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Brødhveitens opprinnelse

• Ca 8000 år gammel artskryssning
• I Midtøsten

• Tokornhveite X gjeitegrass

• Har skjedd 10 – 20 ganger 

• Kan nå gjøres i laboratoriet



Hvordan og når kom hveiten til Norge

• Med folkevandring
• 1 km pr år

• Første spor etter korndyrking fra steinalderen

• Korndyrking utbredt i bronsealderen
• Godt klima ga gode forhold for hveitedyrking



Norge i hveitedyrkingas utkant

• Klimavariasjoner førte til 
variasjoner i hveitedyrkingas
utbredelse
• Forsvant helt i lange perioder

• Jernalder (500 f.Kr.-1000 e.Kr.)

• Middelalder (1030 – 1537)

• Den lille istid (1550 – 1850)



Import og toll har alltid vært viktig

• Vikingene tok hveite med fra tokt i England
• Lite hveitedyrking på tross av godt klima

• Godt klima og økt korndyrking på 1100 

og 1200 tallet
• Mer foldrike sorter (økning fra 2 til 4)
• Hveitedyrking
• Sterk økning i folketallet
• Dyr import av hveite fra England og rug fra Polen
• Matmangel

• Magnus Lagabøter prøvde å øke korn-

produksjonen og fordele kornoverskuddet

• Kaldere klima fra slutten av 1200-tallet

• Kjølig og usikkert klima for korndyrking helt til godt ut på 1800-tallet
• Hveite var rikmannskost som blei importert



Ny nasjon og kornpolitikk

• Napoleonskrigene
• Dårlig klima for korndyrking

• Blokkade

• Sult

• Toll på importkorn (1818)
• Resultat: ¾ av matkornet norskprodusert (mest bygg og havre)

• Importtollen kraftig redusert for å senke matprisen (1851)

• Importen økte kraftig
• Rug fra områdene ved Svartehavet og hveite fra Nord-Amerika.

• Kraftig nedgang i norsk kornproduksjon
• Mest til fôr
• Lite hveite



Norsk hveite i krig og fred

• 1. Verdenskrig førte til ny krise i kornforsyninga
• Tvangsdyrking av korn og poteter

• Førte til stimulering av norsk kornproduksjon i mellomkrigstida
• Gode priser

• Statens kornforretning oppretta i 1928

• Ny teknologi

• Kraftig økning i hveitedyrkinga
• Folk blei vant til heva brød

• Likevel stor import



2. Verdenskrig

• Reduserte muligheter for import

• Sjølberging

• Større matkornandel

• Økt hveitedyrking
• Opp mot 500 000 daa



Skurtreskeren tok nesten knekken på norsk 
hveitdyrking i etterkrigsårene
• Seine og lange hveitesorter

• Legde og aksgroing

• Bygg mye bedre tilpassa ny teknologi



Tidlig norsk sortsmateriale

• Fram til 1900: Lokale landsorter med stor intern variasjon

• De beste landsortene blei oppformert og utbredt
• Børsum

• Reinlinjesorter
• Utvalg fra landsortene

• Ås (1926)

• Kryssingsforedling
• Fram I (1936)

• Fram II (1940), Snøgg (1940),

Ås II 1945, Norrøna (1952)



Det beste kom i fra Amerika

• Stort kornoverskudd i Nord Amerika
• Relativt billig i forhold til andre eksportører

• Sterk glutenkvalitet

• Statens Kornforretning hadde monopol på import av korn til 
Norge og kjøp av norsk korn
• Kjøpte hveite med stabil og robust kvalitet fra Nord Amerika



Men snart kom oppturen …….

• Liten tro på norsk hveitedyrking hos bestemmende myndigheter 
på 1960-tallet

• Noen forskere ved NLH hadde trua og fikk fram nye vårhveite-
sorter tilpassa ny høste- og baketeknologi
• Runar og Reno

Professor
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Norman Borlaug og «Den Grønne Revolusjon»

• Fikk fredsprisen i 
1970

• Begrunnelsen var 
at hans forskning 
bidro til økt 
matproduksjon og 
mindre sult



Den Grønne Revolusjon (CIMMYT)

• Fra 1944 arbeidet Norman Borlaug i Mexico i et prosjekt som hadde som 
mål å få fart på landets hveiteproduksjon

• Dverggener fra japansk brødhveite som amerikanske soldater tok med 
hjem etter krigen

• Borlaug kryssa dverggenene inn i hveitesorter utvikla for områder med 
kunstig vanning i Nortvest-Mexico.
• Stråstive
• Mer korn og mindre strå

• Høgtytende sorter fra Mexico passa også godt i andre området med 
tilsvarende klima
• Først i India og Pakistan

• Dverggenene er nå spredt over hele verden

• CIMMYT har vært leverandør av foredlingsmateriale med mange viktige 
gener for hveiteforedlinga
• Daglengdenøytralitet, sjukdomsresistens, aluminiumstoleranse



I Norge fortsatte oppturen fortsatte

• Den Grønne Revolusjons dverggener kryssa inn i norsk 
foredlingsmateriale
• Bastian

• Også stråstive, svenske vårhveitesorter som passet for norske 
dyrkingsforhold kom på det norske markedet
• Tjalve og Avle



Også høsthveitedyrkinga øker

• Nye sorter med bedre dyrkingsegenskaper

• Vekstregulatorer i alminnelig bruk

• Nye soppmidler som var effektive mot overvintringssopper

• Mildere vintre



Ny norsk hveitehistorie
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Dagens norske brødtradisjon stammer fra en tid da 

nesten all brødhveite blei importert fra Nord Amerika

Vanskelige værforhold førte til redusert
produksjon og kvalitetsproblemer



Nord Amerikansk kvalitet fra norske åkere

• Norske møllere og baker hadde blitt 
vant til nordamerikansk kvalitet
• Krever stor elteintensitet, men lite kan 

gå galt

• Norske forbrukere blei vant til brød 
bakt på nordamerikansk hveite
• luftig

• Kvaliteten på norskprodusert hveite
måtte tilpasse seg kvalitetskravene

• Nye trender med grovt brød og 
brød med innblandinger 



Mangel på stabilitet er problemet

• Relativt stabilt vårhveiteareal

• Veldig variabelt høsthveiteareal avhengig av forhold for såing om 
høsten

• Ustabil kvalitet på den norske hveitehøsten
• Variasjon i andel av forskjellige kvalitetsklasser

• Variasjon i glutenkvalitet som 

følge av modningsværet

• Variasjon i stivelseskvalitet

som følge av været under 

innhøstinga



Variasjoner i det norske mathveitemarkedet
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Takk for

oppmerksomheten !


