


Samfunnsoppdraget:

Utvikling av plantesorter for norske og 
nordiske vekstforhold

Økt matproduksjon basert på norske ressurser





Samfunnsoppdraget :
1. Utvikle nye plantesorter 
2. Utprøve og representere utenlandske sorter
3. Medansvarlig for produksjon av prebasis (såkorn)





Planteforedlingens natur

• Utvikling av nye sorter tar lang tid
• Det tar 10-12 år  til frø er tilgjengelig for brukerne

• Sortsutvikling
• Kryssing
• Utvalg
• Evaluering

• Offisiell verdiprøving
• Oppformering av ny sort

• (Foredler, prebasis, basis, sertifisert)



Foredlingsmål:

Korn:
• Avling
• Tidlighet
• Sykdomsresistens
• Stråstyrke
• Værresistens
• Kvalitet



Norsk hvetesuksess !



«Fra Bonde til Baker «  - hele verdikjeden med i 
prosjekt for å se på utfordring med aksgroing



Hva ønskes i 2050 ?
• Protein eller karbohydrater ? 
• Nye typer –feks glutenfri hvete 
• Mer matkorn ? – andre sorter havre og bygg
• Mer høstkorn ?



Mat- og Samfunnstrender
Dagens Næringsliv November 2019; 12 sider 
om hva man bør spise !



Mer egenprodusert fôr



Viktig med tilgang til variert genetikk
• Planteforedlere bruker i dag godkjente sorter og 

avanserte linjer i sitt arbeid da disse har 90% av 
egenskapene som er ønskelige.



Nordisk Plantesamarbeid - Prebreeding



PPP Bygg 
Samarbeid for å utvikle «magic populations» 
(genetisk diversitet for fremtidig plantesortsutvikling)  



Nye teknologier gir nye 
muligheter for planteforedleren 

og den norske bonden
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Nye teknologier

Tradisjonell 
foredling

FoU

Graminor tar del i det 
teknologiske skiftet



Markør assistert seleksjon

High throughput 
DNA extraction 

Various 
plant tissues

Genotyping Selection

Technology implementation



AxB - Krysning

F3 – Aksrader, utvalg

F1 – Bulk ute

F2 – Bulk veksthus,

aksutvalg

F4 – F5, Aksutvalg

F6 – Aksrader, 
New Zealand

F7-F8-F9 – Avlingsforsøk, 2 
gjentak, flere geografiske   
lokasjoner.

Sykdomstesting

F10-F11-F12, Offisielle forsøk – DUS test, 
oppformering av såkorn.

F13, 5-10 tonn Prebasis til foretningene, Basis 
prod.

F14, C1 produksjon

F15, C2 produksjon

12-16 år fra første krysning til en sort 
er klar for markedet.

BYGGFOREDLING

MAS: Snevrer inn utvalget

GS: Gjør seleksjon basert på GS beregninger



Markør assistert seleksjon for nematoderesistens i bygg

Estimert kostnad for nematode-analyse = 
ca. 400 NOK/sample
(eks: 500 prøver = 200 000 NOK)

Markør assistert seleksjon 
ved SNP analyse (2 SNP markører) = 
39 NOK/SNP
(e.g. 500 samples = 39 000 NOK)

Korter ned tid til markedet og bedret resistens for bonden.

Genomisk seleksjon bygg

Milepæl for Graminor: 
2018 er første året vi baserer seleksjonen av en generasjon 6-radsbygg på 
genomisk seleksjon. 



Big data - presisjon







Foredling av nye vekster ?

• Åkerbønne
• Erter
• Quinoa
• Matkorn

• ?



Takk !
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