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Hur man sparar 300 000 kronor med rent mjöl i påsen! 
Stora variationer i halterna mikroorganismer har länge förbryllat tillverkare av havremjöl. Utan förklaring 
har mycket låga halter följts av nivåer som överstiger de tillåtna gränsvärdena. En granskning av problemen 
kan nu ha hittat orsaken till variationerna och hur de ska undvikas. Resultatet kan leda till både en förbättrad 
hygienstatus på produkten och minskade kostnader för producenten. 

På en anläggning i Järna sker tillverkning av havremjöl. Användningsområdet för detta mjöl är brett och 
olika produkter har olika krav på den mikrobiella kvalitén. Vid högre halter kan mjölet till exempel användas 
till foder, medan en lägre halt tillåter användning inom livsmedelsproduktion. Eftersom nivån kontrolleras 
vid varje produktionstillfälle är risken liten att de färdiga produkterna innehåller en otillåten halt . Däremot 
gör de allt oftare förekommande ökningarna att en större andel av mjölet tvingas användas till produkter med 
ett lägre värde. 

För att komma till rätta med dessa återkommande förhöjda halter har nu en utredning av problemen 
genomförts. Syftet har varit att påvisa var och varför ökningarna uppstår samt föreslå förbättringsåtgärder. 

Svårigheten att tidigare lösa situationen blev tydlig när analysresultat från flera år tillbaka i tiden granskades. 
Problemen tycktes uppstå slumpmässigt och hade ingen koppling till varken säsong eller andra egenskaper 
hos produkten. Däremot kunde problemen ringas in till ett specifik mjölsort och en särskild bakteriegrupp. 
De bakterier som bildar sporer och trivs i miljöer med tillgång på syre (aeroba sporbildare) visade sig stå 
bakom en stor del av ökningen. 

Problemen blev än mer underliga då tillverkningsprocessen av det drabbade mjölet undersöktes. Under 
framställningen passerar detta mjöl, till skillnad från de andra sorterna, en autoklav. Denna tryck- och 
värmebehandling borde resultera i ett mjöl helt fritt från bakterier, men analysresultat från den färdiga 
produkten visade det motsatta. Efter autoklaveringen sker både torkning, malning och lagring och ökningen 
misstänktes ske under något av dessa steg.  

Med hjälp av analyser på mjölprover insamlade vid olika ställen i produktionsflödet kunde en ökning  av 
mikroorganismer konstateras ske i samband med att mjölet mals och siktas. Malningen är en process som 
kräver en mycket stor mängd luft och ytterligare luft krävs vid transport till siktar. Resultatet gick hand i 
hand med det faktum att aeroba sporbildare ofta förekommer och sprids med just luft. Vad som däremot 
talade emot denna förklaring var att övriga mjölsorter passerar samma kvarn. Då förväntas en förhöjd halt 
uppvisas för dessa också? 

Åter till autoklaveringen, det steg som skiljer det drabbade mjölet från de övriga. Denna behandling visade 
sig påverka havrekärnan på ett sätt som gör stärkelsen mer tillgänglig för enzymatisk nedbrytning. Dessutom 
producerar vissa aeroba sporbildare amylas, ett enzym som genomför just denna nedbrytning.  
Kombinationen av den ökade tillgängligheten och cirkulationen av bakterier som kan använda stärkelse som 
energikälla var därför en möjlig förklaring både till de förhöjda halterna och att endast en specifik sort var 
drabbad. 

Med enkla åtgärder som förflyttning av provtagningspunkter och dörrar som stängs automatiskt förväntas 
spridningen av aeroba sporbildare i anläggningen minska. Om hälften av den produktion som idag tvingas 
användas till andra ändamål, istället skulle uppnå de krav som ställs på livsmedel, skulle det leda till 
besparingar på över 300 000 kronor per år.


