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För 10 000-12 000 år sedan började människan förbättra egenskaperna hos det vilda vetet 
genom urval, så att det gick lättare att odla och använda. Idag är vete en betydande gröda och 
år 2007 producerades runt 607 miljoner ton vete i hela världen. Den moderna växtförädlingen 
i Sverige startade i slutet av 1800-talet. Innan dess användes lantsorter, lokala sorter som var 
väl anpassade till miljön de växte i. I den moderna växtförädlingen hade man mål som ökad 
skörd och resistens mot sjukdomar. Man korsade olika sorter för att få fram den bästa 
kombinationen av egenskaper. Lantsorterna var lågavkastande men fick vara med i korsningar 
tack vare egenskaper som härdighet och mjölets bättre bakegenskaper, som har att göra med 
proteininnehållet. Ändå blev kvaliteten på mjölet sämre efter att man börjat korsa in utländska 
högavkastande sorter. 
 
Även internationellt har man märkt av en minskande kvalitet det senaste århundradet. 
Framförallt minskade mineralnäringsinnehållet kraftigt runt 60-70-talen, i och med den så 
kallade ”Gröna revolutionen”. De nya högavkastande vetesorter som introducerades då var 
kortare än tidigare sorter. Problem med att stråna lade sig vid regn minskade och mer gödsel 
kunde användas. Orsaken till det lägre näringsinnehållet i de nya sorterna har länge 
diskuterats. En teori är att samma totala mängd näring nu ska in i ett frö som är större, 
alternativt flera frön, vilket leder till en slags utspädningseffekt. En annan är att det finns 
genetiska orsaker, så att när man selekterat för högre avkastning omedvetet har selekterat för 
lägre näringsinnehåll. 
 
För att undersöka orsaken till det minskande näringsinnehållet gjorde jag en genetisk 
undersökning av sorter från tiden innan den moderna förädlingen. Jag tittade på två grupper 
av vetesorter. Den första gruppen är en samling vetesorter som skördades på 
Experimentalfältet i Stockholm år 1865. Större delen av dessa fröer införskaffades av 
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien på en världsutställning i London, och idag är det 
Nordiska museet som har hand om samlingen. Tyvärr är alla fröerna döda och inte längre 
grobara. Den andra gruppen av frön är svenska lantsorter som har bevarats av Nordiskt 
Genresurscenter. Dessa är vid liv och därför kan de till exempel odlas upp om man vill 
undersöka egenskaper eller utföra korsningar. 
 
Mina resultat tyder på att genetiska orsaker kan vara en komponent i det lägre 
näringsinnehållet i moderna sorter.  
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