
Hur kan framtida växtförädling och 
sortutveckling bidra?

Henrik Morin
SLU/Programmet för odlad mångfald







Varför det finns så många olika 
prydnadsväxter?

• Människan har tillvaratagit och vidareförökat 
spontana mutationer av vilda arter som varit 
iögonfallande

• Nya växtslag har flyttats mellan olika delar av 
världen. Redan på 1600-talet startar en mer 
organiserad import även till Sverige.

• Medveten förädling i större skala startar på 1800-
talet. Under andra halvan av århundradet var 
växtsortimenten mycket omfattande. 



Holländskt blomstermåleri
1600-talet



Vid förra sekelskiftet får fler och fler tillgång till 
någon form av trädgård, man odlar både nytto-
och prydnadsväxter.



På kyrkogårdarna smyckas enkla gravar med 
växter från den egna trädgården







Hur uppkommer nya sorter?

• Spontana mutationer (Ex: en buske får en 
gren där blommorna har avvikande blomfärg)

• Spontana korsningar (t.ex. fröplantor uppstår 
oplanerat i en odling med flera sorters äpplen. 
Den särskilt god tas tillvara, beskrivs och 
namnsätts = en nya sort)

• Medvetet långsiktigt korsningsarbete mellan 
utvalda föräldrasorter med önskade 
egenskaper (Ex: våra nya svenska äppelsorter 
som ’Agnes’, ’Folke’, ’Fredrik’ m.fl.)

• Gentekniska metoder



Ornäsbjörk 
Betula pendula ’Dalecarlica’



Exemplet kanelros – Rosa majalis



Sortutveckling - exemplet rosor

• I Sverige finns ca 15-20 vilda rosarter

• I världen finns ca 150-200 vilda arter totalt

• År 1800 fanns ca 100 rossorter(kulturrosor)i Europa



• 1815 odlar Kejsarinnan Josephine 
250 sorter på slottet Malmaison

• 1829 fanns redan ca 2 500 sorter 

• 1845 har antalet sorter ökat till 4 500

• Fram till idag har människan tagit fram 
uppemot 50 000 sorters rosor!



1800-talets växtförädling och 
växtintroduktioner handlade mycket om:

• Blomfärg, blomstorlek, blomningstid
• Iögonfallande växtsätt: Pelar- och hängformer av 

träd och buskar
• Avvikande bladformer och färger: Brokbladiga, 

flikbladiga, krusbladiga osv.

Vitbrokig tysklönn 
Acer pseudoplatranus ’Leopoldii’



Under 1900-talet kommer nya mål in 
förädlingsarbetet av prydnadsväxter

• Ökad anpassning till urbana miljöer
• Mindre skötselbehov, ökad täckningsgrad
• Ökad resistens/motståndskraft mot sjukdomar

och minskat behov av bekämpningsmedel
• Klimatanpassning
• Rationell produktion
• Växtförädlarrätter/”patent” blir vanligt

Det finns alltid ett intresse för nya, vackra sorter!



Förädling tar mycket tid!

Många steg av 
• insamling 
• selektion och urval för korsningsarbetet 
• nya urval av lovande ”linjer” 
• fortsatt korsningsarbete och urval av bra typer. 
• provodling under flera år 
• uppförökning för marknaden
• introduktion, marknadsföring

10 år eller betydligt mer inget ovanligt tidsperspektiv



Intressanta egenskaper får man ibland på 
köpet!

• Träd med fyllda blommor har längre blomningstid och 
ger ingen frukt vilket är en stor fördel på hårdgjorda 
ytor. Samtidigt elimineras risken för fröspridning. 
Exempel:

Fylldblommig hästkastanj Aesculus hippocastanum ’Baumanii’ 
Fylldblommigt fågelbär – Prunus avium ’Plena’



Viss sortförädling pågår för att ersätta 
populära men invasiva trädgårdsväxter

Exempel: Släktet Ruellia (”Mexican petunia”). Är 
starkt invasiv i flera delstater i USA. Ruellia är 
samtidigt en populär trädgårdsväxt.
Medvetet förädlingsprogram har skapat en ny, steril 
sortgrupp med sorter som ’Mayan™ Compact 
Purple’ och ’Mayan™ Compact Pink’ m.fl. 

Tillräcklig marknad är en förutsättning  
om förädlingsarbetet ska vara lönsamt.



Alternativa möjligheter om inte förädling är  
realistiskt:

• Leta alternativa ”nya” växter bland äldre, odlingsvärda 
sorter som försvunnit ur handeln – mycket finns att 
hämta. 

• Starta sortprövning och testning av 
nya sorter med fokus både på 
odlingsvärde och eventuellt 
”riskbeteende”. 
Lär av andra verksamheter som 
t.ex. E-planta. 

• Utveckla produktionen av inhemska 
arter som kan fungera i stadsmiljö. 



• Samverkan mellan alla institutioner, företag och 
organisationer som redan samlat mycket kunskap om 
kulturväxters odlingsegenskaper och användning –
både historiska, nutida och framtida.

• Bra rådgivning till plan- och anläggningsbranschen 
avgörande för växthanteringen i offentliga miljöer. 
Föreslagna växter måste finnas tillgängliga i handeln.

• Fritidsodlarorganisationer och handel är viktiga 
aktörer för att sprida kunskap till allmänheten. 
Fackhandeln kan stärka sin profil ytterligare som bästa 
källa för bra växtval. 



Självklart mycket viktigt att hålla 
sig uppdaterad om motsvarande 
arbete i andra länder!





Svensk växtförädling är under stark utveckling
I början av 1900-talet





… för att nästan försvinna i slutet av 
samma århundrade



Exemplet kanelros – Rosa majalis

Rosa majalis ’Foecundissima’ Rosa (Foecundissima-Gruppen) ’Tornedal’
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