fullkornshype.
Lett och deltagit i en rad stora
nordiska och internationella
forskningsprojekt om spann-
mål, fibrer, kolhydrater och
fullkorn. 

I dagens debatt om kolhy-
drater kontra fett känner han
en viss frustration.

– Det finns mycket kunskap
om vad som är hälsosam mat.
Myndigheterna borde vara ty-
dligare. Istället förs debatten i
TV-sofforna där ingen får tala
till punkt. Resultatet blir total
förvirring. 

Men det finns också många
ljuspunkter.

– Vi har utan tvekan satt full-
korn på kartan. Idag är det
allmänt känt och vedertaget
att fullkorn har viktiga hälso-
egenskaper. Samtidigt återstår
mycket spännande forskning
och säkert många nya upp-
täckter att göra inom fullkorn
och fibrer.

– Arbetet med nordisk kost
är roligt och bra, fortsätter Per.
Där visar man hur våra egna in-
hemska råvaror och livsmedel
har viktiga hälsoegenskaper.
Det är helt rätt tänkt, enligt
min uppfattning.  Jag är överty-
gad om att vi människor anpas-
sar oss till vår egen regionala
mat och mår bra av den.

– Idag är vi i Norden nästan
världsledande på att äta
livsmedel av råg, havre och 
korn. En framtidsinriktad in-
dustri bör vara intresserad av
att ta vara på de nya forsk-
ningsrönen och utveckla nya
innovativa och goda livsmedel.
Där finns nya exportmöjlig-
heter, säger Per Åman.

Per utbildade sig till agronom
och tänkte sig att jobba som
växtförädlare. Han är stads-
barn, uppväxt i Uppsala, men
ett intresse för natur och väx-
ter förmedlades från pappa
apotekaren och hans syskon,
som var lantbrukare. Per
trivdes med plugget och kom-
pisarna i Svalöv, blev kvar i
den lantbruksakademiska
världen och disputerade i ke-
mi 1977, inom ett jättestort
projekt om att göra
proteinrika livs-
medel av raps- och
rypsmjöl.

– Projektet innebar
att jobba ihop med många
andra, en jättebra skola, säger
Per. Dessutom gav det en mas-
sa bra kontakter för framtiden.

Colorado och husdjur
Ett viktigt steg var när han tog
familjen med sig till USA för
att under ett par år jobba med
polysackaridstrukturer i Colo-
rado och avancerade metoder

Deras yrkesliv startade med en doktorsavhandling
med stöd från Lantmännen. C berättar vad som
hände sen.  

I mer än 20 år har Per Åman, professor i växtproduktlära vid Lantbruksuniversitetet i
Ultuna, varit med och lett forskningen om spannmål och kolhydrater i Sverige. Lika
länge har han varit ledamot i Lantmännens Forskningsstiftelse. Själv beskriver han
sin roll så här:
- Mitt emellan produktionen och hälsan.

KOSTRÅD
MÅSTE VILA PÅ EN SOLID VETENSKAPLIG GRUND
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D
för att bestämma kolhydrater.

Per kom hem helt övertygad
om att grundkunskap om
strukturer och metoder är
nödvändig för den som vill
forska framgångsrikt inom
mer tillämpade områden.

– Det var också väldigt vik-
tigt för självförtroendet att se,
att vi faktiskt redan låg långt
fram i Sverige, säger han nöjd.

Tillbaka i Sverige igen blev
han chef för avdelningen för
fodermedelskemi vid Institu-
tionen för husdjurens utfo-
dring och vård. Huvudspåret
var att förstå kostfibrernas 
nutritionella effekter och 
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inverkan på produktionen vid
utfodring av enkelmagade
djurslag. 

– Ett bestående resultat från
den tiden var vårt bidrag till
utvecklingen av foderenzymer
som idag är allmänt använda
över hela världen. 

Mått på hälsoeffekter
När den nuvarande Institutio-
nen för Livsmedelsvetenskap
vid Ultuna startade 1990 blev
Per Åman  en av fyra profes-
sorer.  Han fick ansvar för
avdelningen för växtprodukt-
lära och möjlighet att
göra verklighet av den
kombination av
grundforskning och
tillämpad forsk-
ning i samarbete

med näringslivet, som han
kommit att tro på.

– Utan grundforskning
kommer man inte vidare, säger
Per Åman. Man måste ofta
kunna från grunden för att få

fram nya innovativa tillämp-
ningar.  

– Det är samhället som
måste ta ansvar för grund-
forskningen. Jag tycker inte att
det sker idag inom livsmedels-
vetenskapen, som är splittrad
mellan olika departement och
forskningsråd. Det behövs
mera pengar för att forsknin-
gen ska kunna upprätthålla
kvalitet och innovation inom
detta viktiga område. 

Ett exempel på grund-
forskning, som bedrivs idag,
handlar om att hitta så kallade
biomarkörer för fullkornsin-
tag. Det är ämnen som finns
kvar i kroppen när man ätit
fullkorn, och som kan analy-
seras och mätas.  Kan man
mäta hur mycket fullkorn

människor verkligen äter,
kan man också se hälsoef-
fekterna tydligare och
säkrare.

– Vi kommer allt längre
i att karakterisera både
maten och människorna
och kan göra alltmer
finkalibrerade och indi-
viduella kombinationer.
Möjligheterna är oänd-
liga.

Nya arenor
Under senare år har Per
Åman varit involverad 
i en omorganisation av
Institutionen för Livs-

medelsvetenskap, som ska
sjösättas inom det när-

maste året. Forskningsar-
betet kommer att delas in i

fyra områden: för animaliska
livsmedel, för vegetabiliska
livsmedel, för struktur och
egenskaper och för bioaktiva
ämnen. Fyra nya professorer
har eller ska på sikt tillsättas
som verksamhetsledare för

dessa. En grundtanke med
omorganisationen är att öka
samarbetet mellan mer
grundläggande och tillämpade
områden. 

För att öka synligheten och
samarbetet inom livsmedel-
sområdet vid SLU:s fyra fakul-
teter har SLU Mat bildats. Här
samordnas livsmedelsverk-
samheten i tre områden:
matens sammansättning och
egenskaper, mat och hälsa
samt mat och miljö. Nationellt
kommer livsmedelsvetenskap
att samordnas inom ”Food Sci-
ence Sweden”.

Per har varit mycket en-
gagerad i arbetet med de nya
organisationerna och är över-
tygad om att de kommer att få
stor betydelse för den framtida
livsmedelsvetenskapliga verk-
samheten i Sverige. Men själv
tänker han lämna skutan och
ta pension om cirka ett år. Man
kanske kan säga att detta är
hans testamente till framtida
forskare.

På frågan vad han är mest
stolt över under sitt yrkesliv
svarar Per:

– Det är att ha handlett ett
30-tal doktorander till examen
och att nästan alla idag är
verksamma inom forskning
eller olika delar av den agro-
industriella sektorn. 

Själv leder han idag ett stort
multidisciplinärt samarbets-
projekt ”BarleyFunFood2”,
där NL-fakulteten vid SLU
samarbetar med industrin in-
om området kolhydratkvalitet
i spannmål.

– Framtida hälsosamma
livsmedel och kostråd till
allmänheten måste vila på en
solid vetenskaplig grund,
säger Per Åman.

 FORSKNING
 ÄR AV

 25
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Idag är vi i Norden nästan världsledande
på att äta livsmedel av råg, havre och korn. 
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Större skördar, friskare spannmål, bättre kolhydrater, godare smak. Önskelistan till
spannmålsforskarna kan göras lång.  I slutet av maj hölls den 31:a Nordiska Cerea-
listkongressen i Göteborg. Där presenterades ett urval av den spannmålsforskning
som är på tapeten just nu världen över.

Vilket vete 
smakar bäst?
Vi gillar doften av nybakat och
smaken av bröd. Men först nu har
forskare på allvar börjat fördjupa sig
i smak och doft som kvalitetspara-
metrar och fundera över om olika
vetesorter kan göra att spannmåls-
produkter, som bröd, smakar olika.
Ett forskarlag vid Köpenhamns uni-
versitet har analyserat aromsam-
mansättningen hos över 150 olika
vetesorter, många av dem gamla.
Resultatet visar att aromkomposi-
tionen skiljer sig åt mellan olika
sorter. 

Man provsmakade kokta kärnor
och gröt kokt på mjöl av 24 sorter
och bröd bakat av åtta olika vete-
sorter. Det har bland annat lett till
att det idag finns en ny uppsätt-
ning doft- och smakbeskrivningar
att använda sig av vid framtida
vetesmakprovningar. Så små-
ningom kanske du kan välja bröd 
av din favoritvetesort.

I två år har Lantmännen Lantbruk
testat att analysera olika
kvalitetsparametrar i spannmål och
oljeväxter direkt vid skörden. Man
har monterat NIR-instrument på
skördetröskor och mätt vattenhalt

och protein i spannmålen och olja
och glucosinalater i oljeväxterna
samtidigt med skördens storlek.

- Detta gör urvalsprocessen 
mycket mer effektiv än om man
samlar in prover som vanligt och

skickar dem till ett laboratorium för
analys, säger Eivor Svensson, Lant-
männen Lantbruk . 
(NIR = Near-infrared spectroscopy).

NYTTIGARE HAVRE
Olof Olsson, professor vid Lunds
universitet, mannen bakom Till-
ing-tekniken, som utvecklats
med stöd av bland andra Lant-
männens VL-stiftelse, letar också
spannmålslinjer med högre nivåer
av hälsosamma substanser. Det

handlar om antioxidanter, fibrer,
proteiner, stärkelse, vitaminer,
steroler och fettsyror. 

– Havre är särskilt lämpligt,
eftersom det redan har ett bra 
innehåll av dessa beståndsdelar,
säger han. Screening av havre-
sorten Belinda visar att innehållet
av de olika substanserna varierar

stort mellan olika linjer. På köpet
hittade man också linjer med 
bättre motståndskraft mot fusa-
riuminfektion än andra. Framtids-
visionen är förstås havre med
bättre inbyggda hälsoegenskaper
till glädje för odlare, livsmedelsin-
dustri och konsumenter.

Långsamt vete
Ökningen av fetma och diabetes i
världen ligger bakom att vi idag
talar om långsamma respetive
snabba kolhydrater och deras häl-
soegenskaper. Det har också väckt
ett intresse för spannmål med ett
större innehåll av resistent stärkelse. 

– Resistent stärkelse betraktas
som en form av kostfiber och med-
verkar till ett långsammare
glukossvar efter måltid och en 
reducerad insulinrespons, berättar
Ann Slade från Arcadia Biosences i
USA. Med hjälp av Tilling-teknik
har man där funnit vete med högre
nivåer av resistent stärkelse, ett
slags ”långsamt” vete.

Analys direkt

Analys med NIR-instrument kan nu ske
direkt vid skörd.

A V M A U D  L I N D B L Å
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I växternas gener finns egen-
skaper som gör att vissa av dem
klarar påfrestningar som hetta
eller kyla, brist på vatten, starkt
ljus eller hög salthalt bättre än
andra. För att kunna odla upp
nya områden eller klara ett var-
mare klimat och ändå öka skör-
darna för att mätta jordens
växande befolkning är det viktigt
att hitta och stödja sådana
egenskaper. Olika genetiska

studier bidrar nu med nya pus-
selbitar. 

- Det finns inte många out-
nyttjade områden kvar på jorden
att odla spannmål på. Men med
de nya kunskaperna kanske till
och med Centralasien med sitt
extrema klimat kan bli ett odling-
sområde, säger Peter Langridge,
University of Adelaide, Austra-
lien, en av världens främsta auk-
toriteter på området.

En positiv lista med 222 god-
kända så kallade artikel 13.1-
påståenden (funktionella häl-
sopåståenden) publicerades den
25 maj i EU:s officiella tidskrift. Det
innebär samtidigt att mer än
2 000 påståenden om ämnen i
livsmedel inte längre är tillåtna.
Företagen har sex månader på sig
att ändra sin marknadsföring.

– Framöver ska förhoppningsvis
ingen bli lurad av påståenden om

matens hälsopåverkan, säger Anita
Laser Reuterswärd, nutritionist på
Livsmedelsverket. 

– De flesta godkända häl-
sopåståendena gäller vitaminer,
mineraler, fettsyror, protein och
specifika fibrer. Åtta av dem är ce-
realierelaterade. De handlar bland
annat om havrekli, betaglukaner,
rågfiber och vetekli, berättar Su-
sanne Bryngelsson, SNF (Swedish
Nutrition Foundation).

Det så kallade fullkornskomplexet
har gäckat forskarna sen 1990-
talet. Det finns en lång rad studier
världen över som visar på ett starkt
samband mellan ökat intag av full-
korn och minskad risk för hjärt-
kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och
vissa typer av cancer. På senare tid
har man också sett att fullkorn kan
göra att man går upp mindre i vikt
eller minska symtom på det
metabola syndromet. 

Men ingen vet hur det går till.
Och när forskarna försöker få till
samma hälsoeffekter genom att
låta försökspersoner äta fullkorn
under kontrollerade former blir re-
sultaten motsägelsefulla. 

Därför finns det till exempel
inget hälsoclaim för fullkorn i Eu-
ropa. USA och Danmark är idag 
de enda länder som har officiella
rekommendationer för fullkorn,
även om många länder rekom-
menderar att man väljer fullkorn
framför andra spannmålsprodukter.

– Nu är det dags att skärpa till full-
kornsforskningen, säger Chris Seal,
Newcastle university, UK, en
ledande auktoritet på området. Han
pekar på små studier med otydliga
definitioner, experimentell design
och urvalsmetoder som orsaker
till misslyckandet.

– Det måste till bättre
utformade, större studier i
hela befolkningen. Vi be-
höver exempelvis ta fram en
standardiserad diet som kan
användas vid regionala studier
i Europa om vi ska kunna få
gehör för fullkornets hälso-
fördelar och kunna bidra till att
förebygga ohälsa på det sätt vi
önskar, understryker han.

Dags att skärpa till 
fullkornsforskningen

222

DET MÅSTE TILL BÄTTRE 
UTFORMADE, STÖRRE STUDIER
I HELA BEFOLKNINGEN. 

Hälsopåståenden

Tåligare växter – större skördar

Hälsoclaim för 
fullkorn kräver 
bättre forskning.

’’
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I den nya kokboken Nordens
bästa mat presenteras läckra
recept på den vetenskapliga
grund, som visar att vår
nordiska mat kan ha samma
hälsoseffekter som den
välkända medelhavskosten.

– Modern forskning om mat
och hälsa betonar att vi ska äta
en balanserad blandning av
olika livsmedel. Vi behöver
fiberrika, långsamma kolhy-
drater, fiskfett och vege-
tabiliska oljor och vi
behöver proteiner
från såväl djur-
som växtriket.
Vårt nordiska
skafferi in-
nehåller allt det-
ta, inklusive ett
övermått av bär och
frukter rika på antioxi-
danter och vitaminer, skriver
Tommy Cederholm, professor
i näringsnära vid Uppsala uni-
versitet och överläkare, i bo-
kens förord. 

Han påpekar också, att
många idag kan behöva hjälp
för att hitta rätt i det massiva

utbud av livsmedel, som vi
ställs inför i matvarubutiker-
na. Idag fokuserar vi mycket
på matens innehåll av kolhy-
drater och fett, men det är inte
självklart för alla vilken typ av
fett som är bäst, eller vilka och
hur mycket kolhydrater vi ska
äta. 

– Därför är det glädjande att
forskningen kring vår nordiska
kost nu har tagit fart, säger

Tommy Cederholm. 
Bokens författare
Viola Adamsson in-

går i forskarteamet
för den nya nor-
diska maten. 
Tidskriften C har
tidigare berättat

om hennes forsk-
ningsresultat från en

stor studie, som genom-
fördes i Bollnäs. Nu pågår flera
studier som kommer att ge 
ytterligare kunskap om den
nordiska kostens hälsoeffekter.

Recepten i boken är kom-
ponerade av Katja Palmdahl,
som är en av Sveriges främsta
matkreatörer.

Mellan recepten finns fakta-
texter om forskningen kring
den moderna nordiska kosten.
Det handlar inte bara om
näringsämnen. 

– Det finns en trygghet i att
varje geografisk region kan ska-
pa sin egen hälsosamma kost av
traditionella livsmedel, typiska
för regionen, och att en variation
av livsmedel kan användas för
att påverka riskfaktorer för
hjärt- och kärlsjukdomar. I den
här boken visar vi att mat tilla-
gad av nordiska livsmedel kan
förena gastronomi med tradition
och hälsa, säger Viola Adams-
son.

– Det är inte bara hälsosamt
att äta nordiskt utan även bra
ur ett mijöperspektiv. Om vi
använder livsmedel som pro-

duceras i Norden slipper vi
långa transporter. Det skapar
också viktiga arbetstillfällen
inom lantbruket och håller
landskapet öppet.

Fina fullkornet
Ett kapitel ägnas åt fullkorns-
produkter. 

– I befolkningar där man
äter mycket fullkorn är risken
minskad för övervikt, hjärt-
och kärlsjukdomar samt dia-
betes, konstaterar Viola
Adamsson. Fullkornsproduk-
ter är rika på kolhydrater av
god kvalitet. Det innebär bland
annat att de innehåller mycket
kostfibrer, som kan vara både
lösliga och olösliga. De lösliga
sänker förhöjda kolesterolvär-
den och de olösliga håller ma-
gen och tarmfunktionen igång.
Lösliga kostfibrer finns mest i
havre och korn, men även i
råg. Råg och havre är unika i
vår nordiska kost.

Råg äts i stort sett endast i
Norden och nordöstra Europa.
Råg innehåller mer kostfibrer
och mättar bättre än andra
sädesslag. 

Det nordiska klimatet är
perfekt för att odla havre av
hög kvalitet, med det mesta av
havren används till djurfoder.
Havre innehåller den koles-
terolsänkande kostfibern be-
taglukan.

Texter om vetenskap och forskning kring mat, framför allt med koppling till
spannmål, är det du hittar i Tidskriften C. Men vi är inte ensamma om att
skriva om dessa ständigt lika intressanta och aktuella ämnen. 

Här tipsar vi om tre underhållande och lärorika böcker med basen i forsk-
ning – njut dem i hängmattan. Trevlig sommar.

Vad sägs om små bakade jordärtskockor med löjrom,
hjortfärslimpa med kantareller och bakat äpple eller
rabarber med havresmulor, getost och rosmarin?
Nordisk mat är inte bara nyttig – den kan vara
fantastiskt god också.
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NORDISK GASTRONOMI
MED RECEPT PÅ VETENSKAPLIG GRUND

Viola Adamsson forskar om
nordisk mat och hälsa.

T E X T :  M A U D  L I N D B L Å

Sommar
läsning!
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Korn har använts sedan
stenåldern och räknas som det
ursprungliga sädesslaget. 
Korn odlas över hela världen,
mest används det till djurfoder
och öl. Några traditionella
nordiska maträtter som görs
av korn är tunnbröd, flatbröd,
palt och gröt. Korn innehåller
betaglukan precis som havre.

Korngryn används tradi-
tionellt i nordisk mat, bland
annat i pölsa och korv. Idag
finns även snabbkokta produk-
ter av korn och havre, som kan
användas som alternativ till
vitt ris. Det finns även ”ris”
gjort av råg och vete, som pas-
sar mycket bra i den nordiska
maten. Korngryn ger betydligt
långsamma blodsockersvar
jämfört med vitt ris. Havre-
och kornris ger också extra
kostfibrer, speciellt av den 
kolesterolsänkande sorten.

Värm ugnen till 175 grader.  Skölj rabarbarstjälkarna och skär dem i
2 cm långa bitar. Lägg dem i en ugnsfast form och blanda med
socker och potatismjöl. 

Lägg smör eller margarin, mjöl, havregryn och rårörsocker i en
skål och nyp ihop degen med fingrarna. Tillsätt grovt hackad ros-
marin och mandel. Fördela degen över rabarberna.

Grädda pajen cirka 30 minuter. När 10 minuter återstår är det
dags att smula över osten och höja temperaturen till 200 grader.
Låt pajen svalna cirka 20 minuter innan den äts, den är absolut
godast ljummen.
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6-8 portioner
3-4 stjälkar rabarber
1,5 dl strösocker
1 msk potatismjöl
Smuldeg
100 g mjukt smör eller margarin
1 dl vetemjöl
2 dl havregryn
2 msk rårörsocker
1 stjälk rosmarin
1 dl hackad mandel
150 g getost

Bär fungerar bra tillsammans med våra svenska ostar. Här en sagolik paj, som kan ätas som
dessert eller istället för ost efter maten. Försommarlycka.

RABARBER MED HAVRESMULOR, GETOST OCH ROSMARIN

Varje geografisk
region kan skapa

sin egen hälsosamma
kost av traditionella
livsmedel.

’’
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A V   M A R I E  S K O G L U N D

I boken förklarar Lisa och Ma-
lin det som sker i köket med
naturvetenskapens hjälp.
Molekylär gastronomi hemma
i den egna stekpannan, helt
enkelt. 

–Att lära sig mer om biolo-
gin och fysiken bakom mat-
lagningen gör inte maten
tråkig utan godare. Då förstår
vi de naturliga reaktionerna
och kan ta bort onödiga till-
satser, säger Lisa.

Då de inte ger ut kokböcker
eller föreläser är Malin veten-
skapsinformatör och skriver
bloggen Vetenskapsnytt. Lisa,
som är dietist och även har 
4-årigt tekniskt gymnasium
bakom sig, är en av personerna
bakom taffel.se. Bakgrunden
från de tekniska utbildningar-
na har format Malins och
Lisas sätt att tänka och angripa
problem.

Matmyter granskas
– De finns mycket pseudoveten-
skap runt mat, så många myter.
Varför påstår exempelvis så
många att man inte ska salta
kött före tillagning? Kött för-
lorar så mycket vätska vid upp-
hettning att saltets vätskedri-
vande förmåga inte spelar nå-
gon roll. Ett danskt blindtest
visar att kött som saltats 15 mi-
nuter innan tillagning upp-
levdes som saftigare och
mörare. När saltet hinner trän-
ga in en smula fördjupas smak-
en, säger Lisa.

Eller ta marinader, detta
ständiga trätoämne runt som-
margrillen. En marinad är en
komplex blandning av salt,
socker, syror, olja och kryddor.
Kryddor reagerar under
tillagningen och skyddar mot
bildandet av cancerogena äm-
nen. Syror kan luckra upp
strukturen och påskyndar
marinaden. Den huvudsakliga
effekten är dock att salt
tränger in i köttet genom os-
mos och påverkar proteinerna
så att strukturen förändras.

– Lagom mycket salt är det
viktigaste. Saltet i marinaden
gör att köttet får en lätt rimn-
ing och kan behålla vätskan
bättre. Däremot förlorar
nötkött sin speciella smak om
det marineras för länge. Att
marinera viltkött i mjölk är ett
gammalt knep som gör köttet
mjukare och mildare. Ett bra
sätt att få smak på magert kött
är att marinera det efter
tillagning, då absorberar köttet
vätska och fett.

Supersmakare
Lisa har alltid gillat mat, älskar
matens dofter och smaker och
är dessutom bra på att identi-
fiera dem. Hon är en så kallad
supersmakare, en egenskap
hon delar med en fjärdedel av
befolkningen. Dessa har fler
smaklökar och överreagerar
ofta på grundsmaker. Citronen
blir surare och flingsaltet blir
överdrivet salt. De rynkar där-

för ofta på näsan åt beska fö-
doämnen och inte minst kaffe.

Just nu diskuteras mycket
om tillsatser i vår mat. Vilka är
bra och vilka är farliga? Exem-
pelvis azo-färgämnen är idio-
tiska medan vissa konserver-
ingsmedel är bra, menar Lisa. 

– Jag äter hellre konserver-
ingsmedel än mögelgifter,
även om mögelgifterna är helt
naturliga. Just nu är det en
hetsjakt på E–ämnen, men till
exempel c-vitamin eller pektin
är helt ok. Stabiliser-
ingsmedlet guarkärnemjöl är
inte värre än vetemjöl. All mat
består av kemikalier. Det farli-
gaste vi tillsätter är förmodli-
gen stora mängder socker och
salt. 

SUPERSMAKARE
Hälften av alla människor är så
kallade normalsmakare, den andra
hälften delas lika mellan super-
smakare och lågsmakare. Fler kvin-
nor än män är supersmakare, det
vill säga upplever förstärkta
grundsmaker, och kan därför ha
svårt att äta vissa saker. Många
nyttiga grönsaker som kålväxter
smakar beskt, och undersökningar
visar att supersmakare äter färre
grönsaker. Å andra sidan är lågs-
makande medelålders kvinnor
oftare överviktiga, eftersom det
mesta smakar gott.

Skillnaden ligger i gener och
smaklökar. En lågsmakare kan ha
så få som elva smaklökar per
kvadratcentimeter på tungan, en
supersmakare 1100. 
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Den ena kallar sig själv matnörd. Den andra har
doktorerat om matematiska modeller för vårt doftsinne.
I ”Matmolekyler: kokbok för nyfikna” blandar Lisa
Förare Winbladh och Malin Sandström in rejäla doser
fysik och kemi bland köttbullssmet och pytt i panna. 

MOLEKYLÄR GASTRONOMI
I DEN EGNA STEKPANNAN

Malin Sandström och Lisa Förare
Winbladh tar fysik och kemi in i
vardagsköket.
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”Äta bör man annars dör man.”
– Maten och måltiden är fun-
damental för all mänsklig ak-
tivitet, säger bokens redaktör
Johan Stenström, tillika pro-
fessorn i litteratur.

I Lund sker mycket forsk-
ning runt hur livsmedel
påverkar nutida gissel som
diabetes och hjärt-
kärlsjukdomar.
Men varenda
fakultet, varten-
da ämne, går att
koppla till mat. 

I ”Lunds uni-
versitets kokbok”
blandas därför mat
och traditioner vid
spex och promotioner med
strikt vetenskapliga förkla-
ringar. Därför går det att läsa
varför majskornet vränger sig
ut och in och blir till popcorn
vid upphettning (vattnet som
ligger inkapslat i stärkelsen får
majskornet att explodera) och
varför grönt te, kanel och
blåbär skyddar nervcellerna
och därför är så bra för hjär-
nan och tankekraften. 

Studentlivets rätter
– Det är snarast en idébok med
historiska och vetenskapliga
nedslag runt mat.  Normalt är
det svårt att få tag i de upp-
tagna forskarna, men i det här
projektet har de ställt upp med
glädje, säger Johan Stenström. 
Boken står på tre ben; forsk-

ning och föda, där forskare
från olika fakulteter kopplar
samman sina ämnen med mat
och recept, det akademiska
måltidsåret och maten bakom
studentlivet. Johan Stenström
och fotografen Per Lindström
har ätit sig igenom mängder

med rätter då lundakrö-
garen Nils-Bertil

Hansson har
provlagat re-
cepten. De har
också under lång
tid hängt med på
studenternas sitt-

ningar och följt
spexens koktross. 

– Sedan har vi åter-
vänt till våra arbeten, tämligen
glåmiga.

Boken innehåller mycket
kuriosa. Talesättet att vi blir
snälla av att äta pepparkakor
spåras till Unionstiden och
kung Hans som regerade 1497-
1501. Denne tidvis vresige man
blev ordinerad pepparkakor av
sin läkare för att få bukt med
sitt ilskna humör. Kanske bor-
de han även ha bjudit sonen,
som ju i Sverige kallas Kristian
Tyrann.

Mat som läkekonst
Centrum för teologi och reli-
gionsvetenskap har delat med
sig av recept från 1533, då
Christiern Pedersen lät trycka
den först läkeboken på danska.
Recepten skulle hjälpa män-

niskor att ta sitt kristna ansvar
för den egna och andras hälsa.
Salladen är en ganska enkel
skapelse med rårivna moröt-
ter, ingefära och lite socker.
Knappheten till trots erbjuder
den hjälp vid brist på sexuell
lust. 

Johans favorit i boken är re-
ceptet på fiskrätten ceviche
som utbytesstudenten Julia
från Peru delat med sig. 

– Finhacka en gul lök, två
medelstarka chillifrukter, fyra
matskedar koriander och 600
gram rå fiskfilé av en fast fisk
som ska ha varit fryst. Varva i
en skål och pressa över fem
limefrukter.  Spänn över plast-
folie och ställ i kylen i några
timmar. 

Voilà. Klart.

FYSIK BAKOM
BRÖDETS DOFT
Många av förklaringarna till att
nybakat bröd doftar himmelskt och
smakar mer går att hitta inom
fysiken. Tricket är att få degen så
elastisk att den kan fånga den
koldioxidgas som bildas när degen
jäser. Gluten – som består av pro-
teinerna glutein och gliadin i kedjor
– är nyckeln till ett gott bröd med
fin struktur.

Vetemjöl består till cirka 70 
procent av stärkelse, och till cirka
10 procent av protein. När mjöl
blandas med vatten börjar en
process som binder samman pro-
teinerna. Vid knådningen ordnas
proteinmolekylerna i långa strängar,
vilket gör degen starkare och mer
elastisk. Strängarna binds
sinsemellan till varandra genom en
elektrostatisk kraft. Och kedjorna
länkas till en matris. Den som knå-
dar för energiskt riskerar att bryta
dessa med resultat att brödet blir
kompakt.

I varje gram färskjäst finns upp
till 25 miljarder jästceller. Under
jäsprocessen produceras koldioxid-
gas som gör brödet luftigt. Är
brödet för oelastiskt kan inte gasen
fångas upp med resultat att brödet
blir hårt. Detsamma sker om inte
jästen är jämnt fördelad i degen.
När brödet sätts in i ugnen och får
en skorpa sker en kemisk reaktion
på brödets yta, en så kallad mail-
lardreaktionen. Det är denna som
ger brödet färg, smak och doft.

Varför är hollandaisesås den perfekta emulsionen?
Varför ska svamp stekas i fett? Vad ger det nybakta
brödet dess doft? Vilken snapsvisa sjöng drottning
Margrethe då hon besökte universitetet? Allt detta och
lite till får du svar på i en nyss utgiven ”kokbok” från
Lunds universitet.

Äta bör man
annars dör
man. Allt 
kan kopplas
till mat.
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I LUNDS UNIVERSITETS KOKBOK

– Det är snarast en idébok med
historiska och vetenskapliga ned-
slag runt mat, säger Johan Sten-
ström.

Sommar
läsning! ’’
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AVSÄNDARE:

Lantmännen  |  Idétidskriften C  |  Box 301 92  |  S-104 25 Stockholm

Du kan beställa receptsamlingen Hälsosam nordisk mat, med
maten från forskningsprojektet NorDiet på www.lantmannen.se. 
Den kostar 100 kronor plus porto.

HÄLSOSAM NORDISK MATEMMAS RÅRAKOR
RÖDBETSRÅRAKOR
MED PEPPARROTSPIFF
4 portioner
600 g rödbetor
300 g potatis
salt
peppar
rapsolja (att steka i)

Pepparrotspiff:
1,5 dl gräddfil
1-1,5 msk riven pepparrot
salt

Sallad:
1 dl GoGreen bruna bönor
125 g champinjoner
1/3 purjolök (den vita delen)
100 g ruccola
1/2 litet fast äpple 
1 dl hasselnötter

Dressing:
2 msk rapsolja (gärna kallpressad)
1 msk äppelcidervinäger
1 msk söt-stark senap
salt
peppar

Blötlägg och koka bönorna i förväg enligt
förpackning.

Skala och riv rödbetor och potatis grovt.
Blanda ihop de rivna rotsakerna i en bunke,
salta och peppra rikligt. Ställ åt sidan.

Rosta hasselnötterna och hacka grovt.
Skiva champinjoner och strimla purjolök
och äpple fint. Lägg champinjoner, pur-
jolök och äpple i en skål och blanda i
bönorna. 

Blanda äppelcidervinäger med senap,
salt och peppar. Blanda sist i rapsoljan.
Häll dressingen på salladen och blanda
runt. Vänd ner ruccola strax innan server-
ing och strö sist nötterna över.

Riv pepparroten fint och blanda med
gräddfilen. Salta efter behag.

Hetta upp en stekpanna, helst gjutjärn.
Använd rikligt med olja i pannan. Ta en
näve av de rivna rotsakerna och pressa
ihop, lägg i pannan och platta ut rårakan
med en stekspade. Stek ca 2 minuter på
medelstark värme. Vänd försiktigt (kan
behövas två stekspadar så den inte ramlar
isär) och stek ytterligare 2 minuter. Gör
likadant med resten av rotsakerna.

Nordiska smaker intresserar matlagare. När lantmannen.se
utlyste en tävling om mat med nordiska smaker kom det in
många goda och spännande recept. Emma Hannerz vann
med receptet på rödbetsrårakor.

-Jag tycker att det är viktigt att man vet var maten kom-
mer ifrån, säger Emma. Därför väljer jag gärna saker som
jag vet inte har fraktats alltför långt. Det vore bra om det
fanns mer information om var maten kommer ifrån.

Vinnarreceptet är en klassisk rätt med moderna ingredi-
enser och fullproppad med nordisk smak.

C_NR_2_2012_Omslag_montage_C_2009  2012-06-07  13:58  Sida 2


	C_nr2_01
	C_nr2_02
	C_nr2_24


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (Custom)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /SVE ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames false
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 2400
        /PresetName (JMS_Flat)
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 0.990000
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (Custom)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /SVE ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames false
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 2400
        /PresetName (JMS_Flat)
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 0.990000
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (Custom)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /SVE ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames false
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 2400
        /PresetName (JMS_Flat)
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 0.990000
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


