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Scandinavian Seed AB 

Syfte 

Lantbruket i fokus!  

 

Vårt oberoende skapar valfrihet åt 

lantbrukaren!  

 

Vårt mål 

Det bästa sortmaterialet, för en ökad 

konkurrensförmåga! 

Startades 1996 av Svenska Foder AB, Forsbecks AB och Skånefrö AB 
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Resistens 

Kvalité 

Skördepara-
metrar 

Förädlingsarbetet 

Korsningsmaterial av två föräldrar 

Balansering med ny 

förädlingsteknik  
 

 Resistens, med en eller 

flera RNA/DNA markörer 

 CRISPR/Cas9 

 Kamerasensorer  
 



Screeningförsök  Officiella försök            

Vinterhärdighet 

Uppförökning Marknadsföring 

Från försök till marknad 

Våra svenska 

certifieringsklasser 
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SSD nyckeltal – screeningförsök 2017 

Höstvete 

Vårkorn 

Havre 

• 150 sorter 

• 17 förädlare (8 fr DE) 

• 9 länder 

• 105 sorter 

• 11 förädlare 

• 7 länder 

• 50 sorter 

• 10 förädlare 

• 6 länder 

27 st i 
officiella 

9 st på 
marknaden 
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Var finns våra förädlare?  

Tyskland ca. 45% 

Danmark ca. 10 % 

Holland ca. 10 
% 

Frankrike 

Finland 

Polen 
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Vad påverkar urvalet? 

Skörden 

Skörden 

Skörden 
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Vad påverkar urvalet? 

Agronomiska 
egenskaper 

Inrikespolitik 

EU 

Klimatförändringar 

Geografiska 
skillnader 

Marknaden 

Foderproduktion/
-värde Kvarnindustri 

Malt- och 
bryggeriindustri 

Foder- och 
etanolindustri 

Ny kunskap 

Trender 
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Politik och trender 

Beslut kan skifta mellan åren både 

nationellt och på EU-nivå, inom  

 Kemi 

 Biologi 

 Miljö 

 Arbets- och djurhälsa 

 

Hur påverkar Brexit europeisk 

förädling?  

 

Trender 

 Nya och nygamla spannmålslag 

 Proteinrika växtslag 

 Ekologiskt  

 Närproducerat 

 Understödjande grödor 
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9 klimatzoner 

Sverige har unika förutsättningar 

8 växtodlingszoner 

Lat 55° 

Lat 69° 



Sverige och resten av Europa 
 

• KWS Irina maltkorn  

• Salome vårkorn  

• Tulus rågvete  

• RGT Reform höstvete 

Främst Sverige 
 

• Ellvis höstvete  

• Praktik höstvete 

• Olivin höstvete 

• Quarna vårvete 
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Provningsplatsen är avgörande…… 
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Kvarnindustrin 

Skilda krav på kvalité beroende 

på användningsområde 

 

Resthalter och tungmetaller 

 

Försök med kvarnindustrin görs 

i höstvete och vårvete 
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Kvarnindustrin - kvalité  

WPB   – Nya sortens vårvete 

 

• Starkt strå 

• Senare mognad 

• Lägre proteinhalt 

• Hög avkastning 

Triso  

 
• Hög proteinhalt 

• Tidig mognad 

• Stabilt falltal 
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Malt- och bryggeriindustrin 

Färre aktörer i EU 

 

Sverige är en exportör av maltkorn 

 

Höga krav på kvalité för att uppfylla 

normerna i mälteriprogrammen.  

 CBMO 

 Berlinerprogram 

 Danish prefer m fl.    

 

Normerna slopas till fördel för de 

agronomiska egenskaperna 

 

Resthalter 
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Foder - och etanolindustrin 

Vår konsumtion av etanol ökar 

som bränsle, både till fordon och 

människa.   

 

Djur har olika behov av energi och 

protein samt känslighet beroende 

på om de är enkel- eller 

flermagade.  

 

 

 Hög skörd 

 Låg tusenkornvikt 

 God höjd vid skörd 

 
 

 Avkastning i topp 

 Låg tusenkornvikt 

 Hög proteinhalt 

 Passande till värphöns 

  -Lågt innehåll av vicin och convicin 
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Foderproduktion 

Vad saknas på marknaden?  

Vad har vi i pipeline?  

Något nytt kring forskningen?  

 

Spannmål, trindsäd och vall.  

 

Genom kunskap vill vi underlättar 

ditt sortval och öka intresset för 

odlingen! 
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Guider för att underlätta ditt val 

Du behöver känna till sortens egenskaper 

redan första året du odlar den.  

 

Med Veteguiden gör vi det enklare att 

komma rätt i ditt sortval genom:  

 

 Syfte/egenskaper 
- ”kategorisering/typning” 

- symboler och diagram 

 Odlingsrekommendationer 

- såtidpunkt 

- utsädesmängd 

- gödslingsstrategi och nivå    

Nya sorter kommer ständigt 
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• Hög avkastning 
• Stabilt falltal 
• Kort strå, hög stråstyrka 
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Guider för att underlätta ditt val 

Flödesschema 
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Breddat skördefönster! 

Lathund 
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Internationell förädling påverkar Sverige 

43% 
2001 

Höstvete 
84% 
2016 

2016 
Julius 

Praktik 

Mariboss 

Ellvis 

SW Brons 

Norin 

RGT Reform 

Torp 

SW Stava 

Certifierad mängd utsäde 

från Europeiska förädlare 
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Internationell förädling påverkar Sverige 

46% 
2001 

Vårkorn 
88% 
2017 

2017 
Propino 

KWS Irina 

RGT Planet 

Tamtam 

Anakin 

Salome 

Catriona 

Luhkas 

Certifierad mängd utsäde 

från Europeiska förädlare 
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Internationell förädling påverkar Sverige 

13% 
2001 

Havre 
30% 
2017 

2017 
SW Galant 

Symphony 

SW Nike 

SW Belinda 

SW Kerstin 

Certifierad mängd utsäde 

från Europeiska förädlare 



Top yielding varieties of winter wheat 
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SSD:s försäljning av spannmål och baljväxter 
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SSD:s försäljning av gräs- och klöverfrö 
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Scandinavian Seed – för svenskt lantbruk! 

Sverige har en hög certifieringsgrad  
 Attraherar det bästa sortmaterialet 

 

Bästa sort för svenskt lantbruk 
 Varje ny sort ska ge svenskt lantbruk en bättre konkurrensförmåga 

 

Ökade exportmöjligheterna 
 Internationellt sortmaterial känner inga gränser 

 

Stort urval ger bäst förutsättningar  
 En förädlare är inte i topp jämnt 

 

 

Scandinavian Seed för svenskt lantbruk  



Tack för visat intresse!  

Ola Sixtensson 


