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Familj. Nils-Georg Asp, professor emeritus i 
industriell näringslära och livsmedelskemi, Lunds
universitet, avled den 1 juni vid en ålder av 67 år. 
Han efterlämnar hustru och fyra döttrar med 
familjer.

Nils Georg Asp tillhörde pionjärerna som i början av 1970-talet 

introducerade nutrition och livsmedel som akademiska ämnen vid de

svenska universiteten.

Hans arbeten inom området kostfiberanalys ledde till en internationellt 

prövad och godkänd metod som än idag används för att deklarera 

kostfiberinnehåll i livsmedel.

Hans forskningsområde vidgades så småningom till att även omfatta hur 

näringsvärdet i livsmedel påverkas av värmebehandling och kostfibers 

fysiologiska effekter.

Inom fiberområdet var Nils-Georg Asp en av världens främsta experter och 

han anlitades ofta av myndigheter, forskningsstiftelser och näringslivet.

Med sin unika kombination som medicinare och livsmedelsforskare 

erbjöds han 1990 vd-skapet för stiftelsen svensk näringsforskning (SNF 

Swedish Nutrition Foundation) som han uppehöll på deltid under 20 år.

Stiftelsen ger ut en skandinavisk vetenskaplig nutritionstidskrift där han 

verkade som redaktör och under hans ledarskap organiserade stiftelsen en 

lång rad välbesökta konferenser som förde ut nationell och internationell 

nutritionsforskning.

Nils-Georg Asps engagemang för samverkan mellan akademin och 

livsmedelsbranschen var också helt avgörande för att Sverige som första 

land i världen redan 1990 kunde införa ett regelverk för hälsopåståenden 

om livsmedel.

Nils-Georg Asp förenade som få på ett föredömligt sätt forskning, 

undervisning och tredje uppgiften, det vill säga kontakter med samhälle 

och näringsliv.
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Hans höga integritet kombinerad med genuin ämneskompetens ledde till 

en mängd tunga uppdrag, bland annat till ordförandeskapet i Kungliga 

Vetenskapsakademiens svenska nationalkommitté för nutrition och 

livsmedelsvetenskap. Han var även ledamot i en lång rad styrelser och 

akademiska stiftelser som stödde forskning inom nutritions- och 

livsmedelsområdet och var en av grundarna av Skånes Livsmedelsakademi.

Nils-Georg Asp lämnar ett stort tomrum efter sig, inte bara för sin familj 

utan även för alla oss som fick glädjen att arbeta tillsammans med honom. 

Nils-Georg Asp var en varm, humoristisk och omtänksam chef, kollega och 

mentor för många, som alltid såg möjligheter framför problem, och med ett 

aldrig sinande engagemang för vetenskapen och nutritionen.

Nils-Georg var därtill en uppskattad föreläsare och en omtyckt 

medarbetare och vi sörjer hans alltför tidiga bortgång.

Vi kan alla hedra hans minne genom att bidra till nutritionsforskningens 

framsteg och spridning av de kunskaper denna forskning ger.
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