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SLU upprättar på regeringens uppdrag ett program för industridok-
torander, LivsID. Programmet kommer att erbjuda plats för upp till tio 
industridoktorander inom livsmedelsområdet från hösten 2018 och 
satsningen görs inom ramen för den nationella livsmedelsstrategin.

De nya industridoktoranderna inom programmet LivsID kommer att 
fokusera på projekt och frågeställningar som initierats av företag, 
organisationer, myndigheter och andra intressenter inom livsmedel-
sområdet.

30 ansökningar har kommit in och 22 av dessa har gått vidare i ur-
valsprocessen och får möjlighet att presentera sina projektförslag vid 
Livsmedelsforsknings-pitchen den 6 december. 

Senast 15 december meddelas vilka femton projektförslag som går 
vidare till slutomgång för att sedan bli 10 doktorandprojekt.

www.slu.se/industridoktorander



NOLLVISION HÄLTA, GER DJURVÄLFÄRD OCH 
KONKURRENSKRAFT I MJÖLKPRODUKTIONEN

Djurvälfärd, låg antibiotikaförbrukning och konkurrenskraftig produktion förutsätter 
god klövhälsa. Hälta är ett allvarligt djurskyddsproblem som sätter ned aptit, ferti-
litet, produktion och hållbarhet. Sverige har ett världsunikt system för att övervaka 
klövsjukdom. Vi vill validera systemet för att säkerställa kvalitén och utnyttja data 
för att identifiera riskfaktorer, samt kvantifiera påverkan på djuren som underlag för 
preventiv rådgivning.

DNA-TINDER KO – ETT PROGRAM FÖR SELEKTION OCH MATCHNING

Projektet syftar till att ta fram ett hjälpmedel för avel på besättningsnivå. DNA-infor-
mation är billigt att ta fram för enskilda individer och kan användas för att selektera 
rekryteringsdjur. Dessutom kan DNA-information användas för att kontrollera före-
komsten av genetiska defekter och kontrollera inaveln i besättningen. Matchning på 
DNA-nivå är huvudsyftet med projektet.

ANN NYMAN

HANS STÅLHAMMAR

Epidemiolog 
Växa Sverige

Senior geneticist 
VikingGenetics



IDENTIFIERING AV SJUKDOM I TIDIG LAKTATION MED SENSORER

Den högproducerande kon är mycket känslig för störningar. Att undvika problem 
under den tidiga laktationen är helt avgörande för hennes framtida produktion, 
sjukdom och överlevnad. Sensorer kan då vara till hjälp. Många svenska mjölkgårdar 
utrustas med olika sensorer, men hur de kan kombineras för att få en precis och 
tidig upptäckt av störningar är outforskat. Vårt projekt kommer att använda metoder 
för BigData för att lösa detta.

MINSKA ANTALET CAMPYLOBACTER OCH ANDRA SJUKDOMSFRAM-
KALLANDE BAKTERIER PÅ DEN KONSUMENTFÄRDIGA KYCKLINGEN

Svensk kycklingproduktion utmanas när efterfrågan på kyckling ökar, samtidigt som 
kyckling har satts i samband med sjukdomsutbrott hos konsumenten. I projektet 
kommer produktionen och slakten att detaljstuderas för att hitta lösningar som 
kan reducera mängden sjukdomsframkallande bakterier. Detta kommer leda till 
minskade halter av sjukdomsframkallande och livsmedelsförstörande bakterier på 
kycklingen. Projektet kommer att bedrivas av Kronfågel och SLU.

CECILIA BÅGENVIK

STEIN BRINGELAND

Program Manager, Business Area Milking Systems
DeLaval International AB

Project Manager / Veterinarian
Scandistandard



LAKTOBACILLERNAS URSPRUNG OCH FÖREKOMST I OSTENS VÄRDEKEDJA

Laktobaciller är centrala för smakutvecklingen hos många lagrade ostar. Hur deras 
förekomst och funktion i mjölkråvara och ost påverkas av olika faktorer på gården, 
såsom val av foderväxter, foderkonservering, stallmiljö och mjölkningssystem är 
emellertid lite studerat. I projektet vill vi följa laktobacillernas väg från gård till ost 
med målet att långsiktigt öka lönsamheten hos mjölkproducenter och mejerier
genom bättre kvalitetsstyrning i hela värdekedjan.

RESURSOPTIMERING OCH MILJÖVÅRD I FISKET GER 
NYA OCH NYTTIGA LIVSMEDEL

Målet med projektet är att utveckla nya livsmedel av de fiskresurser som inte 
används i dagsläget. Detta görs på tre sätt: 1) genom att utveckla nya produkter av 
underutnyttjade arter och fiskstorlekar (siklöja, strömming och abborre), 2) genom 
att ta hand om restprodukter (abborre) och 3) genom att utveckla produkter av helt 
till marknaden nya fiskarter (id, braxen, mört). Projektet bidrar till ett levande kust-
fiske och är en miljösatsning i Östersjön.

ANNIKA HÖJER

TEIJA AHO

Specialist mjölkråvara
Norrmejerier Ek. För.

Dr, VD 
Guldhaven Pelagiska AB



HANTERING AV KOR MED MASTIT I AUTOMATISKA MJÖLKNINGSSYSTEM
(presentation in English)

Många mjölkkor drabbas av mastit, vilket medför kostnader för lantbrukaren. Höga 
celltal är vanligare i automatiska mjölkningssystem (AMS) och leder till sämre mjölk-
kvalitet. Den stora utmaningen är att ge kon rätt behandling och samtidigt minimera 
behov av antibiotika och risk för antibiotikaresistens. Sensorer kan upptäcka kor 
med mastit, men det vetenskapliga underlaget om hur dessa kor ska hanteras bris-
ter, vilket detta projekt ska råda bot på.

FRAKTIONERING AV SPANNMÅL FÖR NYA FUNKTIONELLA 
LIVSMEDELSINGREDIENSER

Vetekli är en sidoström vid malning som innehåller många intressanta komponenter, 
vilka inte utnyttjas idag. Projektmålet är att skapa nya funktionella ingredienser från 
vetekli genom fraktionering och extraktion. Det innebär uppskalning, karaktäriser-
ing och utvärdering av funktion i modellprodukter såsom emulsion, skum och geler. 
Projektet bidrar till en cirkulär svensk livsmedelsproduktion.

ILKA KLAAS

ANNELIE MOLDIN

Dairy Development Director
DeLaval International AB

Vetenskaplig projektledare
Lantmännen R&D



MJÖLKVALITET FÖR BAGERI

Målet är att optimera vetemjöls baktekniska kvalitet och att finna effektivare metod-
er för att mäta detta. En vetedeg är en komplex struktur vars egenskaper styrs av 
olika delar såsom proteinets sammansättning, polära lipider, mjöls vattenupptagan-
de och vattenhållande förmåga, andel lösliga arabinoxylaner, mm. Idag görs ca 19 
analyser av mjölet men trots det nås inte alltid önskvärd degkvalitet. Idén är att med 
bl. a. metabolomik hitta relevanta kvalitetsmått. 

FUSARIUMTOXINER I HAVRE – VÄGAR ATT LÖSA PROBLEMET

Utmaningen i detta projekt är i första hand att öka förståelsen för under vilka förhål-
landen Fusariumsvampar angriper havre, vilket under de senaste åren orsakat stora 
kostnader för lantbrukare och övriga branschaktörer. Vi bedömer att projektets 
fokus är att närmare studera de biologiska orsakssambanden, och knyta detta till 
användning av avancerad teknik för insamling och bearbetning av data.

CHRISTIAN MALMBERG

THOMAS BÖRJESSON

Food R&D Project Manager
Lantmännen R&D

Projektledare, AgrD
Agroväst Livsmedel AB



KRAFTFODER I EGEN REGI MED SYNKRONISERING 
AV NÄRINGSÄMNEN TILL MJÖLKKOR

Växa’s förslag har fokus på mjölkbranschens utmaning att öka fodereffektiviteten, 
sänka foderkostnaden och ge ökad lönsamhet. Det skall uppnås via forskning om 
dels hantering av kraftfoder på gårdsnivå, dels synkronisering av näringsämnen. 
Fördjupad kunskap om biokemiska processer i foderhantering och digestion be-
hövs. Klimatbelastning förväntas minska, och näringsförsörjning förbättras. Mål är 
stärkt kompetens i hela kedjan och tillväxt i sektorn.

FRAMTIDENS HÅLLBARA HAVREPRODUKTION

Med havre som huvudsaklig råvara i en produktportfölj som växer med över 30 % 
om året, blir det allt viktigare för Oatly att ta aktiv del i utveckling av hållbara system 
för produktion av havrebaserade livsmedel. Oatly vill undersöka hur odlings- och 
produktionssystem för havre kan utformas så att den ökande produktionen skapar 
positiva värden för såväl miljön som slutprodukternas näringsinnehåll.

HANS LINDBERG

CARINA TOLLMAR

Senior Foderrådgivare
Växa Sverige

Hållbarhetsansvarig
Oatly AB



PRECISIONSODLING I VALL MED HJÄLP AV SENSORER OCH BILDANALYS

Målsättningen är att höja konkurrenskraften genom en snabb och tydlig bedömn-
ingsgrund. 1) Spektral datainsamling i vall för bedömning av avkastning. 2) Spektral 
datainsamling och bildanalys i blandvall för bedömning av klöverandel. 3) Bedöm-
ning av kvävebehov i vall med hjälp av spektrala data för värdering av grödans 
kvävestatus och klöverandel. 4) Spektral datainsamling i vall för bedömning av 
kvalitetsparametrar och optimal skördetidpunkt.

FRAMTIDENS FODER OCH FRAMTIDENS FODERVÄRDERARE FÖR EN 
KONKURRENSKRAFTIG MEJERIINDUSTRI OCH VÄXTFÖRÄDLING

Ökad användning av inhemskt foder är strategiskt viktigt för en hållbar utveckling av 
svensk mjölkproduktion. Projektmålet är att bidra till ökad kunskap och förståelse 
om vallens fodervärde. Vi tror att ligninets uppbyggnad i olika vallväxter kan förklara 
skillnader i fodereffektivitet. Kunskapen blir viktig i framtidens växtförädling, foder-
utveckling och i konkreta råd till mjölkproducenterna.

SOFIA KÄMPE

PÄR-JOHAN LÖÖF

Agronom, Projektledare
Agroväst

Innovation Project Manager
Lantmännen R&D



HÅLLBAR OCH KONKURRENSKRAFTIG LIVSMEDELSPRODUKTION 
I EN CIRKULÄR (BIO)EKONOMI

För minskad miljöpåverkan från livsmedelssektorn och ökad konkurrenskraft krävs 
nya tankesätt för ökad resurseffektivitet och en övergång till cirkulära system. En 
sådan omställning visar många positiva effekter, men utifrån en ökad konkurrens 
om biomassa blir frågan om hur sektorns restströmmar ska användas på bästa sätt 
komplex och det är viktigt att överväga associerade risker och miljöaspekter.

MINSKAD ANVÄNDNING AV KEMISKA VÄXTSKYDDSMEDEL I 
STÄRKELSEPOTATISODLING

Lyckebys strategi är att öka från dagens 72 000 ton stärkelse till 100 000 ton 
stärkelse! Samtidigt är målet att halvera användningen av kemiska växtskyddsmedel 
för att skapa en hållbar odling samt möta konsumenternas krav på miljövänliga och 
hållbara livsmedelsprodukter. Lyckebys utmaning är att hitta metoder och strategier 
för att minska användningen av växtskydd och samtidigt öka avkastningen. 

ANDREAS NICOLAIDIS

STINA NILSSON

Forskare
RISE Research Institutes of Sweden

Medlemschef 
Lyckeby Starch AB



SVENSKA ÄPPLEN ÅRET OM GENOM NY LAGRINGSTEKNIK!

Årligen konsumerar vi ca 110 miljoner kg äpplen i Sverige. Endast 33% (2016) av 
dem var svenska och det finns en stor potential för att öka produktionen av svenska 
äpplen. För att lyckas med detta krävs mer forskning om efterskördsperioden (post-
harvest). Svensk fruktodling består till största delen av unika sorter. Dessa kräver 
specifika lagringsparametrar för att bibehålla sin kvalitet under lagringen.

FÖRLÄNGD LAGRINGSTID OCH MINSKADE LAGRINGSFÖRLUSTER 
I ROTFRUKTER OCH KNÖLAR

EIP projektet skall genom ett innovativt lagringskoncept möjliggöra långtidslagring 
med minimala förluster av rotfrukter i fält. Detta ger t.ex. socker- och stärkelsein-
dustrin möjlighet till bättre fabriksutnyttjande samtidigt som det ger lantbrukaren 
en säkrare lagring och ett större netto på sin odling, vilket sammantaget ger en 
förbättrad hållbarhet för produktionen.

HENRIK STRIDH

JOAKIM EKELÖF 

VD 
Äppelriket Österlen Ekonomisk Förening

Phd. Projektledare
Nordic Beet Research



HUR UPPFATTAR KONSUMENTER INFORMATION OM 
SVENSKA LIVSMEDELS MERVÄRDEN?

För att öka efterfrågan på svenska livsmedel behöver hela värdekedjan bli bättre på 
att kommunicera faktabaserad information om mervärden till konsumenter. Ständigt 
ökande valmöjligheter i handeln gör det allt svårare för konsumenterna att väga 
för- och nackdelar mellan olika produkter. Målet med projektet är att konsumenter-
na ska ha ett högt förtroende för svenska livsmedel och kunna göra medvetna och 
hållbara val.

PRODUKTION AV POTENTA PROBIOTISKA BAKTERIER

Probiotika har en stor potential att förebygga och behandla sjukdomar hos männi-
skor och djur men det saknas en helhetsbild över hur industriell produktion påver-
kar den probiotiska effekten. Projektet kommer ge svar på hur mjölksyrabakterier 
bygger upp sin stresstolerans och bioaktivitet samt hur olika produktionsparametrar 
kan användas för att designa BioGaia´s framtida innovativa produkter.

ANNIE DROTTBERGER

HELENA BYSELL

Företagsutvecklare
LRF Skåne

PhD, Preclinical research manager 
BioGaia AB



FERMENTED GRAINS AND GUT-BRAIN-AXIS, WITH A TWIST OF 
PERSONALIZED NUTRITION AND CONSUMER PERCEPTION

(presentationen hålls på svenska)

Can we personalize nutrition recommendations, and in extension food products on 
the market? The food we eat affect our brain via the microbiota and gut-brain-axis. 
Rye and oats are rich in dietary fibre and polyphenols, components known to affect 
gut microbiota. An interesting approach is to investigate how fermented grains and 
fibres affect microbiota, and how to apply this to personal dietary advices. Also, the 
consumer perception on the subjects needs exploration.

PROVTAGNING, DIAGNOS OCH KONTROLL AV NEMATODER

Nematoder orsakar årligen stora ekonomiska skördeförluster för ett stort antal 
grödor men skadorna är svåra att upptäcka och identifiera. Utmaningen är att ta 
fram metoder för provtagning och identifiering för att få säkra bestämningar av 
nematodförekomsten ute hos odlare samt att utveckla effektiva kontrollmetoder för 
att hålla nematodpopulationerna nere så att de inte orsakar skördeförluster.

ULRIKA GUNNERUD

ÅSA OLSSON

Senior Manager, Research
Fazer Bageri AB

Forskningschef, Nematodlaboratoriet
Hushållningssällskapet Skåne
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