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Framtidens drivmedel
kan komma från bakterier
FORSKNING. Alger och cyanobakterier kan användas som drivmedel i framtiden. Försök pågår i såväl Arizona som i Umeå.
– Förnybar energi måste komma
från många olika håll, säger professor Wim Vermaas på besök
i Umeå.

På fredag avslutas årets konferens 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 framtiden.
– Bränsle är väldigt viktigt,
men olja används också till andra saker än som bränsle. Om
vi ska minska användningen av
olja behöver vi också alternativ
för att göra olika material, säger han.
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Cyanobakterierna, som ibland felaktigt kallas blågröna alger, lever av solljus, koldioxid och vatten.
Försöken är lovande, men det
finns en hake:
– Det är fortfarande inte kostnadseffektivt, oljan är alldeles
för billig för det.
Wim Vermeer säger att det är
mer effektivt att odla cyanobakterier än att odla växter för energiproduktion på motsvarande
yta.
Liknande
försök
pågår
i Umeå. VK har tidigare berättat om SLU-forskaren Francesco Gentilis odling av alger på
Dåvamyran.
Algerna livnär sig på solljus,
rökgaser och avloppsvatten.

Wim Vermaas, Arozona state university, och Christiane Funk, Umeå universitet, på konferensen om förnybar energi. Båda leder
projekt som handlar om att odla cyanobakterier.
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Funk, professor vid kemiska
institutionen vid Umeå universitet.
Syftet är att leta efter alger
och cyanobakterier som passar
vårt klimat.
– Vi vill ha biomassa från fotosyntetiska bakterier och alger, men problemet är att det
är så lite solljus här i Umeå under hösten och vintern. Därför letar vi efter alger och cyanobakterier som kan överleva
här och fortsätta växa och producera biomassa så länge som
möjligt på året, säger Christiane Funk.
De måste också kunna växa

Strax före jul kom närmare 18
miljoner kronor från Energimyndigheten för fortsatt forskning.
Projektet, som heter Microbiorefine, leds av Christiane
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Christiane Funk känner Wim Vermaas mycket väl. Han var hennes handledare då hon gjorde
sin post doc i Arizona.
Det finns en väsentlig skillnad mellan forskningsprojekten. I Umeå används endast naturliga organismer, medan Wim
Vermaas genmanipulerar cyanobakterier 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 effekter av det. De har använt genetiskt förändrad majs i 20 år
och folk ser det inte som ett problem. Det är accepterat i växter,
nu gäller det att få det accepterat för mikrober också, säger
Wim Vermaas.
Han säger att de genetiskt
förändrade bakterierna växer
mycket långsammare än naturliga celler.
– De kommer inte att ta över
världen.
ANDERS WYNNE
090-17 60 48 anders.wynne@vk.se
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i avloppsvatten. Det är nämligen en av poängerna, att alger
och bakterier ska rena avloppsvatten samtidigt som de växer
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