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»Lantmännen ska vara ett draglok 
för att utveckla svenskt lantbruk.

God skolmat
bygger matlandet

Laga maten för
bättre hjärthälsa

E
N

I D É T I D S K R I F T O M C E R E A L
I E

R

Satelliterna ser
hur grödan mår

TÄMJDA BAKTERIER
ERSÄTTER KEMIKALIER

ÅR AV FORSKNING 
FRÅN JORD
TILL BORD

Etanol – en bit 
av framtidens

energipussel

Stor långsiktig satsning
på gemensam stiftelse

25
Fullkornsforskningen 
har skapat nya
konsumtionsmönster

THOMAS BODÉN, styrelseordförande, LantmännenC
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C

R E D A K T I O N

I mitten av 1980-talet skapades tre forsk-
ningsstiftelser inom Lantmännen. De skulle
vara länkar mellan forskningen och jord-
bruket i en tid när lantbruket var på väg mot
stora förändringar. Efter 25 framgångsrika
år slås de tre stiftelserna nu samman till en, 
Lantmännens Forskningsstiftelse. 

En titt i backspegeln visar att det hänt 
mycket på 25 år. Här påminner vi om några
av de hundratals projekt och produkter
som utvecklats under åren. I resten av
tidningen berättar vi mer om aktuella projekt
och om forskningen för framtiden.

ÅR AV FORSKNING 
FRÅN JORD TILL BORD25

HAVRE 
I slutet av 1980-talet kom havrekli-boomen, när den
amerikanske läkaren Robert Kowalski visade att havrekli
kunde sänka kolesterolhalten I blodet. Nu ger special-
designade fiberblandningar olika typer av hälsofördelar
och forskarna utvecklar teknik för att skräddarsy havre
med önskade egenskaper för olika ändamål.
NYCKELORD: Havrekli, ProViva, Oatly, Croptailor,
Swedish Oat Fibre

FIBER OCH PREBIOTIKA

MALTKORN 
I Skåne odlas ett av Europas bästa maltkorn.
I 25 år har forskarna studerat 
maltkornet och kommit allt 
närmare hemligheterna som 
avgör kvalitet och smak på 
det öl som bryggs. 
En pålitlig kvalitet betyder 
mervärde, bättre betalt för 
odlarna och 
nöjdare kunder. 
Det kan handla om stora pengar.
NYCKELORD: Sortutveckling, odling, kvalitetsstyrning

Spannmålsfibrer har egenskaper som kan påverka bak-
teriefloran hos djur och människor. Använt i djurfoder kan
detta ge friskare djur och därmed bättre ekonomi för upp-
födaren. Även för människor finns livsmedel för medicinska

ändamål som bygger på specialprocessad spannmål.
NYCKELORD: Bibehållen hälsa för djur och människa. 
Optimal tillväxt och produktkvalitet med bibehållen
hälsa.

2 5  Å R  A V  F O R S K N I N G

C_NR_4_2011_montage_C_2009  2011-11-24  08.12  Sida 2



Nr 4   |   2011 | 3

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

DET VÅRAS FÖR
VETENSKAPEN

etenskapsmannen i vit rock är vid sidan
av bonden den nya hjälten i matvärlden.

Det står klart när de professionella
trendspanarna nu presenterar vad vi kan

förvänta oss för strömningar 2012.
Naturvetenskap står högt i kurs. Det tar sig olika

uttryck.
Restauranger och inte minst barer designas med

apoteks- eller laboratoriekänsla, gärna lite formler i
utsmyckningen och namn som The Pharmacy eller
Apotheke. 

Bland årets nya omtalade kokböcker hittar vi Mat-
molekyler, där författarna med hjälp av den senaste
forskningen berättar om vad som rent vetenskapligt
händer när du lagar mat
– och varför. 

Och sist men inte
minst – McDonalds
skickar numera med
vetenskapliga experi-
ment i barnens happy
meal-påsar istället för
vanliga leksaker.

Lite ytligt kanske för oss som är vana vid veten-
skap på riktigt. Men medge att det är en kul inram-
ning till Lantmännens forskningsstiftelsers 25-års-
jubileum och ger lite extra skjuts åt avstampet mot
framtidens forskning från jord till bord.

Vetenskapsmannens kompis bonden har redan varit
i hetluften några år. Förtroendet för våra bönder är
stort och vi gräver ner fötterna i myllan, både för att
hitta vår identitet och för att stå stadigt i bistra och
oroliga tider. Men det kommer mera. De mest hän-
givna storstadsborna nöjer sig inte längre med att
åka ut på landet eller bjuda in bonden till stan. De
vill göra själva – leva som på landet fast mitt i stan.
Rurbanism kallas det för.

Så lite allvar: 25 års seriös forskning kring odling,
näring och mat med basen i spannmål  har givit
mängder av ny, viktig kunskap. En del finns att läsa
om  i det här jubileumsnumret av C. 

Till sist ett varmt lycka till i framtiden till både
vetenskapsmän och bönder när Lantmännens
forskningsstiftelser nu går in i ett nytt kvartssekel!

V

Vetenskapsmannen i vit
rock är vid sidan av
bonden den nya hjälten
i matvärlden. ’’

ETANOL 
Redan på 80-talet startade Lantmän-
nen etanolproduktion, men då var tiden
inte mogen. Idag är man Sveriges enda
storskaliga tillverkare och leverantör av
drivmedelsetanol. Den ”gröna kemin” blir
en allt viktigare pusselbit i det framtida
energipusslet. Ett intressant sidospår är
möjligheten att göra proteinfoder av en
biprodukt i processen.
NYCKELORD: Process- och produktutveck-
ling, sortutveckling, odling, användning av
biprodukter till foder.

METABOLA HÄLSOEFFEKTER 
AV LIVSMEDEL
Spannmål, kolhydrater, fibrer och fullkorn har varit i fokus
för kostdebatten sedan 1980-talet. Idag vet vi att full-
korn och fibrer är bra för vår hälsa, men forskarna upp-
täcker och utreder hela tiden nya egenskaper och nya 
användningsområden utvecklas.
NYCKELORD: Fullkorn o fiber, kolesterol, GI, hjärthälsa,
mättnad, Axa Fiber, nordisk kost.

PRECISIONSODLING
Med hjälp av modern teknik kan man bedriva ett mycket
mer exakt jordbruk. Varje del på åkern kan få rätt gödsel-
giva, traktorn kan köra kortast möjliga väg. Ekonomi för
bonden, och mer hållbart när det gäller miljö och klimat.
NYCKELORD: Ökad produktivitet med hållbarhetsperspek-
tiv, N-sensorn, klimatdeklarationer och hållbarhets-
analyser.
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I mitten av 1980-talet var jordbruksreg-
leringen på väg att försvinna vilket
varslade om en fortsatt och accelererad
förändring av jordbruket mot större en-
heter och färre småjordbruk. Lantmän-
nens lokala föreningar var ekonomiskt
framgångsrika och av de goda resultaten
skapades tre forskningsstiftelser med de
uttalade målen att bedriva forskning och
utveckling.

Universiteten hade forskarna, jord-
bruken hade uppdragen och stiftelserna
blev länken mellan dem.

De tre stiftelserna blev: SL-Stiftelsen i
Skåne, VL-Stiftelsen med rötter i Västgö-
taslättens mylla och Stiftelsen Cerealia
FoU. De valde lite olika inriktningar för
sitt arbete.

I mitten av 1980-talet skapades tre forskningsstiftelser inom Lantmännen. 
De skulle vara länkar mellan forskningen och jordbruket i en tid när det var 

uppenbart att lantbruket var på väg mot stora förändringar. Efter 25 framgångs-
rika år slås de tre stiftelserna nu samman till en, Lantmännens Forskningsstiftelse.

Efter 25 framgångsrika år slås Lantmännens
tre forskningsstiftelser samman till en.

– Vi vill få ännu större fokus på forskningen,
och ännu bättre kunna ta vara på resultaten i
hela Lantmännens värdekedja från jord till bord,
säger Birgitta Carlander, som är den första ord-
föranden i Lantmännens Forskningsstiftelse.

– Vi vill få mer forskning för pengarna, helt
enkelt, fortsätter hon.

– Helhetsbilden ska prägla varje ärende. Vi
ska jobba med hållbarhet i hela kedjan i varje

projekt. Det är viktigt att ha balans mellan de
jordbruksnära områdena och de som kommer
senare i kedjan.

– En större stiftelse med mera pengar får
naturligtvis också större tyngd i omvärlden.

Tre beredningsgrupper för lantbruk, energi
och humankonsumtion, det vill säga livsmedel,
kommer att bereda alla ärenden och komma
med förslag till beslut till stiftelsens styrelse,
som sammanträder två gånger om året.

– Vi arbetar med att ta fram mallar så att alla

ärenden behandlas på samma sätt och bedöms
enligt samma kriterier, berättar Birgitta Carlan-
der. Beredningsgrupperna kan exempelvis
bedöma vilka ärenden som ska föras vidare till
stiftelsen, och vilka som kan slussas in och tas
om hand på annat sätt i koncernen. På det här
sättet vill vi åstadkomma en enhetlig, effektiv
bedömning med mindre administration.

I varje beredningsgrupp finns tre ägarrepre-
sentanter, tre forskare och tre tjänstemän. Ord-
föranden är alltid en förtroendevald ägarrepre-

Mer forskning för pengarna när tre stiftelser blir en

LÄNKAR MELLAN B O
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 FORSKNING
 ÄR AV

 25

Stiftelsen Cerealia FoU

LIVSMEDEL MED HÄLSOPROFIL
Forskningen inom Stiftelsen Cerealia FoU har
handlat mycket om livsmedel. Resultaten av
forskningen vid i första hand universiteten i Upp-
sala och Lund togs tillvara vid Kungsörnens an-

läggning i Järna. Där byggde man upp
provkök och laboratorium. Man började
skapa mjölblandningar utifrån olika typer
av spannmål och utmalningsgrader.
Kunskapen i bagerinäringen byggdes

upp för att utveckla nya produkter och ge
bagarna konsulthjälp.

Kunskaperna om kolhydrater och fibrer har
under de gångna 25 åren omsatts till en rad
handfasta projekt. Skidåkare och andra har fått
lära sig hur kolhydrater och prestation hänger
ihop och hur man laddar för framgång. Idag är
butikshyllorna fyllda av mjöl, gryn, müsli och
pasta som erbjuder olika hälsofördelar med hjälp
av fullkorn och fibrer. Ett aktuellt forskningspro-
jekt visar att vår nordiska kost med bland annat
fullkornsspannmål och rapsolja kan ge bättre
hjärthälsa. 

SL-Stiftelsen

MALTKORN FÖR BÄTTRE ÖL
SL-stiftelsen har bland annat satsat på forsk-
ning kring maltkorn. Man menar att skräddar-
sydda maltkorn kan bli en lönsam affär, och har

bland annat lagt ner mycket arbete för att höja
kvaliteten och få fram maltkorn med

jämn storlek och jämn gronings-
hastighet. Under senare år har
maltproteinets sammansät-
tning kartlagts. Forskningen

har bland annat visat att jordmå-
nen spelar mycket stor roll för att ge

proteinerna rätt sammansättning för öltillverkning.
SL-Stiftelsen har lagt grunden till den

framgångsrika utvecklingen av flytande havre-
produkter som Oatly och Proviva. Man forskar
också kring det som kallas ”multiprodukter”, 
där strävan är att använda hela plantan. Det kan
exempelvis resultera i nya förpackningsmaterial.

VL-Stiftelsen

FÖRST MED BIODRIVMEDEL
VL-stiftelsen tog tidigt tag i insikten att jord-
bruksmarken kunde bli en framtida energiresurs
och startade redan i slutet av 1980-talet en
etanolfabrik för bioproducerat  drivmedel till
bilar tillsammans med Västsvenska Lant-
männen, Svenska Lantmännens Riksför-
bund och Afla Laval. Tyvärr var mark-
naden då ännu inte mogen för detta.
Idag har tiden hunnit ikapp och Lant-
männen är Sveriges största producent av
etanol.

VL-stiftelsen har satsat mycket på havre, och
bland annat utvecklat en havresort med högt
fettinnehåll, som blev ett viktigt foder för
travhästar. Idag arbetar forskarna med högtek-
nologiska metoder för att skräddarsy havre för
olika behov.

sentant. Det ger en bred kompetens och ett
starkt ägarinflytande

– Att Lantmännen verkar i hela kedjan från
jord till bord är definitivt vårt starkaste kort,
säger Birgitta Carlander.

– Om man börjar i jorden är växtförädling en
nyckel. Kan vi utveckla och odla spannmål som
ger mervärden, ska vi göra det och ta extra be-
talt för det. 

– Jag tror också att så kallade biokombinat
kommer att få en viktig roll i framtiden. Det in-
nebär att tillverka produkter som tyger, plaster,
förpackningar med spannmål som råvara.

– Ett annat framtidsområde är att hitta sätt

att möta de utmaningar som klimatföränd-
ringarna ger. Vi är redan igång på området alter-
nativ energi, bland annat med vår etanolfabrik.

Birgitta Carlander är entusiastisk inför
framtidens möjligheter för den lantmännen-
drivna forskningen. Men hon vill också under-
stryka att det måste finnas en medvetenhet
om att det kostar både tid och pengar att om-
sätta forskningsrön till produkter och mark-
nadsföra dem.

– Lantmännen har en finansiell styrka som
gör att det i längden är helt rätt att satsa på att
utveckla nya affärer. Vi har en stabil grund och
ägare som vill arbeta långsiktigt.

Universiteten hade forskarna,
jordbruken hade uppdragen och
stiftelserna blev länken mellan dem.

+ +

B ONDEN OCH FORSKAREN
’’

Birgitta Carlander, ordförande i Lantmännens
Forskningsstiftelse.

C_NR_4_2011_montage_C_2009  2011-11-24  08.13  Sida 5



– Jag har räknat ut att det handlar om sto-
ra pengar, omkring 30 miljoner kronor ex-
tra per år till odlarna.  Då är det viktigt att
vi som leverantörer har en bra kunskap
om råvaran för att kunna sälja rätt vara till
rätt pris, säger han.

Intresset för öl och ölbryggning är myc-
ket stort idag och en rad småbryggerier
öppnas runt om i landet. De vill ofta
tillverka lokala specialöler. Idag importer-
ar de som regel råvaror som malt från
bland annat Tyskland, där mälterierna 
erbjuder en rad variationer och special-
produkter. Men det har nyligen bildats 
ett nätverk för mikrobryggeriintresserade
inom ramen för Centrum för innovativa
drycker i Kristianstad. De efterfrågar ett
svenskt mälteri som kan förse mikro- och
minibryggerier med specialkvaliteter av
malt.

– Jag har varit där och presenterat vår
forskning, berättar Lennart Wikström, nu
hoppas vi att något mälteri nappar.
Maltforskningen syftar bland annat till att
kunna styra maltkornsodlingen mot jämn
kvalitet och smal proteinvariation.

– Mälteriet vid hamnen i Halmstad an-
vänder under ett dygn 520 ton rensat korn.
Det innebär minst 13 miljarder kärnor.
Dessa ska bete sig så lika som möjligt, gro
och modifiera sig i samma takt. Helst ska
vi bli så duktiga på att hantera maltkorn
att det aldrig blir problem med grobarheten,
säger CG Pettersson, sortspecialist hos
Lantmännen Lantbruk Utveckling.

– Jordbruk är svårt och oerhört
fascinerande, fortsätter han. Det är ett
levande material, väder och vind påverkar.

Men kvaliteten blir jämnare för varje år,
förädlingen jobbar på hela tiden.

– Vi jobbar också mycket systematiskt
med utvärderingar för att slippa göra dyra
misstag. Under de senaste fem åren har vi
testat totalt 76 olika maltkornssorter på
fyra fasta platser i Sverige.

Skåne står för ungefär hälften av de cir-
ka 400 000 ton maltkorn som odlas i
Sverige varje år. Längs Skånes syd- och
västkust odlas ett av Europas bästa
maltkorn. I ett milsbrett bälte längs havet
från Helsingborg till Ystad ger jorden de
bästa förutsättningarna.
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maltkorn 
KAN BLI EN LÖNSAM AFFÄR

SKRÄDDARSYDDA

Maltkorn har varit ett fokusområde för SL-stiftelsen ända från starten 
för omkring 25 år sedan. Lennart Wikström, tidigare sekreterare i SL-
stiftelsen, menar att skräddarsydda maltkorn kan bli en lönsam affär.

Mycket malt slutar på Europas ölbryg-
gerier där det ger ölet smak, färg och
skum. Professor Eva Johansson vid Alnarp
har i flera studier specialgranskat kornets
väg mot ölflaskan.

När forskarna började se närmare på
maltkornen märkte de att odlingstekniker,
gödsel och såmängd hade betydelse för att
få fram korn med jämn storlek. Nya
maltkornssorter introducerades.

Ökar kvaliteten
Under de senaste åren har maltkornets
sammansättning kartlagts. Proteinerna
påverkar bland annat ölets förmåga att bil-
da skum och ölets färg och smak.

– En viktig del av forskningen har varit
att förstå hur proteinerna förändras under
ölproduktionen – från det att maltkornet
skördas över mältningen, bryggningen och
fram till det färdiga ölet – och hur skill-
nader har påverkats av odlingen, säger Eva
Johansson.

– Så här långt har vår forskning visat att
jordmånen är den viktigaste delen för att
ge proteinerna ”rätt” sammansättning för
öltillverkning. Genom att välja rätt
odlingsplats ökar kvaliteten rejält. En
studie som visar hur såtid och göd-
slingsstrategi kan påverka pro-
teinkvaliteten har nyligen rapporteras. 

Vad avgör proteinbalansen?
I en enda maltkornskärna finns omkring 100
olika proteiner. Ölets slutresultat påverkas
av vilka olika sorters proteiner maltkornet
innehåller och deras inbördes sammansät-
tning. Hur proteinerna hänger samman skil-
jer sig från planta till planta och mycket
spelar in förutom jordmånen, till exempel
gödsling, solljus och mikroklimat på
odlingsplatsen. Proteinhalten är viktig. 

Den får inte vara för låg, då gror kornet
sämre vid mältningen. Men den får heller

A V  M A U D  L I N D B L Å

Nils-Bo Nilsson har byggt upp Sveriges enda
forskningsbryggeri med bidrag från SL-stiftelsen.
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– Lantmännen ska vara ett drag-
lok för att utveckla svenskt lant-
bruk. Detta skapar i sin tur nya
och bättre affärsmöjligheter för
lantbrukarna.

– Att arbeta med forskning
och utveckling kräver långsik-
tighet, fortsätter Thomas Bodén.
Det kan ta tid innan en innova-
tion blir kommersiellt använd-
bar. Därför är det viktigt med en
stabil resultatnivå så att inte
minst forskarna vågar satsa på
projekt som kommer att pågå
under ett antal år.

– För oss lantbrukare är
långsiktigheten naturlig. På våra
gårdar kan man många gånger se
tillbaka på flera generationers
arbete.

Ändra matvanor tar tid
Men även i andra delar av pro-
duktionskedjan måste man
beväpna sig med tålamod och
inte förvänta sig alltför snabba
resultat av en upptäckt eller in-
novation.

– Det gäller till exempel nya

livsmedelsprodukter. Att ändra
matvanor tar mycket lång tid,
man ska inte bli förvånad om det
går långsamt i början med helt
nya koncept. Det gäller att jobba
vidare systematiskt för att
utveckla produkterna och skapa
marknad.

Grön kemi 
– Det är fascinerande och oer-
hört spännande att se alla möj-
ligheter som finns i spannmåls-
kärnan och hur de kan tas till-
vara på olika sätt, säger Thomas
Bodén.

– Just nu fokuserar vi bland
annat på utvecklingen av pro-
teinråvara vid etanolfabriken.
Den gröna kemin är ett nytt om-
råde som vi bedömer kan få
många positiva effekter. Om en
biprodukt från etanoltillverk-
ning kan användas i protein-
foder, som kan ersätta sojabase-
rat foder, kan det bli utmärkt
fördelaktigt, både för animalie-
producenterna och för lönsam-
heten för veteodlarna.

HÖGA AMBITIONER FÖR 
FORSKNING OCH UTVECKLING
-Forskning och utveckling är A och O för framtiden, säger
Lantmännens styrelseordförande Thomas Bodén. I den nya
gemensamma forskningsstiftelsen har vi ännu högre
ambitioner än förr. 15 miljoner kronor om året satsas i
Lantmännens Forskningsstiftelse.

Thomas Bodén, styrelseordförande i Lantmännen.
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inte vara för hög, då blir ölet grumligt.
Det är framför allt två delar i forskningen

hon skulle vilja gå vidare med.
– Vi vet att jordmånen har stor betydelse för

proteinbalansen i maltkornen, men vilka andra
parametrar påverkar och vilka är viktigast? Är
det kanske sol och nederbörd? Vi skulle vilja
göra en screening från olika platser och lika
jordar. Informationen skulle kunna bli ett pro-
gram för lantbrukarna. Genom att mata in
odlingsplats och väderdata skulle de kunna få
förslag på vad de ska odla och hur mycket
kväve gödseln behöver innehålla för att ge
kvalitetskorn.Ytterligare ett område att analy-
sera är att med hjälp av infrarött ljus se pro-
teinsammansättningen hos maltkornen. Då vet
man precis vilken kvalitet som köps in, men
det går också att sortera kärnorna exakt efter
vad man vill ha.

THOMAS BODÉN

Ölets slutresultat påverkas av vilka olika proteiner
maltkornet innehåller.
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Kanske gömmer det sig en dator i
traktorn du ser på åkern.
GPS och datorprogram blir allt
vanligare i jordbruket. De används
för att uppnå precision i odlingen
och öka lantbrukarens avkastning.

Den vanligaste och minst kostsamma
GPS:en styr gödselgivorna under körning.
Den dyrare kvävesensorn är en dator i
traktorn som läser av grödan och beräknar
hur mycket kväve som spridaren ska
fördela på olika delar av fältet.

– Nu forskar vi om hur vi kan använda
satellitbilder för att mäta proteininnehål-
let i grödan, berättar Mats Söderström vid
SLU som i många år forskat om precisions-
odling.

Satellitkameran fotograferar med
bland annat infraröda våglängder och kan
då läsa av hur grödan mår på olika delar av
åkrarna. Metoden används redan nu i
Frankrike och USA och är på väg till
Sverige.

Kartor från Google Earth
Precisionsodlingen kom till Sverige i mit-
ten av 1990-talet då det blev möjligt med
större GPS-noggrannhet. Med ut-
gångspunkt från de jordprover lant-
brukaren tar vart sjunde-tionde år – ett
prov per hektar – kan man idag göra nog-
granna kartor över hur stora gödselgivor-
na ska vara på skiftet. 

Värdena från jordproverna matas in i ett
datorprogram och visas på Google Earths
kartor. Det finns sådana program som är
gratis och tillgängliga för alla. De tar fram
styrfiler som med hjälp av en GPS avgörs
hur stora gödselgivor som spridaren ska
fördela på de olika delarna av åkern.
Tekniken kostar cirka 25 000 kronor .

– Men man behöver inte ha GPS utan
man kan också själv följa kartan i kör-
spåret, berättar CG Pettersson vid Lant-
männen Lantbruk och Utveckling.

För tio år sedan kom kvävesensorn, en
mer avancerad dator i själva traktorn som
tolkar klorofyllinnehållet i växande skörd.
Den omvandlar klorofyllet till kväve och
räknar under själva körningen ut hur my-
cket kväve som ska spridas på åkern. Idag
är det främst större lantbruk med minst
150 hektar odlingsmark som använder så-
dana. I hela Sverige finns ännu bara 80-90
sådana sensorer och kostnaden är cirka
150 000 kronor per enhet.

Spar pengar och miljö
På senare år har det också kommit en
GPS-autostyrning för traktorn så att den
kör effektivare, det vill säga kant i kant
med de egna spåren. Därmed sparar man
både bränsle och den mängd gödsel som
sprids.

– Det är ganska  lätt att räkna ut vad
man tjänar på autostyrning. Många lant-
brukare tycker dessutom att arbetet blir
effektivare med den tekniken, säger Mats
Söderström, SLU.

Det är annars inte helt enkelt att räkna
ut vad lantbrukaren själv tjänar på att an-
vända GPS och datorer för effektivare göd-
selspridning. 

– Det varierar mellan olika gårdar men
generellt blir det förmodligen två-tre pro-
cent större skördar när man gödslar mer
varierat, tror CG Pettersson.

Den moderna tekniken, som kallas pre-
cisionsodling får allt mer uppmärksamhet
eftersom den hjälper till att nå miljömålen
i lantbruket. Växtnäringsläckaget blir min-
dre

Gammal kunskap åter
Samtidigt är det ett sätt för lantbrukaren
att återta gammal kunskap. Förr när åkrar-
na var små kunde varje bonde variationen
i sina åkertegar. Med rationaliseringen av
lantbruket under 1900-talet blev åkrarna
allt större och deltaljkännedomen
försvann.

Vissa delar av fälten fick goda skördar,
medan andra delar var sämre. Trots den
ojämna skörden gödslades och bespru-
tades hela åkern lika mycket, vilket är ett
slöseri både för miljön och lantbrukarens
ekonomi. 

Precisionsodlingen är ett sätt att åter-
igen dela upp stora åkrar i mindre områ-
den och styra givorna av olika typer gödsel
och mineraler efter varje enskilt områdes
förutsättningar

Teknik i traktorn 
ger ökad

A V K A R I N E  M A N N E R F E LT

odlingsprecis i

SATELLITERNA SER 
HUR GRÖDAN MÅR
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Det är ganska  lätt att räkna ut vad man
tjänar på autostyrning. Många
lantbrukare tycker dessutom att arbetet
blir effektivare med den tekniken

Precisionsodling utgår från kun-
skap om jordar och skörd, vilket
benämns som markkartering och
skördekartor. Kunskapen matas
sedan in i tillgängliga datapro-
gram:

Med markkartering menar man
provtagning och analys av åker-
jord samt upp- rättande av pro-
tokoll och karta, så att man kan
hänföra analysresultaten till plat-
serna på fältet där proverna togs.

För att anpassa gödsling och
kalkning efter behoven är det
nödvändigt att analysera jorden.
Vid provtagningen använder man
normalt så kallad punktkartering,
då provpunkterna antingen väljs
ut systematiskt över fältet eller är
anpassade efter jordarts- och
mullhaltsskillnaderna.

Skördekartor visar avkast-
ningsvariationer på ett fält som
ett antal konturer - liknande dem
på en landkarta. Varje konturlinje
representerar en viss avkastning.
Dessa kartor identifierar områden
med låg avkastning som måste
undersökas vidare för att hitta
den bakomliggande orsaken.
Möjliga lösningar kan vara enkla,
som val av utsäde, packning eller
bekämpningsmedel, eller kom-
plicerade som gödningsmedel,
jordtyper och vattenhantering
(bevattning/dränering). Vissa åt-
gärder kan justeras varje år,
medan andra bör baseras på två-
tre års skördeinformation så att
säsongsmässiga skillnader tas
med i beräkningen.

(Källa Lantmännen)

KUNSKAP OM JORDAR OCH SKÖRD

’’
EKOLOGISKT OCH
NÄRODLAT 
– MATINTRESSET VÄXER
Var tionde liter mjölk och ungefär 15 pro-
cent av de ägg vi äter i Sverige idag är
ekologiska.

– De senaste två-tre åren har mark-
naden växt med 30 procent per år. Det är
en dramatisk ökning, säger Anneke
Svantesson, som handlar med ekologisk
spannmål i Lantmännen.

Det har medfört att det för ögonblicket
är brist på ekologisk spannmålsråvara i
Sverige, som därför för närvarande är im-
portör av sådan.  

Hur kommer det sig att det ekologiska al-
ternativet säljer så bra just när det gäller
ägg och mjölk?
– Framför allt mejerierna har arbetet
proffsigt och kundorienterat, säger An-
neke. Man har varit lyhörda och presen-
terat sina erbjudanden till konsumenter-
na tydligt. 

Hur ser det ut med ekologin när det gäller
bröd?
– Jag har nog uppfattningen att även ut-
budet av ekologiskt bröd växt de senaste
två-tre åren, fast inte lika mycket. Det är
inte de rikstäckande producenterna som
står för ökningen, utan snarare bagerier
på de lokala marknaderna, säger Anneke. 

Konkurrerar ekologiskt och närodlat med
varandra?
– Nej, marknaden har plats för både kon-
ventionellt odlade produkter, ekologiskt
och närodlat. Det viktiga är att valfri-
heten finns och att vi producenter tar
vara på att konsumenterna är intresser-
ade och bryr sig om vad de äter. Vi måste
vara lyhörda och ta fram lockande alter-
nativ. Då växer matglädjen och matin-
tresset.

Anneke Svantesson.
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Nästa bakterie, som kanske redan inom ett
år kommer att användas i jordbruket,
främjar tillväxten i grödorna.

En fjärdedel av spannmålsarealen sås
numera med utsäde som betats med Lant-
männens biologiska produkter Cerall och
Cedomon. Nästa år kommer Findus dessu-
tom att behandla alla sina ärtor med det

nya medlet Cedress.
Miljövinsterna är många - som
att läckage av kemikalier till
vattendragen försvinner och
att arbetsmiljön för
lantbrukarna blir
bättre. Dessutom

finns det inga
resthalter av

kemikalier i grödan.
– Vi är idag världsledande

när det gäller bakterier i jord-
bruket. Vår enda huvud-
konkurrent är kemikalierna,
säger Kenneth Alness, chef för
BioAgri, det företag inom
Lantmännen som ligger
bakom produkterna.

Nya växtskyddskrav i EU
BioAgri är specialiserat på att utveckla
miljömässiga produkter för bekämpning
av sjukdomar i utsäde.

– Vi tar oss sakta men säkert ut i Europa
med produkterna, vår största marknad har
vi ännu så länge i Skandinavien, säger
Kenneth Alness.

Sverige ligger nu i absolut framkant när
det gäller att minska användningen av
kemikalier i jordbruket. Enligt ett av EUs

ramdirektiv ska hela EU från 2014 lägga
om sitt växtskydd för att minimera de
kemiska bekämpningsmedlen.  

– Förhoppningsvis innebär detta en
drivkraft för alternativa metoder och pro-
dukter, säger forskaren Margareta Höke-
berg, som varit med och tagit fram Bio-
Agris produkter.

På väg ut ur kemivärlden
Hon påpekar att lantbruket alltsedan an-
dra världskriget levt i en kemivärld som

ökat produktiviteten stort. Men sam-
tidigt har miljö- och hälsoproblemen

ökat avsevärt. Den omställning som
nu krävs står på flera ben, där de

biologiska växt-
skyddsmedlen, det vill säga 

de tämjda bakterierna är ett. 
I och med att en fjärdedel av

den svenska spannmåls-
arealen sås med biologiskt
betat utsäde har Sverige

kommit långt inför EU-
målen för 2014.

De som använder de tämjda bakterierna
får generellt sätt lika stora skördar som de
som betar utsädet med kemikalier. Priset
är också mer eller mindre detsamma för
båda produkterna.

Fördelarna med bakterierna – vid sidan
av miljövinsten – är att de verkar på flera
sätt samtidigt, det är därför svårare för
sjukdomsalstrande svampar att utveckla
resistens. De har också ofta fler goda egen-
skaper, som att hjälpa växterna med
näringsförsörjning och att skapa mot-
ståndskraft mot stress. Men det finns även

SVERIGE LEDER UTVECKLINGEN FÖR FRISKARE GRÖDOR

Så kallade tämjda bakterier ersätter redan stora mängder kemikalier i svensk
spannmålsodling. Nu finns en bakterie som också räddar ärtodlingarna från
sjukdomar. Det är den tredje kommersiellt framgångsrika bakterien som
utvecklats i Lantmännens regi. 

A V  K A R I N E  M A N N E R F E LT

ERSÄTTER KEMIKALIER
Tämjda bakterier
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andra skillnader i jämförelse med
kemiska preparat.

Fler mikrooganismer
– De biologiska produkterna har ofta
ett smalare spektrum och slår därför
inte mot lika många skadegörare, säger
Margareta Hökeberg.

Därför är det viktigt med flera in-
satser för att skapa ett framtida
miljövänligt växtskydd. Som att vara no-
ga med växtföljder, samodla grödor och
ta till vara naturliga fiender till
skadegörarna. Då krävs bland annat
kantzoner i jordbruket där exempelvis
nyckelpigor, jordlöpare och parasit-

steklar kan överleva och begränsa
förekomsten av skadeinsekter.

Och på BioAgri fortsätter man med
sin forskning att utröna hur man hanter-
ar sjukdomar i odlingen. Kanske kom-
mer nästa produkt redan inom ett år: en
bakterie som ökar växtnäringsupptaget
och därmed är tillväxtfrämjande.

– I framtiden hoppas vi mycket på att
få fram mer mikroorganismer, säger
Kenneth Alness.

Cedomon är effektivt mot
flera utsädesburna sjukdo-
mar på korn och havre. 
Cerall är verksamt mot sjuk-
domar på vete, och Cedress
bekämpar fröburna sjukdo-
mar på ärtor.

Preparaten är miljövän-
liga därför att de innehåller
en naturligt förekommande
bakterie och miljövänliga in-
gredienser. De är tillåtna för
användning i ekologisk
odling, och är dessutom an-
vändar- och arbetsmiljövän-
liga eftersom man slipper

handskas med kemiska
ämnen.

Cedomon, Cerall och Ced-
ress stimulerar plantornas
tidiga utveckling. Nyligen
genomförda studier tyder på
att bakterien stimulerar röt-
ternas tillväxt. En god start
gör plantan mer livsduglig
och motståndskraftigare.

Jordbakterien Pseudo-
monas chlororaphis är den
aktiva mikroorganismen i
Cedomon, Cerall och Ce-
dress. I oktober 2004 god-
kändes bakterien inom EU

Exakt hur bakterien fungerar
är inte fullständigt klarlagt.
Det är troligtvis flera olika
faktorer som påverkar
verkningsmekanismen. 
Produkterna verkar i korthet
på följande vis:

l Konkurrerar om näring och
utrymme

l Stimulerar tillväxten
l Stärker växtens egets 

immunförsvar 
l Utsöndrar biokemiska pro-

dukter på utsädet i jorden
(KÄLLA: BIOAGRI)

MILJÖVÄNLIGT VÄXTSKYDD

PROAKTIVT 
ARBETE MED 
KADMIUM
På Lantmännens hemsida har nyligen
förts en debatt om kadmium i mjöl.

– Kadmiumhalten i spannmål och spann-
målsprodukter är en fråga där vi hela tiden
försöker vara proaktiva, säger Eva Ner-
brink, som arbetar med produktsäkerhets-
frågor och är ansvarig för kadmiumfrågan
i Lantmännens centrala FoU.

– Vi tar kadmiumfrågan på största allvar
och lägger ner mycket arbete på att ha
kontroll, förklarar hon. Vi deltar i nätverk,
bevakar forskningen och samarbetar med
myndigheter.

Kadmium är ett metalliskt grundämne
som finns naturligt i alla jordar och som
inte kan brytas ner. Det tas upp av växter-
nas rotsystem och återfinns i alla
livsmedel, oftast i låga halter. Spannmål-
sprodukter, potatis och rotfrukter ger
mest av det kadmium som vi får i oss via
maten. Det innebär inte att de har höga
kadmiumhalter, utan de är viktiga
baslivsmedel, som vi äter stora mängder
av. För stora mängder kadmium är skadligt
framför allt för våra njurar.

– Våra krav för inköp av spannmål är
strängare än vad Livsmedelsverket kräver.
I debatten försöker vi hela tiden vara
transparenta och öppet berätta hur vi ar-
betar.

– Vi håller kadmiumhalterna låga
genom val av odlingsområde, val av
växtnäring och val av spannmålssort.
Utvecklingen går hela tiden mot sorter
som tar upp mindre kadmium. Kadmi-
umhalten i spannmålen kontrolleras
genom stickprover och man kan sortera
spannmålen för olika ändamål säger Eva
Nerbrink. 
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Bakterier ersätter kemikalier som
växtskydd. Snart kanske de också
kan stimulera tillväxten.
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Spannmål från svenska bönder används till mat och foder som ger 
energi åt människor och djur.  Men spannmål kan också ge annan energi
än den vi behöver i våra kroppar. I Lantmännens etanolanläggning i 
Norrköping tillverkas biodrivmedel i form av etanol. Lantmännen
Agroetanol är Nordens enda storskaliga leverantör av drivmedelsetanol.

Etanol är en viktig bit i det framtida energipusslet, där drivkrafterna
för skapandet av en hållbar omställning av transportsektorn heter
sinande oljeresurser och klimatförändringar. Det finns många frågor

kring etanol – om ekonomi, teknik och politik. Den vanligaste frågan är:
Är det rätt att göra bränsle till fordon av en råvara som skulle

kunna bli mat istället? 
Här svarar tre av Lantmännens experter på tio vanliga etanolfrågor:

Per Erlandsson, FoU-chef, Alarik Sandrup, näringspolitisk chef och
Frida Källström, näringspolitisk utredare, samtliga från Lantmännen
Energi. 

Varför satsar Lantmännen
på etanolproduktion?

Sverige är en stor nettoexportör av
spannmål. Innan etanolfabriken
byggdes hade den svenska spann-
målsproduktionen ett ännu större
överskott som fick exporteras till
låga priser, alternativt lades mark i
träda. Idag är spannmålsmarknaden
mer i balans, då Agroetanol köper
uppemot 600 000 ton av de dryga
fem miljoner ton som produ-ceras
årligen i Sverige. Agroetanol skapar
alltså en stabil efterfrågan på span-
nmål och kan även ta tillvara span-
nmål som inte håller kvarnkvalitet,
exempelvis vid år med dåliga skör-
dar. Globalt används två procent av
åkerarealen till produktion av bio-
drivmedel. I Sverige används drygt
tio procent av spannmålsskörden
till etanolproduktion. Arealmässigt
motsvarar detta cirka 100 000
hektar. I Sverige har vi ca 800 000
ha outnyttjad åkermark enligt Jord-
bruksverket.

Vilka fördelar har etanol
som drivmedel?

Etanolen som produceras hos
Lantmännen Agroetanol reducerar
utsläppen av växthusgaser med
drygt 70 procent i förhållande till
bensin. Låginblandning av etanol i
bensin är ett enkelt och kostnad-
seffektivt sätt att reducera trans-
portsektorns klimatpåverkan. Det
kräver ingen ny infrastruktur och
kan användas i befintliga fordons-
flottor. 

Hur ser framtiden för
etanol ut?

Etanol är idag världens mest an-
vända biodrivmedel och allt tyder
på att etanolmarknaden kommer
att fortsätta växa. Förnybara driv-
medel är helt avgörande för att 
reducera transportsektorns klimat-
påverkan och dess stora beroende
av fossilolja. 

Etanol kan
tekniskt er-
sätta både
bensin och
diesel, men kan
volymmässigt
inte ensamt er-
sätta alla fos-
sila drivmedel,
utan måste
kombineras
med andra lös-
ningar, exem-
pelvis effek-
tivisering,
eldrift,
biodiesel och biogas.

I EU och Sverige kommer inom
något år en övergång från 5 pro-
cent låginblandad etanol till 10
procent. I USA går man mot 15
procent etanolinblandning och i
Brasilien har man sedan länge 20-
25 procent etanol i bensinen och
användningen av E85 är mycket
stor. Enligt IEA (International En-
ergy Agency) kan biodrivmedel stå
för 40 procent av energibehovet för
personbilar i vägtransportsektorn år
2050.

Är det bra om etanolkon-
sumtionen ökar?

En ökad efterfrågan på hållbar
etanol är positiv ur flera aspekter.
Utsläppen av växthusgaser från
transportsektorn kan reduceras
samtidigt som en växande mark-
nad ökar intresset för investeringar
och effektiviseringar i jordbruket.

Outnyttjad pro-
duktionskapacitet
finns i dag i indu-
strialiserade länder
såväl som i
utvecklingsländer.
Det finns beräk-
ningar som säger
att världen  genom-
snittligt utnyttjar
ungefär hälften av
vad den brukade
arealen åker kan
ge i skörd. I
utvecklingslän-
derna skulle en
ökad jordbrukspro-

duktion starkt bidra till ökad sys-
selsättning, ekonomisk utveckling
och ökad välfärd.

Räcker marken till både
mat- och bränsleproduk-
tion?

Ja, det är viktigt att komma ihåg
att det inte råder någon brist på
odlingsbar mark i världen. Enligt
nya siffror ligger 440 miljoner ha
mark i träda globalt. Det motsvarar
28 procent av den odlingsbara
marken i världen. I många afrikan-

ska länder är siffran ännu högre och
många länder utnyttjar mindre än
30 procent av den potentiellt
odlingsbara arealen. Nyodling är
dock inte den främsta åtgärden för
att öka produktionen av jordbruk-
sprodukter. Det är viktigt att
utveckla jordbruket med modern
teknik, forskning och utveckling
och minskade förluster från jord till
bord. På så sätt ökar avkastningen
per hektar på befintlig odlingsmark. 

Vad är ert bästa argument
för att göra energi av 

spannmål istället för mat?
Sverige är ett land med goda förut-
sättningar att odla jordbruksbase-
rade grödor för energiproduktion. 
Vi har cirka 800 000 ha outnyttjad
åkermark och den odlade arealen
minskar varje år. Sverige är his-
toriskt en nettoexportör av spann-
mål och en nettoimportör av foder
och fossil energi. Agroetanol pro-
ducerar foder såväl som energi och
bidrar på så sätt till en ökad försörj-
ningstrygghet och en ökad syssel-
sättning inom jordbruket.

En av vår tids viktigaste ut-
maningar är att bekämpa rådande
klimatförändringar. Att använda
biodrivmedel effektivt minskar de
stora utsläppen av växthusgaser
från transportsektorn. De som
drabbas hårdast av klimatförän-
dringarna är fattiga länder, som
inte är huvudansvariga för klimat-
förändringarna. Det är de industri-
aliserade ländernas ansvar att driva

MAT ELLER ENERGI?

10
FRÅGOR OM

ETANOL
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DET FINNS PLATS FÖR BÅDE - OCH!
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utvecklingen mot mer förnybar och
hållbar energi. Hållbara drivmedel
är ett viktigt steg mot ett minskat
fossilberoende.

Är det försvarbart att göra
drivmedel istället för mat

av spannmål när det finns så 
mycket svält i världen?
Det behöver inte finnas några mot-
satsförhållanden mellan livsme-
dels- och energiproduktion. Att
parallellt producera livsmedel och
energi kan enligt FAO vara ett av de
bästa sätten att främja länders
livsmedels- och energisäkerhet.

En stor missuppfattning är att det
råder en global brist
på mat. Så är inte
fallet. Enligt FAO
slänger vi en tredjedel
av våra livsmedel i kedjan
från jord till bord. Att
människor i tredje världen
inte har tillräckligt att äta
beror i första hand på kon-
flikter, korruption och andra
socioekonomiska missförhål-
landen. Globalt har vi ingen
fysisk brist på livsmedel,
men däremot prispressande
överskott och stora outnytt-
jade odlingsarealer. 

Kan världens fattiga verkli-
gen gynnas av större efter-

frågan på bioetanol?
Våra resurser är ojämnt fördelade
och det råder brist på förmåga att
effektivt och hållbart odla all den åk-
ermark som redan finns tillgänglig. 

Cirka 75 procent av världens fat-
tiga lever på landsbygden och har
jordbruk med kringliggande
näringar, som sin primära utkomst.
Om utvecklingen sker på rätt sätt
kan de gynnas av den nya bioen-
ergimarknaden. Genom en ökad
efterfrågan på bioenergi skapas en
marknad som efterfrågar bönder-
nas produkter. 

Detta ger starkare incitament
att investera i jordbruket och
därmed öka produktionen, vilket
leder till ett ökat utbud både på den
lokala marknaden och på export-
marknaden.

Fattiga bönder i syd drabbas
hårt av höga oljepriser. Det medför
stigande priser på gödning och

bekämpningsmedel, fördyrar
transporten till marknaden

och fördyrar andra kost-
nader i hemmet såsom fo-
togen för belysning. Ett
minskat oljeberoende bör

därför vara centralt och
kan lösas genom inhemsk
energiproduktion som
gynnar den lokala mark-

naden.

Är all etanol 
lika bra?

Man talar om ”finetanol” kontra
”fuletanol”. För att säkerställa att
”finetanol” produceras kan man
ställa följande krav:
l Etanolanläggningar ska drivas

med biobränslen och inte med
fossila bränslen.

l Etanolgrödor bör inte odlas på
”kolrik” mark t ex gräsbevuxen
torvmark.

l Biprodukter ska tas tillvara på ett
effektivt sätt så att deras klimat-
nytta maximeras.

Lustgasutsläpp vid odling kan mini-
meras genom effektivare kväve-
utnyttjande och användning av
kvävegödsel som tillverkas i an-
lägg-ningar med lustgasrening.

Svensk spannmålsetanol 
betraktas som finetanol eftersom
dessa krav är uppfyllda. Det leder
till 70 procents reduktion av växt-
husgaser i förhållande till bensin.
Samma sak gäller för brasiliansk
sockerrörsetanol. Till ”fuletanol”
hör etanol som produceras i omo-
derna anläggningar ofta med fossilt
kol som bränsle. Sådan etanol når
sällan mer än 20 procents reduk-
tion av växthusgaser i förhållande
till bensin.  

Kan Lantmännens etanol
bli bättre?

Etanol från Agroetanol produceras 
i en modern anläggning, där etanol,
foder och biogasråvara produceras.
Detta tillsammans med den
biobaserade processenergin gör 
att Agroetanols etanol når en hög
klimatprestanda. 

Råvaran är idag huvudsakligen
vete, helst inte kvarnvete utan en
stärkelserik vetekvalitet. Dessutom
använder vi oss av korn, rågvete
och råg. 

Vi har även genomfört stor-
skaliga försök med majs och
socker. Vi tittar långsiktigt på att
kunna bredda råvaruförsörjningen
för att kunna optimera vår ekonomi.

Förutom etanolen tillverkas ett
proteinrikt foder, Agrodrank, och en
del av drankvattnet går till produk-
tion av biogas hos företaget
Svensk Biogas. Den produkt som
idag inte tas tillvara är den klimat-
neutrala koldioxiden som bildas ni
processen. Projekt för att även ta
tillvara koldioxiden och sälja denna
pågår.

7

8 9 10

Per Erlandsson.                                                   Alarik Sandrup.                                                 Frida Källström.

Lantmännen Agroetanol är Nordens enda storskaliga tillverkare av drivmedelsetanol. Etanolen tillverkas av spannmål av foderkvalitet, främst
vete. Anläggningen i Norrköping har en årlig produktionskapacitet på omkring 210 miljoner liter etanol. Kunder är de stora oljebolagen som
främst använder etanolen till låginblandning, fem procent, i 95-oktanig bensin.

Agroetanol producerar även en proteinrik foderråvara, Agrodrank, årligen produceras 175 000 ton foderråvara. Det levereras till foderfabriker i
pelleterad form. Utöver foderprotein och etanol frigörs även stora mängder koldioxid i jäsningsprocessen. Denna skulle bland annat kunna tas
tillvara och användas som tillsats i läskedrycker eller som kolsyresnö för nedkylning av livsmedel.
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För framtiden ser han en fortsatt utveckling av
livsmedel med funktionella egenskaper. Kanske
kan man kalla den ”Fullkorn Plus” – fullkorns-
produkter med någon ytterligare positiv egen-
skap. Men andra sätt att använda cerealier som
råvara lockar också. Man talar om ”gröna mate-
rial”, exempelvis förpackningsmaterial, där
spannmål kan ersätta olja som råvara och bli ett
hållbart komplement i framtiden.

– Vår roll är att se till att Lantmännen drar
nytta av forskningen i sina affärer, säger Mats
Larsson. Oatley och Probi är exempel på
framgångsrika företag, med ur-
sprung i forskningsprojekt stödda
av Lantmännens forskningsstif-
telser. Oatley tillverkar flytande
livsmedel med havre som bas, Pro-
bis mest kända produkt är Skåne-
mejeriers Proviva.

– Havre och råg hade aldrig haft
det fokus de har idag inom mat
och hälsa utan arbetet i våra
forskningsstiftelser, framhåller
Mats Larsson. Detsamma gäller
produkter med fullkorn och fibrer.

Men det har fordrats mer än produktutveck-
ling. Lantmännens forskningsstiftelser har
påverkat universiteten att satsa på professurer
inom cerealieområdet. Och tillsammans med
Svensk Näringsforskning och Livsmedelsverket
har man utvecklat hälsopåståenden för spann-
målsprodukter, som bekräftar vad forskningen
kommit fram till.

– Vi har helt klart påverkat konsumtionsmön-
stret i Sverige, fortsätter Mats Larsson. 1999 bör-
jade vi på allvar satsa på fullkornsforskning både
när det gällde smak och hälsofördelar. Ganska

snabbt lanserades fullkorn i bröd
med saftig och god smak, några år
senare kom fullkornspastan och
idag är fullkorn regeln, inte 
undantaget, när det gäller gryn,
mjöl müsli, bröd och pasta. 

Till och med i Italien äter man
numera fullkornspasta. 

Genom att nu slå samman forsk-
ningsstiftelserna i en stiftelse, Lant-
männens forskningsstiftelse,
fokuseras resurserna. Det skapas tre
idé- och beredningsgrupper inde-

Livsmedel 
med hälsoprofil 
– Arbetet i Lantmännens forskningsstiftelser under 25 år har haft avgörande
betydelse för att dra fram de hälsomässiga fördelarna med spannmål. Det har gjort
det möjligt att utveckla och sälja nya spannmålsprodukter med hälsoprofil. Det säger
Mats Larsson, chef för gemensam forskning och utveckling i Lantmännen.

RESULTAT AV FORSKNINGEN

Ett spannmålskorn är bland det mest livskraftiga som finns. Inom sitt skal bär

det alla de näringsämnen som behövs för att börja gro. Självklart ska vi äta
fullkornet, det är där allt finns intakt. WALTER WILLETT, en av världens ledande experter på kost och hälsa.

A V V I C T O R I A  M Y R É N
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Mats Larsson, chef för
Lantmännens centrala FoU.
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lade i tre sektorer; lantbruk, energi och
livsmedel. Detta ökar tydligheten och möj-
ligheterna att arbeta med strategier inom dessa
områden. 

Lantmännens centrala FoU har en viktig roll
som kunskapscentral för vetenskapliga frågor
genom hela kedjan. Det handlar bland annat om
hållbarhet och klimatmärkning, samt att hålla
kontroll på företeelser som kan bli problem som
mykotoxiner, fusarium och kadmium.

– Ännu har vi långtifrån utnyttjat alla fördelar
med spannmål, säger Mats Larsson. Fiberom-
rådet och andra bioaktiva komponenter, som 

lignaner i råg, är föremål för nya stora forskn-
ingssatsningar. Intresset för proteiner ökar. Alla
delar av spannmål som har nyttiga komponenter
ska utnyttjas.

Och det handlar inte bara om livsmedel.
Alternativa användningar av spannmål, till ener-
gi eller ovannåmnda ”gröna material” är viktiga
framtidsprojekt. Lantmännen har en unik posi-
tion i och med att man verkar i hela kedjan, från
jord till bord. Det allra första steget, förståelsen
för spannmålskärnans egenskaper, ger grunden
till allt det andra.

Vi har helt klart påverkat
konsumtionsmönstret i Sverige
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LIVSMEDELSPRIS FÖR INNOVATIONER
Lantmännen fick hösten 2011 det svenska Livsmedelspriset för sin öppna attityd till innovationer och
modet att satsa på nya idéer. Så här skriver Livsmedelsföreningen:

Lantmännen är modiga! De har en öppen attityd till innovationer och modet att satsa på 
nya idéer från forskare, studenter och andra kreativa människor. De erbjuder också
tidig finansiering till unga entreprenörer och utvecklingsföretag, vilket ofta är en 
förutsättning för att få idéer att flyga hela vägen till affär. Resultatet visar sig 
genom ständiga förbättringar av produkter som redan finns på marknaden, 
genom  banbrytande innovationer och genom stora varumärkesförflyttningar 
till nya områden. 

Modet och musklerna gör Lantmännen till en viktig 
aktör i det innovativa Sverige.

’’

GI, Axa fiber, fullkorn i pasta och bröd…idag är butikshyllorna fyllda med livsmedel som laddats med spann-
målens hälsosamma egenskaper.
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A V  M A U D  L I N D B L Å

– Spannmål är världens viktigaste
basmat, fastslog hon i sitt an-
förande vid höstens stora konfer-
ens i Helsingfors för Ny Nordisk
Mat, ett initiativ under Nordiska
ministerrådet, som arbetar för att
utveckla nordisk mat inom en rad
områden. 

– Det hela sädeskornet är i sig
självt ett hälsokorn, säger hon. I de
yttersta lagren och i skalet sitter
viktiga ämnen som antioxidanter
och lösliga kostfibrer, beta-glukan-
er. När man äter fullkorn får man
bättre skydd mot diabetes typ 2,
hjärtkärlsjukdomar och fetma.

Fullkorn är därför en viktig grund i
den rekommenderade, sunda,
nordiska vardagsmaten.

– I  Norden åt vi tidigare mycket
råg och korn och bara lite vete. Nu
har bilden vänt och vete är vanli-
gast. Samtidigt äter vi i allt högre
grad bara stärkelsen i det inre av
sädeskornet och inte hela kornet
som tidigare. Det är dags att ta fatt
i Nordens rika fullkornstradition
och använda inspirationen från de
traditionella sätten att använda
fullkorn till att utveckla ny, sund,
nordisk mat, uppmanar Kaisa
Poutanen.

GRUND I SUND NORDISK MAT

Korn
Korn var det första spannmål vi började odla i
Norden för 6 000 år sedan och fortfarande det
som odlas mest. Men det mesta används till
djurfoder och en del till öl. Till mat har korn mest
används i gröt och i tunnbröd, som äts i vissa
delar av Norden. 

– Med det höga innehållet av betaglukaner
vore det bra att få tillbaka kornet i de nordiska
köken, säger Kaisa Poutanen. En ny produkt är
kornris (perlebyg), som man äter i stället för ris. I
Sverige finns matkorn, som kokar på 15 minuter
och kan användas istället för ris eller  i sallad.

Råg
Råg började odlas i Norden omkring år 0 och
sen medeltiden har den varit den viktigaste
grödan. I Finland äts den som rågbröd och
knäckebröd men också i traditionella rätter
som mämmi eller karelska piroger med fyllning
av korngröt.

I Norden finns också det traditionella råg-
brödet av fullkornsråg och surdeg som under-
lång tid var det arbetande folkets viktigaste
energikälla. Och så förstås kn äckebeöd av 
fullkornsråg. 

Men under de senaste 50 åren har råg

brödet  långsamt förlorat sin betydelse och 
nu äter vi mycket mera vete i Norden än råg. 
Men på senare år har intresset för råg ökat
igen och vetenskapliga undersökningar har
visat att rågens låga GI gör att den fungerar
väl som skydd mot diabetes typ 2. Rågens
komplexa kostfibrer är förmodligen huvud-
orsaken till att råg i flera undersökningar 
verkar skydda mot cancer.

– I Norden har vi en lång tradition av att äta fullkornsprodukter.
Om vi dammar av de gamla kokböckerna kan vi med deras
hjälp utveckla nya produkter som passar i en sund nordisk kost.
Det säger Kaisa Poutanen, finsk professor, som arbetat med
spannmålsforskning i många år.

– Det är dags att ta fatt i Nordens rika
fullkornstradition och använda inspira-
tionen från de traditionella sätten att
använda fullkorn till att utveckla ny,
sund, nordisk mat, säger professor
Kaisa Poutanen.

Fullkorn
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Projektet är ett partnerskap mellan
organisationer, myndigheter och
företag och arbetar bland annat för
att få fler fullkornsprodukter på
marknaden. Godkända produkter
säljs med en speciell logotype.

Danskarna har nappat på den 
orangefärgade fullkornslogon och
mellan 29 mars 2010 och 27
mars 2011 såldes över 
72 000 ton märkta
produkter för över
1,2 miljarder kro-
nor enbart i
dagligvaruhan-
deln.

Målet var att ha
250 produkter med
fullkorns-logon på
marknaden till 2012.
Men redan nu finns nära
400 produkter.

Bra samarbete
– Vi började med ett löst samar-
bete och ett gemensamt mål att för-
bättra folkhälsan genom att öka
danskarnas intag av fullkorn. Det
har nu utvecklats sig till en riktig
kampanj med gemensamt sekre-
tariat och logotype, så att danskar-
na kan se var fullkornen finns och
vilka produkter som därmed är
sundare. Det är överraskande hur
bra och tillitsfullt samarbetet varit
mellan hälsoorganisationerna,
livsmedelsverket och de privata
företagen. Alla vill fortsätta i minst

tre år till, säger Niels Brinck-
Nielsen, ordförande i Fullkorns-
partnerskapet och direktör för
Valsemöllen, en av 26 partners.

75 gram fullkorn om dagen
– Det är väldokumenterat att full-
korn förebygger hjärtkärlsjukdom

och diabetes typ 2. Under
den nya verksamhetspe-

rioden ska vi inrikta
oss på de som äter

minst fullkorn, så
att de också får
glädje av de posi-
tiva hälsoeffekter-
na, säger Char-

lotte Kira Kimby,
hälsochef hos

Hjerteforeningen.
Bland kvinnor med

barn mellan 0-15 år känner 67
procent igen fullkornsprodukterna
och 50 procent säger att de köper
dem. Bland den breda befolknin-
gen är kännedomen 46 procent.

– Nu fokuserar vi ännu mer på
att upplysa danskarna om vilka
fördelar de får av fullkornsproduk-
ter. Vi ska också berätta hur många
bra fullkornskällor det finns. Du
behöver faktiskt bara äta en por-
tion havregryn och två portioner
fullkornsrågbröd om dagen för att
få tillräckligt med fullkorn, 75
gram per dag, säger Rikke Eben
Naess, kampanjledare i Fullkorns-
partnerskapet.

FULLKORNSPRODUKTER
DANSK KAMPANJ FORTSÄTTER

Havre
Havre är också en viktig hälsokälla även om vi
inte äter så mycket av den. Liksom råg har havre
lågt GI. Dessutom har den högt innehåll av be-
taglukaner, antioxidanter och kostfibrer vilket gör
att havren kan skydda mot hjärtsjukdom, sänka
kolesterolhalten och hjälpa till att hålla vikten.

Traditionellt har havre mest ätits som fling or
och gryn till gröt men på senare år har nya pro-
dukter som havremjölk och yoghurt kommit ut på
marknaden.

400 
För tre år sedan startade ett stort projekt i Danmark för att få
danskarna att äta mer fullkorn.
Resultatet är så bra, att man nu förlänger kampanjen i tre år till.

Fullkornspasta har blivit en storsäljare under 2000-talet.
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Framför sig ser han nya och bättre havre-
sorter, både som livsmedel och foder. Till
sin hjälp har han och medarbetarna skapat
ett gigantiskt genetiskt bibliotek.

Olof Olsson har precis bytt universitetet
i Göteborg mot Lund. Det femåriga
forskningssamarbetet delfinansieras av
Lantmännens Forskningsstiftelse. Leif
Bülow, professor i tillämpad biokemi i
Lund, tycker det är mycket positivt att
havreforskningen nu kommer till univer-
sitetet. 

– Tidigare har mycket av vårt fokus
legat på oljeväxter. Havre ger oss ny kom-
petens. I Lund sker också mycket forsk-
ning runt måltidsstudier, och där passar
Olof väl in.

Tilling – ny metod
Olof Olssons specialinriktning utmynnade
för några år sedan i företaget Crop Tailor,
där han är en av delägarna tillsammans
med bland annat Lantmännen. Affärsidén
är att skräddarsy morgondagens havre
efter marknadens behov.

– Vi jobbar brett och ser på vem som vill
köpa havre och vilka egenskaper den ska
ha. Just nu är det stort intresse för be-
taglukaner, diverse havrelipider och
mykotoxiner, säger Olof Olsson.

Han har utvecklat en förädlingsmetod
som kallas ”tilling” – targeting induced
lokal lesions in genomics – där havrefrön
behandlas med ett mutagent ämne. På så
uppstår miljoner variationer i genomet
hos varje enskild planta, och cirka 2700
olika mutationslinjer har tagits fram från
det muterade materialet. Detta ”bibliotek”
kan sedan screenas efter mutationer som
kodar för de egenskaper som önskas, ex-
empelvis förändrade betaglukanhalter
eller ökad stresstålighet.

– Först definierar vi vilken egenskap
som önskas och kartlägger de gener som
kan kopplas till egenskapen. Vi letar sedan
upp de specifika linjer där just denna gen
muterats. De mutationer som inte är 
önskvärda korsas bort. Vi utvecklar också
biokemiska metoder för att direkt mäta de
egenskaper vi är ute efter. 

Säkrare skördar
– Det finns många olika delar att jobba
med. Mykotoxin och fusariumresistens är
oerhört spännande. I slutet av november
kommer vi att ha vårt första möte för att se
på framtiden, säger Peter Annas, utveck-
lingschef  i Lantmännen Lantbruk.

– Mykotoxin är ett stort problem. I pre-
liminära fältförsök har vi testat 33 av de

linjer vi screenat fram som resistenta mot
fusarium. 27 av dessa visade sig bli mindre
infekterade än de marknadssorter vi jäm-
förde med. Nu utökar vi försöket nästa vår.
Vi har en unik möjlighet att komma åt
mekanismen för resistensen och utveckla
nya sorter för säkrare skördar, säger Olof
Olsson.

Kunder till havresorter med ökad halt
av betaglukaner är redan klara, bland an-
nat Oatly AB som tillverkar havremjölk
och Swedish Oat Fibre AB som säljer
havrebetaglukaner. 

– Behovet är åtskilliga tusen ton och
ökande, och det tar ett tag att komma upp
i. Vi har flera lovande linjer, och dessa
kommer att testas i fält. De industriella
processerna startar nästa sommar och
höst. Fungerar allt som förväntat kan vi ha
en klar produkt 2014-15. 

- Havre har många positiva näringsegenskaper som skulle kunna förädlas
ytterligare. Havrens höga halt av vattenlösliga betaglukaner är ett hett
område, säger Olof Olsson, professor i tillämpad biokemi.

Pågående 
forskningsprojekt om
havrens egenskaper  

1. Havre med hög halt av be-
taglukaner. Betaglukaner ger vid en
regelbunden diet bland annat lägre
kolesterolhalt i blodet. Flera havre-
linjer med betaglukanhalter över sju
procent har identifierats. Det är be-
tydligt högre än hos de sorter som
finns i handeln idag.5

Havresorter
SÄKRARE OCH BÄTTRE

A V  M A R I E  S K O G L U N D
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2. Havre med låg mykotoxinhalt.
Svampen fusarium kan angripa
spannmål, och ger då förhöjda hal-
ter av mykotoxiner – svampgifter.
En råvara fri från toxiner är speciellt
viktigt inom områden som barn-
mat, gryner och foder.

3. Havre med höga sterolhalter.
Regelbundet intag av växtsteroler
sänker kolesterolhalten hos män-
niskor.

4. Lågligninhavre. Ligninet i
fröskalet är svårsmält för djuren,
och lägre halt av lignin ger därför
energirikare djurfoder. Om smält-
barheten hos foderhavren ökar kan
energivärdet höjas med upp till 20
procent.

5. Högavkastande hösthavre.
Målsättningen är att ta fram
sorter som klarar kyla så bra att
de kan sås på hösten. Höstgrö-
dor ger ett högre utbyte och är
bra för miljön.

Lantmännenföretaget AS-faktor
följer sitt eget spår när det gäller
att utveckla havre till nya pro-
dukter och användningsområ-
den. I mer än 20 år har forsknin-
gen pågått om det kroppsegna
proteinet AF, Antisekretorisk
Faktor. Det har en betydande roll
i regleringen av sekretoriska och
inflammatoriska sjukdomar
genom att reglera vätske- och
jontransporter över cellmembra-
nen i kroppens olika organ.

Det gäller både människor och
djur och idag sker forskningen
enligt flera olika spår. Vätskebal-
ansen är inblandad i snart sagt
alla kroppens processer och
idéerna är många. Inom flera om-

råden har man kommit fram till
färdiga och framgångsrika kon-
cept.

SPC-Flakes av specialproces-
sad spannmål och Salovum, ett
äggpulver gjort av ägg från hönor
som ätit sådan spannmål, är så
kallade medicinska livsmedel
som finns på apotek. Studier har
visat att de kan ha effekt mot
bland annat inflammatoriska
magsjukdomar och
Menières sjukdom.
I årets Stock-
holm Maraton
fick ett antal 
löpare prova om
Salovum kunde hjälpa dem att
slippa magproblem under loppet.

UNIK FORSKNING:
Friskare med bättre vätskebalans

Vi jobbar brett och
ser på vem som vill
köpa havre och
vilka egenskaper
den ska ha. 

’’

Grisfodret Trygge, hästfodren
Krafft Sport SPC och Krafft
Groov SPC  och hundfodret
Bozita Robur SPC gör att
djurens förmåga att reglera sin
vätskebalans förbättras. Små-
grisarna kan slippa avvänjnings-
diarré, hästarna och hundarna
klarar ansträngning bättre, till
exempel vid tävlingar. Dessutom
är deras magar i bättre balans.

Även hundar orkar mer med rätt vätskebalans.
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Mättnad är ett komplext fenomen
och ett ungt forskningsfält. Idag
börjar forskarna urskilja livsmedel
som kan ha större betydelse för
mättnad än andra. Hannas nyss
klara doktorsavhandling vid SLU,
Sveriges lantbruksuniversitet, har
ämnet ”Fullkornsprodukter och
mättnad”. Det har kommit att
handla mycket om råg. 

I en av studierna fick försöksper-
sonerna äta antingen en och en
halv portion rågflingegröt eller tre
skivor vitt bröd till frukost. Energi-
innehållet var detsamma med
gröten gav betydligt bättre mät-
tnadskänsla. Även efter lunchen,
som var densamma i de båda grup-
perna, kände sig grötätarna
mättare än de som börjat dagen
med vitt bröd.

– Den så kallade second-meal-
effekten är intressant, kom-
menterar Hanna. Det verkar som
om mättnadskänslan från fibrerna
kan vara länge. Fibrer ökar mätt-
nadskänslan på flera sätt, bland
annat blir matens volym större, så
att den fyller ut mer i magsäcken.

Liza Rosén, Lunds Tekniska
Högskola, har undersökt hur råg-
produkter påverkar blodsocker, in-
sulinsvar och mättnad i sin doktors-
avhandling. Resultaten visar bland
annat att både bröd och gröt gjord
på siktad råg och fullkornsråg mät-
tar mer än vitt vetebröd. Allra effek-
tivast var råggrötar och rågkärnor.
Den som åt kokta rågkärnor till
frukost höll sig mättast längst och
åt mindre till lunch.

– Om man äter gröt eller bröd
gjort på fullkorn där kornets alla
delar finns med får man
rågens alla fördelar,
säger Liza
Rosén.

Lantmännen och forskningspro-
grammet TvärLivs inom Formas,
driver tillsammans forskningspro-
jektet, som kallas KLIFUNK.

– Kli från vete innehåller cirka
50 procent kostfiber. Jag är över-
tygad om att kli kan tillföra ett
mervärde till livsmedel på olika sätt,
Men det går inte alltid att använda
kli direkt som det är. Både funktion,
näringsmässiga egenskaper och
smak behöver förbättras, säger An-
nica Andersson, vid Institutionen
för livsmedelsvetenskap vid SLU i
Uppsala. 

Man vill bland annat försöka öka
lösligheten hos fibrerna i vetekli,
och testar olika processer.

När det gäller smak ska man
bland annat undersöka hur den
påverkas av extrudering, en process
där en deg pressas samman under
värme och högt tryck och sedan får

”puffa upp” eller valsas till
flingor.

- Många av de frukost-
produkter som finns idag
med kli som ingrediens in-
nehåller mycket socker för

att bli goda att äta, säger Annica
Andersson. Vår tanke är att om
smaken på kliet blir godare i sig be-
hövs mindre socker.

I forskningsprojektet kommer
man också att göra sensoriska
analyser och mättnadsstudier,
samt analysera klimatpåverkan
från nya processer och produkter.

En arbetsgrupp med represen-
tanter från SLU och Lantmännen
genomför projektet.

– Det är en stor utmaning att in-
dustrin har så stor andel i ett
forskningprojekt. Det är ett nytt,
spännande arbetssätt , en naturlig
fortsättning på tidigare samarbete,
säger Helena Fredriksson, Lant-
männen.

Annica Andersson vid SLU i Uppsala och Helena Fredriksson på
Lantmännen leder ett nytt stort forskningsprojekt som ska söka
nya sätt att öka användningen av vete och rågkli i livsmedel.

Hanna Isaksson och Liza Rosén forskar båda om fullkorn och
mättnad. Båda har kommit fram till att sädesslaget råg spelar 
en viktig roll.

A V  M A U D  L I N D B L Å

Råg spelar en viktig roll
för vår mättnadskänsla

Kli inte bara nyttigt 
nu ska det bli godare

FORSKNINGIdag vet vi att fullkorn kan skydda mot våra vanligaste välfärdssjukdomar. 

Nu pågår intensiv forskning världen över för att hitta förklaringar till vad som sker

och kunna ta nästa steg i utvecklingen av fullkornsprodukter. Det handlar inte
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Fullkorn anses vara bra för hälsan.
Både i Sverige och andra länder
uppmuntrar myndigheterna till ökat
intag. Personer som äter mycket
fullkorn löper mindre risk att drab-
bas av hjärtsjukdom och typ 2 dia-
betes. Det har man sett i epidemio-
logiska studier, där man jämför
fullkornsintag med sjukdomar hos
stora grupper människor.

Däremot är det i dagsläget ingen
som vet exakt vad det är som gör
att fullkorn har denna sjukdoms-
skyddande effekt. 

Ett skäl kan vara att det är svårt
att tillförlitligt mäta hur mycket
fullkorn människor får i sig. Deras
egen skattning är osäker. Olika pro-
dukter innehåller olika mängd och
det kan vara svårt för kon-
sumenter att känna
igen fullkornspro-
dukter. Det kan
leda till att sam-
band mellan kost
och hälsa inte
upptäcks eller att
upptäckta sam-
band blir
missvisande. 

Vid Institutionen för livsmedels-
vetenskap, SLU, Uppsala leder pro-
fessor Per Åman unik forskning om
specifika biomarkörer för intag av
fullkorn från råg och vete. Man har
funnit att i kli från dessa spannmål
finns en grupp fenoliska ämnen,
alkylresorcinoler, som bara finns
just där.

I sin doktorsavhandling har
Rikard Landberg bland annat
utvecklat och testat en ny metod
för analys av biomarkörerna i blod-
plasma. Resultaten från två studier
där människor fått äta fullkorns-
och kliprodukter visar att halten
biomarkörer i blodet ökade med
ökat intag.

Andra studier visade att markö-
rerna ger utslag både på

intag som ligger nära i
tiden och på regel-
bundet intag över
lång tid.

– Nu vet vi att
metoden fungerar i
kontrollerade studier
med frekvent full-
kornsintag, säger

Rikard. Nu gäller det
att se hur den fungerar

på ”fritt levande” indi-
vider och om den kan an-

vändas för att i förlängnin-
gen ge bättre kunskap

om fullkorn och 
fullkornets roll för

folkhälsan. 

Det onda kolesterolet sänktes
med i genomsnitt 21 procent, vilket
kan ge stora effekter på blodtrycket,
när 88 personer i Bollnäs åt den
nordiska kosten under sex veckor.

– Min hypotes för studien var
att alla geografiska regioner kan
skapa sin egen hälsosamma kost.
Och att vi i Norden kanke är biolo-
giskt anpassade till mat baserad på
livsmedel av nordiskt ursprung.

Jag ville därför pröva om och i så
fall hur stor effekt vi kan få på LDL,
”det onda kolesterolet”, med en
kost baserad på just våra nordiska
råvaror, säger Viola Adamsson.

– Att skapa försökskosten var
inte speciellt svårt. Våra nordiska
livsmedel har bra näringsinnehåll
och med skonsamma tillagnings-
metoder bevaras den väl.
Livsmedlen som används var 
exempelvis fet fisk som lax, ström-
ming och sill, fullkornsprodukter
baserade på korn och havre samt
baljväxter som gula och gröna ärter
och bruna bönor, frukt, bär, rotsaker
och grönsaker. Tanken är att kosten
ska vara lätt att äta som vardags-
mat.

Studien genomfördes på 88

kvinnor och män med lätt övervikt
och något förhöjda kolesterolvär-
den. Studien är den första som un-
dersökt hälsoeffekter av en nordisk
kost.

Uppsalaforskarna går nu vidare
med att studera hur en nordisk kost
kan påverka hälsan på längre sikt,
och kommer även att undersöka
hur kosten kan påverka generna
hos personer med bukfetma och
begynnande diabetes.

Rikard Landberg arbetar med att utveckla säkrare mätmetoder
för sambandet mellan fullkorn och hälsa.

Viola Adamsson, doktorand vid Uppsala universitet, har visat att
en kost baserad på nordiska livsmedel har viktiga hälsoeffekter.

Mätmetoder ska visa 
fullkornets effekt på hälsa

Nordisk kost mot
”det onda kolesterolet”

NG PÅ GÅNGbara om kostfibrer. Forskningen tränger allt djupare in i det komplex av vitaminer,

mineraler och andra bioaktiva komponenter som bidrar till fullkornets hälso-

effekter. Här presenteras några aktuella svenska forskningsprojekt.
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– Här har man bestämt sig på högsta nivå
för att engagera sig i strävan att lyfta upp
skolmåltiden och den status våra
skolkockar har. Exakt samma syfte som vi
har med tävlingen Skolmatsgastro, kon-
staterar han nöjd.

Det var 2008 som Lantmännen
arrangerade den första Skolmatsgastro-
tävlingen på GastroNord-mässan i Älvsjö.
Då hade Kurt Weid under en rad besök
och inspirationsdagar i skolor runt om i
landet sett att skolkökspersonalen är en
grupp i stort behov av att peppas, inspir-
eras och lyftas fram i rampljuset. 

– Här hittar vi de verkliga vardagshjäl-
tarna, säger Kurt. I Sveriges skolkök job-
bar mellan 16 000 och 18 000 kockar. Till-
sammans lagar de 1 200 000 skolmåltider
per dag.

Men skolkökspersonal har långtifrån
samma status som kockar på privata
restauranger. Ofta kallas de inte ens

kockar, utan bambatanter eller mattanter,
oavsett kön.

Den första Skolmatsgastro-tävlingen
fick stor uppmärksamhet. 2010 var det
dags för tävling nummer två, då kom det in
inte mindre än 60 tävlingsbidrag från olika
skolkök. Den tredje omgången hålls våren
2012, förhoppningen är att det kommer in
ännu fler bidrag den här gången.

Märker nu några förändringar när du är
ute i skolköken?

– Absolut! Killarna börjar göra intåg i
köken – många med krogbakgrund. Man
börjar förstå att man jobbar i servicebran-
schen. Man vågar jobba med mera trendi-
ga recept.

Vilket är ditt bästa tips till skolkockarna
för att kunna få till förändringar?

– Visa upp kunskapen för de kommu-
nala politikerna så att de förstår att de har
kockar i sina kök. Och jobba med medier-
na. Via publiciteten kommer politikerna

att förstå att man bör ge resurser till
skolkockarna.

Hur är intresset för 2012 års Skolmatsgastro?
– Jag själv tror på minst 80 bidrag. Det
börjar redan komma in förfrågningar och
man märker att lagen börjar förbereda sig.
Första anmälan har redan kommit – tre
månader innan deadline. Till de flesta
mattävlingar kommer bidragen in 14 dagar
innan.

– Det är också kul att Lantmännens
livsmedelsföretag och marknadsavdelnin-
gen jobbar med tävlingen och ser dess
värde för våra affärer genom den goodwill
vi bygger upp med tävlingen.

”Skolrestaurangen är ett växthus för 
morgondagens konsumenter, gäster, 
företagare och entreprenörer. Kan vi lära våra
barn att uppskatta vår mat och våra måltider
kommer vi att bli ett verkligt matland.” 

God 
skolmat

bygger 
landet

Yttrandet ovan kommer från regeringens projekt Sverige – det nya
matlandet, och gissa om det ljuder som musik i öronen på Kurt Weid,
Lantmännens mästerkock och köksmästare, som just nu förbereder 
tredje omgången av tävlingen Skolmatsgastro.

DAGS IGEN 
FÖR SKOLMATS-

GASTRO

Mr Skolmat själv, Kurt Weid, förbereder just nu
tredje omgången av tävlingen Skolmatsgastro.
Finalen hålls på Gastro Nord-mässan i Älvsjö i
april.
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FÖRSTA KOKBOKEN 
FÖR SKOLKOCKAR
Ett antal tävlingsrecept från Skolmatsgastro finns
samlade i kokboken ”Matlust”, den första kokboken
för skolkockar. Här finns recept på sallader, varm-
rätter, vegetariska rätter och bröd, tips om för-
beredda produkter och reportage från 15 skolkök.

Läs mer om kokboken på www.cerealiafoodser-
vice.se

5 i topp för skolmaten
God mat 87 procent
Plats att sitta 66 procent
Gott om tid 46 procent
Olika rätter att välja på 46 procent
Trevlig stämning 34 procent
Elevernas drömfemma
Färsk frukt efter maten 56 procent
Nybakat bröd 55 procent
Större salladsutbud 43 procent
Efterrätt 36 procent
Olika drycker 35 procent
Populäraste rätterna
Spaghetti med köttfärssås 13 procent
Tacos 13 procent
Pannkakor 11 procent

SKOLMATSGASTRO
Skolmatsgastro är Lantmännens lagtävling för
skolkockar som hålls vartannat år efter samma
premisser som gäller för professionella kock-
tävlingar. 

Skolkockarna tävlar i tremannalag och
tävlingsbidragen ska innehålla recept på en
soppa, en vegetarisk rätt och en varmrätt till en
angiven per portion och per rätt inklusive sallad,
bröd och matfett.

I finalen ska finalisterna laga upp sina tre
tävlingsrätter för 100 personer på en begränsad tid.

Rätterna bedöms av en stor jury där bland
annat skolelever ingår.

2008 vann Team Österåker och 2010 års
segrare var Rosenknopparna från Skövde.

Läs mer om tävlingen och skolmat på
www.lantmannen.com och www. lantmannen.se

100 SKOLKÖK
Pär Bergqvist har ätit skolmat på 100 svenska
skolor. Han har tidigare ätit 100 Michelinstjärnor
världen över, men bytte spår uppmanad av sina
barn, som tyckte att han skulle prova skolmat istäl-
let för lyxmat.

Hans slutsats: Människorna gör all skillnad.
Kanske lite förvånande med allt prat om bud-

getar och upphandling. Men Pär kom fram till att tre
saker är helt avgörande för resultatet, nämligen: In-
tresse, kunskap och passion. 

Pär berättade om sina erfarenheter vid Ny
Nordisk Mats höstkonferens i Helsingfors i oktober
och förespråkade mer av en helhetssyn på skol-
maten: Låt skolmåltiden vara som en lektion, med
förberedelse, genomförande och uppföljning. Fyra
beståndsdelar ingår i receptet för en bra skolmåltid:
1 engagerad kostchef, 1 engagerad skolkock, 1 en-
gagerad rektor och 1 engagerad förälder.
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POSTTIDNING B

AVSÄNDARE:

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

JULRÖD 
KORNOTTO TILL
LAX I UGNEN

HÄLSOSAM NORDISK MAT

Skala rödbetor och lök och skär i små bitar. Värm rapsoljan i en gryta
och fräs rödbetor och lök några minuter. Rör i matkorn, buljongtär-
ning och vatten. Låt koka under lock ca 20 minuter tills vätskan
kokat in. Rör om då och då.

Värm ugnen till 225 grader. Lägg laxen i en smord ugnsfast form.
Krydda med rosmarin och svartpeppar. Ugnsbaka laxen 12-15 
minuter.

Servera lax och kornotto med kokta haricots verts. 
I studien serverades också råkost och fullkornsbröd med margarin.

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

4 portioner

5-6 medelstora rödbetor (ca 400 g)
2 gula lökar
1 msk rapsolja
3½ dl matkorn
½ tärning grönsaksbuljong

7 dl vatten
4 laxfiléer à 125 g
½ msk flytande margarin
rosmarin
svartpeppar
400 g haricots verts

UGNSBAKAD LAX MED KORNOTTO

Korngryn och kornmjöl är 
mat med lång tradition 
i den nordiska kosten. Korn,
liksom havre, innehåller lösliga
fibrer, som har dokumenterat 
kolesterolsänkande effekt.
Matkorn är en modern, mer
snabblagad variant av de klas-
siska korngrynen, med samma
fina hälsoeffekt. 

Bjud på en julröd matkornotto 
till lax.
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