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Markedsandeler for høsthvetesortene 
Tabell 1 viser utviklingen i dyrkingsomfang de ti siste sesongene for de viktigste høsthvetesortene. 
Høsthvetearealet har variert mye de siste årene, og det sammen med overlagring av innkjøpt såkorn, kan 
medføre at en får svingninger i markedsandelene for sortene. I 2012 var høsthvetearealet så lavt som 20 000 
dekar. Vanskelige forhold for etablering av høsthvete høsten 2017 ga et beskjedent areal i 2018 på så vidt 
under 100 000 dekar, mens den tørre sommeren ga gode forhold for etablering av høsthvete høsten 2018 slik at 
i 2019 var arealet oppe i 423 000 dekar, som er det største høsthvetearealet vi har hatt så langt. 
 
Når det gjelder fordeling av markedsandeler har dette endret seg en del i løpet av de siste årene. Tabellen 
viser at Ellvis, som var den desidert største høsthvetesorten i 2019 kun ble dyrket på 3 prosent av det totale 
høsthvetearealet. Kuban hadde et betydelig dyrkingsomfang med 18 prosent av arealet, en liten økning fra 
2018. Olivin ble ikke dyrket i registrerbart omfang i 2020. Magnifik er også på vei ut av markedet og ble dyrket 
på kun 1 prosent av høsthvetearealet. Jantarka økte igjen markedsandelen til 12 prosent av det totale 
høsthvetearealet. KWS Ozon ble dyrket på nær 60 prosent av arealet i 2020. Det er betydelig såkorn i 
markedet, og sorten vil trolig dyrkes i et større omfang i årene fremover også, selv om sorten har noe 
annerledes bakekvalitet enn de øvrige høsthvetesortene i denne klassen. Det gir noen utfordringer for 
industrien. Det er derfor trolig at sorten vil fases relativt raskt ut av markedet til tross for øvrige gode 
egenskaper. Norin, Julius og Praktik hadde 1-2 prosent markedsandel hver seg, mens Mariboss kun ble dyrket 
på et lite areal.  
 
Tabell 1. Markedsandeler (%) for høsthvetesorter i perioden 2010 – 2020  
År Ellvis Kuban Olivin Magnifik Jantarka KWS Ozon Skagen Norin Julius Mariboss Praktik 
2010 2,5 0,4 27,9 44,4 - - 0,1 - - - - 
2011 12,3 3,8 16,4 26,4 - - 0,7 - - - - 
2012 25,7 3,4 15,9 18,6 - - 0,7 - - - - 
2013 20,4 16,2 12,7 17,3 - - 2,8 - - - - 
2014 36,0 9,4 18,2 13,1 - - 3,4 - - - - 
2015 42,9 21,6 16,2 6,8 - - 2,6 - - - - 
2016 61,1 19,6 7,0 6,2 2,2 - 0,2 - - - - 
2017 54,7 22,2 11,4 6,0 2,4 0,2 0,2 - - 1,4 - 
2018 61,7 16,3 3,9 3,6 5,3 5,2 0,2 0,8 - 1,7 - 
2019 43,0 14,6 0,6 4,4 8,6 7,8 0,2 2,0 6,2 1,0 3,3 
2020 3,1 18,3 - 1,0 12,2 58,3 - 1,0 2,6 0,1 1,9 
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