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Möten & Events 

För er med fokus på 

Motivation, Inspiration, 
Förändring, Utveckling 

Tjarn.se   070-5828251 

BOKA
PÅSKBUFFÉ

4–5 april från 14.00

Vegagatan 1, Vännäs 
Boka 0935-109 30

www.hotelvannas.se

Söndagsmiddag
FÖR HELA
FAMILJEN 

Alltid glass 
till barnen!

 

SHOPPING-
BURGARE

MED KAFFE 12-15

www.allstarbar.se/umea  090-14 52 00

Varje lördag!
Dags att boka kick-off, 

födelsedag och konferens
i Västerbottens skärgård

Norrbyskärs Wärdshus
076-241 10 28

www.norrbyskar.info

Säsongens bästa

LAMM
från 

STENHAGA GÅRD
26 mars–5 maj090-301 30 

www.brannlandswardshus.se

Påskbord 
Hemlagat av lokala råvaror

Varmt välkomna!

Renmarkstorget 6 Umeå
umea.invitobar.se  |  090-14 53 60

.  
LÖRDAG KL 12-15.30.

Brunch
OFFICERSMESS

REX

Messens stora  
traditionella julbord

Dag och kväll

70 60 50, rexbar.com

Perfekt för
företagsfesten!

– Boka nu! –
facebook.com/tapasbardeli

Storgatan 44  903 26 Umeå   I   Phone:  +46 90 70 10 11

Presenkort!

BAR     VINOTEK    DELI

facebook.com/tapasbardeli
Storgatan 44  903 26 Umeå   I   Phone:  +46 90 70 10 11

Vi längtar
till juli...

För konferens
och viktiga möten
090-540 54

skeppsvik.se

Kvällsbuffé
16.30–20.30

Renmarksespl. 12
Tel. 090-13 97 00

Pröva vår fantastiska 

lunchbuffé
Vardagar 11–14

Kvällens buffé alla dagar
Storgatan 113, Umeå. 090-77 45 88

restaurangshanghai.se

FORSKNING. Alger och cyanobak-
terier kan användas som drivme-
del i framtiden. Försök pågår i så-
väl Arizona som i Umeå.
– Förnybar energi måste komma 
från många olika håll, säger pro-
fessor Wim Vermaas på besök 
i Umeå.

På fredag avslutas årets kon-
ferens om förnybar energi 
i Umeå.

Wim Vermaas, professor vid 
Arizona state university är en 
av gästerna.

Han leder ett projekt där man 
odlar cyanobakterier, bakterier 
som lever genom fotosyntes. De 
blir biomassa som i sin tur kan 
användas i stället för olja i fram-
tiden.

– Bränsle är väldigt viktigt, 
men olja används också till an-
dra saker än som bränsle. Om 
vi ska minska användningen av 
olja behöver vi också alternativ 
för att göra olika material, sä-
ger han.

Cyanobakterierna, som ibland fel-
aktigt kallas blågröna alger, le-
ver av solljus, koldioxid och vat-
ten. 

Försöken är lovande, men det 
fi nns en hake:

– Det är fortfarande inte kost-
nadseffektivt, oljan är alldeles 
för billig för det.

Wim Vermeer säger att det är 
mer effektivt att odla cyanobak-
terier än att odla växter för en-
ergiproduktion på motsvarande 
yta.

Liknande försök pågår 
i Umeå. VK har tidigare berät-
tat om SLU-forskaren Frances-
co Gentilis odling av alger på 
Dåvamyran.

Algerna livnär sig på solljus, 
rökgaser och avloppsvatten.

Strax före jul kom närmare 18 
miljoner kronor från Energi-
myndigheten för fortsatt forsk-
ning.

Projektet, som heter Micro-
biorefi ne, leds av Christiane 

Framtidens drivmedel 
kan komma från bakterier

Funk, professor vid kemiska 
institutionen vid Umeå univer-
sitet.

Syftet är att leta efter alger 
och cyanobakterier som passar 
vårt klimat.

– Vi vill ha biomassa från fo-
tosyntetiska bakterier och al-
ger, men problemet är att det 
är så lite solljus här i Umeå un-
der hösten och vintern. Där-
för letar vi efter alger och cya-
nobakterier som kan överleva 
här och fortsätta växa och pro-
ducera biomassa så länge som 
möjligt på året, säger Christia-
ne Funk.

De måste också kunna växa 

i avloppsvatten. Det är nämli-
gen en av poängerna, att alger 
och bakterier ska rena avlopps-
vatten samtidigt som de växer 
och frodas.

Christiane Funk känner Wim Ver-
maas mycket väl. Han var hen-
nes handledare då hon gjorde 
sin post doc i Arizona.

Det fi nns en väsentlig skill-
nad mellan forskningsprojek-
ten. I Umeå används endast na-
turliga organismer, medan Wim 
Vermaas genmanipulerar cya-
nobakterier för att de ska få de 
egenskaper han är ute efter.

– Det är nog mer accepterat 

i USA än i Europa. Folk i USA 
har inte sett några negativa ef-
fekter av det. De har använt ge-
netiskt förändrad majs i 20 år 
och folk ser det inte som ett pro-
blem. Det är accepterat i växter, 
nu gäller det att få det accepte-
rat för mikrober också, säger 
Wim Vermaas.

Han säger att de genetiskt 
förändrade bakterierna växer 
mycket långsammare än natur-
liga celler.

– De kommer inte att ta över 
världen.

ANDERS WYNNE
090-17 60 48 anders.wynne@vk.se

Wim Vermaas, Arozona state university, och Christiane Funk, Umeå universitet, på konferensen om förnybar energi. Båda leder 
projekt som handlar om att odla cyanobakterier.  FOTO: PER A ADSTEN

Om 
vi ska 
minska 
använd-
ningen 
av olja 
behöver 
vi också 
alterna-
tiv för 
att göra 
olika 
material.
Wim Vermaas.


