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Vår gemensamma strävan att åstadkomma en 
hållbar framtid genererar ständigt nya vägar framåt tack vare 
banbrytande forskning, innovativa satsningar och gränsöver-
skridande samarbeten. 

År 2015 antog världens ledare Agenda 2030 för hållbar 
utveckling med 17 globala mål. För flera av målen är en 
biobaserad ekonomi en viktig del av lösningen – liksom för 
det övergripande klimatpolitiska målet att Sverige ska vara 
koldioxidneutralt till år 2045.

I ett antal projekt i den samlade satsningen BioInnovation 
utvecklas starka, konkurrenskraftiga och innovativa material, 
produkter och tjänster baserade på förnybar råvara. Sex av 
projekten fokuserar på restströmmar från skogs-, jord- och 
vattenbruk – och ett av dem är ForceUpValue.

Från skog och hav  
till framtidens  
smarta mat

ForceUpValue: Prebiotika från skog och hav

Svaren på många av framtidens hållbarhetsfrågor finns i 
skogen och havet. Hur kan restresurser från skogsbruk och 
havsodling till exempel frigöra värdefull odlingsmark, stärka 
vår hälsa och bidra till minskat antibiotikabehov? 

Prebiotika från skog och hav är en ny möjlighet, och målet 
med tvärvetenskapliga bioinnovationsprojektet ForceUp-
Value. Närproducerade, hållbara fibrer som via föda och 
foder ger god maghälsa till människor och djur.

Partners i ForceUpValue är Luleå tekniska universitet, 
Marin Feed AB, Sveaskog Förvaltnings AB, Essum AB, 
Sveriges lantbruksuniversitet, LTU Business AB och Dyrka AB. 

Här tar några aktörer i värdekedjan med oss på den håll-
bara resan från skog och hav till framtidens smarta mat.

Prebiotikan som tas fram i ForceUpValue- 
projektet skulle med fördel kunna integreras 
i allt från foder till fisk och andra djur, till en 
mängd livsmedel som till exempel mejeri-  
och bageriprodukter.
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– Tankarna kring cellulosa som en bra källa till 
prebiotiska cello-oligosackarider (COS), hade vi haft en tid 
här på LTU, berättar Ulrika. Cellulosa är världens vanligaste 
kolhydrat, och skogsbaserad råvara är basen för mycket av 
den forskning vi utför. Resultaten är viktiga – inte minst med 
tanke på skogens viktiga roll för svensk basekonomi.

– Men idén till det här projektet kom egentligen vid havet. 
Ibland är det helt nya möten och miljöer som föder innova-
tiva idéer.

– Jag och min dotter Emma, som studerar marinkemi, var 
på semester i Kroatien och Emma visade mig sjöpungar som 
levde i havet. När vi kom tillbaka till hotellet så läste jag en 
artikel om Marin Biogas och deras arbete med odling och 
användning av just sjöpungar. På ett ställe stod det ungefär 
att ”vi vet inte vad vi ska göra med cellulosafraktionen”. Och 
där rullade allt igång. 

Prebiotika från nya källor

Sjöpungar är ryggradslösa filtrerare som växer, och odlas, 
likt musslor. Deras tunikor – mjuka skal – består av ren  
cellulosa fri från lignin. 

– Jag och Paul Christakopoulos, professor och ämnes- 
företrädare på Biokemisk processteknik här på LTU, började 
titta vidare på vad vi skulle kunna göra. Prebiotika skulle 
vara förträffligt att göra med den rena cellulosakärnan som 
sjöpungarna kunde ge. 

– Vi bestämde oss att parallelltesta cellulosan från sjöpung-
arna med cellulosa från skogsråvara med sikte på att också 
kunna jobba med grot – grenar och toppar som ”blir över” 
vid skogsbruk. Två olika utgångspunkter, men samma mål: att 
använda cellulosan som en råvara till nya, hållbara produkter.

Hållbar hälsa

Prebiotika (som betyder före liv) har förmågan att främja 
tillväxten av goda bakterier i tarm- och magfloran. En viktig 
egenskap för såväl människor som djur.

– Cellulosan ser alltid likadan ut, säger Ulrika. Men övrig 
prebiotika på marknaden som framställs av jordbrukspro-
dukter görs oftast av hemicellulosafraktionen – en helt annan 
sockerart. Vi var intresserade forskningsmässig av COS för 
det fanns inte så mycket gjort på dem; och för att COS också 
är mer stabila. Det skulle kunna ge en effektivare slutprodukt. 

Två olika utgångspunkter, 
men samma mål: att använda 
cellulosan som en råvara till 
nya, hållbara produkter.
ULRIKA ROVA

Tvärvetenskapligt och tillämpningsinriktat

Samtidigt som tankegångarna kring prebiotika från skog 
och hav kom utlysningen från BioInnovation som man insåg 
passade tankarna perfekt.

– När vi byggde det här projektet så gjorde vi det med 
utgångspunkten att få med hela värdekedjan fram till färdig 
produkt och dess möjligheter. Vi jobbar tvärvetenskapligt och 
med många olika intressen inkluderade. Och vi siktar mot en 
tillämpning – inte bara på grundforskning. 

– Projektpartners på råvarusidan är Marin Feed (fd 
Marin Biogas) och Sveaskog. Vi på LTU står för forsknings-
delen – att fraktionera ut cellulosan och bryta ner den till de 
prebiotiska komponenterna. Jättemycket arbete har också 
lagts på att titta på vilka enzymer vi ska använda oss av för 
att få cellobiosen, som är den potentiella prebiotikan, och 
inte glukos som oftast blir den slutliga produkten då man 
använder enzymer som bryter ned cellulosa.

– Essum tittar på potentialen att använda vår prebiotika i 
mat. Det som på engelska kallas nutraceuticals eller func-
tional food – mat med extra hälsofunktioner. Funktionella 
livsmedel, eller smart mat.

– Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala undersöker 
om prebiotikan kan användas vid fiskodling för att stärka 
fiskarnas immunförsvar. Det finns ett stort intresse från 
foderindustrin kring prebiotikan som ett sätt att kunna minska 
mängden antibiotika.

– LTU Business tittar på vilken marknadspotential 
forskningen och det tänkta slutresultatet har. Kommunikations-
byrån Dyrka är också med i projektet sedan starten. Vi tyckte 
det var extra viktigt med kommunikationen när man ska börja 
prata om helt nya, lite okonventionella, livsmedelsråvaror.

Förnuft och känsla

– Vi har inte sett någon annanstans att man gör prebiotika 
från havs- och skogsråvara, konstaterar Ulrika. I Sverige 
växer många upp med en känslomässig koppling till havet 
och skogen. Att kunna göra hållbart producerade livsmedels-
råvaror som främjar hälsa med det som utgångspunkt är ju 
fantastiskt. 

Ulrika Rova,  
professor i kemiteknik, 
Luleå tekniska universitet
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–  Som skogsskötselchef 
ansvarar jag t ex för utveckling av 
föryngring, röjning och gallring. Mitt 
mål är ökad tillväxt och större variation 
i skogsbruket. Vi samarbetar ofta med 
forskare, myndigheter, andra skogsägare 
och ideella organisationer, berättar 
Gisela. Tillsammans driver vi utveck-
lingen framåt för hela Sveriges bästa.  

– Vi brukar säga att skogen står på 
tre ben: det ekonomiska, det sociala 
och ekologin. Och det har vi jobbat 
utifrån i många år. Ett fjärde ben är på 

Ett effektivt skogsbruk 
ger mer förnyelsebara 
produkter som kan 
bidra till ett biobaserat 
samhälle.
GISELA BJÖRSE

stark framväxt, och det är klimatfrågan.
– Sedan hundratals år har vi 

utvecklat ett effektivt skogsbruk. Alla 
samhällen bygger sin välfärd på någon 
resurs, och i Sverige är det skogen. 
Skogen är vårt guld. Utan den hade 
vi inte varit ett så välmående land som 
vi är. Och skogen är fortfarande en 
jätteviktig ekonomisk resurs – som i sin 
tur möjliggör de andra benen.

Skogsskötsel och naturvård

Det sociala handlar bland annat om 

– Jag tycker det är vår styrka och 
vårt ansvar: att vi kan se de långa 
cyklerna och de stora perspektiven – 
och göra de här avvägningarna. 

Ekologi och klimat

– Skogen är en ren resurs, konstaterar 
Gisela. Besprutningen upphörde någon 
gång på 70-talet och i dag finns inget 
gift i vårt skogsbruk. 

– Sveaskog, eller AssiDomän som 
vi hette då, var faktiskt det första stora 
bolaget i världen som var FSC-märkt. 
Hela vår verksamhet är anpassad efter 
FSC- och PEFC-systemen – certifieringar 
som omfattar såväl ekologisk som 
ekonomisk och social hållbarhet.  

– När det gäller klimatet så handlar 
det bland annat om skogens roll som 
kolsänka. När skogen växer tar den 
upp koldioxid och gör på så sätt nytta 
för klimatet. Ju mer skogen växer ju mer 
koldioxid binds in från atmosfären – 
vilket minskar växthuseffekten. Dessutom 
kan virket från skogen ersätta fossila 

och energikrävande material som 
betong och plast.  

– Ett effektivt skogsbruk ger mer 
förnyelsebara produkter som kan bidra 
till omställningen till ett biobaserat 
samhälle, konstaterar Gisela

Att göra innovationerna möjliga

– De senaste åren har jag sett ett stort 
ökat samhällsintresse för skogen. Folk 
har mer åsikter – och större insikt i 
hur viktig skogen är för Sverige. Det 
är också många hållbara innova-
tioner på gång för användningen av 
skogen som resurs, till exempel föräd-
ling av biströmmar som GROT, som i 
ForceUpValue-projektet.

– En av mina uppgifter som skogs-
skötselchef är att se till att skogen 
växer riktigt bra så att vi kan realisera 
så många av dem som möjligt för 
framtiden. 

hänsyn och anpassning av skogsbruket 
där människor bor och rör sig. Vi satsar 
också stort på naturvård.

– Skogsskötsel och naturvård är två 
olika saker, men de går hand i hand. 
Skogsskötsel handlar om hur vi sköter 
skogen för att bli träd som vi har nytta 
av. Naturvård är all den skog vi har för 
ekosystemets eget bästa – den lämnar 
vi orörd eller sköter för att hotade natur-
värden ska bevaras eller öka. 

– Jag har jobbat med skogsskötsel 
och naturvård i hela mitt liv. Jag ser 
så tydligt att om vi är effektiva där vi 
faktiskt odlar skog, det som ska växa 
och skapa lönsamhet och arbetstill-
fällen, så har vi råd att också göra 
insatser för naturvården. Genom att ha 
effektivt, lönsamt och hållbart skogsbruk 
så har vi helt enkelt större möjligheter 
att ha skogar där människor, växter och 
djur trivs extra bra. Skogsbruket skapar 
arbetstillfällen i hela landet. Det är en 
förutsättning för att kunna bruka skogen 
hållbart i all framtid.

Gisela Björse,  
skogsskötselchef,  
Sveaskog
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–  Min roll är att styra vår avverkning så att vi får fram 
rätt produkter, berättar Ingrid. När och hur vi ska avverka för 
att kunna möta våra kunders varuplaner, och samtidigt följa 
våra egna långsiktiga planer för avverkning och gallring. 

– Här i Norrbotten där jag sitter har vi kallare klimat och 
magrare mark vilket göra att skogen växer långsammare. 
Men fördelarna är flera. Mer senvuxen skog ger ett virke 
med tätare mellan årsringarna och bättre hållbarhet. Att 
vi har längre vinter här uppe gör också att marker som är 
svagare är lättare att avverka. Vi kan helt enkelt avverka på 
vintern när marken är tjälad.

En sidoström med potential

När timmer och massaved fraktas vidare i förädlingskedjan 
finns en intressant resurs kvar: grot – grenar och toppar. 
Det är en av de råvaror som har potential att omvandlas 
till ett viktigt mattillskott genom bioinnovationsprojektet 
ForceUpValue. 

– Jag ansvarar också för uttaget av grot. Av ett träds 
volym är cirka 10–20 procent grot lite beroende på trädslag. 

– För några år sedan tog vi ut betydligt mer grot som gick 
till värmeverken, men marknaden har ändrats och många 
verk eldar sopor istället i dag. Det känns trist ur ett håll-
barhetsperspektiv med tanke på att skogen är en förnybar 
resurs. Men det finns definitivt potential att sätta ganska stora 
volymer grot i hållbart arbete.

– Visst finns det utmaningar. Dels handlar det om att kunna 
ta ut groten på rätt ställen. Kvaliteten är viktig, men bärig-
heten går alltid först. Marken får inte köras sönder, och att 
köra på riset ger ökad stadga. 

– I andra änden har vi marknaden. Vilka volymer och 
kvaliteter behövs? För prebiotikan kanske det kommer att 
behövas leverans av färsk, krossad materia? Precis som för 
timret behövs en kontrollerad och kvalitetssäkrad kedja. 

Anpassning till naturen, för naturen

– Där groten ska tas om hand kan vi köra grotanpassad 
avverkning. Då fäller man träden framför sig så att grenarna 
och topparna från flera träd hamnar i en hög. Det blir som 
stora myrstackar med jämna mellanrum i skogen, och det blir 
enklare att  lasta utan att det kommer med sten och skräp 
som kan förstöra för exempelvis värmeverken eller för maski-
nerna som sönderdelar groten.

– När groten samlats in transporteras den till vägen och 
läggs i fina vältor med täckpapp för att torka bra. Det är 
viktigt att vältorna ligget öppet och luftigt för att torka bra av 
värme och vind om groten ska bli bränsle. 

– Det är skillnad på skog och skog, och varje ställe är olikt 
det andra. Även om det är samma marktyp så ser kanske 
vägen eller torkmöjligheterna helt annorlunda ut mellan olika 
grotobjekt. 

– Att transportera hel grot på lastbil kan kräva jättemånga 
turer, vilket kan bli dyrt och inte så hållbart. Att flisa direkt i 
skogen är mer miljömässigt, men då krävs system som klarar 
det. Små flistuggar kan vara känsliga för föroreningar som 
stenar och annat. Och de stora ekipagen får inte alltid plats 
efter skogsbilvägarna. 

 – Har du en ny uppfinning för en smidig liten lastbil med 
släp med en tålig flistugg som kan köra grot till läkeme-
delskunder och mattillverkare så hör av dig, skrattar Ingrid!

Det finns definitivt potential  
att sätta ganska stora  
volymer grot – grenar och  
toppar – i hållbart arbete.
INGRID SANDSTRÖM

Ingrid Sandström,  
avverkningsledare, 
Sveaskog
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– Jag är uppväxt i Östergötland, 
och gick gymnasiet där med skoglig 
inriktning på Vreta berättar Tove. Jag 
gjorde några av mina praktikveckor 
i Norrbotten och fastnade direkt för 
maskinkörning. I dag kör jag skotare 
och skördare här i Älvsbyn-trakten. Det 
är ett trevligt jobb, och det känns bra att 
hantera en förnyelsebar råvara.

Ett precisionsjobb

– Planerare och avverkningsledare på 
kontoret i Älvsbyn förbereder avverk-
ningarna till oss. De är ute och snitslar, 
planerar åtgärder och skickar sedan in 
posterna till Skogsstyrelsen för beslut. 
När posterna väl är godkända så åker 
vi så småningom dit och utför arbetet. 

– Exakt hur det ser ut och vad vi ska 
göra står i traktedirektivet. Där nämns 
ålder, areal och volym samt övrig infor-
mation om posten. Om det till exempel 
är väldigt kuperat eller dålig bärighet. 
Om det är en gallring eller slutavverk-
ning. Naturvärderna är även viktiga att 
bevara. Grupper, hänsyner och evig-
hetsträd är utsnitslade. Evighetsträd är 
speciella träd; de kan exempelvis vara 
övergrova eller har hål i sig.  

– Där finns också information om 

medelstam, hur grova träden är, och 
hur stamtätt det är. Och vilka längder 
beställaren vill ha. Skördaren tar en 
stam i taget, så det gör stor skillnad 
för hur många kubik det blir om det är 
stora eller små träd som står tätt eller 
glest.

– Skotningsavståndet tar också tid. 
Om man behöver köra en kilometer för 
varje lass, eller bara 100 meter. 

Skördare och skotare

– Vi är fyra i laget och jobbar tvåskift, 
berättar Tove. Jag börjar fem på 
morgonen och slutar vid två, och då 
kommer nästa skift och går på. 

– Jag kör skördare och skotare. 
Skördaren avverkar träden, skotaren 
lastar stockarna och kör ut dem till 
avlägget. Sedan kommer timmerbilar 
och hämtar dem och kör till beställaren. 
Om groten ska tas om hand eller inte 
handlar bland annat om hur långt det 
ska levereras. Där vi hugger nu blir det 
inte kostnadseffektivt.

– Vi sitter inte bara i maskinerna 
och jobbar. I arbetet ingår service och 
reparationer. Det är stora maskiner – 
skotaren väger 20 ton och skördaren 
25 – och de måste skötas om. Tankas, 

smörjas, fylla oljor, byta kedjor och 
så vidare. Kojan vi alltid har med oss 
har, förutom matdel och bränsletank, 
en repdel där de mesta slangar och 
verktyg vi behöver finns.

– Virket ska stämplas också. Varje 
objekt har ett eget nummer så timmer-
bilarna vet var virket kommer från och 
vart det ska. Och så måste man ut och 
klava – kontrollera att skördaren mäter 
rätt diameter och längd. Det måste vara 
på millimetern rätt när det levereras.

– När vi är klara med posten ska 
markberedaren ta sig dit. Det finns 
några olika markberedningsmetoder så 
det blir så bra som möjligt när det ska 
planteras. Man röjer manuellt några 
gånger också, det gallras någon gång 
och så avverkas det. Det planteras ju 
mycket mer än det vi avverkar. Det är 
bra för kolbindningen.

– Jag har jobbat i skogen i två år 
nu, och jämfört med mina kollegor 
så är det inte länge. De började sina 
karriärer med motorsåg och har varit 
i branchen betydligt längre än mig. 
Skogsbruket bedrivs på ett tryggare och 
säkrare sätt idag. Att jobba i skogen är 
trivsamt och om man har tur så ser man 
emellanåt någon älg, skrattar Tove.

Det är ett trevligt jobb,  
och det känns bra att 
hantera en förnyelsebar 
råvara.
TOVE OLAI

Tove Olai, 
maskinförare, Sveaskog
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– Vi är de första som odlar sjöpung 
i Sverige, men de finns redan naturligt 
i våra hav, berättar Fredrik. Odlandet 
initierades av en förfrågan att produ-
cera biomassa till biogas, men vi gick 
snart över till att producera hållbara 
proteiner istället. 

– Sjöpungar är som musslor med mjukt 
skal. Proteinerna från sjöpungarna vill vi 
ska ersätta fiskmjölet som i dag används 
som fiskfoder. Fiskmjöl görs på industrifisk 
som stora trålare fiskar upp. Vår produkt 
har samma proteiner och samma fetter. Vi 
har testat, och det fungerar!

– Sjöpungarnas mjuka skal, tunika, 
består av cellulosa. Tunikater är den 
enda djurgruppen i världen som gör 
cellulosa. Och det är där vi också 
kommer in i ForceUpValue-projektet som 

kubikmeter i havet är produktiv utan att 
något tillförs. Ingen gödsel och inga 
bekämpningsmedel. Ny mat kommer till 
dem hela tiden där de växer – havet är 
faktiskt produktivt nästan hela året runt. 
Och vi kan KRAV-märka våra odlingar. 

– En tredje faktor är att vi odlar 
kustnära i västkustens skärgård där 
vattnet är övergött, vilket ger en väldigt 
hög produktion. Att vattnet är övergött 
betyder att det har för mycket kväve 
eller fosfor, och då växer plankton bra. 
Och odling av filtrerare är det enda 
sättet vi känner till i dag för att medvetet 
ta upp kväve och fosfor när det väl är i 
havet. Odlingen av sjöpungar minskar 
alltså övergödningen, samtidigt som 
det ger en hållbar källa till protein och 
prebiotika. 

Odlingen av sjöpungar minskar 
alltså övergödningen, samtidigt 
som det ger en hållbar källa till 
protein och prebiotika.
FREDRIK NORÉN

potentiell källa till hållbar prebiotika. 

Havet: en hållbar odlingsplats

Många nya hållbart producerade 
råvaror faller antingen på att de är 
för dyra eller på att de finns i för små 
volymer. Det kan Marin Feed klara sig 
förbi.

– För det första så handlar det om 
att vi odlar i tre dimensioner, konstaterar 
Fredrik. Sjöpungarna odlas på band 
som hänger i havet ner på 5–10 meters 
djup. Det ger väldigt mycket produktion, 
till exempel jämfört med en åker där 
man odlar tvådimensionellt.

– För det andra så flödar det hela 
tiden till färsk ny mat i havet. Sjöpung-
arna är filtrerare precis som musslor 
och lever på växtplankton. Varje 

Innovation är vägen framåt

Fredrik har jobbat länge som konsult 
och produktutvecklare, och kommer 
från en bakgrund som marinbiolog.

– En del av mig kommer alltid att 
vara forskare och naturvetare, säger 
Fredrik. Jag brinner för ett friskt och 
levande hav. För naturens skull, men 
också för att folks ska kunna livnära 
sig av havet – och innovation är 
vägen framåt för att förbättra dagens 
produktionsmetoder.

– Att producera protein på vårt sätt 
orsakar inga av de effekter som landba-
serad vegetarisk proteinproduktion för 
med sig i form av bekämpningsmedel 
och gödsel som skadar insekter och 
djur på land och i havet. 

– För oss är det viktigt att ha flera 
ben att stå på i vår produktion. Det är 
hållbart, och ett måste för att kunna 
få ner produktionspriserna. Förutom 
prebiotikan har vi också ett lite roligt 
sidospår: smakförstärkare i form av 
svensk fisksås gjord på sjöpungar. 
Närproducerat och delikat!

– Vi blir del av en lång hållbar 
kedja. Av sjöpungarna vi odlar kan vi 
göra fiskfoder och prebiotika. Fiskfodret 
blir mat till odlad fisk. Att odla fisk är 
mycket mer hållbart än att fiska vild 
fisk. Man har fiskat ut haven. Hela 95 
procent av de högre fiskarna, rovfis-
karna som är de vi äter, är borta. Då 
måste vi hitta ett hållbart sätt – och det 
här är ett.

Fredrik Norén, 
utvecklingschef, 
Marin Feed
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– Många är intresserade av skogen, och allt flera 
aktörer dyker upp som på olika sätt vill ha del av den, konsta-
terar Ann-Britt. Som forsknings- och utvecklingschef är en 
del i mitt ansvar att titta på helheten – hur kan vi bidra till att 
uppfylla befintliga och nya behov på bästa sätt?

Var ser vi störst nytta av våra satsningar.

– Min uppgift att lyssna både inåt och utåt. Se vilka utma-
ningar vi står inför och samtidigt scanna av vad som pågår 
där i omvärlden vad gäller utveckling som vi kan lyfta in. Vi 
har ett kunskapsutbyte inom skogsbranschen, och med andra 

Hur kan vi bidra till att 
uppfylla befintliga och nya 
behov på bästa sätt?
ANN-BRITT EDFAST

Ann-Britt Edfast,  
forsknings- och utvecklings-
chef, Sveaskog

bolag och organisationer som vi samarbetar med i olika 
projekt. Jag kan sätta våra resurser i nyttigt arbete. 

– Vår kärnverksamhet är fortfarande att leverera timmer, 
massaved och biobränslen. Att odla och producera så 
mycket skog som möjligt till så bra kvalitet som möjligt. Och 
göra råvaran ekonomiskt tillgänglig. Här pågår mycket 
forskning och samarbeten. Men det vi tittar mycket på i dag 
handlar också om nya användningsområden, processer och 
produkter.

Nya och nygamla värdekedjor

– Allt man kan göra av olja kan man göra av skogen. Fram 
till femtiotalet användes trä bland annat till kemikalier och 
drivmedel. Sedan kom oljan som ett billigare alternativ, och 
då släppte man skogen som källa till de här produkterna. I dag 
gör klimatfrågan skogen intressant som ett hållbart alternativ 
till fossilbaserade råvaror igen, och alla nya och nygamla 
användningsområden har blivit ett viktigt område för oss. 

– Ett exempel är just ForceUpValue-projektet. Vår ambi-
tion är att enbart jobba i konkreta projekt som har med en 
hel värdekedja, och där resultatet inte ligger så långt bort 
i framtiden. Vi är med som råvaruleverantör och med vår 
kompetens i början av kedjan, och i slutändan i projektet 
finns Essum som kan skapa en produkt av den prebiotika som 
blir resultatet.

3D-printa biobaserat

– I vårt uppdrag ligger också att titta på nya material. Här 
finns stora möjligheter för allt från hushållens kassar och 

förpackningar till skärbrädor och skaft till osthyvlar – till 
industriella perspektiv. 

– Förpackningar är ett stort område, och vi tittar på 
möjligheterna att utveckla olika typer av biokompositer som 
kan ersätta plast. I ett projekt samarbetar vi med Nefab 
som utvecklades i Ockelbo, och som idag finns över hela 
världen. De gör bland annat förpackningar för bil-, flyg- och 
telekom-industrin som ofta skickar specialkomponenter i 
specialemballage med perfekt passform. I framtiden kan de 
göras med en ny typ av 3D-printer där biobaserade pellets 
gjorda av skogsråvara används.

– Ett annat spännande projekt görs tillsammans med 
Stockholms Fotbollförbund där vi tittar på hur man kan 
ersätta de fossilbaserade konstgräsplanerna med hållbara 
gjorda av svensk skog. Spridning av granulat från konst-
gräsplaner har identifierats som en stor källa till utsläpp av 
mikroplast i Sverige av Naturvårdsverket. 

Stor skillnad på flera plan

– Vi är Sveriges största skogsägare och kan göra stor 
skillnad på flera plan. Vi avverkar inte hela tillväxten i 
skogen, utan tar bara ut cirka 70 procent. Det blir alltså hela 
tiden fler träd som hjälper till att binda koldioxid. 

– Sextio procent av vår vinst går tillbaka till staten. I år 
bidrog vi med 1,1 miljarder till vård, skola och omsorg. 

– Men det är med substitutionseffekten vi kan göra allra 
störst skillnad – att kunna erbjuda en hållbar och förnyel-
sebar råvara som vi kan byta ut det fossilbaserade mot. 
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– De senaste 20 åren har forsk-
ningen kring prebiotika (kostfibrer) och 
probiotika (mjölksyrabakterier) form-
ligen exploderat, konstaterar Eva. Och 
det har utvecklats nya metoder som inte 
fanns när jag började för 40 år sedan.

– Élie Metchnikoff, rysk mikrobiolog 
och Nobelpristagare, var probiotikan 
på spåren redan för över 100 år sedan. 
Han såg att de som åt viss typ av kost 
levde längre än andra och började 
titta på varför. Termen probiotika, som 
betyder ’för livet’, började användas 
för de levande mikroorganismerna i vår 
tarmflora som ger positiva hälsoeffekter. 

– Då man undersökte mikrobitonan, 
eller tarmfloran, fann man att de som åt 
mycket grönsaker och fiberrik kost hade 

Tack vare forskningen vet 
vi i dag att en bra tarmflora 
är jätteviktigt för hälsan, 
och där är prebiotika och 
probiotika väsentliga.
EVA GRAHN HÅKANSSON

Där ligger vi efter i Sverige och Europa 
jämfört med exempelvis Asien och 
Kanada.  

God magkänsla i dubbel 
bemärkelse

Prebiotikan från skog och hav från 
forskningsprojektet ForceUpValue ger 
nya möjligheter.

– Hittills har vi gjort labbtester på 
de helt nya cello-oligosackarider(COS) 
och xylo-oligosackarider(XOS) som 
tagits fram i projektet. Vi mäter till-
växten av olika sorters probiotika för 
att se om vi kan få en ökad tillväxt och 
överlevnad. Vi undersöker även om 
potentiella patogener kan använda sig 
av dessa prebiotika, vilket vi hopps att 
de inte kan.

– Förutom de positiva funktionerna 
vi är intresserade av finns det positiva 
värden även i den här prebiotikans 
ursprung. Den prebiotika som används 
mest i dag är inulin som kommer från 
cicoriarot som odlas i bland annat Tysk-
land, Belgien och Kina. Att framställa 
en hållbar, hälsofrämjande produkt från 
certifierad norrländsk skog istället för 
från något som är odlat i ett annat land 
eller en annan världsdel känns som 
ytterligare en fördel. 

mycket bifidobakterier jämfört med de 
som åt annan kost. Hur kunde man då 
stimulera tillväxten av de nyttiga bifi-
dobakterierna? Det är där prebiotikan 
kommer in. ’Pre’ betyder före, det vill 
säga för att probiotika ska leva behövs 
mat till dem före.

– Tack vare forskningen vet vi i 
dag att en bra tarmflora är jätteviktigt 
för hälsan, och där är prebiotika och 
probiotika väsentliga. 

Växtkraft för goda bakterier

Prebiotika är något som i princip alla 
mjölksyrabakterier kan använda sig av 
för att leva och växa.  Mat med mycket 
prebiotika är bland annat lök, bönor, 
kål, havre, korn och mjölk.

– Prebiotika finns i många olika 
former, och från många olika källor. 
Och många av dem är positiva för den 
normalflora som man vill ha i tarmen 
med bland annat bifidobakterier, lakto-
baciller och laktokocker. 

– Två viktiga forskningsområden är 
nutrition och infektion. Det handlar om 
att stimulera goda bakterier, men också 
om att trycka ner patogena. 

– Om man till exempel tagit anti-
biotika en längre tid så kan man få en 
kraftig överväxt av clostridium som i 
princip slår ut alla andra bakterier, och 
som kan ge mer eller mindre allvarliga 
diarrétillstånd. Mikrobiotan måste åter-
ställas för att man ska må bra. Om man 
då tillför prebiotika så stimulerar man 
de mjölksyrabakterierna som finns kvar 
och ger dem en chans att växa tillbaka.

– Här på Esssum tog vi för ett antal 
år sedan fram en laktokock och en 
laktobacill till Verums fil, yoghurt, kvarg. 
För att probiotikan i icke mjölkprodukter 
ska leva länge och få en bra start 
tillsätts också prebiotika, till exempel 
havre som i Proviva. Vi gör också tester 
med prebiotika i bröd, och som tillsats i 
kosttillskott. 

– Forskningsstudier bekräftar de 
positiva effekterna, men vi får inte 
kommunicera dem mot konsumenten 
på grund av vår livsmedelslagstiftning. 

Eva Grahn Håkansson, 
VD, 
Essum

TRÄD SOM MAT

Barkbröd: en form av historiskt nödbröd 
som till en del bereddes av det torkade 
och malda inre barkskiktet från främst 
tall men även gran m fl träd. Den cellu-
losarika barken bidrog inte till brödets 
näringsvärde, men gav mättnadskänsla. 

Kanel: Vanligen arter av släktet Cinna-
momum. Kanelarterna är barkkryddor, 
dvs trädets bark skördas och används 
som krydda. Kanel tillhör de tidigast 
använda kryddorna, och är känd i 
Norden från 1300-talet.

Lönnsirap: Den indunstade saven från 
den nordamerikanska trädarten socker-
lönn. På våren vid savstigningen borras 
hål i trädets ytved. I hålet fästs ett rör, 
genom vilket saven rinner ut och därefter 
samlas upp. 

Vanillin: Ett ämne med stark vaniljlukt 
som används mycket i livsmedelsindustrin 
för att smaksätta t ex bakverk och glass. 
En källa till vanillin är lignosulfonsyra – 
en biprodukt vid massatillverkning.

Prebiotiska cello-oligosackarider:  
I bioionnovationsprojektet ForceUpValue 
tas prebiotika fram ur restströmmar från 
skogsbruk, som grenar och toppar. 
Prebiotika som har potential att ge 
bättre tarm- och maghälsa till djur och 
människor via smart foder och föda. 

(Källor: Nationalencyklopedin och 
ForceUpValue)
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Partners i projektet är Luleå tekniska universitet, Marin Feed AB,  
Sveaskog Förvaltnings AB, Essum AB, Sveriges Lantbruksuniversitet,  

LTU Business AB och Dyrka AB. 

ForceUpValue är ett 
forskningsprojekt inom strategiska 

innovationsprogrammet 
BioInnovation 

Kontaktperson är Ulrika Rova, Luleå tekniska universitet, 
ulrika.rova@ltu.se.


