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Detta dokument är en sammanfattning för lekmän av Stoas lägesrapport Tekniska alternativ för att 

ge mat åt tio miljarder människor – Alternativ för hållbar livsmedelsförädling.  

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på Stoas webbplats. 

 

 

 

Sammanfattning av rapporten 

 

Innovationer inom olika livsmedelsförädlingstekniker kan starkt bidra till att uppfylla de krav 

som världens framtida tio miljarder invånare kommer att ha på sina livsmedelsprodukters 

kvalitet, kvantitet och hållbarhet. I denna studie ges en expertbedömning av potentiella nya och 

framväxande tekniker för att öka hållbarheten inom livsmedelsförädlingssektorn. I studien 

behandlas följande tekniker: sensorteknik, hållbara förpackningar och hållbar kontroll av 

kylklimatet, kallpastörisering och kallsterilisering, nano- och mikroteknik, innovativa processer 

för att utnyttja biprodukter, alternativa processer som kräver mindre energi eller vatten, 

växtbaserade köttalternativ och utbyte av information och kunskap.  

För varje teknik beskrivs både de direkta effekterna (minskade förluster, lägre energi- och 

vattenförbrukning) och de indirekta effekterna (matförluster, suboptimalt utnyttjande och 

onödiga kvalitetsförsämringar inom livsmedelsförsörjningskedjan), liksom de olika teknikernas 

bidrag till de områden inom den europeiska livsmedelsförädlingsindustrin som kan förbättras 

(nya och bättre livsmedelsprodukter, resurseffektiva tillverkningsprocesser, integrerade och 

transparenta livsmedelsförsörjningskedjor och förbättrad innovationskapacitet). 
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INLEDNING 

 

Inom ramen för livsmedelsförsörjningen är livsmedelsförädlingen inriktad på att omvandla 

jordbruksråvaror till (förpackade) livsmedelsprodukter med önskad kvalitet och egenskaper. 

Den industriella livsmedelsproduktionen började på 1700- och 1800-talet när traditionella 

och hantverksmässiga produktionsmetoder långsamt ersattes av mer vetenskapliga och 

reproducerbara tekniker. Moderna tekniker för livsmedelsförädling har följade tre huvudmål: 

 

1. Framställa en tillräckligt stabil produkt som är säker för människor att äta 

(mikrobiologiskt och kemiskt). 

2. Ge produkten de inneboende kvalitetsaspekter som krävs, t.ex. smältbarhet, 

näringsinnehåll, smak, färg och textur. 

3. Ge produkten ett mervärde i fråga om andra aspekter, t.ex. bekvämlighet, livsstil och 

marknadsföring. 

 

Innovationer inom olika livsmedelsförädlingstekniker kan starkt bidra till att uppfylla de 

krav som världens framtida tio miljarder invånare kommer att ha på sina 

livsmedelsprodukters kvalitet, kvantitet och hållbarhet. I denna studie ges en 

expertbedömning av potentiella nya och framväxande tekniker för att öka hållbarheten inom 

livsmedelsförädlingssektorn. Mer specifikt har man identifierat tekniska alternativ som även 

främjar den europeiska livsmedelsförädlingsindustrins konkurrenskraft på följande områden:  

 

1. Nya och bättre livsmedelsprodukter för att möta den växande efterfrågan på 

livsmedel, åtgärda problem på livsmedelsförsörjningsområdet, ta hänsyn till 

demografiska förändringar och ändrad efterfrågan bland konsumenter samt 

förhindra livsstilsrelaterade sjukdomar. 

2. Resurseffektiva tillverkningsprocesser som minimerar beroendet av högvärdiga 

grödor, förbrukar mindre vatten och energi och bevarar lokal balans, förhindrar 

genereringen av avfall, producerar produkter av hög kvalitet och hög funktionalitet 

med en förlängd och förutsägbar hållbarhetstid samt möjliggör diversifiering i fråga 

om specifika konsumentkrav. 

3. Integrerade och transparenta leverantörskedjor som ger tryggad 

livsmedelsförsörjning i hela världen, binder samman den globaliserade 

livsmedelsindustrin och detaljhandlare med lokal livsmedelsproduktion och lokal 

efterfrågan, ökar konsumenternas förtroende genom öppenhet, spårbarhet och 

objektiv information, genererar mindre livsmedelsförluster och svinn och fungerar på 

ett sätt som ger synergieffekter med andra sektorer inom den framväxande 

bioekonomin. 

4. Ökad innovationskapacitet inom livsmedelsindustrin för att snabbare omsätta 

forskningsresultat i industritillämpningar och använda de senaste forskningsrönen 

från andra discipliner (t.ex. nanoteknik och IKT), trots att denna industri är så starkt 

fragmenterad (av EU:s 287 000 företag inom sektorn är 285 000 små och medelstora 

företag).  
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I tabell 1 ges en översikt över de tekniker som ingår i studien och deras kopplingar till de områden 

som kan förbättras, för att visa var det finns innovationsmöjligheter inom 

livsmedelsförädlingsindustrin.  

 

Tabell 1. Sammanfattning av tekniska alternativ och deras kopplingar till de områden inom EU:s 

livsmedels- och dryckesindustri som kan förbättras 

 
 

TEKNISKA 

ALTERNATIV 

INNOVATIONSMÅL 

Nya och bättre 

produkter 

Resurseffektiv 

tillverkning 

Integrerad och 

transparent kedja 
Ökad innovationskraft 

sensorteknik skärpt kvalitets- och 

säkerhetskontroll 

minskade 

produktförluster: 

beslutsfattande grundat 

på mätbara 

produktegenskaper 

avancerad förvaltning 

och kontroll av 

livsmedelskvalitet och 

livsmedelssäkerhet 

skärpt kontroll av 

produktkvalitet och 

differentiering 

kontroll av hållbara 

förpackningar och 

hållbart kylklimat 

hög kvalitet på 

halvfärdliglagade 

maträtter 

 

minskade 

livsmedelsförluster 

genom längre hållbarhet, 

arbete med att ta fram 

hållbara förpackningar  

smarta förpacknings-

lösningar 

 

kallpastörisering och 

kallsterilisering 

lagringståliga 

(halv)färska produkter 

minskade 

livsmedelsförluster 

genom längre hållbarhet 

 ny förädlingsteknik som 

ger produkter med 

förbättrade egenskaper  

nano- och 

mikroteknik 

avancerad 

produktutveckling 

minskad 

energiförbrukning,  

detektering av 

främmande ämnen och 

nedbrytning av 

mikroflora 

 ny förädlingsteknik som 

ger produkter med 

förbättrade egenskaper  

innovativa processer 

för användning av 

rest- och biprodukter 

generering av 

naturliga och 

hälsofrämjande 

ingredienser från 

biprodukter 

generering av 

livsmedelsprodukter 

från biprodukter, 

värdefull tillämpning i 

stället för svinn 

 alternativa tankesätt 

resulterar i nya koncept 

och produkter, 

fortlöpande förbättringar 

för att undvika svinn 

alternativa processer 

som kräver mindre 

energi eller vatten 

mindre intensiva 

processer för mindre 

raffinerade produkter 

minskad energi- och 

vattenförbrukning 

mindre raffinerade 

livsmedelsingrediense

r: tydligare 

förhållande mellan 

den som levererar 

ingredienserna och 

den som producerar 

livsmedlen  

utforskning av nya vägar 

för utformning av en 

alternativ 

livsmedelsförädlings-

kedja  

produktutveckling: 

växtbaserade 

köttalternativ 

Utveckling av 

attraktivare 

köttersättnings-

produkter  

växtbaserade livsmedel 

har en högre 

produktionseffektivitet 

än animaliskt baserade 

livsmedel 

 ett bredare 

råvaruspektrum ger 

snabbare 

produktinnovation 

utbyte av 

information och 

kunskap 

ökad kvalitetskontroll 

i hela kedjan 

förbättrad 

produktionsplanering 

grundad på utbyte av 

information i hela 

kedjan  

förbättrat utbyte av 

kunskaper i hela 

kedjan, 

konsumentinsyn i 

förädlingskedjan  

snabbare omsättning av 

FoU-resultat i 

industritillämpningar 
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SENSORTEKNIK 

Sensorteknik är viktigt för att bedöma hur råvarors, mellanprodukters och slutprodukters 

kvalitet och spårbarhet utvecklas genom hela kedjan från livsmedelsproduktion till 

konsument. Vid förädling av livsmedel används sensorer för att utforma, kontrollera och 

optimera tillverkningsprocesserna (inklusive logistik och lagring). Teknikutveckling på detta 

område inriktas på nya sensorer och analytisk teknik för att direkt kunna mäta viktiga 

kvalitetsparametrar, IKT för att få realtidsinformation om processen (som möjliggör 

snabbare frammatnings- och återmatningsslingor) och användning av kvalitetsmodeller för 

att möjliggöra förutsägande styrning. Förbättrad processtyrning bidrar till hållbarhet i 

livsmedelskedjan genom att produkternas kvalitet optimeras, inklusive minskade kvalitetsförluster och 

fel, samt minskad förbrukning av vatten, energi och högvärdiga ingredienser. 

 

Smarta sensorer kan också bidra till effektiv användning av resurser i andra delar av 

livsmedelsförsörjningssystemet. Adaptiva lagringsförhållanden som grundas på en samtidig 

mätning av syre, koldioxid och etanol under lagringen gör det möjligt att ge ömtåliga frukter 

som äpplen och päron lång lagringstålighet. Med hjälp av övervakningsutrustning (utrustad 

med nödvändiga sensorer) går det att få tillförlitlig information om produkters faktiska 

lagrings- och transportförhållanden. Genom att kombinera sådan övervakningsutrustning 

med radiofrekvensidentifiering via etiketterna går det att identifiera varje unik produkt. 

Etiketter som innehåller en mikrostyrenhet gör det möjligt att tolka klimatdata med hjälp av 

mikrochip. Vid avläsning av chippet får man omedelbart uppgift om varornas faktiska 

status, medan den förväntade framtida statusen kan beskrivas med hjälp av 

kvalitetsmodeller som använder sig av de tidigare klimatförhållandena som ingångsdata. 

Denna teknik gör det möjligt att använda garanterade kvalitetsutlåtanden, att leverera ätfärdiga 

produkter till livsmedelsbutikerna och att tillämpa logistikkoncept som att produkter med tidigast 

utgångsdatum tas ut först. 

 

KONTROLL AV HÅLLBARA FÖRPACKNINGAR OCH HÅLLBART KYLKLIMAT 

I industriländerna beror livsmedelsförluster och matsvinn främst på konsumenternas 

beteende och bristande samordning med (den alltmer komplexa) 

livsmedelsförsörjningskedjan. Frukt och grönsakers försämrade kvalitet orsakas av flera 

biokemiska och fysiologiska förändringar som beror på lagringsförhållandena. För att uppnå 

optimal produktkvalitet och längre hållbarhet krävs en integrerad kedja bestående av 

kontrollstrategier som förpackning (i kontrollerad atmosfär), kontroll av temperatur, relativ 

luftfuktighet och etylen samt fytosanitära behandlingar och 

mögelbekämpningsbehandlingar. 

 

Utvecklingen på förpackningsteknikområdet innefattar vakuumförpackningar, brickor med 

avskiljare i papp som gör det möjligt att förpacka produkter under modifierad atmosfär, 

mindre material (lägre vikt), tillämpning av biologiskt framställda material (som polylaktid 

(PLA) och polyetylenskum (PEF)) och förpackningar som tillverkats av återvunnit material 

(främst polyetelyentereftalat (PET)).  

 

Temperaturkontroll och en bra utformad kylkedja är den klart viktigaste strategin för att 

produkterna ska behålla önskvärd kvalitet. På grund av den stora energiförbrukningen är 

kylning en mindre hållbar teknik. Energiförbrukningen bör emellertid sättas i relation till att 
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kylning innebär att stora mängder livsmedel inte behöver slängas. Trots det går det att göra 

stora energibesparingar (upp till 65 procent mindre koldioxidutsläpp) genom smart styrning 

av kompressorn och luftcirkulationen inne i kylcontainrar. 

 

KALLPASTÖRISERING OCH KALLSTERILISERING 

Traditionella tekniker för att bevara hållbarheten som pastörisering och sterilisering ger ökad 

livsmedelssäkerhet och längre hållbarhet, men får ofta negativa konsekvenser för 

produkternas kvalitetsegenskaper såsom smak, färg, textur och näringsinnehåll. Milda 

förädlingstekniker kan därför vara ett intressant alternativ för både kylda produkter och 

produkter som lagras i rumstemperatur, och ett sätt att möta konsumenternas växande 

efterfrågan på färska och näringsrika livsmedel som är säkra och lagringsstabila. 

  

Högt tryck, uppvärmning med mikrovågor, motståndsuppvärmning och 

radiofrekvensuppvärmning används för närvarande inom livsmedelsindustrin, framför allt 

för pastörisering av livsmedel. Utvecklingen pågår fortfarande när det gäller andra tekniker 

som högtryckssterilisering av förpackade livsmedelsprodukter, pulserande elektriska fält för 

pastörisering av vätskor och kall plasmabehandling för sanering av förorenade ytor. 

 

Förutom att förbättra produkternas kvalitet bidrar nya förädlingstekniker även till att 

livsmedelsförädlingen blir hållbarare. Eftersom milda förädlingstekniker kan tillämpas vid 

mycket låga temperaturer jämfört med traditionell förädling går det åt det mindre energi för 

att värma upp och kyla ned produkten. Dessa tekniker gör det dessutom möjligt att 

producera färdiglagade rätter med samma kvalitet som färskkylda maträtter, men utan 

något behov av kyl- eller fryslagring. Längre hållbarhet för färska produkter bidrar även till 

att hålla nere mängden matsvinn i livsmedelsförsörjningskedjan. Avslutningsvis förpackas 

produkter som behandlas med högt tryck, mikrovågor eller radiofrekvenser i 

konsumentförpackningen innan de behandlas. På så sätt undviker man risken för att 

produkten på nytt ska förorenas och minskar kraftigt mängden förpackningsmaterial, 

eftersom det inte är nödvändigt att packa om produkten. 

 

NANO- OCH MIKROTEKNIK 

Nano- och mikroteknik anses utgöra en viktig framtidsteknik på livsmedels- och 

näringsämnesområdet, och gör det möjligt att utveckla riktade produktions- och 

leveranssystem (inkapsling/emulgering), nya sensorer för att upptäcka patogener och gifter 

(avancerad processtyrning och kvalitetskontroll) samt avancerade förpackningsmaterial med 

unika avskiljande egenskaper eller egenskaper för att hämma mikrobiell tillväxt. 

Nano-/mikroteknik erbjuder dessutom många alternativ när det gäller att utveckla 

avancerade redskap och utrustning för livsmedelsförädling i syfte att blanda, homogenisera, 

separera, fraktionera och forma produkter.  Eftersom de flesta mekanismerna för att forma 

livsmedel sker på mikrometernivå är sådana nya förädlingstekniker i sig mer energieffektiva 

och utnyttjar råvarorna på ett bättre sätt. När det gäller emulgering och fraktionering har 

dessa metoder redan visat sig fungera i praktiken. När det gäller andra tillämpningar pågår 

utvecklingen fortfarande. 
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PROCESSER FÖR ANVÄNDNING AV REST- OCH BIPRODUKTER 

På EU-nivå står livsmedelstillverkningen för i genomsnitt cirka 5 procent av de totala 

livsmedelsförlusterna. Vid livsmedelsförädlingen skapas emellertid en relativt stor ström av 

biprodukter. Att direkt utnyttja dessa som livsmedel skulle kräva alternativ (och i allmänhet 

tekniskt mer komplex) förädling. En stor del av dessa strömmar värdesätts därför inte 

särskilt högt. I sin strävan efter att maximera (det ekonomiska) produktionsvärdet har 

framför allt storskaliga industrier tagit stora steg för att värdesätta biprodukter högre. 

Biprodukter från mejeri- och köttproduktion har exempelvis gått från att vara relativt enkla 

fodertillämpningar till att bli värdefulla livsmedelsingredienser. I takt med stigande 

livsmedelspriser och den pågående konsolideringen/uppskalningen av olika 

livsmedelsförädlingsindustrier förväntas denna praxis även spridas till andra sektorer 

(t.ex. biprodukter från fiske och förädling av frukt- och grönsaker). Vid sidan av teknisk 

utveckling (t.ex. teknik för separering, utvinning, omvandling, stabilisering och torkning) 

kräver detta även nya kvalitetsstandarder för ingredienser och mellanprodukter, protokoll 

för hållbarhetsbedömning och att man rent praktiskt visar vilken potential biprodukterna 

har. 

 

ALTERNATIVA PROCESSER SOM KRÄVER MINDRE ENERGI OCH VATTEN 

Följande processer inom livsmedelsindustrin är mest energikrävande: 

uppvärmningsprocesser (avdunstning, pastörisering, kokning, torkning), 

avkylnings-/kylningsprocesser, maskiner (t.ex. fläktar, pumpar, ventilation, tryckluft) och 

transporter. Användning av restvärme, intensifierade processer och alternativ utformning av 

de olika stegen i kedjan (t.ex. införandet av ett milt konserveringssteg) är strategier som kan 

sänka uppvärmningsprocessernas energikrav. Kyllagring är i högsta grad relevant för en 

hållbar livsmedelsförsörjning eftersom det minskar matsvinnet. Hållbarheten kan ökas 

ytterligare genom att kyltekniken utvecklas ytterligare (nya kylmedium, utrustning med 

högre energieffektivitet och mindre utsläpp av växthusgaser), avancerade styrsystem 

(t.ex. vid transporter med kylcontainrar) och tillämpning av mild teknik som gör det möjligt 

att lagra färska produkter i rumstemperatur. 

 

Vattenförbrukningen avser i första hand tvätt-, utspädnings och separeringsprocesser. 

Torrfraktioneringsmetoder (i stället för våtfraktionering) skulle kraftigt kunna minska 

vatten- och energiförbrukningen vid livsmedelsförädling eftersom man vid dessa undviker 

sedvanlig praxis vid tillverkning av ingredienser, nämligen att tillsätta vatten, torka och 

sedan blöta blandningen/beredningen igen.  Torrfraktionering resulterar i att 

komponenternas renhetsgrad blir lägre, men vid många livsmedelstillämpningar är det inte 

absolut nödvändigt att ingredienserna har en hög renhetsgrad. 

 

PRODUKTUTVECKLING: VÄXTBASERADE KÖTTALTERNATIV 

Utvecklingen av nya produkter kan bidra till att minska kostens miljöpåverkan. I många fall 

krävs det tekniska innovationer för att ge dessa produkter de egenskaper som önskas. 

Utvecklingen av den s.k. tredje generationens växtbaserade köttalternativ krävde exempelvis 

förbättringar av befintlig förädlingsteknik för att bättre kunna möta konsumenternas krav på 

t.ex. textur och saftighet. Teknik med skjuvinducerade strukturer håller nu på att utvecklas 

för att på ett bättre sätt efterlikna fibrerna i kött. 
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Nästa genombrott när det gäller köttersättningsprodukter kan förverkligas genom att 

utveckla nya, hållbara proteinkällor. Exempel på sådana källor är insekter, andmat och alger. 

Exploateringen av nya proteinkällor kräver att det utvecklas nya, milda förädlingstekniker 

för att separera och utvinna proteinet. Genomförandet av bioraffineringskonceptet (dvs. att 

maximalt utnyttja delfraktioner för att tillämpas som livsmedel eller andra typer av 

produkter) kommer på ett betydande sätt att bidra till kommersialiseringen av dessa 

produkter. Ett hinder kan vara gällande lagstiftning och andra bestämmelser om 

användningen av nya proteinkällor. 

 

UTBYTE AV INFORMATION OCH KUNSKAP 

Den svaga drivkraften för innovationer är en av de främsta orsakerna till att den europeiska 

livsmedels- och dryckesindustrin minskar sin andel av världsmarknaden. Den utmärkta 

forskning som bedrivs om livsmedel och näringsämnen omsätts inte i tillräckligt hög grad i 

industriella tillämpningar i form av antingen ny teknik eller nya livsmedelsprodukter (den 

europeiska innovationsparadoxen). För att stimulera kunskapsutbyte inom livsmedelsindustrin 

finns det tillgång till en rad olika redskap och instrument, däribland finansiella incitament, 

bildandet av nätverk och utbyte av bästa praxis. Även om många system och instrument har 

utvecklats och testats i praktiken har man fortfarande inte identifierat någon generellt 

tillämpbar bästa praxis för kunskapsutbyte inom livsmedelsindustrin. Den troligaste 

förklaringen är sektorns fragmentariska karaktär, däribland den stora mängden små och 

medelstora företag. Trots det kan IKT-lösningar som portalen för innovation på 

livsmedelsteknikområdet (som har utvecklats av expertnätverket HighTech Europe) bidra 

till att förbättra utbytet av kunskap mellan den akademiska världen och företagen.  

 

Dessutom kan tillsynsmyndigheter spela en aktiv roll för att främja innovation inom 

livsmedelssektorn. Precis som inom läkemedelsindustrin leder även inom 

livsmedelsindustrin ett ensidigt fokus på att undvika säkerhetsrisker till att innovationen 

avstannar. Genom att använda sig av moderna riskhanteringskoncept och mer 

vetenskapsbaserad tillverkning borde man kunna uppnå den rätta balansen mellan att dels 

garantera produkternas säkerhet, dels stimulera innovation. Ett sätt kan vara att förenkla 

livsmedelsförädlingsindustrins regelverk, t.ex. i samband med genomförandet av ny teknik 

och användningen av alternativa livsmedelstillämpningar, förutsatt att man kan styrka att 

man har tillräcklig förståelse för tillverkningsprocessen (”forskningsbaserad tillverkning”). 

  

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

Teknisk utveckling kan bidra till miljövänlig livsmedelsförädling via direkta besparingar, 

framför allt när det gäller energi- och vattenförbrukning, och minskat matsvinn. Detta 

kommer även att resultera i minskade kostnader och minskad sårbarhet när det gäller 

framtida livsmedelsbrist och prisstegringar. Några exempel är följande: 

 Mer hållbar kylteknik i kombination med effektivare klimatkontrollstrategier, insikter 

i styralternativ för produktkvalitet och innovativa förpackningar minskar 

energiförbrukningen vid kylning/avkylning. 

 Förädling med hjälp av torkning i stället för blötläggning minskar energikostnaderna 

för torkningen. 

 Innovativa livsmedelsmikrosystem minskar den energi som krävs vid fraktionering 

och vid framställningen av avancerade livsmedelsstrukturer som emulsioner. 
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 Avancerad processtyrning för att hantera processvariationer. 

Bättre utnyttjande av resurserna kan få ännu större effekter för hållbarheten (indirekta 

effekter). De största ineffektiviteterna inom livsmedelsförädlingssektorn är matsvinn, att 

biprodukter/rester från förädlingen inte utnyttjas optimalt och onödig försämring av 

kvaliteten inom livsmedelsförsörjningskedjan. Teknisk utveckling för att minska denna 

ineffektivitet innefattar följande: 

 Processer för kylning, stabilisering/konservering och förpackningsteknik bidrar till 

att ge produkterna längre hållbarhet och minskar därmed förlusterna inom kedjan. 

Tekniska landvinningar när det gäller innovativ sensorteknik och 

förpackningslösningar stöder denna utveckling. 

 Skapandet av ett högre mervärde genom användning av mer högvärdiga 

biprodukter. Lyckade exempel är när industrier genererar nya 

livsmedelsingredienser från tidigare avfallsströmmar eller lågvärdiga biprodukter. 

 Användningen av smarta sensorer och radiofrekvensidentifiering gör det möjligt att 

kvalitetskontrollera hela livsmedelsförsörjningskedjan. Användningen av sådana 

sensorer det möjligt att använda garanterade kvalitetsutlåtanden, leverera ätfärdiga 

produkter till livsmedelsbutikerna och tillämpa logistikkoncept som att de produkter 

med tidigaste utgångsdatum tas ut först. 

 Genomförandet av ny teknik för mild konservering, t.ex. teknik för kallpastörisering 

eller kallsterilisering. Användning av sådan teknik kan bidra till att minska 

livsmedelsförlusterna i livsmedelsförsörjningskedjan genom att (halv)färska 

produkter får längre hållbarhet.  

 Teknik för mild separering för att skapa fungerande fraktioner (i stället för rena 

ingredienser): vid sidan av att användningen av funktionella fraktioner bevarar 

näringsvärdet i den ursprungliga växtråvaran kan denna användning ge betydande 

besparingar i fråga om energi- och vattenförbrukning, särskilt när sådana steg i 

tillverkningsprocessen som torkning och åtföljande blötläggning kan tas bort. 

 Utvecklandet av växtbaserade köttalternativ: teknisk utveckling som 

livsmedelsförädlingsindustrin tar initiativ till kan göra det lättare för konsumenterna 

att acceptera sådana produkter. 

 

Följande policyrekommendationer kan användas för att stödja genomförandet av hållbara 

förädlingstekniker:  

 

 Stimulera genomförandet av nya konserveringstekniker som är klara att använda 

(t.ex. högtryckspastörisering, avancerad upphettning) via kunskapsutbyte och 

genomförbarhetsstudier som särskilt riktar sig till små och medelstora företag. 

 Stimulera kunskapsbasen för teknik som för närvarande inte är klar att använda, 

t.ex. kall plasmabehandling. 

 Stimulera utvecklingen av industriutrustning för teknik som har visat sig vara 

intressant men för vilken det ännu inte finns tillgång till någon industriutrustning, 

t.ex. högtryckssterilisering och behandling med pulserande elektriska fält (eftersom 

utrustningstillverkarna är tveksamma till att investera i utveckling av ny utrustning). 

 Stödja publiceringen av handböcker i miljöeffektivitet för att hjälpa företag att 

identifiera områden som kan förbättras, t.ex. genom att tillhandahålla referensvärden 

om vatten- och energiförbrukning och utbyta bästa praxis.  
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 Aktivt främjande av program för operationell kompetens som slimmad produktion 

och Sex Sigma eller moderna metoder för att hantera kvalitetsrisker. Dessa program 

har redan visat sig framgångsrika inom andra livsmedelssektorer och skulle kunna 

leda till att kostnaderna för dålig kvalitet minskas med 80 procent. 

 Ytterligare satsningar på program för industriell symbios för att stimulera nya 

partnerskap mellan leverantörer och potentiella användare av sido- och 

avfallsströmmar. 
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